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فرمان  هفت 
 برای بسیج

  قرائت های ناصواب
 از یک اقدام صواب

جریان های خودی و غیرخودی و گروه های 
گوناگون سیاسی کشور بر نقش رهبر معظم 
انقاب اســامی در ورود به موقع به طرح 
اصاح قیمت بنزین و جلوگیری از فتنه ای 

بزرگ اذعان کردند. 
برخــی از اصــول حاکم بر ایــن رفتار 
رهبــر معظم انقاب عبارتنــد از: حمایت 
از دولت هــا، ترجیح منافــع درازمدت بر 
منفعت های کوتاه مدت، لزوم بصیرت افزایی 
و روشــنگری در شــرایط فتنه، حمایت از 
نظریه های کارشناسی، دفاع از کلیت نظام به 
جای محبوبیت شخصی، پایبندی بر قانون 
خوش بینی به مسئوالن کشور، اعتماد به بلوغ 
سیاسی و نجابت ملت ایران، اصل ناظر به 

توطئه دشمن و ضرورت ناکام سازی آن.
بــا وجــود ایــن، واکنــش جریان ها و 
شخصیت های سیاســی به اقدام حکیمانه 
رهبر معظم انقــاب از جنبه های مختلف 

قابل تأمل است.
عده ای از مدعیان والیت مداری با نگاه 
بدبینانه بــه دولت و آگاهــی از پیامدهای 
افزایش قیمت بنزین، حمایت رهبر معظم 
انقاب را از روی اجبار و انفعال و حرکتی 
مظلومانه تحلیل کرده و از آن به »جام زهر« 
یاد کردند که دولتمردان به عمد یا ســهو در 
کام رهبری نظام ریختند. مفروض تحلیلی 
این افراد، آگاهی دولتمردان از اتفاقات تلخ 
اخیر و اصرار بر انجــام این اقدام به همین 
شکل است. اشکال تحلیلی این افراد افزون 
بر دقت نکردن به تأکید رهبر معظم انقاب 
بر لزوم نــگاه خوش بینانه به اقدام و تصمیم 
مسئوالن، نادیده انگاشتن برنامه ریزی دشمن 
و آمادگی برای اجرای غائله و برپایی فتنه ای 
دیگر در کشور اســت. برخی از چهره های 
برجســته یک جریان سیاســی نیز با همین 
اشتباه به وقایع اخیر نگریستند که با قضاوت 
غلط، هم صدا با اجانب، نظام اسامی را به 

مقابله سخت با اغتشاشگران متهم کردند.
در مقابــل جریانــی که کمتر ســابقه 
والیت مداری در کارنامــه خویش دارد، با 
حمایت رهبری همراه شــده و تاش کرد 
چهره ای والیت مدار از خود نشــان دهد تا 
برخی از مقاصد خویش را با سوءاســتفاده 
از این شرایط دنبال کرده و اعام کند هرگاه 
با مخالفت رهبری مواجه شــود، امتثال امر 

خواهد کرد. 
این گونه برداشــت ها از چند جنبه  جای 
تأمــل دارد:  ۱ـ اصول حاکم بر تصمیمات 
رهبــر را مخــدوش و آن را تابع شــرایطی 
می کنــد که از ســوی برخــی آگاهانه رقم 
می خورد. ۲ـ ادعای کسانی را که به حمایت 
اجبــاری رهبری از دولت معتقد هســتند؛ 
مستندســازی می کند. ۳ـ برخاف ادعای 
ظاهری که جهت والیت مــداری صورت 
می گیرد، اما باطنًا بستر ورود نکردن رهبری 
را فراهم می کند.  ۴ـ ایــن اقدام را می توان 
مشــابه توبه های پیش از گناه دانســت که 
مرتکب جــرم از پیش بر اشــتباه بودن کار 
خویش آگاهی داشــته، امــا بر خطای خود 

مصر است.
از ایــن رو، کســانی که از پیــش اقدام 
خویش را بــه ورود رهبری منوط می کنند، 
می خواهند از این راه وجهه ای کسب کنند، 
باید متوجه باشــند که معظم له در اواســط 
آذر ماه سال گذشــته به نمایندگان مجلس 
نمایندگان محترم مجلس  فرمودند: »خود 
قانون را جوری ترتیب بدهند و اصاح کنند 
که دیگر این اشــکاالت پیش نیاید، مجبور 

نشوند که به اجازه  رهبری متوسل بشوند.«
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رهبــر معظم انقاب در دیدار چنــدی پیش خود با 
بسیجیان به اتفاقات اخیر و آشوب هایی که در کشور 
رخ داد، اشــاره کردند و فرمودند:  »یک توطئه  عمیِق 
وســیِع بسیار خطرناکی که آن همه هم پول خرجش 
شده بودـ چقدر پول خرج کرده بودندـ چقدر زحمت 
کشــیده بودند که بتوانند در یــک بزنگاهی، در یک 
فرصتی این حرکت تخریب و تحریق و آدم کشــی و 
شرارت و مانند اینها را انجام بدهند و به مناسبت این 
قضیه  بنزین فکر کردند که حاال این فرصت برای شان 
پیدا شــده و لشکر خودشــان را وارد میدان کردند، 

]لکن[ این حرکت به وسیله  مردم نابود شد.«

BBنگرانی از اردوغان
رهبر معظم انقاب این آشــوب ها را در حد یک 
اعتراض ســاده به گرانی بنزین نمی بینند؛ چه اینکه 
اینطور هم نمی تواند باشد. اعتراض به مسئله ای که 
به دولت و ملت مربوط می شود، نمی تواند به شکستن 
شیشه ها و آسیب زدن و غارت کردن اموال عمومی و 
حتی اموال شخصی افراد منجر شود. پس همان گونه 
که رهبر فرزانه انقاب به آن اشاره می کنند، این »یک 

توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک« بود.
تقریبًا یک هفته پیش از شــروع ایــن جریان ها، 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه پیش بینی 
می کند برخی ســعی دارند دامنه اعتراضات عراق 
و لبنان را بــه داخل ایران بکشــانند. رئیس جمهور 
ترکیه در ســخنرانی خــود درباره تحــوالت عراق 

می گوید:  »چه کسانی پشت این تظاهرات  هستند؟ 
ما حدس هایی می زنیم. فکر می کنیم ممکن است به 
ایران کشانده شود. هدف آن ایجاد شکاف در جهان 

اسام و ایجاد اختاف میان یکدیگر است.«
رئیس جمهور ترکیه از آماده باش دشــمنان ایران 
برای ایجاد آشوب خبر می دهد و تنها یک هفته پس 
از آن همیــن حدس ها محقق می شــود؛ یعنی باید 
توجه کرد که دشمنان برنامه ریزی کرده و طبق برنامه 
می خواهند آشوب را به ایران بکشانند. آن گونه که از 
صحبت های اردوغان و تحلیل های کارشناسان درباره 
صحبت هــای وی برمی آید، حــدس رئیس جمهور 
ترکیه درباره پشت پرده اتفاقات اخیر سعودی ها و به 

ویژه »بن سلمان« ولی عهد سعودی است.
فراموش نکرده ایــم که »بن ســلمان« ولی عهد 
سعودی در ماه ژوئن ۲۰۱۷ در اظهارات جنگ طلبانه 
مدعی شــده بود، درگیری را به داخل ایران خواهد 
کشــاند و همین موضوع از یک نقشه و برنامه ریزی 
برای یک توطئه در ایران خبر می دهد. ســعودی ها 
طی این مدت متوجه شــده بودنــد جنگ نظامی با 
ایران ممکن نیســت و باید جور دیگری اقدام به این 

کار کنند.

BB!میدان داری کاخ سفید
امــا آمریکا هم که همواره ســعی دارد یار و یاور 
آشوب طلبان و اغتشاشگران، تجزیه طلبان و براندازان 
در هر نقطه ای از جهان باشــد و استقال ملت ها را 
از بین ببرد و آنها را به خود وابسته کند، در این غائله 
بیکار نبوده و تجهیزات مورد نیاز آشوبگران را تأمین 
کرده است. »برایان هوک« خود در این باره می گوید: 

»ما ابــزار ارتباط در اختیار ایرانیان قــرار دادیم تا از 
میانبر ها استفاده کنند و دیدیم که ده ها هزار ایرانی از 
این ابزار میانبر استفاده کردند. این برنامه را ما در طول 
۱/۵ سال ســازمان دادیم تا معترضان بتوانند ارتباط 
برقرار کنند، حتی در شــرایطی کــه حکومت ایران 
اینترنت را قطع کرده بود. ما بســیار خشنودیم که در 

کنار مردم ایران ایستادیم.«
پرواضح است که میان مردم کم نیستند افرادی که 
دغدغه گرانی بنزین را دارند؛ اما آیا کسی که به گرانی 
بنزین معترض است، یک سال و نیم فرصت داشته تا 
زیر نظر سازمان سیا آموزش ببیند که به فان بانک و 
بهمان فروشگاه چگونه آسیب بزند؟ یا آنکه پشت پرده 
چیز دیگری در جریان است و گروه های آموزش دیده 
مدت ها منتظر چنیــن اتفاقی برای ورود و تخریب و 

آشوب بوده اند.

BB!1332 در آرزوی کودتای
اتفاقــات اخیــر از نظر محتوا و شــکل اجرایی 
بیشــترین شــباهت را به اتفاقات منتهی به کودتای 
۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ دارد. وجه تشــابه این دو رخداد 
بــه یکدیگر اجیر کردن مزدورانی از جنس شــعبان 
بی مخ ها از ســوی دولت های خارجی اســت. قل 
چماق هایی کــه به هیچ موجودی رحــم نکردند و 
ویرانی های بســیاری از پس این کودتا به بار آمد. در 
اتفاقات اخیر هم شعبان بی مخ ها حضور داشتند؛ اما 
نه آن گونه با چوب و چماق، بلکه بسیاری مسلح به 
ساح گرم و سرد، قمه، چاقو، حتی در مواردی تبر و 
شمشیر به دست داشتند و به مردم و به تأمین کنندگان 
امنیت در شهرها حمله می کردند. همچنین ابزارهای 

پیشرفته ای در دست داشتند که به وسیله آنها به اموال 
عمومی آسیب وارد می کردند؛ اما در هر دو مورد این 
افراد، »مردم« نامیده شــدند تا گفته شود مردم ایران 

چنین کارهایی را رقم زده اند.
همه ما می دانیم در جریان کودتای ســال ۱۳۳۲ 
رسانه ای که محور کار کودتاگران قرار گرفت، رادیو 
»بی بی ســی« بود؛ با همان جملــه معروف که گفته 
شــده بود:  »اینجا لندن اســت و اکنون ساعت دقیقًا 
۱۲ نیمه شب اســت.« و همین رمز کودتایی است 
که نخست وزیر قانونی کشور عزل می شود. تلویزیون 
دولتی انگلیس همچنیــن در اتفاقات اخیری که در 
برخی از شــهرهای کشــور رخ داد، تــاش کرد تا 
میدان داری کند. بنگاه ســخن پراکنی بی بی سی یک 
تنه به تریبون آشوبگران تبدیل شده بود و نکته مهم تر 
که در هر دو اتفاق مشابه است؛ آن است که دشمنان 
ملت ایران، اســتقال آنها را نشــانه رفته بودند. در 
جریان ملی شــدن صنعت نفت مردم با حمایت از 
مصدق و دولتش نفت شان را ملی کردند. ملی کردن 
صنعت نفت، یعنی گام برداشتن در جهت استقال 
کشــور و حاال چهل و یک سال است که دشمنان از 

ملی شدن همه امور در کشور عصبانی هستند.
در همین یکی دو ســال اخیر، بارها اتفاق افتاده 
است که کودتایی در نقطه ای از جهان رخ داده است 
و ایاالت متحده اولین کشوری بوده که از کودتاگران 
حمایت کرده است. کودتا، یعنی مقابله با خواست 
مردم و ســاقط کردن دولت قانونی کشور با توسل به 
زور که هیچ ملتــی آن را نمی پذیرد؛ اما آمریکایی ها 
سیاست شان در مقابل استقال مردم در این ۶۶ سال 

تفاوتی نکرده است.

نگاه

سرمقاله
هفت فرمان برای بسیج

رهبر بسیجی و پرچمدار نیروی مقاومت 
بسیج مستضعفین حضرت امام خامنه ای 
در دیدار با هــزاران نفر از بســیجیان در 
بیاناتی تبیینــی و توصیفی در زمینه نقش، 
جایــگاه و کارویژه های بســیج در دوران 
چهل سال گذشته، هفت توصیه به بسیج 
و بسیجیان داشتند. به طور قطع این هفت 
توصیه، هفت فرمان برای بسیج در گام دوم 

انقاب اسامی باید تلقی شود:
 ۱ـ بســیج در همه میادین دفاع ســخت، 
نیمه ســخت و نرم آماده به کار باشد و در 
همه محله های کشــور در مقابل حوادث 
گوناگــون راهبرد و تاکتیک آماده داشــته 
باشد. ۲ـ در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوید 
و سعی کنید در همه محله ها حضور داشته 
باشــید. ۳ـ در جنگ نرم، عکس العملی 
رفتار نکنید؛ البته باید پاسخ دشمن را داد؛ 
اما همیشه مانند شطرنج بازی ماهر یک قدم 
از دشــمن جلو باشید و کنشی عمل کنید. 
۴ـ ارتباطــات خود را با مســاجد تقویت 
کنید؛ چرا که بسیج متولد مساجد است. 
۵ـ با مجموعه های همسو با اهداف بسیج 
در دانشــگاه ها و خــارج از آن، هم افزایی 
و همــکاری کنیــد. ۶ـ بســیج در عیــن 
گستردگی، چابک باشد و اسیر پابندهای 
رایج اداری نشود. ۷ـ خدمات بسیج را به 

اطاع مردم برسانید.
بر اســاس این هفت فرمان، بسیج باید 
یک نیروی فعال و واکنش ســریع در همه 
حوزه ها و در گســتره و جغرافیای کشــور 
تبدیل شــود. اقتضای حفــظ ارزش ها و 
فضیلت های انقاب اسامی در گام دوم 
با توجه به نیازهای انقاب اسامی از یک 
ســو و توطئه ها و فتنه انگیزی های دشمنان 
از دیگر ســو، چنین تحولی را در سازمان  
بسیج و رویکردهای آن طلب می کند. نقطه 
کانونی و دال مرکزی در بیانات رهبر معظم 
انقاب اســامی در این دیــدار و صدور 
فرمان هــای هفت گانــه، محله محوری و 
مسجد محوری است. »مساجد« در سراسر 
کشــور، باید محل اصلــی فعالیت های 
بسیج باشد. مسجدمحوری باید به معنای 
پایگاه محــوری  و پایگاه محــوری باید به 
معنای مسجدمحوری در ادبیات سازمانی 
بسیج نهادینه شود. این رویکرد که از زمان 
تشکیل بسیج در مساجد به عنوان خاستگاه 
اصلی بســیج وجود داشت؛ به دالیلی در 
دوره پس از دفاع مقدس کمرنگ و بسیج 

محات و مساجد ضعیف شد.
اکنــون بایــد با تأمــل بیشــتر در این 
کام و جملــه راهبــردی حضــرت امام 
خمینی)ره( که فرمودند: »مســجد سنگر 
است، ســنگرها را حفظ کنیم«، رویکرد 
بر  »محله محوری«  و  »پایگاه محــوری« 
مبنــای »مســجدمحوری« در بســیج به 
صورت جدی دنبــال شــود. از الزامات 
اصلی تحقــق هفت فرمــان رهبر معظم 
انقاب در بســیج مسجدمحور، آن است 
که پایگاه های بسیج در مساجد محات، 
نقطه کانونی تاقی اقشــار بســیج برای 
انجام فعالیت بهنگام و متناســب با نیازها 
در همه حوزه های ســخت، نیمه سخت و 
نرم از یک ســو و خدمات رسانی به مردم 
هــر محله در همــه حوزه هــای متصور، 
 مبتنی بر توانمندی های وسیع اقشار بسیج 
از ســوی دیگر باشد. به طور قطع بسیج با 
چنین آینده ای، هم نقش برجســته نسبت 
به قبل در پیش برندگی انقاب اســامی 
به سوی آرمان  تمدن ســازی اسامی ایفا 
می کند و هم با آرایش موزاییکی  شکلش 
در جغرافیای کشور، توطئه ها و نقشه  های 
دشمن را بهنگام در نطفه خفه خواهد کرد.

»ســرا«، »جمنا«، »شــورای عالی«، »شــانا« و 
تا دل تان بخواهد اســم های ســاختگی مشابه را 
می توانید در میان یادداشــت ها و ستون  روزنامه ها 
و البه الی گفته هــای چهره های سیاســی بیابید! 
اســم هایی کــه بیش از یک ســال اســت صدها 
یادداشت و تحلیل درباره شان نوشته شده و صدها 
ســاعت مصاحبه، دیدار و سخنرانی پیرامون شان 
برگزار شده است! اسم هایی که همه در راستای یک 
هدف مشترک طراحی و ساخته شده اند؛ وحدت 

در انتخابات اسفند ۱۳9۸! 
اصولگرایان پس از واگذاری چندین انتخابات، 
حاال به واســطه عملکرد بی رمق و بد حریفان در 
دولت، مجلس و شــوراهای شــهر، امید فراوانی 
به کسب اکثریت مجلس دارند! امیدی که تحقق 
وحــدت در این جبهــه را به امری دشــوار مبدل 
کرده اســت! طیف هــای گوناگون ایــن جبهه با 
قطعی دانســتن این فرضیه که رأی مردم در اسفند 
ماه متمایل به اصولگرایــی خواهد بود، در تاش  
هستند، ســهم بیشتری از فهرســت اصولگرایان 
داشته باشند و البته  فراتر از این، برخی از طیف ها 
از جمله »پایداری« با چشــم بستن بر تجربه های 

پیشــین اردوگاه اصولگرایی عاقــه ای برای تن 
دادن به سازوکارهای وحدت ندارند که این مهم، 
موجب نگرانی میان بزرگان جناح اصولگرا شده 
است! نگرانی ای که »غامعلی حداد عادل« آن را 
این گونه روایت می کند: »برخی برای رضای خدا 
احساس تکلیف شرعی نکنند و فداکاری کنند تا 
زمینه برای رســیدن به گزینه یا گزینه های مشترک 

هموار شود.«
اوضاع اصاح طلبان اگر وخیم تر از رقیب شان 
نباشــد، بی تردید بهتر هم نیســت! با وجود آنکه 
ناکارآمدی دولت مــورد حمایت اصاح طلبان، 
کارنامه خالی فراکسیون  امید و عملکرد پرحاشیه 
و ضعیــف شــورا و شــهرداران اصاح طلب در 
پایتخــت، احتمال پیروزی این جنــاح را به صفر 
بسیار نزدیک کرده است؛ اما همچنان سهم خواهی 
از فهرست نهایی، اختافات درباره سازوکارهای 
وحدت و حتی نحوه مواجهه با انتخابات اســفند 
ماه بسیار عمیق است! مصاحبه علیه لیدر جریان 
اصاحات که پیش از این شــاید یک تابو در این 
طیف به حســاب می آمد، انتقــاد از وجود رانت 
در بستن فهرســت های انتخاباتی، انحصارطلب 
دانســتن شــورای عالی اصاح طلبــان و... تنها 
گوشه ای از اختافاتی است که در رسانه ها شاهد 

آن هستیم. 
افزون بر ایــن دو، جریان نزدیــک به دولت و 
البتــه رئیس مجلس کــه هم اصولگرایــان و هم 

اصاح طلبان کلید پیــروزی در انتخابات آینده را 
فاصله گذاری با آن دانســته و تاش می کنند خود 
را  منتقد و جایگزیــن آن معرفی کنند نیز به دنبال 
طراحی ســناریوی انتخاباتی خود است و هر روز 
اخباری تازه از  شــکل گیری جریان ســوم و نامزد 
شدن چهره های آنها از شهرهای گوناگون به گوش 

می رسد!
همین مرور گذرا و بســیار کوتــاه بر مباحث 
پیرامــون وحــدت و بســتن فهرســت در میــان 
جریان هــای مختلف بــه بیــش از ۴۰۰ واژه نیاز 
داشت! حال سؤال این اســت که امروز در فاصله 
کمتر از سه ماه مانده تا انتخابات مجلس دوازدهم 
برای مرور خاصه برنامه ها و نقشه راه جریان های 
سیاسی برای حل مشــکات کشور چند واژه نیاز 
اســت؟ اصًا برنامه ای وجود دارد که بتوان درباره 
آن نوشت؟ در مقابل جلسات پرتعداد برای رسیدن 
به وحدت و سناریونویسی انتخاباتی، رسانه ها تا به 
امروز از چند کارگروه یا انجمنی که با هدف تدوین 
برنامه  جریان های سیاسی پیرامون حل مشکات 
کشور و مردم در مجلس آینده خبر داده اند؟ پاسخ 

کامًا روشن است: تقریبًا هیچ.
باالتــر و مهم تــر از ایــن بی تفاوتــی، آنچــه 
نگران کننده تر اســت، بی مسئولیتی شگفت آوری 
است که شاهد آن هســتیم! رئیس جمهور محترم 
در ســفر اســتانی اخیر خود در جماتی حقیقتًا 
حیــرت آور اعام می کند: »من هم مثل همه مردم 

صبــح روز جمعه دیدم که قیمت بنزین تغییر کرده 
اســت.« در حالی رهبر معظم انقــاب به تعبیر 
»علی مطهری« نماینده حامی دولت جوانمردانه 
از تصمیم سران قوا حمایت کردند، آقای روحانی 
چنین از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و تنها 
وزیر کشــور را به میدان می فرستد تا قربانی شیوه 
اجرای بدون تدبیر و خسارت بار تصمیم سران سه 
قوا از سوی دولت باشد! در دولتی که باالترین مقام 
آن چنین غیرمسئوالنه عمل  می کند و حاضر نیست 
مسئولیت عمل دولتش را بپذیرد، کدام وزیر یا مقام 

توان تصمیم گیری و انجام کار خواهد داشت؟
بی مســئولیتی که تنها به باالتریــن مقام دولت 
منحصر نیســت! بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت که 
فقط چند روز قبل از اصاح قیمت بنزین اعام کرده 
بود هیچ برنامه ای درباره بنزین نداریم، مشــخص 
نیست کجاست و دریغ از توضیح یا مصاحبه درباره 

اصاح قیمت بنزین و سهمیه بندی آن!
البته حامیــان دولت نیز به ایــن معضل مبتا 
هســتند و اصاح طلبان که در ســال ۱۳9۶ تمام 
قد از حســن روحانی حمایت کردند، مسئولیت 
دولت او و عملکردش را نمی پذیرند! »سید محمد 
خاتمی« اکنون به جــای آنکه از مردم عذرخواهی 
کند و از کسانی که حمایت شان کرده است بخواهد 
در برابر مردم پاسخگو باشــند، بیانیه می دهد و با 
حق اعتراض و مشــکات اقتصادی و دموکراسی 

جمله سازی می کند.

 مقام داریم، مسئول نه!
نگاهی به آنچه این روزها در میان چهره ها و جریان های سیاسی می گذرد

   پایش    

 تأملی در وجوه اشتراک کودتای سال ۱۳۳۲ با آشوب های ۱۳۹۸

کودتا! یک  یکاتور  کار

دکتریداللهجوانی
مدیرمسئول

امینپناهی
خبرنگار

سیدفخرالدینموسوی
روزنامهنگار

»غامرضا حیدری« نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در 
مصاحبه با روزنامه »آفتاب یزد« گفت: »اگر بخواهم صادقانه از 
آنچه این روزها بر ما می گذرد، بگویم، باید گفت ما ترامپ را 
همیشه پدیده خاصی می دانستیم و می گفتیم باید روان شناسان و 
جامعه شناسان بر روی واکنش ها و رفتارهای او کار کنند. امروز 
باید درباره آقای روحانی هم این را بگوییم. روحانی در این فراز 
و نشیب هایش حتی قبل از ریاست جمهوری اش پدیده خیلی 
پیچیده ای است و باید چند وجهی مورد کندوکاو قرار بگیرد؛ 
اما در هر صورت به نظر من ایشان به ملت ایران خیلی کم لطفی 

کرد.«

 شبیه 
ترامپ

تقدیم استیضاح »بیژن زنگنه« وزیر نفت از سوی نمایندگان به 
هیئت رئیسه مجلس و در مسیر بودن استیضاح »رحمانی فضلی« 
وزیر کشور سبب شده است بار دیگر بحث قریب الوقوع بودن 
مراجعه به اصل ۱۳۶ قانون اساســی مطرح شود. بر مبنای این 
اصل، اگر نصف اعضای دولت از کابینه جدا شــوند، دولت 
بار دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دولت دوازدهم 
محمود حجتی، سیدمحمد بطحایی، سیدحسن قاضی زاده، 
محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، عباس آخوندی به دلیل 
استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصاد و علی ربیعی 

از وزارت تعاون از دولت استعفا داده اند یا استیضاح شده اند.

