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هربامداد در سراسر کشور

عذرخواهی بی فایده!

پیرمحمدمالزهی کارشناس ارشد شبه قاره در گفتگو با آفتاب یزد:

وفات حضرت امالبنین (س) تسلیت باد

طالبانابتکارکشورهایمنطقه

عنابستانی طی یک پیام ویدئویی پس از چند روز تناقض گویی
باالخره عذرخواهی کرد ولی گویا این عذرخواهی برای جامعه
چندان تسکین دهنده نبوده است

به جای ابتکار آمریکایی را پذیرفته است
11

12

چهارشنبه  8بهمن1399

| 27 January 2021

جدلسنگین

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

 13جمادی الثانی | 1442سال  | 22شماره 5939

یک یادداشت جنجالی در مورد غسال آیتاهلل مصباح باعث شد

سرمقاله

یک نماینده مجلس با انتشار یک توئیت

کسب و کار در حوزه دیجیتال و بر بستر اینستاگرام را نشانه خفت دانست

آقایمیرسلیم!

صفحه 2

جبهه پایداری :توکلی مریض است
توکلی :پارکینسون تاثیری روی عقل ندارد

از ابتدا هم مشــخص بود که ادعای احمد توکلی در مورد غســال
آیتاهلل مصباح جنجالی بــه راه میاندازد.این جنجال اکنون به راه
افتاده و چراغ آن را اعضای جبهه پایداری روشن کرده اند.
محمدجواد ابطحی عضو جبهه پایداری میگوید با توجه به وضعیت
حاد بیماری پارکینسون احمد توکلی نمیتوان درباره اظهارات ایشان
انتظار خاصی داشت چرا که وضعیت سالمتی مناسبی ندارد.
گفتنی اســت ،احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و حســین رجایی ،معاون سازمان دیدهبان شــفافیت و عدالت در
یادداشت مشترکی ،مدعی شدهاند که «غسال آیتاهلل مصباح یزدی،

یک ابَربدهکار بانکی است که جنازههای روحانیون سرشناس را به
خانه خود میبرد و غسل میدهد ».غسال آیتاهلل مصباح یزدی از
زمانی بر سر زبانها افتاد که کاظم صدیقی ،امام جمعه موقت تهران،
در یک برنامه تلویزیونی به نقل از «غسال آیتاهلل مصباح» گفته بود
موقع غسل ،میت چشمانش را گشوده و نگاهی مهربانانه به غسال
انداخته است .این ماجرا توسط صدیقی به عنوان «کرامت آیتاهلل
مصباح» مطرح شــد .صدیقی بعدا مجبور شــد بابت این اظهارات
عذرخواهی کند.
صفحه 5

