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آنچــه در وقایع اخیــر در ایران دیده می شــود، 
هماهنگی و همکاری دقیق و تنگاتنگ دشــمنان 
علیه ایــران به بهانه فوت مرحومه مهســا امینی 

است.
شــاید نتوان نمونه چنین همــکاری نزدیکی را 
 علیه کشــوری در دنیا یافت،  که علیه ایران شکل 

گرفته است.
حتی سلبریتی های کشورهای غربی نسبت به این 
اتفاق واکنش نشــان داده و موضع گیری کرده اند 
در حالی که بسیاری از آنها حتی نمی دانند ایران 

کجاست و ماجرا از چه قرار است!
آنها در این مقطع تنها همراه سیاست دولت های 
خود علیه ایران وارد عمل شــده اند و هیچ آگاهی 

از چند و چون ماوقع ندارند.
یک فضای رسانه ای منفی سال های سال است که 
علیه جمهوری اسالمی ایران در کشورهای غربی 
از سوی رســانه ها و سیاســتگذاران آن کشورها 
شــکل گرفته که باعث شــده تا نگاه مردم غرب 

نسبت به ایران منفی باشد.
گردشــگرانی که از کشــورهای غربی بــه ایران 
می آیند،  پس از ورود به کشــور با صحنه ای روبرو 
می شوند که در تبلیغات رسانه ای آنها هیچگاه به 

آن اشاره نشده و دیده نمی شود.
ایران در رســانه های غربی،  عقب افتــاده،  فقیر،  
جنگ طلب،  در پی ساخت بمب اتمی،  مخل صلح 
و امنیــت جهانی و... معرفی شــده و این دیدگاه 
در میان بسیاری از مردم کشورهای غربی نهادیه 
شده و به یک باور غلط تبدیل شده است در حالی 
که همه این تبلیغات دروغ های بزرگی است که به 

باور رسیده است.
کشورهایی دایه مهربانتر از مادر و کاسه داغ تر از 
آش شــده اند که، ُدم خروسشان از زیر لباسشان 
بیرون زده و نمی توان به دلسوزی آنها باور داشت.
دختــری در ایران جان باختــه، آن هم در پایگاه 
پلیــس امنیت اخالقی، این که فرمانده فراجا باید 
در همان ابتدا به موضوع ورود می کرد و بابت این 
اتفاق عذرخواهی می کرد تا نتیجه قطعی بررسی 
ها اعالم شــود، بدیهی ترین واکنشی بود که باید 
می افتاد. با این وجود موج بزرگی از فضای منفی 
رسانه ای در داخل و خارج علیه ایران شکل گرفت 

که بی سابقه بود.
در این میان رســانه هــای خارجی وابســته به 
کشــورهایی همچون انگلیس، عربستان سعودی، 
آمریکا و برخی دیگــر از رژیم های منطقه آتش 
توپخانه خود را ســنگین تر از قبل بر روی افکار 
عمومی ایــران ریختند تا آنچه کــه مطلوب آنها 

است به دست بیاید.
آنها نه دلسوز ایران هستند و نه حامی حقوق زنان 
چرا که خود ناقض حقوق زنانی هستند که در آن 

کشورها زندگی می کنند.
آیا وضعیت حقوق زنان در عربستان از ایران بهتر 
و مطلوبتر اســت؟ آیا زنان در کشــورهای غربی 

دارای جایگاه انسانی و اخالقی هستند؟
عربستان شــدیدترین محدودیت ها را علیه زنان 
وضع کرده و در کشــورهای غربی نیز زن کاالیی 