ع   رجو
به اصل 136

»سیدعباس عراقچی« در مصاحبه با وبگاه هلندی »ِان.آر.سی« 
با بیان اینکه برجام هم اکنون در شرایطی، مانند »مراقبت های 
ویژه« قرار دارد، توضیــح داد: »می خواهم تأکید کنم یکی از 
درس هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این 
توافق و پایبندی به آن، ظاهرًا اعمال تحریم های جدید بود. اگر 
قرار است چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم. 
اینکه چطور را فعًا نمی توانم بگویم. دیگر درسی که گرفتیم، 
این اســت که مقاومت بیش از تمایل بــرای همکاری جواب 
می دهد. کسی نمی تواند آســیب هایی را که تحریم ها به ایران 

زده، نفی کند.«

 برجام
یم بیشتر  و تحر
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پس از اعام ســهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت آن، 
عده ای آشــوبگر با ورود به صحنه اعتراضات قانونی و 
مطالبات به حق مردم نه تنها آن را به حاشــیه بردند که 
سبب بروز خسارت های مادی و معنوی بسیاری شدند. 
جدا از نقش الیه های بیرونی که در بســتر اعتراضات 
به دنبال ساختارشــکنی و جنگ امنیتی بودند، برخی 
متغیرهای داخلی نیز در بروز اعتراضات و اغتشاشات 

نقش داشته اند که عبارتند از:

BBشیوه اجرای طرح
 بخش زیادی از خسارت های ایجاد شده ناشی از 
شیوه اشــتباه اجرای این طرح بوده است. امروز هیچ 
کس در ضرورت مدیریت مصرف سوخت و همچنین 
قیمت آن تردیدی ندارد؛ ولی بیشترین ابهام درباره نحوه 
عملکرد دولت در شش ســال گذشته و کنار گذاشتن 
تجربه موفق دولت قبل)کارت سوخت(، افزایش قیمت 
دفعی و بدون توجیه افکار عمومی و نخبگان و... بوده 

است.

BBکاهش سرمایه اجتماعی دولت
 بزرگ ترین سرمایه هر نظام سیاسی میزان سرمایه 
اجتماعی آن نظام است. حقیقت این است که اگرچه 
مردم بارها با تقدیم شــهید اعتماد و اعتقاد خود را 
به نظام اســامی به نمایش گذاشته اند؛ ولی سرمایه 
اجتماعی دولت به منزله مجــری طرح در ماه های 
اخیر و به ویژه پس از شکست تئوری توسعه وابسته 
و دومینوی ناکامی در شــرطی کردن اقتصاد شیب 
نزولی داشــته است.  سوء عملکرد دولت در عرصه 
اقتصــاد، ضعف دولت در مهار تــورم و نظارت بر 
گرانی ها در دو سال اخیر و ضعف در اطاع رسانی 
و گاهــی تکذیب هــای بی مــورد و در نهایت قانع 
نکردن افکار عمومــی در روزهای منتهی به اجرای 
طرح مدیریت ســوخت موجــب کاهش اعتماد به 
دولت شــد. اگر دیوار اعتماد بین ملت و دولت فرو 
بریزد، اجرای هر طرحی حتی در مقیاس پایین تر با 
مخالفت های جدی همراه خواهد بود. بدون شک، 
برخی اظهارات نسنجیده دولتمردان محترم پس از 
خوابیدن تب اعتراضات و همچنین تناقض گویی ها 
درباره میزان و نحوه توزیع سبد حمایتی می تواند در 
تداوم ریزش سرمایه اجتماعی دولت نقش بسزایی 

داشته باشد.

BBنبود زیرساخت مناسب و ملی اینترنت
 متأسفانه، به دلیل رعایت نکردن مصوبات شورای 
عالی فضای مجــازی مبنی بر مدیریت شــبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها، در عمــل فضای مجازی 
کشور یک فضای رهاشده و بســتر فعالیت های ضد 
مردمی شده است. امروز هیچ فردی با اقدامات سلبی 
مطلق و محدودســازی موافق نیست؛ ولی مدیریت و 
مصون سازی یک ضرورت انکارناپذیر است. طبیعتًا 
اگر زیرســاخت اینترنت ملی فراهم شده بود، حجم 

خسارت های وارده به این اندازه نبود.

BBنقش شایعات در بروز وندالیسم
 »وندالیســم« پدیده ای نوظهور و مدرن در جامعه 
به شــمار می آید که عکس العملی اســت خصمانه و 
واکنشی اســت کینه توزانه به برخی از صور فشارها، 
تحمیــات، نامایمــات، حرمان هــا، اجحاف ها و 
شکســت ها. در ســتون جامعه شناســی انحرافات و 
آسیب شناسی اجتماعی وندالیســم به مفهوم داشتن 
نوعی روحیه بیمارگونه اشــاره شده که مبین تمایل به 
تخریب آگاهانه، ارادی و خودخواسته اموال، تأسیسات 
و متعلقات عمومی است )ویلکینسن، کارک، ۱99۱( 
مع الوصف باید توجه داشت، بیشتر صاحب نظران و 
محققان آن را به مثابه جنایتی خرد و از انواع بزهکاری 
جوانان به شــمار آورده اند.)محسنی تبریزی، ۱۳۷9: 
۱9۵ـ۱9۴( وندالیســم)vandalism( برگرفته از واژه 
وندال)vandal( است. وندال نام قومی از اقوام ژرمن ـ 
اســاو بوده که در قرن پنجم میادی در سرزمینی در 
میان دو رودخانه »اودر« و »ویستول« زندگی می کردند. 
آنان مردمی خشــن و جنگ طلب بودند که همواره به 
ســرزمین های اطراف حمله کــرده و پس از تخریب 
مناطق تصرف شــده اموال مردم را به تاراج می بردند. 
کارشناسان این حوزه معتقدند، برخاف »وندال های 
کهن« که در هجوم های وحشیانه خود، چیزی را ویران 
می کردند که خود نساخته بودند، »وندال های مدرن« 
چیزی را نابود می کنند که جامعه خودشان آن را ساخته 
است! حســاب منتقدان و معترضان از اغتشاشگران 
جداست. طیف ســنی )۱۷ تا ۲۳ سال(، تیپ شناسی 
و تحلیل رفتار اغتشاشگران و تخریب اموال عمومی و 
حمله به مراکز خدمات عمومی مؤید این تحلیل است 
که گرانی بنزین برای عــده ای بهانه ای برای رفتارهای 
وندالیستی و تخلیه انرژی منفی متراکم شده آشوبگران 
بوده است. در بروز رفتارهای وندالیستی جدا از نقش 
رســانه های معارض، بروز و ظهور برخی شایعات از 
طرفی موجب تشــویش اذهان و تشدید نگرانی آحاد 
مردم و از ســویی موجب شــعله ور شــدن رفتارهای 

وندالیستی اغتشاشگران شد. 
مرور شایعات چند روز اخیر به روشنی »تاکتیک ها 
و تکنیک های« شبکه های معاند برای بحران سازی و 
هدایت اغتشاشات اخیر را نشان می دهد. برخی از این 

شایعات عبارتند:

BBاولین دروغ
 در آغازین دقایق به منظور خط دهی به آشــوبگران 
تصویــری جعلی با عنــوان »آتــش زدن پمپ بنزین 
بندرعباس« منتشر شــد. در حالی که در واقعیت این 
عکس متعلق به آتش سوزی یک پمپ بنزین در ایالت 
میسوری آمریکا در ســال ۲۰۱۴ م بود. اگرچه در روز 
شنبه شاهد حماتی به پمپ بنزین در برخی استان ها 
بودیــم؛ ولی اخباری مبنی بر آتــش زدن جایگاه های 
سوخت در فضای مجازی از سوی برخی اکانت های 
خارجی با هدف تحریک مردم و به آشــوب کشاندن 

فضای کشور منتشر می شد.

BBکشته سازی
 اگرچه در جریان آشوب و اغتشاشات اخیر شاهد 
جوالن دادن برخی مزدوران مســلح و متأسفانه جان 
باختن تعدادی از هموطنان بودیم؛ ولی یکی از شایعاتی 
که در این زمینه با هدف تحریک افکار عمومی منتشر 
شد، اخبار کذب مبنی بر فوت یک شهروند اراکی در 
تجمعات اخیر و به علت برخورد باتوم به سر وی بود. 
در حالی که فرد نامبرده سوابق کیفری داشته و به خرید 
و فروش موادمخدر و مصرف هروئین متهم بوده که پس 
از تشکیل پرونده در ۱۱ دی ماه و بازداشت نامبرده متهم 
لباس خود را به دور گردنش پیچیده و جان باخته است.
شایعات مبنی بر کشته شــدن یکی از دانشجویان 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و کشته شــدن ۱۵ نفر 
در اغتشاشــات اخیر مریوان خبــری بود که در برخی 
شــبکه های معاند زیرنویس شد، اما هر دو جعلی بود 
و تکذیب شــد. خبرهای جعلــی این چنینی در زمینه 
تعداد کشته شــدگان حوادث اخیر و شــایعاتی از این 
جنس که شبکه های معاند ماهواره ای برجسته سازی و 
تکرار کردند، جدا از تشویش اذهان عمومی و تحریک 
معترضان با هدف ترسیم چهره ای منفی و سیاه از نظام 

سیاسی ایران در راستای ایران هراسی منتشر می شد.

BBنقل قول های جعلی
 آنچه در فضای غبارآلود اغتشاشات دی ماه ۱۳9۶ 
و حوادث اخیر مشاهده شــده، انتساب نقل قول های 
جعلی به برخی رجال سیاســی بوده اســت. بازنشر 
مصاحبه های کذایی و برخی ســخنان تقطیع شده در 

روزهای اخیر و باور برخی کاربران، موضوعی اســت 
که ضرورت اجرای طرح های روشــنگری با موضوع 
سواد رسانه از سوی صدا و سیما و متولیان امر را عیان 
می کند. بــرای نمونه نقل قولی پس از نطق رهبری در 
درس خــارج فقه از »مهدی چمــران« مبنی بر اینکه 
»یکی از طلبه ها به رهبر انقاب گفتند »آقا شما چرا با 
افزایش قیمت بنزین موافقت کردید؟«؛ رهبری پاسخ 
دادند که »چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟« که گریه 
حاضران را در پی داشت.« منتشر شد که این گفته ها نیز 

غیر دقیق بود و صحت نداشت.

BBشایعه کشتار مخالفان
 در روزهــای اخیــر، اتاق هــای فکر شــبکه های 
معاند عمومًا با به کارگیری تاکتیک تبخیر و سانسور و 
ارائه بخشــی از خبر برای ایجاد شایعه فعال شده اند. 
شبکه های معاند بدون تفکیک مردم منتقد و آشوبگران 
در بازتــاب خبری اغتشاشــات و برخــورد نیروهای 
انتظامی و امنیتی با اغتشاشگران یا دستگیری های انجام 
شده، از این تاکتیک استفاده زیادی بردند و تاش کردند 
بدون نمایش حمله اشرار به مراکز نظامی با ایجاد شایعه 
و پوشش یکسویه خبری مبنی بر تیراندازی مأموران به 
سوی اغتشاشــگران موجی از نارضایتی و ناامنی را در 
میان افکار عمومی ایجاد کنند و آن را گســترش دهند. 
متأســفانه، انتشــار نامه وقیحانه ۷۷ نفر از چهره های 
منتسب به جریان اصاحات از سوی »تاج زاده« در اوج 
اغتشاشات نقش مکمل را در به نتیجه رسیدن سناریوی 
جنگ روانی دشــمن ایفا کرد.رسانه های ضد انقاب 
با اســتفاده از واژگان و تعابیری، نظیر »خروش مردم، 
یاری هموطنان، خیزش سراســری، قیام ملی، شورش 
گرسنگان و غیره«، به استقبال اقدامات ساختارشکنانه 
اغتشاشگران رفته و در مقابل، برخورد قانونی و مقابله 
نیروهای انتظامی و امنیتی با اخالگران نظم و امنیت 
مردم را »ســرکوب مخالفــان« قلمــداد می کردند. 
در حقیقت آنهــا با این اقــدام و شایعه ســازی قصد 

هویت سازی برای آشوب ها و اغتشاشات را داشتند.

BBجمع بندی
بخش اعظمی از ناامنی  و اغتشاشات اخیر بر بستر 
شایعات شــبکه های اجتماعی و از طریق اکانت های 
خارجی رشد کرد که این امر ضرورت نیاز به اینترنت 
ملی و بازنگری جدی مســئوالن مربوطه را در زمینه 
ساماندهی و مدیریت پذیر کردن محتوای این شبکه ها 
و فرهنگ سازی برای بهره برداری صحیح کاربران از آن 
می طلبد. پادزهر تهدیدات رسانه ای و نرم »آگاه سازی« 

و »بصیرت افزایی« مردم است.

 متغیرهای داخلی ناآرامی های اخیر و وارونه نمایی رسانه های دشمن

واقع نمایی شایعات
گام دوم

  اقتصاد و چالش های آن
 در ایران

در ادامه بررسی ســومین توصیه رهبر معظم 
دوم  گام  بیانیــه  در  انقاب)مدظله العالــی( 
انقاب اســامی خطاب به جوانــان، در این 
شماره مســئله چالش های اقتصادی در ایران 
و راهکارهای عبور از این چالش ها بررســی 
انقاب)مدظله العالی(  معظم  رهبر  می شود. 
با رویکردی واقع بینانــه چالش های بیرونی و 
درونی حوزه اقتصاد جمهوری اسامی ایران را 
بر می شمارد و خطاب به جوانان نسل حاضر و 
آینده می فرمایند: »انقاب اسامی راه نجات 
از اقتصاد ضعیف و وابســته و فاســد دوران 
طاغوت را به ما نشــان داد، ولی عملکردهای 
ضعیف، اقتصاد کشــور را از بیــرون و درون 
دچار چالش ســاخته اســت. چالش بیرونی 
تحریم و وسوســه ها ی دشمن اســت که در 
صورت اصاح مشکل درونی، کم اثر و حتی 
بی اثر خواهد شــد. چالش درونی عبارت از 
عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است. 
مهم ترین عیوب، وابســتگی اقتصاد به نفت، 
دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه  
وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان 
و ظرفیت داخلی، اســتفاده اندک از ظرفیت 
نیروی انسانی کشــور، بودجه بندی معیوب و 
نامتوازن و ســرانجام عدم ثبات سیاست های 
اجرائــی اقتصاد و عدم رعایــت اولوّیت ها و 
وجــود هزینه هــای زائد و حّتی مســرفانه در 
بخش هایی از دســتگاه های حکومتی است. 
نتیجه  اینها مشــکات زندگی مــردم از قبیل 
بیکاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف 

و امثال آن است.«
با وجود مســئله تحریم هــا و تاش های 
بی وقفه دشمنان انقاب اسامی علیه اقتصاد 
این کشــور، امــا رویکــرد درون نگرانه رهبر 
معظم انقاب به اقتصاد ســبب شده است تا 
چالش های درونی و تاش بــرای رفع آنها از 
اهمیت باالتری در نزد ایشان برخوردار باشد. 
این مشکات که فهرست وار به آنها اشاره شد 
و در دو بخش ضعف های ساختاری و مدیریتی 
را شامل می شود، در گام دوم انقاب اسامی 
باید رفع شــوند تا جمهوری اســامی بتواند 
زیرســاخت های مورد نیاز اقتصاد مقاومتی را 

هموار کند.
بخش مهمــی از ضعف های ســاختاری 
اقتصاد کشــور مربوط به حــوزه بودجه ریزی 
سالیانه دولت است. در سال گذشته، معظم له 
دستور اصاح بودجه سال ۱۳9۸ را متناسب 
با اصاح ســاختارهای اقتصادی به دولت و 
مجلس دادند؛ اما با وجود گذشت هشت ماه 
از سال ۱۳9۸ هنوز این اصاحات ساختاری 
صورت نگرفته اســت و تا زمانی که مسئوالن 
مقننه و مجریه اراده برای این اصاحات نداشته 
باشــند، بخش زیادی از مشکات اقتصادی 

کشور همچون گذشته انباشته خواهد شد.
مســئله بعدی که مربوط بــه ضعف های 
مدیریتی اســت تا حدود زیادی به نوع کنش 
و مشــارکت انتخاباتی مردم در دو انتخابات 
بســتگی دارد. اینکه مجلسی متعهد و کارآمد 
شــکل بگیرد و دولتی که به اقتصاد مقاومتی و 
تاش برای رفع مشــکات ساختاری اقتصاد 
کشــور اعتقاد داشــته باشد،  از ســوی مردم 
انتخاب شود، اولین و اساسی ترین گامی است 
که می تواند مدیریت محافظه کارانه ای را که با 
سیاست حفظ وضع موجود اراده ای برای حل 
این مشــکات ندارد، کنار بگذارد و دولت و 
مجلسی جوان، متعهد و کارآمد را جایگزین 
کنــد. به هر حــال، در آســتانه ورود به چهل 
سالگی انقاب اسامی دو انتخابات پیش رو 
برای مردم و نســل جدید انقاب اسامی از 
اهمیت بسزایی برخوردار هستند، چون مسیر 
آینده جمهوری اسامی ایران و گزینه های پیش 

روی آن به این دو انتخابات بستگی دارد.

   عکس و مکث   

»جمال شــورجه« کارگردان شــناخته شــده ســینما و تلویزیون که ســاخت ســریال حضرت موســی)ع( را که 
فیلم نامه اش را مرحوم سلحشور نوشت، بر عهده دارد، پس از مدت ها بیماری در مراسمی حاضر شد و آرزو کرد 
هرچه زودتر از روی ویلچر بلند شــود تا کار نیمه تمام زنده یاد سلحشــور را به پایان برســاند. برای این هنرمند 

انقالبی آرزوی شفای کامل داریم.

نوبتــی هم باشــه نوبت کشاورزهاســت! در فرانســه یک روز شــیرفروش ها اعتــراض می کنند، یــک روز پمپ 
بنزینی ها، یک روز فعاالن محیط زیست، شنبه ها که اختصاص داره به جلیقه زردها و تا مدت ها برنامه اعتراض 
رزور شــده اســت؛ واقعًا خیلی ســخته که این وسط کشــاورزها تونســتن یک جا خالی پیدا کنن برای قرق کردن 

خیابون ها و اعتراض به سیاست های مکرون! 

میراث ماندگار آمریکایی ها برای عراقیان / به کارگیری مواد سمی و هسته ای در تسلیحات به کار برده شده در 
جنگ آمریکا با صدام و عراق، هنوز تأثیراتش بر روی مردم عراق قابل مشــاهده اســت. تولد شمار قابل توجهی 
از کــودکان ناقص الخلقه در مناطق بمباران شــده به دلیل وجــود میزان باالیی از ترکیبات اورانیومی در بدن این 

کودکان. 

در کشــور خودت میزبان رئیس جمهور کشــور دیگری باشــی، اما نه قبلش خبر داشته باشــی، نه نشانی از پرچم 
کشــورت باشــه در مالقــات، مجبور به دیدار باشــی و... آخرشــم تــو تصویر بایــد دورت خط قرمز بزنــن تا بین 
بیگانگان در کشــورت در تصویر معلوم بشــی! ترامپ بدون اطالع قبلی با ســفر به افغانســتان و تحقیر دولت و 

ملت موجب خشم مردم این کشور شد.

حسنخدادی
پژوهشگرمسائلسیاسی

محمدصادقسلطانزاده
کارشناسرسانه
وفضایمجازی
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4
راهبرد

تحلیل
 زوایای یک استعفا

در پی ناآرامی هــای صورت گرفته در عراق 
و هشــدار مراجع دینی به جنگ داخلی در 
نخســت وزیر  عبدالمهدی«  »عادل  عراق، 
این کشور اعام کرد، از سمت خود استعفا 
می دهد. در بیانیــه عبدالمهدی چنین آمده 
اســت: »جمعه خطبه های مرجعیت عالی 
دینی را گوش دادم که در آن تأکید شــده بود 
با توجه به شــرایط دشوار کشــور و ناتوانی 
دستگاه های مختلف در جلوگیری از ریخته 
شدن خون مردم، پارلمان باید در گزینه های 
خود تجدید نظر کند و با در نظر گرفتن منافع 
عراق، بــه ناآرامی ها پایان دهد. بنابراین، به 
منظور تعجیل در عملیاتی شدن این خواسته 

استعفای خود را تقدیم پارلمان می کنم.«
اگرچه  عراق  نخســت وزیر  اســتعفای 
بــا توصیــه مراجع با هــدف آرام ســازی 
ناآرامی های اخیر، همچنین به منظور تسریع 
در مبارزه با فســاد صورت گرفت و اکثریت 
احزاب عراق از آن استقبال کردند، ولی روند 
موضع گیری و تحرکات آمریکا در منطقه از 
آن حکایت دارد که استکبار جهانی درصدد 
به انحراف کشاندن خواسته های مردم عراق 
به منظور فرسایشــی کردن اعتراضات مردم 
است. گفتنی اســت، آمریکا در مرحله اول 
دولت عبدالمهــدی را مانــع بزرگی برای 
رسیدن به منافع نامشروع خود می دانست؛ 
از این رو با کناره گیری نخست وزیر، تاش 
آمریکا در پیشــبرد سناریوهای خود بیشتر و 
جدی تر دنبال خواهد شد. همچنین انتخاب 
مجدد نخست وزیر به دلیل اختافات میان 
جریان های سیاســی ممکن اســت زمانبر 
باشــد؛ از این رو خأل قــدرت در این مدت 
فرصت دیگری برای آمریکا و هم پیمانان آن 
در منطقه خواهد بود تا همچنان ناامنی را به 
جامعه عراق تزریق کرده و خسارات شدیدی 
را به این کشــور وارد کنند. بنابراین طوالنی 
شدن آشوب در عراق بستری خواهد بود که 
آمریکا به حضور نظامی خود در این کشــور 
مشروعیت بخشد. نکته بعدی این است که 
با توجه به شکست آل سعود از انصارالله یمن 
طی چند ماه اخیر که ســبب رسوایی محور 
عبری ـ عربی ـ غربی شــد و در میان جامعه 
نخبگانی نســبت به توخالی بــودن قدرت 
آمریکا هشدارهایی را به حکام مرتجع منطقه 
داده شــد، حال آمریکا به دلیل جلوگیری از 
تغییر راهبرد کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
تمــام توان خود در انحــراف افکار عمومی 
به کار بست تا با ایجاد ناامنی در عراق و لبنان، 
ناکامی های خود در حمایت از عربستان و... 
را به فراموشی بسپارد. بنابراین جریانان های 
سیاسی و مردم عراق در تشکیل دولت باید 
در کنار مرجعیت دینی قرار بگیرند و اجازه 

نفوذ آمریکا در کشور خود را ندهند. 
نکته سوم این است که حضور عراق در 
آمریکا  محور مقاومت هیچ گاه خوشــایند 
نخواهد بود و آنها توطئه چینی های متفاوتی 
برای این کشور تدارک خواهند دید. تجزیه 
عراق نمونه ای از اقدامات آمریکاست که در 
اتاق فکرهای این کشور بارها روی آن بحث 
شده است که برای پیاده سازی سیاست های 
خــود، از بعثی هاـ بازمانده هــای دیکتاتور 

معدوم صدام ـ استفاده می کنند. 
نکته پایانی این است که استعفای عادل 
برای  عبدالمهدی می تواند فرصت دیگری 
عراق به دلیل اتحاد مردم و احزاب این کشور 
در تشکیل دولت کارآمد و ضد فساد باشد. 
دولتی مطلوب عراق است که در کنار مبارزه 
جدی با فساد، ریشه های ناامنی در این کشور 
را از بین ببرد و از ظرفیت های مردمی عراق 
و همچنین کشــورهای محور مقاومت بهره 

بگیرد. 