بررسی چشمانداز انتخاب رئیس جدید سازمان بورس

دلهرهسهامداران
یادداشت1 -

چندمیگیری
سیلی بخوری؟
ناصربدری رز

6

یادداشت2 -

فروش محصول تقلبی
چه مجازاتی دارد؟
محمد حسین مرادی زاده

قابل توجه وزیر آموزش و پرورش

دانشآموز دزفولی دیگر جان ندارد
12

سخن پیرامون مبحث مربوط به پدیده «سیلی» وتشریح
تاریخچه آن دریک یادداشــت کوتــاه نمیگنجد.بنابراین
نوشــتار حاضر قصــد دارد در اتفاق چنــدروز پیش که
ســیلی یکی از نمایندگان مجلس برگونه سربازی درحال
مأموریــت اصابت نمــوده اســت،موضوع را بطور اجمال
درقالــب طنزتلــخ اجتماعــی و از زاویــهای متفاوت با
اظهارات و واکنشهای صورت پذیرفته در فضای مجازی
ومطبوعات توسط طیفهای سیاسی و آحاد مردم،تحلیل
کرده و ارائه طریق نماید.
بطور مســلم در منازعــات روزانه منجربــه کتک کاری
بیــن ضــارب ومضــروب ممکن اســت چندین مشــت
و لگــد ویاســیلی ردوبدل شــود که این حالــت امری
طبیعــی جلوه نموده و عالمت ســوال زیــادی در ذهن
مشــاهدهگر و شــهروندان ایجاد نمیکند .آنچه تراژدی
حادثه اخیر را دوچنــدان کرده و هضم آن را برای مردم
ســختتر مینماید،تعهدات الــزامآور و به اصطالح حس
مســئولیتپذیری طرفیــن بوده که در حیــن واقعه نیز
میبایســت به آن پایبند میبودند.یکــی از این افراد در
ســنگر قانونگذاری و دیگری در مأموریت اجرای قانون.
بیشک مشاهده صحنه برخوردهای قهری و خشونتآمیز
بین افراد موصوف بسی تلخ وگزنده بوده و فضای عمومی
جامعــه را ملتهب ســاخته اســت.البته در خصوص وجه
اثباتی عنوان مجرمانه ادعایی (ضرب ســیلی ویاتوهین)
قانون فصلالخطاب است.
من حیــث المجمــوع امیداســت ایده پیشــنهادی زیر
تلنگری باشــد تامســئولین امر ،آســتین همت باال زده
وبمنظور پیشــگیری از تکرار موارد مشــابه آن درجامعه
طرحی نو دراندازند.

ضمانــت اجرای حقوقــی فروش محصــوالت بیکیفیت و
تقلبی از طریق رسانهها و فضای مجازی چیست؟
قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء برخالف عقیده
برخــی جز منابــع اصلی حقوق جــزای اختصاصی در امر
تشــخیص مصادیق مجرمانه چهار جرم مهــم در دعاوی
کیفری یعنی کالهبرداری ،ارتشــا ،اختالس و تحصیل مال
از طریق نامشروع میباشــد .ماده  1قانون مذکور در بیان
عنصر قانونی جرم کالهبرداری است .کالهبرداری از جمله
جرایم علیه اموال و مالکیت است و جرمی مقید است فلذا
حصول نتیجه و تحصیل مال دیگری شرط تحقق این جرم
است .توسل به وســایل متقلبانه که شامل اقدامات مادی
نیز میشــود و تحصیل مال دیگــری از طریق آن عناصر
تشــکیلدهنده جرم مذکور هستند .مسلما عالوه بر عنصر
قانونی یعنی مــاده  1این قانون ،عنصر مادی و معنوی نیز
ضروری اســت .عنصر مادی آن صرفــا با فعل مثبت یعنی
بــا انجام اقدام و عمــل صورت میگیرد نه بــا ترک فعل.
عنصر معنوی این جرم هم همان ســوءنیت مبنی بر بردن
مال دیگری است .شایان ذکر اســت که مانور متقلبانه در
جرم کالهبــرداری باید مقدم بر بردن مال باشــد .اگر در
کالهبرداری مالی برده نشــود جــرم کالهبرداری به وقوع
نپیوســته است .بهعنوان مثال اگر شــرکتی در رسانه ملی
تبلیغــات کاالیــی را بکند کــه آن کاال کیفیت و خدمات
تبلیغی را نداشــته باشد و با این اقدام مالی را تحصیل کند
مرتکب جرم کالهبرداری شده است .یا به عنوان مثال اگر
شــخصی کاالی درجــه دو را به عنــوان کاالی درجه یک
به فروش برســاند و این عمل با توســل بــه فریب و مانور
متقلبانه باشــد ،این شــخص مرتکب جــرم کالهبرداری
شده است.

ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

چندروزی اســت ال به الی خبرِ «سیلی» و
«ســرباز» و «قانون» و «عنابستانی» و «افکار
عمومی» ،هرچه میگردیم نشانهای که داللت
داشته باشد بر«لرزیدن» مسئوالن ،پیدا نمیکنیم
و اما مردم فارغ از آیند و روندها و دعواهای
ِ
اقتصادی جهان ،البــد از خود
سیاســی ـ
میپرسند اگر عنابستانیِ داستان«خط ویژه ی
بی.آر.تی» فرزند یکی از مقامات مسئول بود نیز
همچنان همه سکوت اختیار میکردند و چیزی
نمیگفتند؟
در این گشتنها و سؤال پرسیدن ها ،تازه یادمان
آمد؛ او ً
ال فرزندا ِن مسئوالن ـ حاال اگر نخواهیم
بگوییم آقازادهها ـ که ســربازی نمیروند،
حاال بیایند و ســربازی هم بروند ،تهِ ماجرای
ِ
سربازی فرزندان مســئوالن ختم میشود به
این وزارتخانه و آن وزارتخانه آن هم در
قالب«امریه»؛ کجا سراغ داریم فرزندا ِن مسئوالن
ـ حاال اگر نخواهیم بگوییم آقازادهها ـ سر از
میانــه ی خیابان و دروازه دولــت در آورده
باشند؟ اصال بیایند و سربازی هم بروند ،کی؟
کجا؟ کی فهمیده یا شنیده که فالن مسئولی
که فرزندش عزم خدمت مقدس ســربازی
کرده باشــد ،گذرش به لب مرز افتاده یا در
یک ناحیهی بد آب و هوا ،روزهای خدمت را
سپری کرده باشد؟!
اص ً
ال و به قول قدیمی ها ،سربازی را ساختهاند
ِ
برای بچههای مردم نه فرزندان مسئوالن ـ حاال
اگر نخواهیم بگوییم آقازادهها !ـ
ادامه در صفحه 2

یادداشت5-

یادداشت3 -

آدمهایی که توسط افکار عمومی
حذف شدند!
رضا بردستانی

حقوقدان و وکیل دادگستری

منصور مظفری

مدیرمسئول

پس خودتان اینجا چکار میکنید؟

در اردوگاه اصولگرایان

خونسردیعنابستانی
ِ
ِ
مسئوالن!

جامعه تصمیم میگیرد نه چهرهها و شــخصیتها که در قاب
ذهن و پســتوی حافظــه باقی بمانند یا نه امــا ،جامعه وقتی
تصمیم میگیرد با این تأکید که درســت تصمیم گرفته است؛
هرگز دچار تردید و بازنگری نخواهد شد.
آدمهــای حذف شــده ،یکــی ـ دو تا نیســتند ،فقط مربوط
به مجلس نیز نیســتند! آدمهای حذف شــده گاه در ادواری،
همهکارهترین آدم سیاسی ـ اجرایی بودهاند اما این روزها حتی
در کوچه و خیابان نیز اگر آنها را ببینیم شاید به سختی نام و
نشان شان را به یاد بیاوریم:
= محمدعلی رامین که روزگاری انگشت در کرده ،رسانهایها
را به خط میکرد
= اسفندیار رحیم مشائی که قلب تپنده ی احمدینژادیها
بود
= حمید بقایی که زنبیل قرمز و نیم تنه ی عریان و استخوانی
نیز به دادش نرسید
= مهــدی کوچک زاده کــه روزگاری در جنجالی بودن گوی
سبقت را از رسایی و کریمی قدوسی نیز ربوده بود و کلنجارها
داشت با علی مطهری
= حمید رسایی که خودش اذعان کرده بود زیادی سر و صدا
کردیم مردم هم دیگر به ما رأی ندادند!
= محمدرضا رحیمی که عاقبت بخیر که نشــد هیچ ختم به
بند و زندان شد!
= فاطمه رجبی همســر غالمحســین الهام و نویســنده ی
کتاب«معجــزه ی هزاره ی ســوم!» که برای ابــد راهی دیار
سکوت شد!
> افکار عمومی سنجیده حذف میکند!