برای بهره جنسی و اقتصادی است.
خشــونت علیه زنان در غرب بسیار وخیم است. 
از هــر ۵ زن زندانــی در اســکاتلند و انگلیس ۴ 
نفر ســابقه آسیب دیدگی شــدید از ناحیه سر را 
به دلیل خشــونت خانگی دارند. در این مطالعات 
که بر روی یک چهارم زنان زندانی در اســکاتلند 
انجام شــده است، ۸۹ درصد شــرکت کنندگان 
نســبت به تجربه صدمات مکرر ناشی از خشونت 
خانگی اذعان کرده اند. بر اساس این گزارش، بیش 
از نیمی از زنان زندانی )۵۴ درصد( بررســی شده 
در این مطالعات در کودکی با سوءاستفاده جنسی 
و ۴۶ درصد آن ها در بزرگســالی با سوءاســتفاده 

جنسی روبرو بوده اند.
وزیر زنان فرانســه نســبت به اتفاقــی که برای 
مرحومه مهســا امینی واکنش نشــان داده و در 
میان ایرانی های معترضی که در آن کشور تجمع 
کرده بودند حاضر شــده، آیا از آمار جنایت علیه 

زنان کشور خود آگاه است؟
بر اســاس آمارهای رســمی منتشر شده در سال 
201۹، تعداد 1۴۶ زن به دســت همسر یا همسر 
سابق خود کشته شــدند که نسبت به سال قبل 
از آن 21 درصد افزایش داشــته اســت. در سال 
2021 نیــز تعداد 113 زن بــه همین ترتیب به 

قتل رسیده اند.
خشــونت پلیس آمریکا علیه مردم این کشور به 

ویژه زنان که روشن است.
و این در حالی اســت که مرگ مهســا امینی در 
ایران تبدیل به یک آشوب و فتنه می شود و ثابت 

می کند که زیر کاسه نیم کاسه ای بوده است.
هــدف از همــه هجمه هایی که علیــه جمهوری 
اســالمی ایران می شــود، تجزیه ایران و نابودی 
کشــور اســت.فجیع تر و بی رحمانه تر از اتفاقی 
کــه بــرای مرحومــه امینــی افتاد هــر روز در 
 همــان کشــورهای مدعی می افتــد و آب از آب 

تکان نمی خورد.

دروغ های بزرگ و فریبنده

 تالش دشمن برای فتنه انگیزی 
 به خاطر احساس خطر از 
اقتدار نظام است
2

یادداشت

سرمقاله

بیژن مقدم

با پیشنهاد مهران مدیری چه باید کرد؟

آقــای مهران مدیری گفته اســت:» به عنوان طراح ســازنده کارگــردان و مجری برنامه 
دورهمی و صاحب اثر اعالم می کنم نمیخواهم حتی یک فریم از تصویر من به هیچ بهانه 

ای در هیچ شبکه ای پخش شود «
به نظر می رســد منظور از این عبارات نمی تواند محدود به برنامه تلویزیونی »دورهمی« 
باشد که قرار بوده در بیش از 30 قسمت پس از ماه صفر از تلویزیون پخش شود. لذا باید 
این سخنان را درباره برنامه های پخش شده پیشین هم لحاظ کرد. برنامه هایی که قاعدتا 
بــه دلیل پرداخت میلیاردها تومان از بیت المال دیگر به آقای مدیری تعلق ندارد بلکه در 
»مالکیت صدا و ســیما« قرار دارد مهــران مدیری هر چند خود را صاحب اثر می داند اما 

»مالک« اثر نیست.
بدیهی اســت ممکن اســت پس از هر تولید تصویری چه فیلم چه سریال و ... عامل اصلی 
یا یکی از عوامل آن مجموعه رفتاری اجتماعی از خود بروز دهد که عماًل پخش آن اثر را 
غیرممکن نماید در این صورت نیز باید با پرداخت خسارت وارد به مالک اصلی ،اصل پول 