اکبرمعصومی
کارشناس

مسائلبینالملل

رهاورد بازگشــت دوباره شــبکه های اجتماعی در 
روزهای اخیر، بیش از هر چیــز بمباران روایت ها 
و اخباری بود که مدعی کشــته شدن ده ها و صدها 
نفــر بی گناه در اعتراضات بنزینی بود. شــبکه های 
تلویزیونی و کانال های تلگرامی فرصت پیدا کرده اند 
با دستیابی به تصاویر و اطاعات جدید، جورچین 

جدید خود، یعنی »کشتار کور« را کامل کنند.
اما این کشــتار کور، چه ِاماره هایی دارد و نتایج 
اثبات آن در جامعه چه خواهد بود؟ قتل، تیراندازی 
کور یا همان Mass shooting  طی ســال های اخیر 
برای تشــریح حوادثی به کار می رود که قربانیان آن 
خشــونت با ســاح گرم، بدون هیچ  گونه انتخاب 
مشــخصی از ســوی شــلیک کنندگان هدف قرار 
می گیرند و کشــته می شوند و هدف قاتل یا قاتان، 

صرفًا ترساندن یا انتقام گرفتن از جامعه است. 
پــس از ظهور داعــش و انجــام عملیات هایی 
در اروپــا و آمریکا، عبارت های مترادف با کشــتار 
یا تیراندازی هــای کور به طور مکرر در رســانه ها 
استفاده می شود و در تشــریح آن، کشتار بی هدف 
غریبه  های بی گناه، اما با انگیزه  های متفاوت از سوی 

شلیک کننده برجسته می شود.
روند انتشــار محتــوا و تصاویــر در مهم ترین 
شــبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور، 
همچون »ایران اینترنشنال« یا »بی بی سی فارسی« 
نشــان می دهد، راهبــرد تبدیل اقدامــات تدافعی 
نیروهای پلیس و بسیج در مقابل حمات فوجی و 
غارت ملخی بخش آموزش دیده و ساماندهی شده 
آشوبگران، به کشــتار کور بی گناهان یک موضوع 

جدی و هدفمند است.
مهم ترین مصادیق همذات پنداری و باورپذیری 
مخاطبان که طی روزهای گذشــته به علت ترس از 
آسیب دیدن، ترجیح داده بودند موضوع را از طریق 
رسانه ها دنبال کنند، در دو مصداق انتخاب یا خلق 
قربانیان خاص و بیان روایت های تأثربرانگیز خاصه 

می شود.
طبیعتًا انتشار تصاویر نوجوانان و جوانان زخمی 
یا کشته شــده برای بیشــتر مخاطبان این شبکه ها 
می تواند تأثربرانگیز و منقلب کننده باشــد و کمتر 
کســی با دیدن این صحنه های احساسی، می تواند 
نسبت به تحلیل منطقی و عقانی آن اقدام کند؛ اما 
واکاوی این تصاویر و اطاعات نشان می دهد بخش 
زیادی از آنها در دسته »فیک نیوز« قرار می گیرند که 
از جمله آنها نحوه کشته شدن دختری ۱۴ ساله به نام 

»نیکتا اسفندانی« در تهران است. 
البته تصور نشــود که تاکتیک کشته سازی های 
دروغ، فقط مربوط به وقایع اخیر اســت. حداقل از 
آشوب های تیر ماه سال ۱۳۷۸ می توان روایت های 
مخدوش و جعلی را در رســانه ها دید؛ برای نمونه 
در روز یک شنبه ۲۰ تیر ماه ســال ۱۳۷۸، روزنامه 
»نشاط« برای تحریک افکار عمومی از کشته شدن 
یک دانشــجو در حوادث کوی خبر داد؛ اما بعدها 
معلوم شد فرد مذکور نه تنها کشته نشده، بلکه حتی 
جراحتی هم ندیده، چون اصًا در این ماجرا حضور 

نداشته است!
فتنه ۸۸ اوج این ســناریو بود و هــر روز، اخبار 
متعددی از کشــته شدن افراد بی گناه به ویژه جوانان 
و زنان )مانند ســعیده پورآقایی یا ترانه موســوی( 
منتشر می شد و در نوع خود نیز تأثیرات قابل توجهی 
روی بخشــی از افکار عمومی داشت. این روند در 
اعتراضات پر بازتابی، چون اعتصاب کارگران هپکو 
نیز تکرار شد و در حالی که جوان ۲۴ ساله ای به نام 
»مصطفی حمیدی« در روز ۱۸ دی سال گذشته در 
اراک خودکشــی کرده بود، شبکه های تلویزیونی و 
کانال های تلگرامی ضد انقاب از مشابهت نام این 
فرد با یکی از کارگران کارخانه هپکو که ۴۰ ســاله 

است، سوءاستفاده کردند.
طبق این اطاعات مخدوش، فرد خودکشــی 
کرده کارگر معترض هپکو و فعال کارگری معرفی 
شد که پس از بیان اعتراض خود، به دست نیروهای 

امنیتی به قتل رسیده است!
دومیــن اقدام این رســانه ها، انعــکاس روایتی 
تأثربرانگیز و تلخ از سرنوشت به اصطاح معترضان 
اســت. مصاحبه با خانواده یا دوستان و آشنایان این 
افراد، کمک کرده تا مردم بیننده یا شــنونده ضمن 
ابراز همدردی با فرد کشــته شده، او را یک قربانی 
گران شدن بنزین تلقی کنند. چنین تصوری، ضمن 
همذات پنداری با وضعیت سخت فرد کشته شده، 
تنفر و عصبانیــت از نظام و ضابطان قانونی را پدید 

می آورد. 

BB چه باید گفت؟
مهم ترین راهبرد در این میان، رصد و تشــریح 
نحوه جمع شدن، برنامه ریزی و عملیات هسته های 
اصلی آشوب در روزهای گذشته است. همان طور 
که برخی گزارش های تهیه شــده در صدا و ســیما 
و خبرگزاری های رسمی کشور نشــان داد، اشرار 
ســاماندهی شــده، دارای یــک کالــک عملیاتی 
مشــخص در هر منطقه بودند و از مســدود کردن 
بزرگراه های اصلی شــهر و استان تا حمله به مراکز 
خاص، مانند انبار بنزین و ایســتگاه های ارتباطی تا 

پایگاه های نظامی را برنامه ریزی کرده بودند.

نابــودی بیــش از ۷۰۰ بانک که عمدتــًا برای 
جلوگیــری از ورود غیرمجــاز، حفاظ و تجهیزات 
مناســب داشتند، نشــان می دهد، این کار از عهده 
افراد عادی برنمی آید. همچنین استفاده گسترده افراد 
ناشناس اما آموزش دیده از ساح )که باید همچون 
موضوع اندیمشک مصادیق قابل فهم و باورپذیر آن 
جمع آوری شود( و تیراندازی کور به دو طرف حاضر 
در خیابان، از نشــانه های مهم و خدشه ناپذیر پروژه 

مذکور است.
گفت وگو با اهالی مناطق درگیر در این حادثه نیز 
به خوبی روشــن خواهد کرد چنین یورش ملخی و 
تخریب گسترده در عرض چند دقیقه، نمی تواند کار 
افراد عادی باشد که عمدتًا نظاره کننده و در نهایت در 
حال شعار دادن هستند؛ به ویژه آنکه به گفته شاهدان 
بیشتر مناطق، عمده افراد تخریب گر بومی آن منطقه 

و حتی شهر نبوده اند.
ایــن توصیف صاحــب جایگاه پمــپ بنزین 
چهاردانگه اسامشهر که کارگرش به نام »مجتبی 
ساجدی« بر اثر ترس ناشی از حمله اشرار، سکته 
کرد و جان باخت، قابل توجه اســت که گفته بود: 
»حمله کنندگان انواع و اقسام وسایل ها مثل هوابرش 
و قیچی آهن بر داشــتند. یک سری روی دهان شان 
ماسک داشــتند؛ انگار به صورت پیمانکاری آمده 

بودند خراب کنند و بروند.«
شــاید هنوز هم این موضوع نیازمند تبیین باشد 
که چطور رسانه ای چون شــبکه تلویزیونی »ایران 
اینترنشنال« که با پول بن سلمان و حکومتی که یک 
روزنامه نگار را در سفارتش مثله می کند، راه اندازی 
شده و تریبون خود را در روز به رگبار بسته شدن مردم 
بی گناه در اهواز، به سخنگوی تروریست ها می دهد، 
حاال در نقش مدافع خون بی گناهان فعالیت می کند!
طبیعتًا در خال چنین جو ســنگین و حماتی 
که با تهییج و تشــویق نوجوانــان و جوانان ـ به ویژه 
از طرف لیدرهای زن ـ برای حمله و غارت شــکل 
می گیرد، تعــداد معدودی نیز قربانی آشــوب های 
سازماندهی شده می شوند تا جمهوری اسامی به 
مثابه یک حکومت بی رحــم در جهان و به ویژه در 

میان کشورهای منطقه معرفی و تبلیغ شود.

BBچه باید کرد؟
یکــی از مهم تریــن و ضروری تریــن اقدامات، 
جلوگیری از تداوم سکوت و بی تحرکی دولت و دیگر 
نهادهای مسئول است؛ چراکه نقشه راه دشمن افزون 
بر مخدوش کردن اعتبار یک نظام مردمی، سوق دادن 

جامعه به سمت »آژیتاسیون عمومی« است.
به طور عمده اصطاح فوق درباره بیمارانی به کار 
برده می شود که عایم سراسیمگی یا بی قراری روانی 
دارند و با انجام یک ســری حرکت های ناخواسته 
و بی  هــدف، تنش روانی و اضطــراب خود را بروز 
می دهند. این حرکات، از اقدامات ســاده ای مانند 
قدم زدن در اطراف اتاق و فشــردن دست  ها، آغاز و 
در صورت عدم رسیدگی به اقداماتی چون پاره پاره 
کردن یا جویدن پوســت تا حد ایجاد خون ریزی و 

آسیب زدن جدی به خود تبدیل می شود. 
دلجویی و رسیدگی به خانواده آسیب دیدگان و 
فوت شدگان و نیز بیان مستند و شفاف پشت پرده این 
ســاماندهی و طراحی ماه ها و سال های قبل که نیاز 
داشــت به هر بهانه ای سر باز کندـ و این بار، گرانی 
بنزین عامــل آن بودـ کمک خواهــد کرد ناراحتی 
و خشــمی که رســانه های بیگانه در حال ایجاد و 
بزرگ کردن آن هســتند، تخلیه شده و به اقدامات و 

رفتارهای آژیتاسیونی تبدیل نشود.
طبیعی اســت که اغتشاشــات بنزینی اخیر نه 
اولین و نه آخرین آشــوب و حرکتی اســت که در 
کشورمان شــکل گرفته یا خواهد گرفت؛ از این رو 
راهبرد سکوت یا اســتفاده از عبارت های تکراری 
و توصیف های بدون اســتدالل و طراحی مناسب، 
کمکی به حــل یا جلوگیــری از تکرار خشــن تر 

آشوب ها نخواهد کرد.
طبیعی اســت که همچــون فتنه هــا و اتفاقات 
گذشــته، نیروهای مدافع نظام و انقاب هم از شر 
اشــرار صدمه دیده انــد و هم از هجمــه بازوهای 
رسانه ای زخم زبان ها و غصه ها بر دل شان نشسته؛ 
اما برای ترمیم این موضوعات در کنار عنایت حق 
تعالی باید اقدامات مؤثری برای ترسیم این آسیب ها 

در دستور کار قرار گیرد. 

بازنمایی پروژه رسانه های بیگانه برای مظلو م سازی از اشرار

پشت پرده آژیتاسیون عمومی
حمزهپاریاب

کارشناس
امورامنیتی-دفاعی

»رغد صــدام« دختر دیکتاتور صدام در تاشــی جدید برای 
سمت وسو دادن به اعتراضات معیشتی و ضد فساد مردم عراق، 
صوتی منتســب به پدرش منتشــر کرد تا فضای اعتراضات را 
ضد ایرانی جلوه بدهد. روشــن نیست صدا، صدای دیکتاتور 
معدوم اســت یا خیر و اینکه چه زمانی بیان شده یا خطاب به 
چه کســانی و درباره چه موضوعی مطرح شده است. روزنامه 
»االخبار« لبنان نیز چندی پیش به نقل از منابع مطلع عراقی از 
وجود برخی دست های پنهان و حضور فعال بعثی ها نوشته بود 

که تاش می کند عراق را به سوی ناآرامی ببرد. 

بعثی ها یوی  سنار
»نفتالی بنت« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی می گوید: »اکنون 
فرصت مهار ایران و حتی وادار کردن این کشــور به خروج از 
ســوریه وجود دارد. اگــر امروز اقدام نکنیــم و از این فرصت 
بهره نگیریم، در آینده مخاطرات بیشــتر خارج شــد و آنها به 
 خاطر توســعه توانمندی های نظامی شــان ما را فلج خواهند

 کرد. 
اقدامات تهاجمی بیشتر در کنار افزایش فشارهای اقتصادی 
و سیاســی عواملی هستند که می توانند ایران را وادار به خروج 

از سوریه کنند.«

فرصت ین  آخر
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا گفت: »آمریکا سه هفته پیش 
اعام کرد شمار نیروها و تجهیزات اضافی خودش در عربستان 
ســعودی را افزایش داده اســت. من برای کمک به سعودی ها 
و اماراتی ها به منطقه ســاح فروختــه ام. بازدارندگی آمریکا 
علیه ایران از دســت رفته و واشنگتن به بازگرداندن آن امیدوار 
اســت.« به اعتقاد کارشناســان، تاش چندیــن دهه فعالیت 
آمریکا در منطقه غرب آسیا با تاکتیک ایران هراسی، تنها به دلیل 
سوءاســتفاده از مرتجع عربی در دوشیدن دالرهای کشورهای 

عربی است. 

شکست به  اعتراف 
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خاورمیانه نوین!
فارین پالیسی: شاهزادگان ســعودی از زمان به 
قدرت رســیدن محمد بن ســلمان در ریاض در 
حال از دســت دادن هم پیمانانش است. امارات 
متحده عربی بــا حوثی ها گفت وگو و نیروهایش 
را از یمــن خارج می کند؛ چرا کــه اهدافش در 
یمن با عربســتان متفاوت اســت. همچنین در 
صورت هرگونه درگیری بــا ایران، امارات نقطه 
صفر خواهد بود. ریاض جایگاه خود در شورای 

همکاری خلیج فارس را نیز از دست داده است.
 جنگ داخلی سوریه نیز پایان می پذیرد. با وجود 
محبوبیت تهاجم اردوغان در داخل، این تهاجم 
نمی تواند دوام چندانی داشته باشد. اقتصاد ترکیه 
در تنگنا قرار دارد و هزینه تهاجم بسیار باالست. 
آنــکارا در این جنــگ از نیابتی  هایش اســتفاده 

می کند.
 اما بدون پشتیبانی مالی ترکیه این نیابتی ها حتی 
در برابــر کردها هم دوام نمی آورند، چه برســد 
به ارتش ســوریه. خاورمیانه نوینــی که از بحران 
کنونی برخواهد خاســت، با خاورمیانه پیش از 
 یورش های موشــکی و پهپادی کامــًا متفاوت

 خواهد بود. 

نفوذ روسیه، تهدید آمریکا
الجزیره: اقدامات اخیر آمریکا در لیبی و فشارهای 
آشکار بر »خلیفه حفتر« فرمانده نیروهای موسوم 
به »ارتش ملی لیبی« برای توقف حمات نظامی 
به طرابلس، پیش بینی هایی را درباره پیش زمینه و 
انگیزه های آمریکا از انجــام این اقدامات آن هم 
پس از گذشت چند سال از غیبت تقریبًا کاملش 
از صحنه لیبی به وجود آورده اســت. آمریکا در 
پی غیبت خود در لیبی که بــه ایجاد خأل در این 
کشــور و نفوذ روسیه منجر شــده، دیر از خواب 

غفلت بیدار شده است. آنقدر که گاز، نفت 
و موقعیت جغرافیایی لیبی برای آمریکا مهم 
است، خود لیبی برای واشنگتن اهمیتی 

ندارد؛ چرا که نفوذ روسیه در لیبی یک 
تهدید واقعی برای منافع آمریکا 

در منطقه و به ویژه برای 
اروپایی  هم پیمانان 

آن است.

تضعیف عراق، هدف آمریکا
رأی الیوم: مشکات فعلی عراق ناشی از حمله 
آمریکا به این کشــور، انحال دولت و بازسازی 
آن براســاس معیارهای طایفه ای صرف با هدف 
تضعیف عراق و تبدیل آن به لقمه ای آسان برای 
نفوذ خارجی هستند. همه دولت های آمریکایی با 
عراق همانند یک مستعمره و نه یک کشور مستقل 
رفتار کرده اند. آمریکایی ها با تحریک صهیونیسم 
جهانــی نمی خواهند عراق کشــوری قدرتمند، 
باثبات و به دور از فساد و مفسدان باشد. ایاالت 
متحده آمریکا و متحدان منطقه ای اش به دنبال 
آن هستند که عراق کشوری حقیر، گرسنه 
و فاســد و بدون هویت ملــی یکپارچه و 
منسجم باشد. آنها همه تاش خود را برای 

رسیدن به این اهداف انجام خواهند داد.

ترامپ در راستای منافع چین
واشنگتن پست: با وجود تنش هایی که بر سر نزاع 
تجاری میان آمریکا و چین وجود دارد، بســیاری 
در پکن امیدوارند که ترامپ یک دوره چهار ساله 
دیگر نیز رئیس جمهور آمریکا بماند؛ زیرا اگرچه 
ترامپ فردی پیش بینی ناپذیر است، مقامات چین 
رویکرد سیاسی او را نسبت به رئیس جمهوری که 
بر مبنای اصول حرکت کند، بیشــتر در راستای 
منافع چین می دانند. از نظر مقامات پکن، ترامپ 
یک تاجر است و می توان تنها با پرداخت پول به 
او مشکات را حل کرد؛ به همین دلیل است که 

چین او را به دموکرات ها ترجیح می دهد.

ایستادگی در برابر فشار حداکثری
فارن افرز: نظــام ایران به صــورت هماهنگ و 
یکپارچه عمل می کند و بخش های مختلف نظام 
ایران در برابر آنچه رویکرد خصمانه دولت ترامپ 
و عربستان ســعودی می دانند، رویکردی متحد 
دارند. جمهوری اســامی در شــش ماه گذشته 
نشان داده اســت در مقابل کمپین »اعمال فشار 
حداکثری« دولت ترامپ ایستادگی خواهد کرد 

و به نظر می رسد، این رویکرد نتیجه داده است.

جهان

   رصد    

یادداشت
سفیر زور!

»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا 
در ســفری غیــر اعامی و خــاف عرف 
دیپلماتیک به پایگاه »عین االسد« در استان 
االنبار عراق رفت. سپس راهی اربیل، مرکز 
منطقه کردستان عراق شد. درباره این سفر 

نکات قابل توجهی وجود دارد:
۱ـ ســفر مایک پنس به عراق در حالی 
در بحبوحــه اعتراضات مشــروع مردمی 
انجام می شود که رصد تحوالت این کشور 
نشان می دهد، آمریکایی ها به دنبال انحراف 
اعتراضات مردم این کشور هستند؛ از این رو 
سفر پنس به عراق، با هدف ریختن بنزین بر 
آتش فتنه و تحریف جنبش مردمی و در عین 
حال فعال کردن گسل فرقه ای در این کشور 
است. نکته بعدی این است که وی با توسل به 
زور به مقامات عراقی گفته است، برای آرام 
شدن شهرهای این کشور باید حشد الشعبی 
را منحل کنند. نکته ای که »عادل الکرعاوی« 
از فرماندهان حشدالشــعبی عراق نیز به آن 
اشاره می کند و می گوید: »سفر پنس معاون 
رئیس جمهور آمریکا به پایگاه عین االســد 
و سپس اربیل نشــان می دهد، وی در جعبه 
خود برای عراق طرح های خطرناک جدید 
آماده کرده است.« کینه آنها از حشدالشعبی 
به این دلیل است که تروریست های داعشی  
را به شکست کشاندند و نفرت از جمهوری 
اســامی ایران هم به دلیل حمایت ایران از 
مردم عراق در مقابله با تروریست تکفیری 
بــود. از این رو پس از ســفر پنس به پایگاه 
عین االسد، گروهی از مهاجمان نقابدار که 
به گفته منابع محلی از اهالی شــهر نجف 
اشــرف نبوده اند، به کنســولگری ایران در 
نجف یورش بــرده و بخش هایی از آن را به 
آتش کشیدند تا موجبات اختاف بین ایران 
و عراق را فراهم کنند. سیاستی که در دو سال 
گذشته رسانه های معاند در داخل کشورمان 
طراحی و اجرا کردند. بنابراین واضح است 
که سیاست های تروریســتی و ضد مردمی 
آمریــکا از پایــگاه نظامیــان آمریکایی در 

»عین االسد« خط دهی و هدایت می شود. 
۲ـ نکته دوم درباره ســفر پنس به عراق 
این است که این سفر با هدف تحقیر ملت 
و دولــت این کشــور و تضعیــف جایگاه 
نخست وزیر این کشــور انجام شده است. 
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مطرح جهان 
عرب در این باره می نویســد: »پنس معاون 
رئیس جمهوری آمریکا ضربه ای شــدید و 
تحقیرآمیز به نخبگان حاکــم بر عراق و به  
ویژه »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق 

وارد کرد.«
۳ـ تحرکات آمریکایی ها نشان می دهد، 
آنها اواًل به دنبال فرسایشی کردن اعتراضات 
در عراق هســتند تا بتوانند عــراق و محور 
مقاومــت را تضعیــف کــرده و در نتیجه 
خواسته های خود را به کرسی بنشانند. ثانیًا 
سفر پنس به اربیل عراق تداعی گر این نکته 
است که تاکتیک تکه تکه کردن عراق دوباره 
به عنوان سیاست اصلی این کشور به جریان 
افتاده است.  آمریکایی ها نمی خواهند عراق 
کشــوری باثبات باشــد. حمایت ظاهری 
آمریکا از مردم عراق و فعالیت رســانه های 
ضد ایرانی نشــان می دهد، آمریکا با دروغ 
وجود ســاح های کشتار جمعی در عراق، 
عرب هــا و کل جهــان را در ســال ۲۰۰۳ 
فریب داد. اکنون می خواهد بــا راه اندازی 
مجدد ایران هراسی، نفوذ صهیونیست ها را 
جایگزین نفوذ ایــران در عراق و کل منطقه 
کند. غافل از اینکه جمهوری اسامی بسیار 
قدرتمندتر از گذشته در منطقه حضور دارد 
و این آمریکا و هم پیمانان او هستند که برای 
همیشه منطقه را ترک خواهند کرد؛ از این 
رو مــردم در محور مقاومت بــا دقت تمام 
فعالیت های شــیطان بــزرگ را رصد کرده 
و آنها را در رســیدن به اهداف شــان ناکام 

خواهند گذاشت. 

رسولکبیری
روزنامهنگار

 چین ترامپ را می خرد!