افکار عمومی به موقع ،سنجیده و کامال بر اساس منطقی قابل
دفــاع اقدام به حذف میکند ،حذفهایی که اگرچه شــخص
همچنان حضور دارد اما دیگر در آن جایگاهی که قرار گرفته،
شــأنیتی ندارد! مثال فاطمه ی حسینی ،دختر صفدر حسینی
که هم خودش و هم پدرش به آســانی از اذهان پاک شــدند
به گونهای که انگار از همان ابتدا نیز در مناســبات سیاسی ـ
اجتماعی ایران نقشی نداشته اند.
ماجرای «ســهم مان از سفره ی انقالب» اگرچه بارها تکذیب
شد اما جامعه و افکار عمومی در تقابل با تفکری که انقالب را
سفره و مسئوالن را آدمهای اطراف سفره میداند؛ تکذیبیه ی
وی را نپذیرفت و از همان زمان تا انتهای مجلس دهم دیگر رد
و نشانهای از دختر صفدر حسینی که یکی از دانه درشتهای
حقوقهای نجومی بود ،یافت نشد.
عبارت«سهم مان از ســفره انقالب» اما دستاویز طنز پردازان
و سازندگان فیلمها و مجموعههای سیاسی ـ امنیتی شد تا با
آن به این گونه تفکرات کام ً
ال مســموم واکنش نشان دهد .در
همین اواخر و در سریال «آقازاده» که سر و صداهای بسیاری
به پا کرد ،نیما بحری پســر خوانده ی وزیری که در داســتان
ســریال آقازاده مرتکب قتل شد ـ شبیهســازی ماجرای قتل
میترا استاد توسط محمدعلی نجفی ـ در یکی از سکانسها با
عبارتی نزدیک به آن چه به فاطمه حسینی نسبت داده شد و او
بارها آن را تکذیب کرد میگوید«:من یادم نمیآید گفته باشم

سهمم از ســفره انقالب را نمیخواهم نه تنها میخواهم بلکه
تمام سهمم را مطالبه خواهم کرد»(نقل به مضمون)

دستکشمخملی
روی مشت فوالدی!

> درازهی و توهین و هتاکی به مأمور گمرک

بابک خطی

محمد باســط درازهی نماینــده دوره دهم مجلس شــورای
اســامی از حوزه انتخابیه سراوان ،سیب و سوران و مهرستان
در استان سیستان و بلوچستان همانی است که در  ۲۶آذرماه
 ۹۷ویدئویی از او ،در فضای مجازی منتشــر شــد که در آن
ویدئو این نماینده مجلس درخواستی خارج از ضوابط اداری از
کارمند گمرک دارد اما کارمند در برابر خواســته وی مقاومت
میکنــد ،این نماینده مجلس در واکنش ،با کلماتی زشــت و
لحنی توهینآمیز به این کارمند پاسخ میدهد .در ادامه کارمند
اداره گمرک ،این نماینده مجلس را به مراجعهکنندگان معرفی
میکند که یکــی از مراجعان نیز با عصبانیت محمد باســط
درازهی را از محل وقوع این اتفاق بیرون میاندازد.انتشــار این
فیلم در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت و انتقادات بسیاری
را متوجه این نماینده مجلس کرد.
> انتشار ویدئوی درازهی در گمرک پایان ماجرا نبود!

انتشار ویدئوی درازهی در گمرک پایان ماجرا نبود بلکه باعث
جلب توجه کاربران شبکههای اجتماعی به رزومه این نماینده
مجلس و مطرح شــدن بحث مقاله علمی او شــد .پس از آن
ســایتهای خبری مقالههایی در باب تقلب و سرقت علمی او
منتشــر کردند و خواهان برخورد با او و نویسندگان همکارش
شدند .اتهام سرقت علمی و اســناد آن در رسانههای مختلف
دســت به دســت شــد تا اینکه ولفرام بوگارد ،استاد دانشگاه
فرایبورگ آلمان در صفحه فیسبوک خود از سرقت مقاله علمی
خود بوسیله محمد باســط درازهی ،نماینده مجلس ایران در
سراوان ابراز تاسف کرد .او نوشت« :امروز من درباره یک مسئله
بســیار غم انگیز در زندگی علمی مان مطلع شدم .گروهی در
ایران مقالهای مربوط به دو ســال پیش را منتشــر کردند که
کپی دو مقاله ما بوده که چند ســال پیش منتشــر کردیم .به
نظر میرسد این یک مسئله بزرگ است و یکی از نویسندگان
این مقاله کپی شــده از روی کار مــا عضو مجلس نمایندگان
جمهوری اســامی ایران است ».پس از آن ،اگرچه درازهی در
پاســخ به این اتهام در بیانیهای از خود سلب مسئولیت کرد و
نوشت «دانشجوی همکار در مقاله ،به اجبار اسم او را در مقاله
قرار داده» و «دانشجوی سخت کوشی بوده اما به دلیل امکانات
کم در سیســتان و بلوچســتان این کار را کرده» و «دبیرخانه
کنفرانس و مســابقات در چین باید به خطا و اشتباه احتمالی
مقاله پی میبرده» و نقش او در این مقاله کپی شده انگلیسی
«مترجمی» بودهاســت اما افکار عمومی آن تصمیمی که باید
بگیرد را گرفته بود و از آن جا به بعد ،درازهی از صفحه ی افکار
عمومی به طور کامل محو شــد .محمدباسط برای نمایندگی
دوره یازدهــم مجلس نیز ثبت نام کرد ولی شــورای نگهبان
صالحیت او را تایید نکرد و نتوانست در انتخابات شرکت کند.
> سیلی بر صورت سرباز و پایان عنابستانی!؟