و دستمزد دریافتی را نیز برگرداند.
لذا بهتر اســت صدا و سیما اوالً با ممنوع کردن پخش هرگونه تصویری از آقای مدیری به 
خواست او پاسخ مثبت دهد و به دلیل دریافت وجه 30 میلیارد تومانی برای آخرین بخش 
دورهمی از او بخواهد تا این مبلغ را رســماً برگرداند و در غیر این صورت اقدام حقوقی و 
قضایی الزم را انجام دهد. به نظر می رســد با توجه به موج ســواری برخی سلبریتی ها در 
حوادث سیاســی و اجتماعی الزم اســت تمام پیش بینی های حقوقی در قراردادهای فی 

مابین لحاظ گردد) البته اگر لحاظ نشده است(
امثال آقای مهران مدیری نیز بدانند آنچه دارند از همین تلویزیون است که فرصت طلبانه 
گاهی با دســت آن را پس می زنند و گاه با پا پیش می کشــند و متاسفانه هنوز مدیران ما 
در تلویزیون از شناخت ظاهر و باطن این افراد در عجز هستند و به دلیل رأفتی که دارند 
باز»فرصت های طالیی« را برای آنان فراهم کرده و با میلیاردها تومان جیب هایشان را پر 
می کنند. باید بدانیم و بدانند این ها بارها فضاهای دیگر را آزموده اند و دور هایشان را زدند 
و دوباره بر در صدا و ســیما کوفته اند تابرای تفریح وزندگی در آن ســوی مرزها پول های 

مردم را ببرند و تنها در شعار خود را حامی آن نشان دهند. 
حرف آخر! آقای مهران مدیری اگر راســت می گوید و ســر حرف خود ایستاده است وجه 
30 میلیاردی آخر را برگرداند و مطمئن باشد که صدا و سیما نیز از تصویر او برای همیشه 

عبور خواهد کرد.

دهقان: هنرمندان موافق آشوب و اغتشاش نیستند
جعفر دهقان با بیان اینکه هنرمندان اصال موافق آشــوب و اغتشــاش نیستند، گفت: یک 
هنرمند با پول مردم و از طریق بیت المال روی کار آمده  و چهره شــده  اگر از اغتشاشــات 
 و کارهــای غیردینــی حمایت کند، درواقع به دین، قرآن، کشــور، پرچــم  و مردم خیانت 

کرده است.
جعفر دهقان بازیگر پیشکســوت کشــورمان در خصوص مرگ مهسا امینی برای مهسا و 
خصوصا پدر و مادرش ابراز ناراحتی کرد و گفت: باید فرصت رســیدگی به مراجع قانونی 
داده شود. بازیگر پیشکســوت کشورمان با اشاره به اهانت به مقدسات و به آتش کشیدن 
قرآن و پرچم  در حوادث روز های اخیر گفت: متاســفانه کسانی آمدند و به اسم اعتراض 
دست به آشوب و فتنه گری پرداختند؛ اعتراض با اغتشاش متفاوت است. این آشوب طلبی 
و اغتشــاش است که به آتش زدن پرچم ختم می شــود و ۸0 میلیون توئیت به نام مهسا 
امینی زده می شود. دهقان افزود: مردم ما بسیار فهیم و با فرهنگ هستند و با اغتشاشگران 
برخورد می کنند. مردم ما دوست را از دشمن تشخیص می دهند و به دشمنان، گروهک ها 

و منافقان اجازه نمی دهند که به خیال خودشان بخواهند به کشورمان لطمه بزنند.
وی با بیان الینکه هنرمندان اصال موافق آشــوب و اغتشاش نیستند، خاطرنشان کرد:  این 
تحرکات یک اعتراض نیست. یک هنرمند با پول مردم و از طریق بیت المال روی کار آمده  
و چهره شــده  اگر از اغتشاشات و کارهای غیردینی و غیرملی حمایت کند و به ارزش های 

کشور پشت کند؛ درواقع به دین، قرآن، کشور، پرچم  و مردم خیانت کرده است.
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سیاوش کاویانی 

 مجروح شدن ۱۸۵ بسیجی 
در اغتشاشات اخیر
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