حنیفغفاری
کارشناسروابطبینالملل

طی ماه ها و هفته های اخیر، شــاهد انتشــار اخبار 
تأمل برانگیزی در زمینه تحرکات دشمنان جمهوری 
اسامی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز هستیم. 
در همین راستا، ائتاف تحت رهبری آمریکا به طور 
رســمی عملیات دریایی خودش را در بحرین آغاز 
کرده است. کاخ ســفید در ادعایی کامًا دروغین، 
مأموریت ادعایی این ائتاف را محافظت از کشتی ها 
و فرایند انتقال نفت اعام کرده است. کشور بحرین 
که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست؛ 
به منزله نخستین کشور عربی حوزه خلیج فارس در 
آگوست امسال)مرداد ماه(  به این ائتاف پیوست. 
عربستان ســعودی و امارات هم از شهریور ماه  به 
ائتاف آمریکا پیوستند. استرالیا، انگلیس و آلبانی 
نیز اعضای غربی این ائتاف را تشــکیل می دهند. 
ماجرا به این نقطه ختم نمی شــود! کاخ الیزه نیز در 
عمل به این ائتاف پیوســته و بنابر اعام کاخ الیزه، 
پایــگاه دریایی فرانســه در ابوظبی بــه مقر اصلی 
مأموریت هــای دریایی تحت هدایــت اروپا برای 
محافظت از آب های خلیج فارس تبدیل خواهد شد. 
ناو نظامی هلند نیز قرار اســت از ژانویه سال آینده 
)دی ماه امسال( به مدت شش ماه در ناوگان دریایی 

اروپا به رهبری فرانسه حضور داشته باشد.
از سوی دیگر، کشور ژاپن با رّد پیشنهاد واشنگتن 
برای شرکت در ائتاف دریایی این کشور، تصمیم 
گرفته است به صورت مستقل به تنگه هرمز نیرو اعزام 
کند. منابع رسمی در ژاپن گزارش داده اند، این کشور 
تصمیم گرفته است »نیروهای خود دفاعی« کشورش 
را به عنوان آلترناتیوی در قبال ائتاف واشــنگتن به 
تنگه هرمز اعــزام کند. به راســتی در خلیج فارس 
چه می گــذرد؟ علت تمرکز نظامی ایاالت متحده، 
کشورهای غربی و هم پیمانان شرقی واشنگتن در این 
منطقه چیست؟ آیا ادعای کشورهای دخیل در این 
پروژه، مبنی بر تأمین امنیت خلیج فارس و تضمین 
فرایند انتقال نفت با واقعیات جاری در نظام بین الملل 
منطبق است؟ در این زمینه نکاتی وجود دارد که الزم 

است مورد توجه قرار گیرد:

حضور ایــاالت متحده آمریکا و کشــورهای 
اروپایی در منطقه خلیج فارس، در ذیل  اســتراتژی 
»مهار ایران قدرتمند« قابل تفسیر است. این راهبرد 
در سیاســت خارجی کان واشنگتن در قبال ایران 
ریشه دارد. هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه 
در ایاالت متحده نســبت به این »استراتِژی کان« 
پایبند بوده و آن را به مثابه پیش درآمد و پیش شرطی 
برای اعمال فشار و متعاقبًا کسب امتیاز از جمهوری 
اسامی ایران تلقی می کنند. نکته حائز اهمیت این 
است که تشدید تحرکات واشنگتن و متحدان آن در 
خلیج فارس، همگام با ارائه طرح جمهوری اسامی 
ایران موسوم به »طرح صلح هرمز« صورت گرفته 
است. بنابراین، این اقدام باید به مثابه نوعی »تهدید 
استراتژیک« از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست 
خارجی کشورمان ارزیابی شــود. مواضع صریح 
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( 
در حاشــیه رزمایش مدافعان آســمان والیت، در 
همین راستا قابل تحلیل است. »سردار غامعلی 
رشــید« با بیان اینکه دولت آمریکا باید با اجتناب 
از رفتار اشــتباه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز 
نسبت به »حفظ جان سربازان خود« مسئوالنه عمل 
کند، تأکید کرد: »برای جلوگیری از جنگ، گفتار 
و ارسال پیام تنها کفایت نمی کند و به اقدام و رفتار 

مناسب نیاز است.«
این در حالی است که در شهریور ماه امسال نیز 
سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به موضوع سرنگونی پهپاد آمریکایی، به طور 
مستقیم نســبت به هر گونه خطا و تحرک ایاالت 

متحده و متحدان آن در خلیج فارس هشدار دادند :
»روزی که پهپاد زده شد، رئیس جمهور آمریکا 
تا آستانه تصمیم رفت، اما اجرا نکرد و بزرگ ترین 
دروغ هــم این بود که گفت برای جان ۱۰۰ نفر این 
کار را نکردیــم، در حالی کــه این تصمیم حاصل 
بــرآورد اطاعاتــی ارتش آمریــکا و توجیهی بود 
رئیس جمهور آمریکا شــد و برای او روشن کردند 
کــه اگر به ایران حمله کنیم در موشــکی ایران چه 
اتفاقی می افتد، در جزایر چــه اتفاقی می افتد، در 
خلیج فارس و تنگه هرمز چــه اتفاقی می افتد، در 
کشورهای منطقه که ایران بازوانی دارد چه اتفاقی 

می افتد.«
مواضع قاطعانه و هوشمندانه فرماندهان ارشد 

نیروهای مسلح کشورمان به خوبی نشان می دهد، 
جمهوری اســامی ایران ضمن آگاهی نســبت به 
ماهیت واقعی »ائتاف آمریکا« و دیگر ائتاف های 
شکل گرفته در حوزه خلیج فارس، هرگونه تحرکی 
را در این زمینه به صورت هوشــمندانه رصد کرده 
و برای مواجهه با هر گونه اقدام و خطایی از ســوی 

طرف مقابل آمادگی کامل دارد.
در مواجهــه با تحــرکات آمریــکا و بازیگران 
غربــی و متحدان عربــی آنها در خلیــج فارس، 
جمهوری اسامی ایران در هر دو حوزه »نظامی« 
و »سیاسی« آماده است. ارائه طرح ابتکاری »صلح 
هرمز« نیز در همین راســتا قابل تحلیل است، هر 
چند اصلی ترین پیش شرط تحقق آن، خروج همه 
بازیگران فرامنطقه ای از خلیج فارس و اســتقال 
بازیگرانی، مانند عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی از واشنگتن است. طرح ابتکاری صلح هرمز 
از قطعنامه ۵9۸ ســازمان ملل متحد درباره جنگ 
تحمیلی علیه ایران بوده و پشتوانه ای حقوقی دارد؛ 
چراکه در بند هشتم آن موضوع همکاری کشور ها 
برای تأمین امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و 
دریای عمان مطرح شده است. به طور حتم الزامات 
راهبردی بر این موضوع صحه می گذارد که امنیت 
منطقه نباید به دست بازیگران فرامنطقه ای به ویژه 
نیرو هــای آمریکایی و اروپایی تأمین شــود. همین 
مســتند حقوقی و الزام راهبردی در مجموع سبب 
شد جمهوری اسامی ایران موضوع ابتکار صلح 
هرمــز را مطرح کند. این طــرح در وهله اول باید 
به طرح جامع و همه جانبه ای تبدیل شــود و سپس 
جنبه اجرایی پیدا کند. ارائه طرح مذکور از ســوی 
جمهوری اسامی ایران، از یک سو نشان دهنده نیت 

جمهوری اسامی ایران مبنی بر ایجاد صلح فراگیر 
و به دور از دخالت بیگانگان در حوزه خلیج فارس 
محسوب می شود. فراتر از آن، ارائه این طرح نوعی 
اتمام حجت با بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای 
مداخله گری است که سعی دارند خلیج فارس را به 
بستری برای کسب »امتیازات استراتژیک« از ایران 
تبدیل کنند. بدیهی است، جمهوری اسامی ایران 
هرگز اجازه تکمیل این »جورچین خطرناک« را به 
کاخ سفید و متحدان آن نخواهد داد. در این میان، 
نه تنها نیروهای آمریکایی در منطقه، بلکه متحدان 
و بازیگرانی که در این طرح مشارکت کرده اند نیز به 

شدت متضرر خواهند شد.
جمهوری اســامی ایــران در تأمیــن امنیت 
منطقــه، به ویژه خلیج فارس نســبت بــه دو اصل 
»بازدارندگی« و »همیاری« پایبند اســت. مطابق 
»اصل بازدارندگی« کشــور هایی مانند عربســتان 
سعودی، امارات و بحرین که به دلیل پیروی مطلق 
از سیاســت های آمریکا به نوعــی مولد بحران در 
منطقه به شــمار می روند، باید بدون فوت وقت و 
برای جلوگیری از خســرانی بزرگ و جبران ناپذیر 
برای خود، از هرگونه همــکاری با ایاالت متحده 
در این طرح اجتناب کنند. جمهوری اسامی ایران 
قویا و به درستی معتقد است، ائتاف سازی دریایی 
غرب در خلیج فارس نه تنها در راستای تأمین منافع 
بازیگران منطقه و تحقق اصل بازدارندگی منطقه ای 
نیســت؛ بلکه ناقــض این اصل مهم محســوب 
می شــود. شــکل گیری این ائتاف به معنای خلق 
بحران هــای بالقوه و بالفعلی اســت کــه در آینده 
می توانــد امنیت انرژی در خلیج فــارس و متعاقبًا  

جهان را به چالش بکشد. 

رمزگشایی صبح صادق از ائتالف سازی غرب در خلیج فارس

 استراتژی
مهار ایران 

ناکام می ماند

رژه قایق های تند رو سپاه پاسداران در خلیج فارس
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بازار

منهای نفت 
 گفتمان سازی

پیش از اینکه انســان بخواهد هر کاری را 
آغــاز کند، باید فرهنگ آن را بیاموزد تا به 
بهترین وجه نسبت به اقدام آن قدم بردارد 
و متوجه کمترین خسارت و هزینه شود. 
برای جدا شــدن و قطع وابستگی بودجه 
کشور به درآمدهای نفتی نیز ابتدا باید به 
این باور برسیم که کشورمان توانمندی ها، 
ظرفیت ها و امکانات بی نظیری را در خود 
دارد که می توان با خــروج آنها از مرحله 
بالقوگی و رساندشــان به مرحله بالفعلی 
اقتصاد کشور را شــکوفا، انعطاف پذیر، 
چند محصولی و توســعه یافته مشاهده 
کــرد. بندهــای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ از ابــاغ 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی از 
ســوی امام خامنه ای حکایت از این دارد 
تا با اقدامات جهادگونه بتوانیم این گفتمان 
مقدس اقتصــاد مقاومتی را بــاور کنیم، 
سپس برای اجرایی کردن بندهای دیگر با 
قوت و قدرت پیش برویم. گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی، یعنی باور به توانمندی ها 
در حوزه های منهای نفت، از جمله صنایع 
توریسم، ورزش، کشــاورزی، پزشکی، 

فناوری و... .

شاخص

     
روسیه و بازار انرژی عراق

پس از سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد 
دالری روسیه در بخش انرژی عراق طی 
9 ساله گذشــته تعجبی ندارد که روسیه 
بیشتر به مسائل اقتصادی و تجاری در این 
کشور عاقه مند باشد تا مسائل سیاسی و 
نظامی؛ از همین رو سودای برداشتن گام 
بلندی به سوی بازارهای اقتصادی عراق 

را دارد.
در حال حاضر شــرکت های روسی 
حضور خوبی در میان شرکت های نفت 
حاضر در عراق دارند. شرکت های روسی 
بــا توجه به غیبت شــرکت های غربی به 
دلیل ناآرامی های امنیتــی در این مناطق 
توانســته اند در زمینه های مهم انرژی اعم 
از نفت و گاز و منابع طبیعی قراردادهای 
میلیارد دالری طوالنی مدتی همچون ۲۵ 
ساله و ۳۴ ساله را با عراقی ها امضا کنند.

افزوده
 اقتصاد تحریم

چهار شــرط الزم اســت تا تحریم اقتصادی 
کارآمد نباشد:

۱ ـ افزایش ظرفیت ها و قابلیت هایی که در 
کشور تحریم شده وجود دارد، موجب می شود 
استحکام درونی کشور به خنثی شدن قدرت و 

اثر تحریم بینجامد و کشور ضربه پذیر نشود.
۲ ـ توزیع قدرت سیاسی و شرایط سیاسی 
بین المللی در کم اثر شــدن تحریم بر کشور، 
هدف دارد؛ چرا کــه اگر یک قطب اقتصادی 
تحریم کرد، قطب دیگر درصدد خنثی سازی 

این تحریم به کمک کشور هدف برخیزد.
۳ ـ افزایش ســرعت و مدت زمان تحریم 
نیز ســومین عامل آن است؛ چرا که هر چقدر 
تحریم ها بلندمدت باشــند، کشور مورد نظر 
خود را با شرایط آن تطبیق می دهد؛ بنابراین اثر 

تحریم به تدریج کاهش می یابد.
۴ ـ شدت تحریم ها و نحوه نظارت و کنترل 
بر آنها آخرین مورد از شــرایط الزم بر تحریم 
اقتصــادی ناکارآمد اســت. در این صورت، 
کشور هدف با دور زدن تحریم یافتن مسیرهای 

آن گشایش های اقتصادی خود را رقم می زند.

وعده های توخالی و عقب نگه داشتن ما
 تأملی در نگاه راهبردی رهبر حکیم انقالب به توان داخلی و تولید ملی

رهبر معظم انقاب در دیــدار با تولیدکنندگان، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، در پاسخ به پرسش 
ذهنــی برخی افراد کــه تحریم ها تا چــه زمانی 
ادامه دارد و تــا کی این روند ادامــه پیدا خواهد 
کرد؟ به نکته ای ســنجیده و مهم اشاره کردند که 
خط بطانی بود بر افــکار خامی که برای مقابله 
با تحریم ها، همواره نســخه مذاکــره با آمریکا یا 
کشورهای اروپایی را تجویز می کردند. ایشان برای 
راهبرد اقتصاد و ایجاد حیات دوباره و روشــنایی 
در چرخه اقتصاد، تولیدکننــدگان را فرماندهان، 
خط   شــکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید 
داخلی، رونق اقتصادی و گســترش رفاه عمومی 
خواندند و فرمودند: »با شناختی که از مسائل جبهه 
استکبار داریم، تحریم ها حاال حاالها وجود دارد، 
بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان 
تحریم ها و بودن یا نبودن فان شخص یا اقدام فان 
کشــور بود؛ البته دور زدن تحریم ها به عنوان یک 
تاکتیک خیلی خوب است، اما کار و راهبرد اساسی 
را باید بر مصون ســازی کشور از آسیب تحریم ها 
متمرکز کرد.« با دقــت و تأمل در گفته راهبردی 
رهبر معظم انقاب و با تجربه به دســت آمده از 
خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده های 
اروپایی که کوچک ترین  دم دســتی کشــورهای 
اقدامی در رفع تحریم هــای آمریکا انجام ندادند 
و فقط زمان را از ملت ما ربودند و چشــم ها را در 
انتظار وعده های توخالی خود خشــکاندند، این 
زمزمه که مشکات ناشــی از تحریم ها از طریق 
مذاکره برطرف می شــود، باید از زبان  و اندیشــه  
دولت و جامعه برچیده شود و با تکیه دوباره به توان 
داخلی و حضور مردم در عرصه اقتصاد، تهدید ها 

به فرصت تبدیل شده و موجب تقویت و نوآوری 
و شکوفایی مجدد تولید ملی شود. با رهنمون های 
بیان شده و با اهتمام به وضعیت فعلی باید دانست 
تــاش افراد افزون بر جنبه ملی باید چشــم انداز 
دینی هم داشته باشد؛ چرا که بنابر روایات فراوانی 
با فضیلت ترین عبادات کسب روزی حال است. 
در این دیدگاه دینی باید به برخی دستورها اهمیت 
داد تا با یاری قادر متعال به آن جامعه ایده آلی که در 
جهت کمال گرایی و رشد الهی و انسانی خود گام 

برداشته، کمک کرد.

و تجارت دانستن آداب و احکام آن است؛ ۱ یکی از ویژگی های مؤمن در بازار کسب 
به گونه ای کــه بی توجهی و ســهل انگاری به این 
موضوع مهم، غرق شــدن در لجنزار ربا را در پی 
خواهد داشــت. چنانچه در حدیثی منقول از امام 
علی)ع(، که ایشان فرمودند: »ال یقعدن فی السوق 
اال من الشــراء و البیع؛ کسی نباید وارد بازار بشود 
مگر آنکه احکام خرید و فروش را بداند و بشناسد.« 
چرایی این شدت سخت گیری از آنجایی سرچشمه 
می گیرد که کمتر مسئله ای همانند مسئله ربا در قرآن 
و سنت به پرهیز از آن سفارش شده است. نکته اش 
هم این اســت که اگر ربا اوج بگیرد، فعالیت کم 
می شود؛ زیرا ربا از طرفی ظلم به مسلمانان است و 

از طرفی بیکاری در جامعه ایجاد می کند.

بحث تجارت، داشتن انصاف و بهره بردن 2 از دیگر توصیه های دین مبین اســام در 
منفعت به صورت منصفانه است. در همین زمینه 
در کتاب »کافی« از ابوجعفر فزاری روایت شــده 
اســت، امام صادق)ع( یکی از موالی خود به نام 
»مصادف« را احضار کرد و مبلغی به ایشان داد تا با 

»اقتصاد مقاومتــی« مفهومی اســت که در پی 
مقاوم ســازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و 
نهادهای فرســوده و ناکارآمــد موجود اقتصادی 
مطــرح می شــود، که قطعــًا باور و مشــارکت 
همگانی و اعمال مدیریت های عقایی و مدبرانه، 
پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد 
مقاومتــی کاهش وابســتگی ها و تأکیــد روی 
مزیت های تولید داخل و تاش برای خوداتکایی 
است. با توجه به جلسه ســه ساعته رهبر معظم 
انقاب با فرماندهان حوزه اقتصاد کشور تنها راه 
عبور از وضعیت تحریم و فشار کنونی عمل واقعی 

به سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
از مهم ترین گام ها در عمل به این سیاســت ها 
»حمایت از تولید ملی« اســت. البته هر چه قدر 
که مردم را به خرید کاالی داخلی تشــویق کنیم؛ 
ولی کیفیــت تولید کاالی داخلی پایین باشــد، 
عمًا رغبتی از سمت مردم به خرید کاالی تولید 

داخلــی نخواهد بود. اگــر تولیدکننده هم برای 
تولیــد کاالی با کیفیت همت کند، ولی دولت و 
نظام بانکی کشــور، خدمات پولی و مالی ارائه 
ندهند یــا قوانین اقتصادی، فضای کســب وکار 
را ســخت کند یا مردم نســبت به کاالی داخلی 
بی رغبت باشند، باز هم نتیجه منفی خواهد بود؛ 
از این رو باید همه ارتباطات این ســه حلقه باهم 
 اصاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود

 پیدا کند. 
گام دیگــر محدودســازی اقتصــاد دولتی و 
آزادسازی اقتصاداست از اهداف مهم اصل ۴۴ 
قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا 

نیازمند برنامه ریزی راهبردی، مبتنی بر مردمی 
کردن اقتصاد از طریق میدان دادن بیشــتر 
به فعاالن بخش خصوصی و رفع موانع و 

مشکات این بخش است.
بخش خصوصــی به منزلــه موتور و 
محرک اصلی رشــد اقتصادی و صنعتی 

اســت که با به کارگیری ســرمایه خود 
و جذب و مشارکت ســرمایه های غیر 

دولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی 
و اعمال مدیریــت کارآمد، ضمن 

ایفای نقش خود در رشــد اقتصــادی و صنعتی 
 کشــور، می تواند اهــداف توســعه ای دولت را 

محقق کند.
اقتصــاد مقاومتی بر پایه و اســاس ســرمایه 
معنوی افراد و جامعه اســتوار است و بدون شک 
بخش خصوصی برترین بســتر، برای همراهی 
مردم به منزلــه اصلی تریــن ارکان مقاومت در 
 جامعه، برای ضد ضربه کــردن اقتصاد در برابر

 تحریم هاست.

گام دیگــر توجه به نخبــگان و اســتفاده از 
فناوری های نوین اســت. نخبه به فرد برجسته و 
کارآمدی اطاق می شــود که اثرگــذاری وی در 
تولید علم، هنر و فناوری کشــور محسوس باشد 
و هوش، خاقیــت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی 
در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت 
بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشور 

شود.
 زمانی که فناوری های نوین مشمول تحریم قرار 
می گیرند و کشورهای دشمن اجازه نمی دهند این 
فناوری ها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت 
شود، می توان این فناوری ها را به فعالیت تجاری 
تبدیل کــرد. میدان دادن به نخبــگان در عرصه 
صنعت، تجــارت و کشــاورزی، از ویژگی های 
اقتصاد مقاومتی است و شــرایط باید به گونه ای 
 باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش

 ببرند. 
آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست؛ 
بلکه نگرانی در زمینــه موانع تولید و تجارت در 
داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم ها 
عمل می کند. در مجموع، اینها فقط ســه گام تا 

اجرای سیاست های مهم اقتصاد مقاومتی است.

عالج مشکالت اقتصادی
 سه گام اساسی اقتصاد مقاومتی

   آن روی سکه    

روحاللهصنعتکار
هادیسیاسی

راشاتودی نوشت؛ روسیه سیستم پرداخت ملی 
خود موســوم به میــر را در منطقه اروپا توســعه 
می دهد. انتظار می رود دسترسی به بازار مصرف 
روســیه را باز کند و گردش مالی بین روســیه و 
انگلیس را افزایش دهد چرا که اســتفاده از این 
سیستم تراکنش های پرداختی را برای مشتریان 
و همچنین شــرکت های مختلف بســیار ساده 
می کند. بخش های گردشگری هم قرار است از 
انجام این پروژه ها سود ببرند براساس این گزارش 
روسیه سیستم پرداخت ملی مخصوص خود را 
از زمانی که آمریکا تحریم های خود را علیه این 
کشور از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده توسعه داده است.