عنابستان ،روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان
خوشاب استان خراسان رضوی ،این روزها اما عنابستان ،پسوند
فامیلــی یکی از نمایندگان مجلس اســت که نــام او در کنار
یک«ســیلی نواخته اما تکذیب شــده» در هــر کوی و برزنی
دستبهدست میشود.
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گاهی خشــونت چنانکه از نــام آن بر میآید
پرسر و صدا نیست و خشم خود را در سکوتی
شیرین در روح آدمی خالی میکند.
یکی از این مصادیق تعریف مواردی به عنوان
«ارزش» و«ســرمایه نمادیــن» در جامعه و
سپس تبليغ و توسعه آنها است.
اينجاست كه بايد به موضوعي به نام خشونت
نمادين اشــاره شــود که با عملكردی بسيار
ماليم به ترويج الگوهايی که به عنوان ارزش و
سرمایه سمبلیک در جامعه است دست میزند
تا به دســت آوردن آنها در ذهن افراد اعتبار
تفسير شود.اين مفاهيم در پوشه اي ارزشمند
و زيباشناسانه عرضه و گاهي با عبارت "سليقه
عمومي"تاويل مي گردند.
القاء نظمی دلپذير و آهنين از ارزشها كه در
سطح جامعه با طيب خاطر و به عنوان منش
برتر انتخاب مي شود.هيچ تندی ظاهری و قوه
قهريهای در كار نيســت و افراد اين ســازمان
اجباری پنهان را با لبخند در آغوش میكشند
و با احساسی خوش از انتخابی آزاد،تكه هايی از
پازل سلطه سرمایه نمادین مي شوند و جامعه
به دو قسمت واجد سرمایه نمادین و فاقد آن
تقسیم میشود و زمینه برای سلطه گروه واجد
ارزش بر گروه فاقدارزش کلید میخورد:
رنگ سال ،مدل مو ،استایل لباس ،لهجه ،محل
زندگی...
دامنه این خشونت نمادین به تانی در سکوتی
پر از خشم به تک تک اعضا و جوارح آدمیزاد
دو پا هم راه مییابد؛
شــکل بینی ،گونــه ،لب ،شــکم و ...و تکرار
چندین باره یگانه تاویل خاص از زیبایی و مایه
برتری بودن،محیط زیست و تنفس انسانها
را به هنگامهی اجرای چرخه خشونت تبدیل
خواهد کرد و زمــان خطرناک قضاوت آدمها
بــر پایهی این ارزشهــا در نقشهای متعدد
فرا میرسد؛
پدر ،مادر ،فرزند ،دوست ،خواهر ،برادر ،معلم،
دانشآموز ،دانشجو ،استاد ،هم خدمتی و...
برای آرام شــدن ذهن پرسشــگر زیر فشــار
ســنگین خشــونت نمادین مکانیسم دفاعی
توجیــه ذهنــی ( )rationalizationرونق
خواهد یافت؛ خشونت به دلسوزی ،مهربانی،
نگرانی ،توجه و ...واالیش میشود و به تدریج
همه چیز درونی میشــود ،چنانکه گویی این
ارزشهــا از ازل در ذهن یک انســان وجود
داشتهاست و اصال آدمی همراه با میل ذاتی به
سرمایههای نمادین به دنیا آمده است.
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