سوئیفت سلطه  پایان 
»سهیل عبداللطیف« وزیر مسکن سوریه در همایش 
تجاری ایــران و ســوریه در اتاق بازرگانــی ایران 
اعام کرد: »همکاری با شــرکت های ایرانی یکی 
از اصلی تریــن اولویت های این دولت به حســاب 
می آید و پیگیری توافقات مشــترک و تأسیس بانک 
جزء برنامه هایی است که دو طرف پیگیری خواهند 
کرد.« وی در ادامه بیان کرد: »توافق نامه امضا شده 
در این کمیته مشترک چند اقدام عملی مهم را دنبال 
می کند که یکی از آنها تأسیس شرکت های مشترک 
میان ایران و سوریه است. این شرکت ها می توانند در 
تمامی استان های سوریه فعالیت کنند و حتی بدون 

نیاز به حضور در مناقصه کار خود را کلید بزنند.«

یه بانک مشترک ایران و سور

محسنعیدیزاده
روزنامهنگار

آن برای تأمین مخارج خود تجارتی بکند. مصادف 
آن اموال را گرفت و متاعی خرید و راهی مصر شد. 
در نزدیک مصر متوجه شــد که این کاال در مصر 
یافت نمی شود؛ به همین منظور کاالها را به دو برابر 
قیمت به اهالی مصر فروخت و به مدینه بازگشت. 
وقتی داســتان تجارت خود را به حضرت توضیح 
داد، حضــرت تنها اموالی را کــه برای تجارت به 
مصادف داده بــود، بازپس گرفت و فرمودند: »ای 
مصادف بدان که مجادله با شمشیر آسان تر از طلب 

حال است.«

داشته اند و اهتمام به آن و ترک نکردن آن 3 از مواردی کــه اهل بیت)ع( به آن تأکید 
را در همــه برهه هــای زندگی گوشــزد کرده اند، 
»تجارت« اســت؛ به این صورت کــه در روایتی 
فرموده اند ترک تجارت عقل معاش را از انســان 

می گیرد و در روایت دیگری ذیل همین روایت بیان 
داشته اند، »فضیل بن اعور« می گوید: »معاذ بن کثیر« 
خدمت امام صادق)ع( شرفیاب شد و عرض کرد: 
»من به زندگی مرفهی دســت یافته ام و می خواهم 
تجارت را رها کنم.« حضرت فرمودند: »اگر این 
کار را بکنی، عقلت کاسته می شــود.« این موارد 
برخی از نکات تجارت بود که هر یک به نوبه خود 
به تحقیق و مطالعه عمیق تری نیاز دارد که در اینجا 
حوصلــه بحــث آن نیســت؛ اما اگــر بخواهیم 
نتیجه گیری کارآمدی از این مطالب داشته باشیم، 
باید به این مهم دقت کنیــم که اگر طبق موازین و 
مبانی اســام حرکت کنیم، به یقین در همه موارد 
اقتصادی گام های بلندتری خواهیم برداشت؛ چرا 
که تمامی احکام تجاری اسام در جهت افزایش 
عزت و جایگاه مسلمانان و پیشرفت اقتصاد فردی و 

اجتماعی افراد است.
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پیغمبران الهی پــس از آنکه طرفداران 
خــود را گــرد می آوردنــد و تجهیــز 
می کردنــد، آنگاه با دشــمنان توحید و 
دشمنان بشــریت، با زبان قدرت حرف 
می زدند. از جمله آیاتی که مســتند این 
دیدگاه اســت، آیه ۲۵ سوره »حدید« 

است که خداوند متعال می فرمایند:
»ما رسوالن خود را با دالیل روشن 
فرســتادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و 
میزان )شناســایی حّق از باطل و قوانین 
عادالنه( نــازل کردیم تا مــردم قیام به 
عدالت کنند و آهــن را نازل کردیم که 
در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم 
اســت، تا خداوند بداند چه کسی او و 
رسوالنش را یاری می کند بی آنکه او را 
ببینند. خداوند قوی و شکســت ناپذیر 

است! «
این آیــه مؤیــد این دیدگاه اســت 
کــه روش انبیا در تحقــق اهداف دین 
نَزْلَنا 

َ
بهره گیری از زبان قدرت است: »َو أ

اْلَحِدیَد«؛ آهن را فرســتادیم. به صرف 
حرف زدن و موعظه کــردن، محیط و 
نظام عادالنه درســت نمی شود. حتی 
پس از ایجاد نظــام عادالنه هم باید با 
آهن، یعنی با قدرت از ارزش های اصیل 
دفاع کرد. باز مؤید این تفســیر، روایت 
امیرالمؤمنین)ع( اســت که حدید را به 
»ساح« تفســیر کرده است. )عروسی 
حویزی، تفســیر نــور الثقلین، ۵، ص 

)۲۵۰
ایــن آیــه شــریفه در کنــار شــأن 
موعظه گــری که بــرای پیامبران فرض 
می شــود و در کنار ایده تشــکیل نظام 
توحیدی و الهی، از اسلحه و قوه قهریه 
یاد می کند. »ِفیِه َبْأٌس َشِدیٌد«. که در آن 
صابت و آسیبی سخت است، »َو َمَناِفُع 
اِس« و سودهایی برای مردم. »َو ِلیْعَلَم  ِللنَّ
الّلُه َمن ینُصُرُه َو ُرُسَلُه ِباْلَغیِب« تا معلوم 
شــود آن کسانی که خدا و پیامبرانش را 
به غیب، با ایمان به غیب یاری می کنند. 
َه َقِوی َعِزیز« همانا خدا نیرومند  »ِإنَّ اللَّ
و شکســت ناپذیر اســت؛ یعنی خیال 
نکنید پیغمبران نمی توانند این جامعه ای 
را که ترســیم کردیم و این محیط را به 
وجود بیاورند؛ از اینکه با پیامبران خدا، 
معارضه و مبارزه می کنند، نترسید! خدا 
نیرومند و شکست ناپذیر است. )ر.ک. 
ســیدعلی خامنه  ای، طرح کلی اندیشه 

اسامی در قرآن، ص ۳9۲ ـ ۳9۰( 
نَزْلَنا اْلَحِدیَد ِفیِه َبْأٌس َشــِدیٌد َو 

َ
»َو أ

اِس«؛ یعنی پیغمبران عاوه بر  َمَنِفُع ِللنَّ
اینکه با زبان دعوت ســخن می گویند، 
با بــازوان و ســرپنجگان قــدرت که 
مجهز به ســاح هستند، با زورگویان و 
قدرت طلبان فاســد، معارضه و مبارزه 
می کننــد. پیغمبر اکــرم )ص( وقتی به 
مدینه آمدند و نظام اسامی را تشکیل 
دادنــد، وقتی آیــات قــرآن را بر مردم 
می خواندنــد، به گوش دشــمنان هم 
می رساندند؛ اما به این اکتفا نمی کردند. 
کســانی که طرفدار عدالت هســتند، 
در مقابــل زورگویــان و زیاده طلبان و 
متجاوزان به حقوق انســان ها باید خود 
را به قــدرت مجهز کننــد؛ بنابراین از 
روزی که نظام اســامی به وجود آمد ـ 
یعنی مجهز به قدرِت یک ملت بزرگ و 
امکانات یک کشور و دولت بزرگ شدـ 
دشمنان اسام، حرکت اسام را جدی 
گرفتند و عاقه مندان و طرفداران اسام 
هــم در اطراف و اکنــاف عالم امیدوار 

شدند.

آیه

محمدعینیزادهموحد
دکترایتفسیرتطبیقیقرآن

پرسشی در ذهن بســیاری از انسان ها وجود 
دارد مبنی بر اینکه آیا دین اجباری اســت یا 
اختیاری؟ آیا انســان آزاد آفریده شده یا عبد؟ 

مختار است یا مجبور؟ 
از این رو هر مکتبی به نحوی ســعی کرده 
اســت به این پرسش ها پاســخ قانع کننده ای 
بدهــد. در واقع نحــوه پاســخ دهی به این 
پرسش ها تفاوت میان مکتب ها را پدید آورده 
است. مکتب تشــیع در بحث اجبار دین به 
آیات متعدد قرآن مراجعه می کند و پاسخی در 
حد یک جمله را در برابر سؤال کنندگان قرار 
می دهد؛ اینکه دین خدا چنان روشن و مبین 
و مسلم است که هیچ انسانی راهی دیگر جز 
دیــن داری و بندگی خدا نمی یابد و هر راهی 
جز آن، ضالت، تاریکی و گمراهی اســت. 
در آیات نهم و دهم ســوره ابراهیم)ع( آمده، 
پیامبران در مقابل سخن کافران که می گفتند: 
»ما به هر چه شــما پیغمبران مأمور تبلیغ آن 
هســتید، کافریم و در آنچه ما را به آن دعوت 

می کنید شک و تردید داریم.«
ِه َشــٌكّ  ِفي الَلّ

َ
 بــا تعجب می گوینــد: »أ

ْرِض؛ آیا در وجود خدا 
َ
ــَماَواِت َواْل َفاِطِرالَسّ

شک است!«. این آیه نشــان می دهد کافران 
منکر خدایی می شوند که انکارش تعجب و 
حیرتی بزرگ درپی دارد. دلیل این امر وضوح 
وجود خداوند اســت. همچنین بسیاری از 
افراد در عدم اجباری بودن دین به آیه »الِإْکَراَه 
یِن« تمسک می کنند؛ در حالی که این  ِفي الدِّ
آیه یکی از محکم ترین پاسخ ها را به مدعیان 
دین اختیاری داده اســت؛ زیرا در ادامه آمده  
... راه هدایت از  »قد َتَبّین الّرشــُد ِمن الغــِیّ
ضالت روشــن و مشخص شده است؛ پس 
هر که به طاغوت کفــر ورزد و به خدا مؤمن 
شــود، مســلمًا به محکم ترین دستگیره که 
گسستنی برای آن نیســت چنگ زده«)بقره/ 

 )۲۵۶
به عبارتی، اکراه نداشــتن در پذیرش دین 
را می توان به ایــن صورت معنا کرد که وقتی 
انسان ها این روشنی را می بینند، با کمال میل 
به سمت دین می آیند و از سر اجبار به سمت 
دین حرکت نمی کنند و اصًا راه دیگری برای 

نجات نمی یابند. 

یِن   معنای حقیقی  الإِْکَراَه ِفی الدِّ
   مکتب    

»آیت الّله میرمحمــدی« عضو مجلس خبرگان 
رهبری ســوم آذر ماه در 9۶ سالگی دعوت حق 
را لبیک گفت. او در ســال ۱۳۰۲ در توابع ساوه 
چشم به جهان گشود. بخشــی از علوم حوزوی 
را در کربــا و مابقــی را در قــم ادامــه داد. از 
خصوصیات او می توان اکتفا به درآمد کشاورزی 
که میراث پدر بوده و اســتفاده نکردن از شــهریه 
و وجوه شــرعی را نام برد که تــا پایان عمر ادامه 
داشــته اســت. ایشــان از درس بزرگانی، چون 
آیت الّله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، آیت الّله 
شیخ موســی زنجانی و عامه سیدمحمدحسین 
طباطبایی بهره برده اســت. همچنیــن تقریبًا در 
سال  ۱۳۲۸ از درس  حضرات  آیات  عظام  حجت  
کوه کمــره ای  و بروجردی ، حدود دو ســال  بهره  

برد. ســپس  حضرت  آیه الّله  العظمی  سیدمحمد 
محقق  داماد)ره ( را به عنوان  اســتاد درس  خارج  
به  نحو مســتمر اختیار کرده و طی  ۱۵ ســال  یک  
دوره  کامل  اصــول  و چندین  کتــاب  فقهی  را از 
محضرشان  اســتفاده  کرد.  آیت الّله میرمحمدی 
در مقاطــع  گوناگون تحصیل  حــوزوی  تدریس  
مقطع  پایین تــر را به عهده  گرفتــه  و بیش  از ۲۰ 
سال  به  تدریس  دروس  سطح  عالیه  حوزه  از قبیل  
رسائل ، مکاســب  و کفایتین  مشغول بوده است . 
بیش  از ۱۰ ســال  نیز در دانشگاه  اقدام  به  تدریس  
فقه  و علوم  قرآنی  در مقطع  دکتری  و کارشناســی  
ارشد کرده و پیوسته  اســتاد راهنمای  رساله های  
گوناگــون دوره  دکتری  در دانشــگاه  و حوزه  بوده  
اســت . شایان  ذکر اســت،  رتبه  دانشگاهی  او در 

بدو ورود به  فعالیت های  دانشگاهی  دانشیار اعام  
شده  و سپس  به  دلیل تألیف ، تدریس ، مدیریت  و 
سایر خدمات  دانشگاهی  رتبه  استادی  که  باالترین  
رتبه  علمی  دانشگاهی  اســت،  به  وی  اعطا شده  
میرمحمدی  آیت الّله  از مســئولیت های  است . 
می توان به رئیس  دادگاه  انقاب  قم ، عضو هیئت  
عفو حضرت  امام )ره (، همکاری  مؤثر با آیت الله  
دکتر شهید بهشتی  در هیئت  تهیه  و تدوین  لوایح  
قضایی، رئیس  شعبه  دوم  دیوان  عالی  کشور، عضو 
شــورای  عالی  قضایی ، عضو جامعه  مدرسین  

حــوزه  علمیه  قم  و عضــو مجلس  خبرگان  
رهبری  اشاره کرد.  

روحش شاد و یادش گرامی

 عالم سلیم نفس
نگاهی به زندگی آیت الّله سیدابوالفضل میرمحمدی

   منبر    

 

جایگاه واالی علمی حضرت معصومه)س( که بر اثر 
تربیت الهــی و معنوی امامان معصوم)ع( بود، مورد 
تأکید علمای شــیعه و حتی اهل ســنت است. قرار 
گرفتن تحت تربیت امام کاظم)ع( و بهره بردن از امام 
رضا)ع( نقش سازنده ای در شکل گیری شخصیت 
واالی ایشان داشت. فاطمه معصومه)س( از جمله 
راویان گرانقدر و عظیم الشأن آل محمد)ص( است. 
ایشان از پدر گرامی خویش و اجداد شریف و بزرگان 
و جمعــی از خاندان جلیل القــدرش احادیثی نقل 
کرده که از نظر علمای شــیعی و اهل تسنن پذیرفته 
اســت؛ از این رو به ایشــان لقب »محدثه« دادند نه 
به معنای کثرت بیــان احادیث ائمه)ع(، بلکه به این 
معنا که ایشان با آسمانیان سخن می گفتند و الهامات 
قلبیه داشــتند و مانند عمه بزرگوارشــان، حضرت 

زینب)س(، عالم به علوم لدنی بودند. 

BBمقام و منزلت معنوی
صاحب »ناسخ التواریخ« درباره ایشان می گوید: 
»حضرت فاطمه معصومــه)ع(، حضرت ولیة الله 
تعالی و صفیــه خاتون خلق جهان و ناموس خداوند 
عالمیــان، عابده زاهده متقیه، عارفه کامله مســتوره 
مخدره، معصومه فاطمه، دختر حضرت موســی بن 
جعفرکاظم)ع( را مقامی و منزلتی متعالی و شــأنی 
رفیع و مکانی عظیم است که خداوند عطایش فرموده 
است.« محدث قمی)ره( در شرح  حال آن حضرت 
از کتاب»مجالس المؤمنین« قاضی نورالله شوشتری، 
روایت کــرده که امام صادق)ع( می فرماید: »از برای 

خدا حرمی اســت و آن مکه مکرمه است و از برای 
رســول خدا)ص( حرمی است و آن مدینه و از برای 
امیرالمؤمنین)ع( حرمی است و آن کوفه است. آگاه 
باش که حرم من وحرم اوالد من در قم اســت. آگاه 
باش قم کوفه صغیره است و همانا برای بهشت هشت 
در است که سه در آنها به سوی قم باز می شود و وفات 
کند در قم زنی که از اوالد من اســت. نام او فاطمه، 
دختر موســی بن جعفر)ع( اســت که داخل بهشت 

می شوند به سبب شفاعت او از جمیع شیعیان من.«

BBحرکت به سمت مرو و روشنگری
در ســال ۲۰۰ هجری که حضرت رضا)ع( را به 
دســتور مأمون و به اجبار به مرو بردند، امام از سوی 
یکی از غامان خود، نامه ای برای خواهرش فرستاد. 
با رسیدن نامه، فاطمه معصومه)س( آماده سفر شد. 
)من الیحضره الخطیب، ج ۴، ص ۴۶۱(؛ خواهری 
که دلش مملو از عشــق و محبت برادر بود، به همراه 
پنج تن از برادران )فضل، جعفر، هادی، قاسم، زید( 
و تعدادی از بــرادرزادگان و کنیزان روانه خراســان 
شد.)بارگاه فاطمه معصومه، عظیمی، ص۳۱(. ایشان 
در مسیر حرکت، در شهرهای مختلف، مکتب شیعه 
و رســالت برادر گرانقدرش، حضــرت رضا)ع( را 
تبلیغ و ترویج می کرد. دّر دریای عصمت، لحظه ای 
از رسالت زینبی خود دست برنداشت و شهرها را با 
اباغ زینب گونه دین و عشــق دیدار برادر، یکی پس 
از دیگــری پیمود. خبر به مأمون می رســد که دختر 
موسی بن جعفر)ع( با کاروانی راه افتادند و هرجا که 
می رسند، سخنرانی و روشنگری می کنند. این حرکت 
فاطمه معصومه)س( مأمون را به وحشت انداخت که 
اگر ایشان همین طور بخواهد منزل به منزل مردم را با 
جایگاه والیت و اهل بیت)ع( آشنا کند، نقشه هایش 
نقش بر آب می شــود و مردم متوجه می شــوند برای 

چه امام رضا)ع( را به خراســان آوردند و ایشــان در 
چه شــرایطی قرار دارد. هنگامی که موکب حضرت 
معصومه)س( به ساوه رسید، عده ای از دشمنان اهل 
بیت)ع( به اشاره مأمون عباسی راه را بر آنان بستند و 
در یک درگیری نابرابر و بی رحمانه، ۲۳ نفر از برادران 
و برادرزادگان و همراهــان دختر کاظم آل البیت)ع( 
را به شهادت رساندند.)الحیاة السیاسیة لامام رضا، 
عاملی، ص ۴۲۸(؛ شدت تأثر این بانوی بزرگ آنقدر 
زیاد بود که از این غصه به شــدت پریشان و مریض 
احوال شد. در برخی دیگر از نقل ها آمده که زنی قصد 
جان بانو را کرد و غذای او را زهرآگین ساخت.)وسیله 
المعصومیه، میرزاابوطالــب بیوک، ص ۶۸؛ الحیاه 
السیاسیه لامام الرضا)ع(، جعفرمرتضی العاملی، 
ص ۴۲۸(. این بانوی مظلوم به دنبال پناهگاهی امن 
بود تا در میان عاشــقان اهل بیت)ع( و مریدان برادر 
بزرگوارش آرام بگیرد. ایشــان ســخن گهربار پدر 
گرامی اش را به یاد آورد کــه می فرمود: »قم ُعشِّ آِل 
ٍد و َمأوی ِشــیَعُتُهم؛ قم، آشیانه آل محمد)ص(  ُمَحمَّ
و پناهگاه شــیعیان است.« پس پرسید میان من و قم 
چقدر فاصله اســت؟ گفتند: ده فرسخ. خادمش را 
امر کرد که او را به شهر عشاق آل محمد)ص( و دیار 

شیعیان راستین علی ابن ابی طالب)ع( ببرد.

BBورود به شهر قم و رحلت
به نظر می رسد ۲۳ ربیع االول سال ۲۰۱ هجری، 
این بانوی جلیل القدر وارد شهر قم شد. قم یکپارچه 
شور و شعف شد. زن و مرد، پیر و جوان، همه برای 
استقبال آمده بودند. بانوی غم دیده و بیمار، در میان 
احساسات پرشور شیفتگان اهل بیت رسول الله)ص( 
قدم به خاک پاک قم نهاد و قم را با قدم های مبارکش 
نور باران کرد. همه مردم عاقه مند بودند ایشــان در 
خانه آنها نزول اجال کند؛ اما ناقه حضرت در محلی 

که امروز میدان میر نــام دارد، زانو به زمین زد و این 
افتخار نصیب موسی بن خزرج، بزرگ اشعریان شد. 
مــردم قم ۱۷ روز میزبان دختــر، خواهر و عمه امام 
بودند. سرانجام آن بانو در ۱۰ ربیع الثانی ۲۰۱ هجری 
رحلــت فرمود.)بحاراالنــوار، ج ۴۸، ص ۲9۰(. 
برخی نقل ها علت فوت ایشان را اثر زهر می دانند و 
برخی با توجه به حدیث امام رضا)ع( که به حضرت 
فاطمه معصومه)ع( خبر داده بودند: »تو قصد خراسان 
می کنی؛ لکن در ساوه که می رسی، مریض خواهی 
شد و در قم وفات خواهی کرد.«)انوار المشعشعین، 
نائینی کچوئی، ج ۲، ص ۲۷۶ و بحاراالنوار، ج ۸، 
ص ۱۷۸( دلیل وفات ایشان را مریضی دانستند. در 
هر حال زنان قمی ایشان را غسل  و  کفن کرده و تابوت 
مطهرش را بر روی دست ها تا قبرستان بابان تشییع 
کردند. زمان دفن بانو فرارسیده بود، ولی در میان آل 
ســعد، بانو هیچ محرمی نداشت که او را دفن کنند. 
ناگهان دو ســوار با شتاب از سوی ریگ زار به سمت 
جمعیت آمدند و وقتی به پیکر این بانو رسیدند پیاده 
شدند، بر پیکر مطهرش نماز خواندند و جسم پاک 
ریحانه موســی بن جعفر)ع( را داخل سردابی که از 
قبل آماده شده بود، دفن کردند. سپس بی آنکه کامی 
بگویند، ســوار بر مرکب های شــان از چشم ها دور 
شدند. »موسی بن خزرج« سایبانی از حصیر و بوریا 
بر قبر شریف اخت الرضا)س( برافراشت تا قبر مطهر 
بانو و جسم زائران او را از آفتاب ایمن کند. سایبان، 
سال ها بر مزار شفیعه روز جزا برافراشته بود تا سال 
۲۵۶ هجری و ورود زینب دختر جواداالئمه)ع( به 
قم. او که قدم بر خــاک قم نهاد، قبه ای آجری بر قبر 
عمه بزرگوارش بنا کرد که تاکنون زیارتگاه اهل فضل 
و معناست. گفتنی اســت، احادیث زیادی در شأن 
حضرت معصومه)س( به دست ما رسیده که بر مقام 

شفاعت آن حضرت تأکید کرده است.

 پناه شیعیان
نگاهی به تربیت الهی و جایگاه علمی حضرت معصومه)س(

   سلوک    

سیدحسین
خاتمیخوانساری

کارشناسعلوماسالمی

از امــام صادق)ع( ســؤال شــد بــا اینکه 
بــرآوردن  از  را  مــردم  »عبــادت«  ایــن 
و  کــرده  مشــغول  نیازمندی های شــان 
بدن های شــان را به رنج می انــدازد، چطور 
حق تعالــی آن را بر ایشــان واجــب کرده 
است؟ حضرت فرمودند: »اگر مردم به حال 
خود واگذارده شــده و هیچ تنبه و تذکری از 
ناحیه نبی اکرم)ص( متوجه ایشــان نمی شد 
و کتــاب خدا صرفــًا در دست شــان باقی 
می ماند، حال شان همچون حال مردمان اّول 

می گشت، چه آنکه آنها اگرچه دین را أخذ 
نموده و کتــب را وضع و جعل کرده و 
مردمانی را هم بــه کیش و آیین خود 
فرا خوانده و احیانًا با آنها به مقاتله نیز 

پرداختند، ولــی پس از رفتن از این دنیا 
اسم شــان از یادها رفته و امرشــان مندرس 
و کهنه گردید، گویا اصًا ایشــان در این دنیا 
نبوده اند و خداوند اراده کرد، دین و آیین و امر 

محمد)ص( فراموش نشود و بدین جهت 
بر امتش نمــاز را فرض و واجب قرار 

داد....«

امــام رضــا)ع(  همچنیــن حضــرت 
می فرمایند: »سّر وجوب نماز: اقرار به ربوبّیت 
حق و خلع انــداد و اضداد از او، ایســتادن 
در مقابل جبار بــا حالتی خوار و نیازمندانه، 
خضوع و اعتراف به گناه و درخواســت عفو 
از آنها، گذاردن صــورت در هر روز پنج بار 
روی خاک به خاطر تعظیم و بزرگداشــت 
حق عزوجل، متذکر خــدا بودن و فراموش 
نکردن او، خاشــع و خاضع بودن در مقابل 
حضرتش و راغــب و طالب بودن در زیادی 
دین و دنیا و انزجــار از غیر خدا، مداومت 
بر ذکر حــق عزوجل در شــب و روز تا 
بدین ترتیب بنده سّید و سرور و مدبر 
و خالق خــود را فراموش نکند تا 
به طغیــان او منتهی گردد و در 
این به یاد بودن بنده پروردگار 
خود را فائده ای که هســت، 
آن اســت کــه از معاصــی 
باعث  و  گردیــده  منزجــر 
 می شــود از انواع فساد کناره

 بگیرد.« 

 چرا خداوند نماز را واجب کرد؟
   حکمت    
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8
پرونده

 فضای
امن

بررسی جایگاه شبکه ملی اطالعات 
در مدیریت کشور

پیش درآمد
  تحدید آزادی

 برای رفع تهدید امنیتی

افزایش قیمت بنزین و پیامدهای امنیتی 
آن که چند روزی برخی شهرهای کشور 
را با آشوب هایی روبه رو کرده بود و البته 
برخی تصمیمات و اقدامات دستگاه های 
مسئول، ســؤاالت متعددی را در میان 
افکار عمومی بر جای گذاشت. اما امروز 
کــه از گرماگرم ماجرا درحــال فاصله 
گرفتن هســتیم، جــا دارد برخی از این 

ابهامات مورد توجه قرار گیرد.
یکی از پرسش های پرتکرار این است 
که آیا ناامنی و شرایط اضطراری، توجیه 
مناسبی برای سلب آزادی های اجتماعی 
است ؟ آیا به دلیل تأمین امنیت، حاکمیت 
این حق را دارد که برای استفاده مردم از 
اینترنت بــه منزله یک بســتر ارتباطی، 
محدودیت ایجاد کنــد؟ برخورداری از 
امنیت و آزادی، حــق مردم یک جامعه 
است، اما اساســًا رابطه آزادی و امنیت 

چگونه است؟
در بررسی نسبت بین امنیت و آزادی 

دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. 
در این میان گروهی رابطه میان آزادی 
و امنیت را تعاملی می دانند؛ به گونه ای 
که بروز و تأمین هر یک مبتنی بر دیگری 
اســت. از این رو در فقــدان امنیت، از 
آزادی اثری نیســت و در غیاب آزادی، 

امنیت وجود نخواهد داشت.
اساســًا امنیت برای تضمین و تأمین 
آزادی های اساسی و مشروع انسان است. 
در این برداشت، بدون اینکه اهمیت یکی 
از آن دو کاهش یابد، افراد و گروه ها برای 
آنکه از حد معقولی از آزادی بهره ببرند، 
از بخشی از آزادی های خود چشم پوشی 
می کنند و در مقابل از امنیت برخوردار 
می شــوند تا در چنین فضایــی آزادانه 

فعالیت کنند. 
در این دیدگاه، مفاهیم آزادی و امنیت 
با یکدیگر در ارتباط هستند؛ از این رو، 
اگر آزادی با حضور امنیت همراه نباشد، 
قابل استفاده نیست، زیرا در یک فضای 
امن می توان به آزادی هم دســت یافت. 
از ســوی دیگر، اگر امنیت هم حقوق و 
آزادی های مشروع و قانونی نداشته باشد، 

نمی توان از امنیت سخن گفت.
 نظام سیاســی و دولت مســئولیت 
تضمیــن امنیت، حقــوق و آزادی های 
فــردی و اجتماعــی را برعهــده دارد و 
این مســئولیت در مواقعی بــا موانعی 
روبه روســت؛ به گونه ای کــه همچون 
اتفاقات اخیــر پــس از افزایش قیمت 
بنزیــن، امنیت جامعه بــا تهدید جدی 
روبــه رو شــده و تأمین امنیــت به طور 
مستقیم به تحدید برخی الیه های آزادی، 
آن هم به شــکل کوتاه مــدت و مقطعی 
وابســته اســت. به نظر می رســد، این 
تــازم در »تحدیــد آزادی« برای رفع 
»تهدیدهای امنیتی« که هر دو از حقوق 
افراد بوده و بر ذمه حاکمیت است، نظام 
را به سمت عقایی ترین تصمیم رهنمون 
می کند تا برای تأمیــن همزمان آزادی و 
 امنیت، به طور موقت محدودیت هایی را 

اعمال کند.

شبکه ملی اطاعات چیست؟ متأسفانه به دلیل عدم اطاع رسانی 
دقیق، درســت و به اندازه درباره این شــبکه، بــه محض اینکه 
کاربــران ایرانی این نام را می شــنوند، افــکاری مانند اینترنت 
محدود و بســته و بــه دور از ارتباطات بین المللی به ذهن شــان 
خطور می کند. بنابراین، نیاز است در این زمینه اطاعات دقیقی 
به مردم داده شــود تا نگرانی های احتمالی شان رفع شود. به طور 
کلی، مردم ماهیت این شبکه را به خوبی نمی شناسند و درباره آن 
 اطاعات دقیقی ندارند که همین موضوع موجب سردرگمی آنان

 شده است. 
طبق تعریف مصوب در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم 
توســعه و مصوبه شــورای عالی فضای مجازی، »شــبکه ملی 
اطاعات کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت )IP( به همراه 
ســوئیچ ها و مســیریاب ها و مراکز داده ای است؛ به صورتی که 
درخواســت های دسترسی داخلی و اخذ اطاعاتی که در مراکز 
داده داخلی نگهداری می شوند، به هیچ وجه از طریق خارج کشور 
مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و 

امن داخلی در آن فراهم شود.«
ایده اولیه این شــبکه در ســال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات با عنوان »اینترنت ملی« و »شبکه ملی اینترنت« 
طرح و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شــد. سپس در 
ســال ۱۳۸۹ با عنوان »شــبکه ملی اطاعات« در قانون برنامه 
پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این 
شــبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵ کامل شود. تا پایان دولت 
 دهم ضمن اصاحاتی در طراحی، مرحله آزمایشی و پایلوت آن

 انجام شد. 
در اواخــر ســال ۱۳۸۴ که بحث شــبکه ملــی اینترنت در 
کشور مطرح شــد، مهم ترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش 
وابستگی به شــبکه جهانی اینترنت اعام شد. در اسفند  همان 
سال، بر اســاس تصمیم هیئت دولت مقرر شد شبکه ملی طی 
 ســه ســال به بهره برداری برســد و طراحی های کلی شبکه نیز 

انجام شود.
 در سال ۱۳۸۵ قرار شد پروژه اینترنت ملی درمرکز تحقیقات 
مخابرات ایران انجام شــود. در ســال ۱۳۸۶ نیز همین موضوع 
تکرار شد و این بار برنامه های عملیاتی راه اندازی و بهره برداری 
اینترنــت ملی در ســال های ۱۳۸۶ تــا ۱۳۸۸ در هیئت وزیران 

تصویب شد.
با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ 
موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطاعات به 
صورت جدی تر مطرح شد، به گونه ای که کلیات موضوع در ماده 

۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
امــا با همه این اوصاف، شــبکه ملی اطاعــات چه فواید و 
محاسنی برای مردم و کشور خواهد داشت؟ در ادامه به برخی از 

این موارد اشاره می شود:

BB  ه و در  شب ا  ه  ر
ا

ارائه خدمات الکترونیک مانند آموزش، بهداشت و درمان یا 
حتی مصاحبه های اینترنتی، از جمله مزیت های اینترنت داخلی 

به شمار می رود.

BBن   
 حتمًا می دانید اینترنت داخلی موجب افزایش سرعت اینترنت 
می شــود. در همین ارتباط خوب اســت بدانید »کره جنوبی« 
پرسرعت ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش قرار می دهد. 
)اینترنت ملی یکی از دالیل اصلی سرعت پیشرفته اینترنت در این 
کشور است.( گفتنی است، کره جنوبی از نظر آمادگی الکترونیک 

و پهنای باند رتبه نخست را در جهان دارد.

BB
با عملیاتی شــدن طرح اینترنت داخلی در ایــران، حتی در 
صورتی که اینترنت در فضای جهانی به هر دلیلی با مشکل مواجه 
شــود، کاربران در داخل کشــور می توانند از شبکه ملی استفاده 
کرده و نیاز خود را برطرف کنند. به این ترتیب، وابستگی به منابع 
خارجی اینترنت از بین می رود و استقال در این زمینه برای کشور 

به دست می آید.

BBن ر  ش 
یکی دیگر از فواید شبکه مورد بحث این است که سبب کاهش 
هزینه اینترنت خواهد شــد. بنابراین، یکی از جنبه های مهم این 

طرح، بعد اقتصادی آن است که به نفع دولت و مردم است. 

BBا ر من در  د  ر
بســیار ضروری است که در راستای عملیاتی شدن این طرح 

گام برداریم و به قدرتمندی هر چه بیشتر خودمان کمک کنیم.

BBار ا  ن 
با توجه به اقدامات خرابکارانه گسترده دولت های متخاصم 
علیه جمهوری اسامی ایران در حوزه سایبری، اینترنت داخلی 
بستری ایجاد می کند که می توان جلوی این خرابکاری ها را تا حد 
زیادی گرفت. به این ترتیب، درخواست هایی که از خارج کشور 
فرستاده می شوند، از طریق یک درگاه مشخص وارد می شوند و 
قابل رصد و مسدود کردن خواهند بود. به این ترتیب، می توانیم 
امنیت اطاعات کاربران را تضمین کــرده و فضای امن تری را 
برای آنان به وجود آوریم. با وجود این، بخش خصوصی همچنان 
معتقد است با وجود آمادگی نسبی در الیه شبکه و زیرساخت و 
برقراری خدمات پایه، دچار کمبود در الیه خدمات و محتوا بودیم 
و این موضوع سبب وارد آمدن خسارات گسترده به کسب وکارها 
از جمله وجــود اختال در خدمات کســب وکارهای بالغ تر به 
دلیل آمادگی نداشتن سرویس دهندگان متوسط و کوچک، ایجاد 
هزینه های مالی و انسانی چند برابری برای کسب وکارها یا کاهش 

شدید جریان ورودی مشتریان کسب وکارها شده است.

BBا ه   ر شب ا
با این همه قطع اینترنت و مسدود شدن شبکه های اجتماعی 
خارجی در چند روز گذشــته، اهمیت و نیاز اساســی به شبکه 
ملی اطاعات را بیش از پیش نشــان داد و با وجود نمایش های 
وزارت ارتباطات، کاستی های حوزه ICT  در زمینه های گوناگون 

تا حدودی مشخص شد.
وقایــع اخیر ســبب محدودســازی اینترنت جهانی شــد. 
محدودسازی اینترنت بین المللی که با خدمات و سرویس هایش، 
نظیــر پیام رســان ها، شــبکه های اجتماعی و مســیریاب های 
غیربومی بستر جنگ شناختی دشمن شــده بود اقدامی درست 
 بــود؛ چراکه خط قرمز تمام کشــورها امنیت و بــه ویژه امنیت

 داخلی است.
اما اگر شــبکه ملی اطاعات راه اندازی شــده بود و کشــور 
آمادگی قطع شدن اینترنت جهانی را حتی از طرف مقابل داشت، 
کسب وکارهای اینترنتی با مشکل مواجه نمی شدند، البته به فاصله 
کمی از محدود شــدن اینترنت جهانی مشکل دسترسی مردم به 
این کسب وکارها و خدمات اینترنتی در بستر شبکه داخلی حل 

شد.
اگرچه شــبکه های پیام رسان بومی به دلیل وابستگی نداشتن 
به شبکه اینترنت از فعالیت بازنماندند و در شبکه ملی اطاعات 
فعال بوده و پاســخگوی مراجعه چندین برابری کاربران ایرانی 
بودند؛ اما با وجود این بررســی ها نشان می دهد، به دلیل برخی 
مشــکات زیرســاختی، ســخت افزاری و نرم افزاری کاربران 
در مقاطعــی با مشــکاتی در عدم به روزرســانی پیام رســان 
بومــی، دریافت نکردن پیام های آفاین و مشــکاتی در تماس 
 صوتــی و تصویــری و بازکــردن فایل هــای ارســالی روبه رو

 بودند.
با این همه نباید فراموش کرد که شــبکه ملی اطاعات یک 
شبکه ۱۰۰ درصد مزیت ساز در حوزه فضای فناوری اطاعات 
و ارتباطات در کشور اســت و یک مکمل برای افزایش سرعت 
دسترســی به وبگاه های داخلی است؛ ولی هرگز در هیچ یک از 
ابعاد دسترسی به اطاعات و فناوری، نمی تواند جایگزین اینترنت 

باشد.
الزم اســت مســئوالن کشــوری به این مورد با وسعت دید 
بیشــتری بنگرند و تنهــا اینطور تصور نشــود که شــبکه ملی 
اطاعات انبوهی از کابل ها، فیبرها، ســرورها و روترهاســت؛ 
یک شــبکه کامل اینترنت )حتی در مقیاس یک کشــور( زمانی 
ارزشــمند اســت که بتوان به صورت عمومی برای همه نیازها 
 از آن اســتفاده کرد و نه تنها برای رفع نیاز بــرای برخی اهداف

 ضروری.
در جمع بندی می تــوان گفت، به ســبب مخاطرات امنیتی 
کشــور و حمات ســایبری پی در پی بــه ایــران، باید هرچه 
زودتــر به سیســتم اینترنت داخلــی به طور کامل دســت پیدا 
کرد. از ســوی دیگر، نیاز اســت اطاع رســانی دقیقی درباره 
شــبکه ملی اطاعات انجام شــود تا بتوانیم از فوایــد آن بهره 
 ببریم و بــه اینترنت امن، ارزان و مســتقل دسترســی داشــته

 باشیم.

دکتر رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در گفت وگو با صبح صادق

شــبکه ملی اطالعات  قطع رابطه با جهان نیست
در حالی از کوتاهی صورت گرفته برای پیشــبرد اهداف شبکه 
ملی اطالعات انتقاد می شــود که در سوم دی ماه سال ۱۳۹۲ 
سندی با عنوان »ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« 
به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و در آن وظایفی 
بر عهده وزارت ارتباطات به منزله مجری شبکه ملی اطالعات 
گذاشــته شــد. در این زمینه، وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی از 
روند اجرای پروژه شــبکه ملی اطالعات به مجلس و شورای 
عالی فضــای مجازی، عنوان کرد کــه 8۰ درصد اهداف این 
سند را محقق کرده است؛ اما شــواهد نشان می دهد تعریفی 
که از پروژه شبکه ملی اطالعات در وزارت ارتباطات می شود 
با آنچه مدنظر ناظران اجرای این سند در شورای عالی فضای 
مجازی است، تفاوت دارد و به بیان دیگر در تعریف شبکه ملی 
اطالعات در کشور، اجماع نظر وجود ندارد. در همین راستا، با 
»دکتر رضا تقی پور« عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر 

اسبق ارتباطات به گفت وگو نشستیم.

BBBBB چه تفاوتی میان »شــبکه ملی اطالعات« و »اینترنت
ملی« وجود دارد؟

اساسًا چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم؛ چون »اینترنت« 
اسم خاصی اســت که تعریف بین المللی شده و مشخصه آن 
همان ســه دبلیو)www( است که یک شــبکه جهانی است؛ 
ولی شبکه ملی اطالعات که به طور مشخص در سال ۱۳8۹ 
در قانــون برنامه پنجم نامگــذاری و تصویب شــد، تعریف 
مشــخصی دارد و آن، این است که در داخل کشور شبکه ای را 
راه اندازی کنیم که همه زیرساخت هایی که قرار است به صورت 
»شبکه ای« اداره شــوند و همه خدماتی که قرار است به مردم 
ارائه شــود، چه خدمــات دولت الکترونیــک و چه خدمات 

تجاری، صنعتی و... همه بر روی این بستر تعریف شود. 
به نوعی در حال حاضر مدیریت اینترنت بین المللی برعهده 
 شــرکتی به نام »آیکان« )ICANN( اســت. پسوندهایی مانند

 »com, org , ir و...« همه در این مؤسســه تعیین می شــود؛ 

به تعبیری می توانیم بگوییم مدیریت کالن اینترنت در دســت 
آمریکاســت و حتی اروپایی هــا هم در این ِاعمــال مدیریت 
سهیم نیســتند؛ به همین دلیل سال گذشــته »آقای مکرون« 
رئیس جمهور فرانسه در نشست »مجمع حکمرانی اینترنت« 
سخنرانی کرد و اســم اینترنت فعلی را »اینترنت کالیفرنیایی« 
گذاشــت و گفت، در حال حاضر دو نــوع اینترنت در جهان 
داریم؛ یکی کالیفرنیایی و یکی چینــی، از این رو اروپا نیز باید 

اینترنت خاص خودش را راه اندازی کند. 
 بنابراین، این مسئله ایده جدیدی نیست و کشورهایی که به 
دنبال استقالل مدیریتی از اینترنت هستند، این ایده را پیگیری 
کرده اند. دقت داشته باشید »استقالل مدیریتی« به معنای قطع 
رابطه با جهان نیست؛ بلکه شبکه ملی اطالعات شبکه ای است 
که مدیریتش از مدیریت اینترنت بین المللی مستقل است؛ چه 

اینترنت فعلی باشد یا نباشد.
 کشــور باید بتوانــد خدمــات الکترونیک 

خود را بر روی این شــبکه به همه مردم ارائه 
کند. کسی شــک ندارد وقتی از خدمات 

گوگل اســتفاده می کنیم؛ یعنــی به آن 
وابســته ایم و هرگاه تصمیم بگیرد این 
خدمات را بــه ما ارائه نکنــد، به طور 
قطعی با مشــکل مواجه می شویم. از 
این منظــر باید به مرور در شــبکه ملی 
 اطالعات کلیه این نیازمندی ها را تأمین

 کنیم.

BBBBB نظرتان دربــاره اینکه مســئوالن ارتباطات می گویند 
دوالیه »خدمات« و »محتوا« به عهده صدا و ســیما 
و سازمان تبلیغات و حوزه هنری است و آنها فقط الیه 

»زیرساخت« را برعهده دارند، چیست؟
سه نوع زیرساخت داریم که یکی از اینها زیرساخت ارتباطی 
است و تا حدود زیادی در کشور تأمین است. این روند به مرور 
باید تکمیل شــود؛ به این معنا که وقتی نیاز به وجود می آید در 
همان قسمت ارتقای خدمات نیز شکل می گیرد. شاخص آن 
هم پهنای باند و ظرفیت داخل کشور است؛ یعنی آنقدر ظرفیت 
داخلی ایجاد کنیم که هیچ کسب وکاری محدودیت پهنای باند 

نداشته باشد.
زیرســاخت دوم زیرساخت خدمات است؛ یعنی افزون بر 
زیرســاخت ارتباطی نیازمند یک سری نرم افزارهای پایه، مانند 
سیستم عامل، جست وجو گر، رایانامه داخلی و مواردی نظیر 
این هستیم که باید اذعان کنیم این الیه کامل نیست. 
البته این صحبت به این معنا نیست که دولت 
رأســا باید اقدام کند؛ اما به هر حال باید 
مدیریت کند. امروز یکــی از خألهای 
جدی، پیام رســان های داخلی است و 
پیام رسان های خارجی در فضای  هنوز 

مجازی کشور ما تاخت و تاز می کنند. 
با حمایت  پیام رسان های داخلی  باید 
دولت و از ســوی بخش خصوصی ایجاد 
شــود؛ ولی به نظر می رسد این حمایت، هم 
خوب تعریف نشــده و هم خوب انجام 

نمی شود.

 بنابراین اینها هم بخشی از شبکه ملی اطالعات هستند که 
باید تأمین شود. نوع سوم زیرســاخت ها هم مربوط به توزیع 
محتواست، برای نمونه برای توزیع محتواهای پر حجم مانند 
ویدئو ما نیازمند به »CDN« هستیم که در حال حاضر در کشور 
وجود ندارد. خدمات ابری در کشــور چه ابر داده ای و چه ابر 
رایانشی در کشــور وجود ندارد و شرکت های خارجی هم به 

دلیل مسائل تحریمی این سرویس ها را به ما ارائه نمی دهند.
BBBBB در شورای عالی فضای مجازی برای دو الیه دیگر، نظیر 

الیه زیرساخت، سندی تعیین شده است تا بر اساس آن 
بازیگران دو قسمت دیگر فعالیت کنند؟

در مصوبه ساماندهی پیام رســان ها که در تاریخ ۱۳ خرداد 
۱۳۹۶ مصوب شــده، بــه صورت مشــخص وظایفی برای 
وزارت ارتباطات تعریف شــده؛ همچنین یک سری وظایف 
برای وزارت ارشاد، قوه قضائیه، صداوسیما و... در نظر گرفته 
شده است. این تقســیم کار به صورت جزئی و پراکنده انجام 
شده ولی رهبر معظم انقالب رهبری در حکم دوره دوم شورای 
عالی فضای مجازی ایــن تکالیف را مطالبه کــرده بودند که 

متأسفانه هنوز اجرا نشده است.
BBBBB در هفته ای که اینترنت محدود شد، نرم افزارهای ایرانی 

از قبیل پیام رســان ها، موتور جست وجو و شبکه های 
اجتماعی سرویس دهی مناسبی نداشتند، این مشکل 

ناشی از چیست؟
در این یک  هفته همان پهنای باند شــبکه ملی اطالعات در 
حال ســرویس دهی بود؛ اما این نارضایتی ناشی از این است 
که شــبکه ملی اطالعات هنوز کامل نشــده اســت. یکی از 
شاخصه ها همین است که با فرض فقدان اینترنت، اگر توانستیم 
همه خدمات را به راحتی و به صورت مناسب در اختیار مردم 
قرار دهیم، یعنی استقالل ما حاصل شده است. خدمات ارائه 
شده در این هفته به خوبی نشان داد بعضی از بخش ها که بیشتر 
جلو رفته بود، ماننــد بانکداری، پایگاه  های داخلی و... تقریبًا 
هیچ وقفه ای در کارشان ایجاد نشد؛ ولی بعضی از خدمات که 
وابستگی شــان زیاد بود، یا خیلی دیرهنگام توانستند خدمات 
خود را عرضه کنند یا اصاًل نتوانستند؛ چون به زیرساخت های 

اینترنت وابسته بودند.     

زهرا ظهروند
خبرنگار

حجت االسالم پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با صبح صادق

وظیفه ما تامین حقوق مردم در فضای مجازی اســت
پروژه بر زمین مانده »شــبکه ملی اطالعات« سال هاست 
که قرار اســت اجرایی شود. این شــبکه ظرفیت الزم برای 
»نگهداری و تبادل امن اطالعات داخلی در کشور به  منظور 
توســعه خدمات الکترونیکی« و »دسترسی به اینترنت« از 
طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، 
کسب وکارها و دســتگاه های اجرایی را فراهم می کند؛ اما 
از ســال ۱۳8۹ تاکنون هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده 
اســت؛ اما این روزها با محدود شدن اینترنت طی روزهای 
پس از اعالم افزایش قیمت بنزین، گمانه زنی ها درباره ماهیت 
این طرح و آثار مثبت و منفــی آن در میان افکار عمومی پر 
رنگ شــده اســت. در این باره به ســراغ »حجت االسالم 
پژمانفر« عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رفتیم تا جزئیات 
این ماجرا را جویا شــویم. وی طی سال های اخیر، یکی از 
معترضان جدی عدم راه اندازی شبکه ملی اطالعات بوده 

و بارها از کوتاهی متولیان امر انتقادهای جدی کرده است.

BBBBB چه ضرورتی برای راه اندازی شــبکه ملی اطالعات
وجود دارد؟

شــبکه ملی اطاعات یعنی حاکمیت؛ اما متأســفانه هنوز 
در این زمینه تعریف درســتی از سوی مسئوالن ما به دلیل اینکه 
نخواســته اند زیر بار این مســئولیت بروند، ارائه نشده است؛ به 
همین دلیل هر کس برداشتی از این موضوع دارد. یکی می گوید 
شبکه ملی اطاعات افتتاح شده، دیگری می گوید ۸۵ درصد آن 
اجرا شده است و فردی دیگر می گوید ما چیزی به عنوان شبکه 
ملی اطاعات نداریم. همان طور که در فضای فیزیکی کشــور 
حاکمیت و قوانینی داریم و مردم احساس حضور و امنیت دارند 
و قوانین به نحو مقتضی اجرا می شود، در فضای سایبری هم باید 
همین طور باشــد  و مردم به فضایی احتیاج دارند که وقتی در آن 
فعالیت می کنند، کامًا مورد حمایت قرار گیرند و حقوق شــان 

رعایت شود.
امروزه با توجه به ســرعت ارتباط در فضای مجازی روشن 

اســت که این موضوع مسئله ای بســیار اجتناب ناپذیر است و 
بخــش قابل توجهی از زندگی مردم با ایــن فضا در ارتباط بوده 
و مانند شیر و شــکر با هم درآمیخته است. بخشی از معیشت 
و زندگی مردم باید در این فضا باشــد که این حق مردم اســت؛ 
البته همچنان ما در اجــرای این فضا به قدری تعلل کرده ایم که 
مردم کشور ما کمترین خدمات را در فضای دولت الکترونیک 
دریافــت می کنند و کمتریــن امکانات در اختیارشــان بوده که  
علت آن عدم راه اندازی شبکه ملی اطاعات است. کشور کره 
راه اندازی این شبکه را دیرتر از ما شروع کرد؛ اما امروز خدماتی 
که در عرصه فضای مجازی ارائه می دهد به قدری متنوع و فراوان 
اســت که مردم ۹۳ درصد خدمات را در شبکه ملی کشورشان 
 دریافت می کنند و تنها 7 درصد از اینترنت بین الملل اســتفاده

 می کنند. 

BBBBBکدام دستگاه و نهاد باید اقدام کند؟
در راســتای تأمین حقــوق مــردم و ارائه 

خدمات متنوع، وزارت ارتباطات را مکلف 
کرده ایــم که شــبکه ملــی اطاعات را 
راه انــدازی کند تا مردم بتوانند خدمات 
باکیفیت، ارزان و امن را دریافت کنند؛ 
اما تنها کاری که در این چند سال انجام 

زیرساخت هاست؛  شــدن  فراهم  شده، 
یعنی برای مثال فیبر نوری کشــیده شــده؛ 

ولی در ایــن فضا هیچ حاکمیــت و مدیریتی 
 نداریــم و اینترنت بین الملل خدمــات ارائه 

می دهد. 

اینترنت بین الملل به مثابه فرودگاهی است که آن را ساخته ایم 
و هر نوع هواپیمایی می تواند از آن اســتفاده کند؛ اما حاکمیت 
و مدیریت آن دســت ما نیســت و در خارج از کشور است. در 
واقع نمی توانیم کنترل حقوق مردم را در این فضا داشته باشیم؛ 
بنابراین فضایی را درست کرده ایم که نمی توان هیچ گونه اعمال 
حاکمیت کرد؛ چرا که ســرورهای این مجموعــه در خارج از 
کشــور اســت. اتفاقات و ناامنی هایی که در روزهای اخیر رخ 
داد و مســئوالن امنیتی کشــور تصمیم گرفتند اینترنت را قطع 
کنند، به دلیل همین عدم حاکمیت در این فضاســت؛ زیرا اگر 
حاکمیت داشــتیم که جلوی مــردم را نمی گرفتیم. ما فضایی 
را که در آن هیچ حاکمیــت و مدیریتی نداریم قطع می کنیم که 
سبب محرومیت مردم می شود. در روزهای گذشته که اینترنت 
 قطع بود، متأسفانه کسب و کارهای اینترنتی خسارت

 فراوانی دیدند. 
همه اینها به این دلیل اســت که در این 
موضوع کسی از وزیر ارتباطات نپرسیده 
شما که گفته بودید شبکه ملی اطاعات 
را راه اندازی کرد ه اید؛ پس اگر این شبکه 
برای شماســت، چرا اینترنــت را قطع 
می کنیــد؟ این قطعی به دلیل این اســت 
که هیچ تســلط مدیریتی ندارند و به مسئله 
به این مهمی بی توجهی می شــود؛ به همین 
دلیل بایــد تاش کنیم حاکمیت خــود را در 
 فضای مجازی داشته باشــیم و حقوق مردم را

 رعایت کنیم. 

نداشــتن چنین شبکه ای سبب شــده که امروز حقوق مردم 
کامًا از بین بــرود؛ در حالی که ادعای راه اندازی شــبکه ملی 
اطاعات کرده بودند و کسی هم جرئت نمی کند بگوید شما که 
مدعی بودید پس این شــبکه کجاست؟ باالخره یک جایی باید 
خدمات آن دیده شــود و در روزهایی که اینترنت قطع بود، باید 
این خدمات دیده می شــد.  حداقل در این شش سال مدیریت، 
چــه در زمان آقای واعظی که آقای جهرمی در ســایه وزیر بود و 
چه اکنون که آقای جهرمی وزیر است هیچ اقدامی انجام نشد و 
آقای جهرمی با یک عذرخواهی ساده می گوید مقداری از حجم 
اینترنت را به صورت مجانی در اختیار کاربران قرار می دهد که 
این توهین به مردم است. در روزهایی که گذشت اقتصاد مردم از 
بین رفته و به نظر بنده همین موضوع  برای پیگیری مجلس به دلیل 

کوتاهی های صورت گرفته کافی است. 

BBBBB وزارت ارتباطات به طور مشخص در چه زمینه ای کم
کاری کرده و دلیل این تعلل چیست؟

بنده از ســال ۱۳۹۲ بارها گفته ام که دولــت در این موضوع با 
دســت در جیب مردم کردن، چند هزار میلیارد برمی دارد، از این 
موضوع منافــع زیادی می برد و هیچ گاه از آن دســت برنمی دارد. 
امروز به بهانه های گوناگون می گویند این کار سیاسی است و کسانی 
که این موضوع را پیگیری می کنند، می خواهند دولت را تضعیف 
کنند؛ در حالی که دستشــان برای مردم رو شده. همه این حرف ها 
به این دلیل اســت که این سفره پهن شــده و تعدادی از این سفره 
برداشت های بی حساب می کنند و مردم را هم می ترسانند که اگر 
نگذارید این پول ها را از جیب شــما  برداریم، مثًا آسمان به زمین 
می رسد و نتیجه این می شود که امروز مردم گران ترین پول اینترنت 
را می دهند و کسی هم نمی پرسید این هزینه گرانی که می دهیم چند 
سال باید بگذرد تا کیفیت اینترنت ما را درست شود. اگر سرعت و 
کیفیت اینترنت کشورمان را با کشورهایی که هم زمان با ما یا حتی 
بعد از ما شروع کرده اند یا با افغانستان و عراق مقایسه کنید، متوجه 
می شوید که چه خبر است. اینها به مردم ظلم کرده اند و این موضوع 
را به بهانه های مختلف ادامه می دهند. تمام حرف ها سر پول بوده؛ 
پولی که بی حساب است؛ در حالی که روز به روز وابستگی مردم 
به فضای مجازی بیشتر می شود و اینها فرصت بیشتری پیدا می کنند 
که پول بیشتری از جیب مردم بردارند و به مردم ظلم بیشتری کنند.

زینب حسینی
خبرنگار

محمد خوش نیت
خبرنگار

 گزارشی درباره چیستی و چرایی شبکه ملی اطالعات و آنچه در هفته قبل گذشت

آزمون  اجباری!
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تاریخ

از ابتدای شــکل گیری نظام جمهوری اسامی، 
حضــرت امــام)ره( بــاب گفت وگو بــا همه 
جریان های سیاسی را که پذیرای انقاب اسامی 
ملت ایران بودند باز گذاشت. ایشان ضمن انتقاد 
از رفتارهای برخی گروه ها و جریان های سیاسی، 
هیــچ گاه راه گفت وگو با آنها را نبســتند و اجازه 
دادند تا حرف ها زده شــده و حجت بر آنان تمام 
شود. امام)ره( تاش کردند تا از این طریق از آتش 
اختافات و کدورت هــا بکاهند و به نوعی زبان 

مصالحه و گفت وگو را جایگزین آن کنند. 

BB!دیداری برای اتمام حجت
در همین راستا، روز پنج شنبه ششم اردیبهشت 
ماه ۱۳۵۸ درخواســت ماقات سازمان مجاهدین 
خلق محقق شد و اعضای ســازمان در قم به منزل 
امام رفتند. این دیدار بدون حضور خبرنگاران برگزار 
شد و به همین دلیل خبر مذاکرات دیدار به صورت 
مفصل و جزئی پخش نشد و روزنامه های سراسری 

خبری بسیار کوتاه و چند خطی را منتشر کردند.
با توجه به ارتداد بخــش اعظمی از نیروهای 
ســازمان و بــه منظــور جلوگیــری از هرگونه 
شائبه ای در مبانی دینی باقیمانده آنان، امام پیشتر 
از مسئوالن ســازمان خواســته بودند تا مواضع 
اعتقادی خود را رســمًا اعـــام کنند و سپس به 
ماقات ایشان بروند. ســازمان نیز در قالب یک 
اطاعیه و یک نامه به امام، که اولی شرح صدور 

نامه است مبانی عقیدتی خود را اعام کرد.
این دیدار با توجه به عملکرد مجاهدین خلق 
در آن مقطع حتی با انتقادات یاران امام همراه شد، 
که چرا آن حضرت حاضر شده اند این افراد را به 
حضور بپذیرند! اما از آنجا که منطق امام مبتنی بر 
مدارا و هدایت و جذب حداکثری تعریف شــده 
بــود، این دیدار را فرصتی بــرای اثرگذاری و در 
نهایت اتمام حجت می دید؛ بنابراین ایشــان در 
پاسخ به اعتراض منتقدان در جلسه ای فرمودند: 
»یکی اینکــه من احتمال مــی دادم اینها مطلبی 
داشــته باشند که به گوش من نرسیده باشد و بعد 
بگویند ما مطالبی داشتیم و امام وقت نداد به گوش 
او برسانیم و اگر می گفتیم امام قبول می کرد. من 
چرا باید این فرصت را از اینها بگیرم؟ باید اینها 

 گفت وگو به جای اسلحه!
مروری بر تالش حضرت امام)ره( برای جلوگیری از جدایی گروهک های سیاسی از ملت

مسئله تسخیر النه جاسوسی آنقدر در فضای 
سیاسی کشور کم نظیر و مؤثر بود که با استقبال 
باشکوه ملت ایران همراه شد. این اجماع بزرگ 
در حمایت از این اقدام موجب شد جریان های 
سیاســی گوناگون بــرای آنکــه از معرکه جا 
نماننــد، با این خیل بــزرگ توده های انقابی 
همراه شــوند؛ از جمله این گروه های سیاسی 
می توان به نهضت آزادی اشاره کرد که هرچند 
با مشــی لیبرال خود همواره اقدامات انقابی 
را خشــونت طلبانه و رادیکال می خواند؛ اما با 
صدور بیانیه ای عجیب خواســتار قطع رابطه 
با آمریکا شــد. در جلد یازدهم کتاب »اسناد 
نهضت آزادی« بیانیه این گروه در مورد تسخیر 
النه جاسوســی انتشــار یافته در بخشی از آن 

می خوانیم:
سردســته  و  اســتعمارگر  »آمریــکای 
اســتعمارگران، دشــمن بــزرگ خلق هــای 
مســتضعف جهان شناخته شــده و نه تنها به 
عنوان سردســته، بلکه رمز و ســمبل استعمار 

بایــد هــدف اصلی و اساســی 
ضداستعماریان راستین و نستوه 
انقابی  دانشــجویان  باشــد. 
مســلمان با تصرف ســفارت 
آمریکا، با وضوح تمام خصلت 
ضداستعماری انقاب اسامی 
ایران را اعــام کرده اند و مردم 
مبارز ایران با تأیید خود نشــان 

داده اند که به خوبی راهــی را که باید در پیش 
داشت تشخیص می دهند. غرض ما از صدور 
این بیانیه دوباره کاری و تأیید نیســت. غرض 
ما آن اســت که از این برداشت ضد استعماری 
انقابــی درس بیاموزیــم و نتیجه گیری کنیم. 
تصــرف ســفارت آمریکا اعتراضی ســاده به 
سیاست آمریکا نیست؛ اعتراض به راه و رسمی 
است که استعمار کور و خشن آمریکا در سراسر 
جهان رهبری می کند و یکی از مصادیق کوچك 
آن حمایت از »محمدرضا پهلوی« و اطرافیان 
او و پذیرایــی آنان در خاك خــود یا با کمك و 
تأییدش در گوشه و کنارهای دیگر دنیاست؛ از 
این  رو منطق مبارزه ضد استعماری دانشجویان 
و همه مردم انقابی ضد اســتعماری ایران را 
نباید نیمه کاره رها ســاخت. شورای انقاب 
که از طرف امام امت مســئول اداره امور کشور 
شده است، باید به دنبال یادداشت دولت برادر 
مبارزمان آقای »مهندس بازرگان« در خصوص 
اســترداد »محمدرضا پهلــوی« درصدد قطع 
روابط سیاسی با آمریکا برآید. در اینجا نمی توان 
از نحوه کار ســخن گفت. شــورای انقاب با 
توجه به خصلت ضد اســتعماری انقاب 
اســامی ایــران، بیانات صریــح امام و 
شعارهای روشن مردم درباره قطع رابطه 
سیاسی ایران با سردسته استعمارگران 
محل تردیدی برای پیروان راه و رسم 
و خط امام باقی نمی گــذارد و امام و 
امت منتظرند که شورای انقاب این 
قطع رابطه را اعام کند. ان شاءالّله.« 

)۱۳۵۸/۸/۱۵(

 بررسی مواضع نهضت آزادی درباره اشغال النه جاسوسی

رابطه! قطع  تقاضای 

   پرسمان    

مکزیک به عنوان سرزمینی هم مرز با ایاالت 
متحده، همواره مورد طمع این کشــور بود. 
این ســرزمین که قرن ها تحت اســتعمار و 
سلطه اســپانیایی ها قرار داشــت، در سال 
۱۸۲۳، از اســپانیا مستقل شــد. بافاصله 
پــس از آن، مهاجرت آمریکایی ها به مناطق 
خالی از ســکنه تگزاس آغاز شــد. در طول 
۱۲ ســال، جمعیت آمریکایی ها در تگزاس 
رشــد یافت و به تدریج اهرم هــای قدرت 
اقتصادی به دست آنها افتاد. در سال ۱۸۳۰، 
آمریکایی هــا بیشــترین جمعیــت تگزاس 
را تشــکیل می دادند؛ به طوری که نســبت 
 جمعیت آمریکایی ها به مکزیکی ها شــش 

به یک بود.
به  تگــزاس  ســال ۱۸۳۶، جمهــوری 
کمک های آمریکایی هایی که از سیاست های 
دولت مرکزی مکزیک ناراضی بودند، اعام 
استقال کرد و خود را »جمهوری ستاره تنها« 
نامید. پس از گذشــت ده سال نیز در چهارم 
ژوئیــه ۱۸۴۵، مجلس تگــزاس الحاق به 

آمریکا را تصویب کرد!
آمریکایی ها که به دنبال تحقق بخشــیدن 
به اهداف توســعه گرایانه و سلطه طلبانه شان 
بودند، می دانست مکزیک دست به اقدامات 
تهاجمی نزده است؛ از این رو به  عنوان عملی 
تحریک آمیز نیروهای ارتش آمریکا را به مرز 
مکزیــک اعزام کردند. ایــن نیروها با ایجاد 

سنگرها و استحکامات نظامی در عمق ۱۵۰ 
کیلومتری سرّحدات مکزیک مقدمات تجاوز 
آمریکا به خاک این کشور را فراهم کرده و در 
۱۳ مه ۱۸۴۶ به مکزیک اعان جنگ کردند.
پیشروی در خاک مکزیک جنگ خونینی 
را به راه انداخت که سرزمین تازه ای نصیب 
آمریکایی ها می کرد؛ سرزمین هایی که این بار 
از مکزیک شکست خورده به دست آمدند. 
ارتش متجاوز به ســمت جنوب، در داخل 
مکزیک به پیشــروی ادامه می دادند. هرچه 
می گذشت نظارت بر افراد سخت تر می شد. 
ســربازان مســت، دهکده های مکزیک را 
غارت می کردند و موارد متعدد هتک ناموس 
رو بــه افزایش بــود. در این جنــگ هزاران 
مکزیکی کشته و مجروح شدند و سرانجام 
ایــن نبرد در فوریه ســال ۱۸۴۸، با تســلیم 
مکزیکی ها به پایان رسید. نیروهای آمریکایی 
در ۱۷ ســپتامبر ۱۸۴۷، مکزیکوسیتی را به 
تصرف خود در آوردند و چند ماه بعد معاهده 
»گوادالوپ هیدالگو«  میان دو کشور به امضا 

رسید.
بر اســاس این معاهده، مکزیک نیمی از 
خاک خود را از دســت داد. این ســرزمین 
عبارت بــود از: سرتاســر تگــزاس، تمام 
کالیفرنیــا، همه نــوادا و یوتا و بخشــی از 
وایومینگ.  و  کلــرادو  آریزونا،  نیومکزیکو، 
ایــاالت متحده آمریــکا نیــز در مقابل ۱۸ 
میلیــون دالر اعتبار بــرای دولت مکزیک 
 در نظر گرفت و ۳ میلیــون دالر بدهی آنان

 را بخشید.

تجاوز آمریکا و جدایی نیمی از خاک مکزیک

چشم طمع به تگزاس

   حافظه    

تقویم انقالب
 ستاره درخشان مقاومت

آذرماه مصادف است با مناسبت های متعدد و 
وقایع و رویدادهای تاریخی؛ از جمله  سالروز 
شهادت »میرزا کوچک خان جنگلی«. روند 
وقایع و نحوه شهادت این مرد بزرگ و مقاومت 
برای هر نسلی و در هر عصری الهام بخش و 
آموزنده است. او توانست نهضت و جنبش را 
با معیارهای اسامی پایه ریزی کند. حکومت 
جمهوری او نیز با عنوان »اتحاد اســام« به 
مدت هفت ســال در جنگ از خود مقاومت 
نشان داد؛ اما سرانجام ترفند دشمنان و خیانت 

برخی از یاران کار را برای میرزا دشوار کرد. 
او تحصیل کــرده حوزه علمیه رشــت و 
قزوین بود. در ابتدای نهضت در پیامی اعام 
کرد: »ما قبــل از هر چیز طرفدار اســتقال 
مملکت ایرانیم؛  یعنی بــدون اندک مداخله 
هیچ اجنبی اصاح اســاس مملکت در رفع 
فساد تشــکیات دولتی اســت که هر چه بر 
ســر ایران آمده از فســاد تشکیات است. ما 
طرفدار یگانگی عموم مسلمانیم.« نهضت او 
در این هفت سال )۱۲9۳ تا ۱۳۰۰ شمسی( 
با دشــمنان زیادی درگیر بــود. در این میان، 
جنگ های ســخت و خونین میــان نهضت 
جنگل و روســیه،  انگلیس و استبداد داخلی، 
یعنی نیروهای قزاق بــه فرماندهی رضاخان 
رخ داد.  این فشــار جمعــی از داخل و خارج 
قصد داشت مقاومت نهضت جنگل را در هم 
بشــکند؛  اما ممکن نشد تا اینکه باب مذاکره 
را باز کردند و با انــواع فریب ها، جریان های 
جدیدی در رونــد مذاکرات به وجود آوردند. 
دشمنان نیز به اختافات داخلی نهضت دامن 
زدند؛ چون در تشــکیات نهضت جنگل دو 
دیدگاه وجود داشت؛ یکی مجموعه ای معتقد 
به مایمت و انتظار برای رسیدن زمان مناسب 
بدون هیاهو و آشوب و دیگری ادامه مقاومت و 
اصاح. این اختاف دیدگاه در نهضت جنگل 
به تدریج در جریان نهضت شــدت پیدا کرد، 
در حالی که میرزا پی برده بود مذاکره هنگامی 
کاربرد دارد که ابزار قدرت را در اختیار داشته 

باشد. 
اختاف به نهضــت چنان ضربه ای زد که 
میرزا کوچک خان دو نفــر از کادر قوی خود 
را از دســت داد؛ کســمایی و دکتر حشمت.  
در روند ایــن ماجرا روحیه افــراد دیگر هم 
تضعیف شــده و آنها نیز تســلیم می شدند؛ 
بنابراین فشار مذاکره بر نهضت جنگل سایه 
انداخت؛ در حالی  که میرزا اصًا به تســلیم 
فکر نمی کرد. او وقتی خبر بازگشــت دو نفر 
از یارانش را شنید، بار دیگر اجتماعی تشکیل 
داد و  نیروهای جدیدی جذب کرد؛ به گونه ای 
که نهضت جنگل در حــال قوت گرفتن بود؛ 
اما به دنبال ماجرای  اجرای قــرارداد ۱9۱9، 
نهضت با مشــکاتی همراه شــد و در سال 
۱۲99 در وضعیــت جدیدی قرار گرفت؛ در 
نتیجه میرزاکوچک خان پیوســته نامه هایی از 
انگلیسی ها،  روس ها و دولت مرکزی، یعنی 
رضاخــان دریافت می کرد که تن به تســلیم 
بدهد. در این میان روز به روز فشــار مذاکره 
بیشتر می شد؛ اما او تن به مذاکره و عقب نشینی 
نداد؛ ولی از سوی دیگر اطرافیانش گروه گروه 
تسلیم می شــدند. در نهایت دشمن به منظور 
انتقام جویی از این ســتاره مبارزه و مقاومت، 
شخصی به نام رضا اسکستانی را اجیر کرد تا 
ســر میرزا را از تن جدا کند و نزد خان طالش 
ببرد. در نتیجه با تشــریفاتی حاکی از نمایش 
قدرت، جسم یخ زده میرزا را در کوهستان های 
اطراف خلخال به دست آوردند و پس از جدا 
کردن  سر او، آن را تسلیم فرمانده نظامی شان 
کردند که این رویداد به نوعی فاجعه تاریخی 
کربا را در اذهان زنده کرد. پس از این تا مدتی 
سر جدا شده میرزا در مجاورت سربازخانه در 
منظر عمومی قرار داشــت و پس از چندی به 

عنوان هدیه برای رضاخان فرستاده شد.

مهدیدنگچی
پژوهشگر

محمدگنجی
پژوهشگر

حسینمعینی
کارشناستاریخ

سیدمهدیحسینی
مورخوپژوهشگر

می آمدند و می گفتند. دوم اینکه من خودم مطالبی 
داشــتم که باید به اینها می گفتم بــه عنوان اتمام 
حجت، که خدای نکــرده بعدها ]در[ دل خودم 
نماند که چرا حرف هایم را به اینها نگفتم و اینها 
نگویند که امام حرف هایش را به ما نگفته بود و آنها 
هم آنجا به من قول دادند که حرف های مرا برای 

دوستان شان هم نقل کنند.«
هرچند این اولیــن و آخرین دیدار مجاهدین 
خلــق با حضــرت امــام)ره( پــس از پیروزی 
انقاب اسامی بود، حضرت امام هیچ گاه باب 
گفت وگو را نبستند و تاش کردند با راهنمایی ها 
و نصیحت های شــان، در مســیر حفــظ همــه 
گروه های سیاســی در دایــره نیروهای انقاب و 
همسو با اکثریت ملت ایران حرکت کنند؛ اما این 
جریان های سیاسی واگرا روز به روز خود را از امام 

جدا کردند! 

BB با کسانی که قیام مسلحانه کردند
نمی شود گفت وگو کرد

ماه هــا بعــد در روزگاری کــه زدوخوردها و 
تظاهرات خیابانی اعضای ســازمان مجاهدین 
خلــق، اخبار هــر روز مطبوعات در بهار ســال 
۱۳۶۰ بود، سازمان طی نامه ای در ۱۰ اردیبهشت 

مــاه ۱۳۶۰ خطاب به حضرت امام، خواســتار 
راهپیمایی به ســوی جماران شد! سران سازمان 
با تحلیل غلطی که داشــتند فکــر می کردند اگر 
امام این درخواست را بپذیرند، آنها با میلیشیای 
خود! قدرت نمایی خواهند کــرد و اگر نپذیرند، 
مردم خواهند گفت سازمان می خواست به تفاهم 
برسد و کشــور دچار تفرقه و بحران نشود و امام 
آن را قبول نکرد!... ولی امام پاسخی دادند که اگر 
سازمان آن را می پذیرفت همه مشکات سیاسی 
برطرف می شد، این سازمان نیز مانند بقیه احزاب 
به فعالیت خود ادامه مــی داد و باالخره روزی با 
ابراز حســن نیت به آرزوی خود می رسید. امام 
در ۲۱ اردیبهشــت ماه ۱۳۶۰ در سخنرانی خود 

گفتند:
»آنهایی که این طور هم با قلم های شان عاوه 
بر تفنگ های شــان با ما معارضه دارند، ما به آنها 
کرارًا گفته ایم و حاال هم می گوییم که مادامی که 
شما تفنگ ها را در مقابل ملت کشیده اید؛ یعنی 
در مقابل اسام با اسلحه قیام کرده اید، نمی توانیم 
صحبت کنیم و نمی توانیم مجلسی با هم داشته 
باشیم. شما اسلحه ها را زمین بگذارید و به دامن 
اسام برگردید، اسام شما را می پذیرد... در آن 
نوشته ای که نوشته اید، باز ناشی گری کردید و ما را 

تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی 
که قیام مسلحانه بر ضد اسام می خواهند بکنند 
می توانیــم تفاهم کنیم؟... اســام دین رحمت 
اســت، دین علل است، دیانت قانون است، شما 
به قوانین اسام سر بگذارید، گردن فرو بیاورید، 
کشور اســامی ما همه شــما را می پذیرد و من 
هم که یک طلبه هســتم، با شــما حاضرم که در 
یک جلســه نه... در ده ها جلسه با شما بنشینم و 
صحبت کنم... و من اگــر در هزار احتمال یک 
احتمال می دادم که شــما دســت بردارید از آن 
کارهایی که می خواهید انجــام بدهید، حاضر 
بودم که با شــما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، 
الزم هم نبود شــما پیش من بیایید و حاال هم به 
موجب حکم اسام نصیحت به شما می کنم شما 
در مقابل این سیل خروشان ملت نمی توانید کاری 
انجام بدهید... برگردید به دامن اسام... دست 
بردارید از قیام مســلحانه... مادامی که اســلحه 
در دست شماســت... تهدید به قیام می کنید، ما 

نمی توانیم از شما این طور مسائل را قبول کنیم.«
ایــن اوج صداقت امام بود کــه حاضر بودند 
جلسات متعددی را با آنها گفت وگو کنند و رهبری 
سازمان اگر صداقت و تعقل داشت، این پیشنهاد 
امام را می پذیرفت و کار به ۳۰ خرداد نمی رسید.

نمایی از آشوب های مسلحانه منافقین در دهه۶۰
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سیاست نامه
 بررسی اندیشه سیاسی 

آخوند خراسانی ـ ۲۰

 مشروطه و دو دیدگاه 
در زمینه والیت فقیه

بررسی »تعلیقات کتاب مکاسب« نشان داد، 
آخوند خراســانی، والیت فقیه را از باب قدر 
متیقن در امور حسبیه می پذیرد و در »تقریرات 
قضا« والیت فقیه را در امور حسبیه پذیرفت و 
حتی احتمال والیت در امور گسترده تر از آن را 
نیز داد. اما در این نوشــته به دنبال پاسخ به این 
پرسش هستیم که آیا آخوند خراسانی در لوایح 
و مکاتبــات و اعامیه های خــود در بحبوحه 
نهضت مشروطیت مردم ایران بر دیدگاه خود 
باقی است یا در آنجا که با نوعی عمل سیاسی و 
اجتماعی مواجه است و باید هدایت و رهبری 
نهضــت را برعهده گیــرد، نظراتش متفاوت 

می شود؟  
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی را نمی توان 
بدون توجه به نقش و مواضــع وی در جریان 
تحوالت سیاسی و اجتماعی مشروطه فهمید. 
در هنگامه مشروطه دو دیدگاه در زمینه والیت 
فقیــه در بین علمای فعال در آن نهضت وجود 
دارد؛ یک دیدگاه به والیت عامه فقیه و نیابت 
عامه وی از سوی امام معصوم در عصر و زمانه 
غیبت معتقد است که نماد اتم آن »شیخ شهید 
فضل الله نوری« اســت که رساله در »حرمت 
مشــروطه« می نویســد و معتقد اســت طبق 
روایات اسامی و مدارک شرعی برای احقاق 
حقوق و مجاری امور در حوادث اتفاقیه باید به 
فقیه مراجعه کرد و مبتنی بر این نگاه با مجلس 
و قانون گذاری آن مخالفــت می کند. دیدگاه 
دوم که فقیه را در امور حســبیه دارای والیت و 
رهبری می داند، غالبًا در علمای مشروطه خواه 
نجف به ویژه آخوند خراســانی و شــاگردش 
آیت الله نائینی جریان دارد. »سیدعبدالحسین 
الری« نیز که از علمای مشروطه خواه است، 
به مناسبت بحث از مجلس و مشروعیت آن، 
به این نکته اشــاره می کند کــه »وظیفه عدول 
مؤمنین و سایر مؤمنین در کلیه امور حسبیه، در 
صــورت اذن و رخصت با عدم حضور حاکم 
شــرع اســت. به این معنی که در طول حاکم 

هستند نه در عرض.«
به نظر می رسد، در جریان مشروطه علمای 
موافق آن با تفکیک امور دنیوی از امور دینی و 
مفروض دانستن آن، بحث کرده اند. آنان امور 
دینی را فقط در اختیار حاکم شــرع یا فقیهان 
قرار داده، درباره امــور دنیوی معتقدند چون 
»علم و جهل به احکام شــرعیه را در آن)امور 
دنیــوی( مدخلیتی نیســت«غیرفقیهان حق 
دخالت در این امور پیدا می کنند. البته در نگاه 
فقهای مشــروطه خواه امور دنیوی به دو دسته 
تقسیم می شود که دسته اول، آن اموری بودند 
که عنوان امور حسبیه بر آنها انطباق می یابد و 
شــارع بر ترک آنها راضی نیست. دخالت در 
این امور را آخوند خراسانی از باب قدر متیقن 
حق فقیه می داند و از این رو غیرفقیهان تنها در 
صورتی می توانند دخالت کنند که از ســوی 
فقیهانی که بسط ید در اعمال والیت ندارند، 
مأذون باشند. دسته دوم از امور دنیوی، اموری 
هستند که با عنوان امور حسبیه تطبیق نمی یابند. 
اســتدالل این دســته از علما، این است که با 
توجه به خروج این دسته از امور دنیوی از امور 
حسبیه، می توان خروج این امور را از محدوده 
والیت فقیه در امور حســبیه نتیجه گرفت. در 
این صــورت، غیرفقیهان برای مداخله در این 
امور به اذن فقیه نیز نیاز ندارند. حال باید دید بر 
اساس تفکیک در امور دنیوی، از دیدگاه آخوند 
خراســانی حکومت بر مردم در کدام یک از 
این دسته جای می گیرد و آخوند در مکاتبات و 
بیانیه های خود و عمل سیاسی اش کدام را دنبال 
کرده است؟ در شماره آتی به این پرسش مهم 

پاسخ می دهیم. 

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخاقی برخی از جوانان 
را باید در البه الی افکار و عقاید آنان جست وجو کرد. 
فکر این افراد آنچنان که باید در راستای دین راهنمایی 
نشــده و از این نظر بســیار نیازمند است.در این زمان 
است که فرد متوجه می شود این جوانان، برخاف آنچه 
ابتدا به نظر می رســید، لجوج نیست و آمادگی زیادی 
برای دریافت حقایق دینی دارد؛ چرا که عناد و لجاجت 
و سرکشی، به نوعی ترس از حل شدن و از دست رفتن 
است و شخص خیال می کند با پذیرفتن، خود را باخته 
اســت و خویشتن را از دست داده است و آن زمانی که 
شــخص خود را در معرض از بین رفتن و فرو ریختن 
نبیند، تسلیم می شــود و همگام با منطق و زبان حق، 

حرکت می کند.

BBحریم خصوصی در اسالم
یکی از مواردی که در اســام به درســتی تبیین و 
تصریح شــده، ولــی در جامعه ما به ویــژه در دوران 
تحصیل به دانش آموزان و دانشجویان با نگاه و شناخت 
عمیق توضیح داده نشــده، مسئله »حریم خصوصی« 
است. دقت نظر نداشتن در این زمینه گاهی آسیب های 
فــردی شــدیدی را برای خود شــخص رقم می زند. 
در تعریفی ســاده حریم خصوصــی، یعنی کنترل بر 
اطاعات شــخصی؛ در اینجا فرد برای زندگی خود 
قلمرویی را ترسیم می کند که انتظار دارد دیگران بدون 
رضایت وی به اطاعات درباره آن قلمرو دسترســی 
نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو 
نگاه و نظارت نکنند و بــه طور کلی آن قلمرو را مورد 
تعرض قرار ندهند. بــا توجه به این مطلب، در حریم 
خصوصی بایــد به دو نکته دقت داشــت: اول اینکه، 
حریم خصوصی مربوط به امور شخصی و شخصیتی 
افراد است. دوم اینکه در حریم خصوصی اصل بر آن 
است که کســی حق مداخله ندارد و دخالت دیگران 

نیازمند مجوز است.
در این باره فقه و حقوق اسامی نیز توجه و اهتمام 
ویژه ای داشته و احکامی را برای حریم خصوصی وضع 
کرده اســت. هرچند به طور مســتقیم با عنوان حریم 
خصوصی مطرح نشده؛ ولی مفهوم و مقررات مربوط 
به حریم خصوصی از آن اســتنباط می شود. مواردی 
همچون ممنوعیت تجسس، ورود به منازل بدون اجازه 

 بازشناخت حریم فردی و اجتماعی در زندگی انسان

کجاست؟  خصوصی  یم  حر مرز 

بیست سال از زمانی که آقای صانعی مخالفت 
بــا آیت الله خامنه ای را خروج از والیت الله 
دانســته بود، می گذرد. وی در ســال ۱۳۸۸ 
در انتخابات ریاست جمهوری به حمایت از 
نامزدهای اصاح طلب و به انتقاد شــدید از 
احمدی نژاد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه 
پرداخــت و از مردم خواســت در انتخابات 
آتی احمدی نژاد را برکنــار کنند و رأی دادن 
به دروغگو)احمدی نژاد( را گناه اعام کرد. 
صانعی در دیدار با اعضای ستاد موسوی، با 
انتقاد از امر به معروف پلیســی و در حمایت 
از دانشجویان ستاره دار گفت: »اگر در نظام 
دو متدین داشــته باشــیم، قطعًا یکی از آنها 
میر حسین موسوی است!۱« صانعی همچنین 
پس از انتخابات با انتشار بیانیه ای خطاب به 
ملت، ضمن ایراد تهمت به نظام اســامی 
در شکنجه متهمان وقایع ســال ۱۳۸۸، در 
تحریک مردم به ادامه اعتراضات نوشــت: 
»این اعترافات، حداقل به علت زندانی بودن 
متهمان و شرایط خاص آنها از نظر شرعی، 
قانونی و عقایی هیچ گونه ارزشی نداشته و 
ندارد۲.« ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ وی 
پس از انتخابات در حالی با توهین عجیب و 
خاف تدین به احمدی نژاد چهره ای متفاوت 
از خود به نمایش گذاشت که در سال ۱۳۶۸ 
در مورد توهین و نسبت دادن القاب زشت به 
اشــخاص گفت: »توهین خباثت است و با 

خباثت که نمی شود جنگید؛ کسی که روانش 
خبیث اســت، ریشــه ندارد۳.« وی ضمن 
توهین به چند نفــر از مراجع عظام ماجرا را 
ادامــه می دهد و بعدها بــرای رفع کدورت 
و گرفتــن نظر مثبت بقیــه مراجع، تصمیم 
به دیدار بــا آنها می گیرد که البته هیچ یک از 
مراجع حاضر به دیدار با وی نمی شوند به جز 
»آیت الله صافی« که صانعی سرزده به دفتر 
وی می رود و ایشان را در محذوریت اخاقی 
قــرار می دهد. بــه نظر برخــی حوزوی ها، 
»آیت اللــه صانعــی« تحــت تأثیــر مقوله 
روشنفکری غربی قرار گرفته و توجه ویژه ای 
به قاعده سهولت در استنباط احکام دارد و به 
قول خودش در مقام افتا سخت گیر نیست. با 
ادامه یافتن این رویکرد جامعه مدرســین در 
اعامیه ای با اشــاره به فتاوای شاذ و عجیب 
و همچنیــن مواضع سیاســی بی اســاس و 
هتاکانه همســو با ضد انقاب، صاحیت 
نداشتن صانعی را برای مرجعیت اعام کرد. 
چرخش عبرت آموز مواضع و فتاوای صانعی 
که روزگاری تصور بصیرانه ای از مرجعیت 
داشت و مرجعی را که مورد تأیید بی بی سی 
قرار می گرفت، قبول نداشت، به گونه ای بود 
که وی بارها از ســوی رســانه های خارجی 

مورد حمایت قرار گرفت.  
پی نوشت ها:

۱ـ فتاوایی که بوی انقاب مخملــی می دهد، جوان آناین، ۵ دی 
.۱۳۸9

۲ـ پایگاه اطاع رسانی آیت الله یوسف صانعی، ۱۳۸۸/۱۲/۱۴.
۳ـ خداوند در امور سیاسی هیچ کسی را قیم قرار نداده است، پایگاه 

اطاع رسانی مجاهدین انقاب اسامی ایران، ۱۳۸۶/۷/۱۸.

فراز و فرود شیخ یوسف صانعی ـ ۳

 چرخش بی بی سی پسند!

   ریزش ها    

 چهارمین مبنا از مبانی انقاب اســامی در 
روابــط بین الملل »اصــل اصالت صلح در 
روابط بین المللی« اســت. اینکه آیا انقاب 
اســامی در روابط بین المللی اصالت را به 

صلح داده است یا به جنگ؟ 
در قرآن دو دسته آیات وجود دارد که برخی 
به طور کلی هر نوع صلح و دوستی را با غیر 
مسلمانان منع کرده و چیزی جز نابودی آنها 
را نمی رساند. )توبه/ ۵ و ۲9( در مقابل آیات 
دیگری وجــود دارند که از برقراری ارتباط با 
غیر مسلمانان نهی نمی کنند)ممتحنه/ ۸( در 
مورد این دو دسته آیات باید چند نکته را بیان 

کرد:
۱ـ برخاف نظر برخی که معتقد به نسخ 
آیات دسته دوم هستند۱، عامه طباطبائی۲، 
شهید مطهری۳ و بســیاری از مفسران آن را 
نمی پذیرند و معتقدند آیات دسته اول شامل 
کفاری می شــود کــه علیه اســام و جامعه 
اسامی دســت به تجاوز یا توطئه یا دشمنی 

می زنند.۴
۲ـ درباره کشورهای مسلمان وضعیت از 
این هم روشن تر است و انقاب اسامی بر 
این مبنای نظری استوار است که جنگ میان دو 
طایفه مسلمان هرگز پذیرا نیست)حجرات/ 
9( و هــم خود را بر همکاری برادرانه با آنها 

قرار داده۵ و حتی سیاست خارجی خود را بر 
تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان مبتنی 
کرده است.)بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی( 
۳ـ انقــاب اســامی طرفــدار صلح 
است)نساء/ ۱۲۸(. نه تنها با جنگ باالصاله 
مخالف۶ اســت و نگاه مثبتی به آن ندارد،۷ 
بلکه هدف از تشــکیل حکومت را برقراری 
صلــح می داند؛۸ اما این بــه مفهوم پذیرش 
صلح بــه هر قیمتــی نیســت و اگر طرف 
مقابل حاضر به همزیســتی شرافتمندانه و با 
حفظ احترام متقابل نباشــد و به حکم اینکه 
ظالم اســت، قصد دارد شــرافت انســانی 
کشور اســامی را پایمال کند، اگر تسلیمی 
صــورت گیرد، دچــار ذلت خواهیم شــد 
 و بی شــرافتی را به شــکل دیگری متحمل

 شده ایم9. 
بر اســاس این نگاه بنیادین اواًل، از منظر 
انقاب اســامی در بر قراری رابطه با همه 
کشــورهایی که قصد جنگ بــا جمهوری 
اســامی ندارند و به دنبال براندازی انقاب 
اسامی و نابودی آن نیستند، تردیدی وجود 
ندارد. ثانیًا، نمی توان در برابر کشورهایی که 
خواهان نابودی اسام هستند یا بخش هایی 
از سرزمین های اســامی را اشغال کرده اند 
و همچنین هم پیمانان آنها، دســت دوستی 
دراز کرد.)ممتحنــه/ 9( همچنین نمی توان 
با کشــورهایی کــه در پی نابــودی انقاب 
 از طریق دیپلماســی هســتند، وارد مذاکره 

شد.۱۰
منابع در دفتر نشریه موجوداست.

ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقالب اسالمی ـ ۷۰

وابط بین الملل اصالت صلح در ر

   آفاق    

شهابزمانی
روزنامهنگار

فتحاللهپریشان
پژوهشگر

اندیشهسیاسی

عباسعلی
عظیمیشوشتری

عضوهیئتعلمی
پژوهشگاهامامصادق)ع(

صاحب خانه، استراق سمع، سوءظن، غیبت، سب و 
هجو، اشاعه فحشا و هتک ستر و خیانت در امانت که 

به نوعی بر حقوق و آزادی های فردی اشاره دارد.
یکی از وجــوه تمایز اســام با دیگــر نظام های 
حقوقی این اســت که دامنه حریــم خصوصی در آن 
بســیار وســیع تر اســت؛ به گونه ای که شخص حق 
افشای همه امور محرمانه و شخصی خود را ندارد؛ به 
ویژه در مورد گناهانی که افشــا و اعام آن جنبه اشاعه 
فحشا پیدا می کند و گناه و حرام محسوب می شود. به 
عبارت ساده تر از منظر فقه امامیه هیچ شخصی مجاز 
 به افشــا و نقض حریم خصوصی خود به طور کامل

 نیست.

BBمرز حریم خصوصی و عمومی
مرز حریم خصوصی و حریم عمومی کجاست؟ آیا 
اجبار کردن به برخی از قوانین با اختیار و آزادی انسان 
منافات دارد یا خیر؟ آیا دین جایگاهی در قوانین ما دارد 

یا خیر؟ در پاسخ باید به چند دیدگاه توجه داشت:
دیدگاه اول: آدمی با وارد شدن در اجتماع و با در معرض 
دید مردم قرار گرفتن وارد معادالت تازه ای می شود که 
به کنترل و مدیریت نیاز دارد تا ســلیقه های شخصی 
افراد به آن محیط و حریم آسیبی نرساند. ناگفته نماند 
که در یک سیکل گردشــی تعرض و بهم ریختگی در 

ساختمان حریم عمومی، حریم خصوصی را هم تحت 
شعاع خود قرار می دهد؛ زیرا الگوگیری و تأثیرپذیری 
از ویژگی هــای انســان اســت؛ چنانچه آثار ســوء 
بدحجابی، تهدیدی برای حریم خصوصی خانواده و 

روابط اعضای خانواده می شود.
 دیدگاه دوم: با ریزبین شــدن به کلمه »اجبار« به این 
مهم دســت پیدا می کنیم که استفاده کردن از این واژه 
در بحث های قانونی و شرعی بیشتر جنبه سوءاستفاده 
کردن و مغالطــه را دارد و بهتر آن اســت که به جای 
کلمه اجباری، کلمه قانونی را قرار دهند؛ همانطور که 
بسیاری از بایدها و نبایدهای اجتماعی و قانونی را که 
همه مقید به قید الزام هستند، قانونی می نامیم؛ مانند 

اجبار در بستن کمربند ایمنی.
دیدگاه سوم: از آنجایی که حکومت ما یک حکومت 
دینی اســت، پس قوانیــن آن باید مطابق با مســمای 
حکومت و مطابق با شــریعت دینی باشد. در نتیجه با 
توجــه به نگاه اول و این مطلب، اگــر قانونی در اینجا 
وضع شد که با قوانین نظام های اجتماعی دیگر منافات 
داشــت، نباید هتک بشود؛ چنانکه در دیگر دولت ها، 
قوانین سخت گیرانه  و محکم تر از آنچه را که در قوانین 
دینی ما وجود دارد، تصویب کرده و می کنند و مردم باید 
به آن قوانین احترام بگذارند؛ چرا که در راستای فرهنگ 

و مبانی اعتقادی افراد جامعه جعل شده است. 

دیدگاه چهارم: برخی از مسائل تا مادامی که در حیطه 
شخصی افراد باشد و آسیبی به آرامش و آسایش اجتماع  
وارد نکند، حکومت اعتراضی به آن ندارد؛ ولی آنگاه 
که پا را فراتر از حریم شخصی خود گذاشت و اجتماع 
را نشانه گرفت حکومت می تواند در آن دخالت کند؛ 
زیرا در قانون اساسی کشور به آنها تصریح و تأکید شده 
است و احترام و تکلیف دانستن رعایت آن برای یکایک 

آحاد جامعه الزامی است؛ مانند مسئله حجاب. 
دیدگاه پنجم: یکی از شبهات محیرالعقولی که برخی 
در اذهان مردم ایجاد می کننــد، لزوم تطبیق قوانین با 
فرهنگ و عرف یک جامعه اســت. بایــد از این افراد 
سؤال کرد اگر فرهنگ و عرف جامعه ای، رفتار غلط و 
ناهنجاری را پذیرا شد، باید قوانین طبق آن رفتار غلط 
بازنویسی شود؟ در این صورت فلسفه قانون گذاری که 
همانا سیر استکمالی جامعه نیز جزئی از آن است، چه 

می شود؟
 در پایان باید این گونه نتیجه گیری و برداشــت کرد که 
اگر حریم خصوصی، با قوانین حاکم برملت که با رأی 
قاطع افراد جامعه به دســت آمده؛ منافات و تعارض 
داشت نقض می شــود؛ زیرا در قوانین، الزامی حاکم 
اســت که بی توجهی به آن موجب از هم پاشــیدگی 
برنامه ها و اهداف جامعه  می شود که رساندن مردم به 

باالترین درجه کمال را غایت خود می داند.   

حسننوروزی
پژوهشگرعلومدینی
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قلک حامد که شکست، سریع رفتم تا تکه های 
شکسته اش را جمع آوری کنم. رفته بود قلک را 
بیاورد تا پول های ُخردی را که ته کیفم پیدا کرده 

بود، داخل قلک بیندازد.
کنار ورودی در آشپزخانه پایش ُسر خورد و 
افتاد. باز خوب شد تکه های تیز قلک به دست 

و پای بچه نرفت.
ظرف کوچک گلداری آوردم تا ســکه ها را 
جمــع کنیم؛ همین ظرفی که اآلن دســت من 

است.
داشــتم با عجلــه پول هــا را توی کاســه 
می ریختم تا هم با صدای آن حامد بخندد، هم 
ُخرده های باقیمانده را جارو بکشم که چشمم به 
سکه  طا افتاد. یک لحظه قلبم ایستاد و همه آن 
ماجراها مثل فیلم وحشتناکی از جلوی چشمم 
گذشت. اصا حال خودم را نمی فهمیدم. نمی 
دانســتم در آن لحظات چه کنــم. تمام تنم یخ 
کرد. از فکرهایی که در ســرمان گذشته بود. از 
تهمت هایی که به تو زدیم. از حرف هایی که با 

گفتنش دلت را شکسته بودیم.
آن روز احســان هراسان و ناراحت به خانه 
آمد. ماشینش وسط اتوبان خراب شده بود. آخر 
برج بود و همه  پول مان را برای قسط های خانه 
و خرج های دیگر داده بودیم. هر چه فکر کردیم 
عقلمان به جایی نرسید. خرج ماشین کم نبود. 
یاد ســکه ای افتادم که مادرم برای به دنیا آمدن 
حامد هدیه داده بود. ســکه قدیمی بود. هیچ 
کاور و کارتی هم نداشت. یادگار بود؛ اما دیگر 

چاره ای نداشتیم. ماشین وسیله  کار احسان بود. 
سکه را گذاشتم لب میز تلفن که تو زنگ خانه 
را زدی و آمدی تا کمی با حامد بازی کنی. قرار 
نبود احسان خانه باشد. من فهمیدم که با دیدن 
شوهرم تمایلی به ماندن نداشتی، چند دقیقه که 
نشستی، خیلی سریع خداحافظی کردی. من 
هــم اصرار نکردم. همین که رفتی به احســان 
گفتم ســکه را بردارد و بفروشــد؛ اما هر چه 
گشتیم پیدا نشد؛ یعنی گشتن که نه خانه را زیر و 
رو کردیم. سکه تا نیم ساعت قبل جلوی چشمم 

بود؛ اما بعد از رفتن تو نیست و نابود شده بود.
حق بده! شــرایط طوری بــود که زبانم الل 
شــک و ظن ما به سمت تو می رفت، اگرچه تو 
بهترین دوستم بودی و هرگز چنین چیزی را باور 
نمی کردم. حتی یک بار پیش دعانویس رفتم تا 
بلکه او بفهمد سکه کجاست؛ اما بیشتر از اینکه 

مشکلی حل شود، سوظن ما بیشتر شد.
امــا شــیطان که ایــن چیزهــا را کنار هم 
می گذاشــت، جز شــک به تو چیــزی باقی 

نمی ماند.
حاال بماند که مشــکل پول تعمیر ماشین 
چطور حل شد. امروز که قلک حامد شکست، 
انگار دنیا روی ســرم خراب شد. بچه کوچکم 
فکر کرده این هم یک سکه  معمولی است و در 
همان بدو بدوهای من و ورود تو سکه را از روی 

میز برداشته و انداخته داخل قلک.
مریم جان می بینی که همین اآلن حتی یک 
دقیقه هم نگذشــته آمدم تا بیشتر از این عذاب 
وجدان نکشم و دوباره برگردم به روزهای خوب 
گذشته، حتی اگر نمی خواهی که باز هم با من 
دوستی داشته باشی، لطف کن مرا ببخش. من 

طاقت غضب خدا را ندارم...

زندگی

مهارت ارتباط با نوجوان

 نوجوانی فصل گذر از دوران بی دغدغه 
کودکــی و نزدیــک  شــدن بــه دوران 
پرتاطم جوانی و بزرگســالی اســت. 
نوجوان خود را بزرگ و مستقل می داند 
و تخیات و آرزوهای بزرگ و شیرینی 
را در ذهن مرورمی کند و از این رهگذر، 
طایی تریــن دوران زندگــی را رقــم 
می زند. در عین  حــال، انواع تغییرات 
فیزیولوژی و روحی، او را با اختاالت 
رفتاری گوناگون مواجه می کند و موجب 
درگیری او با خود و اطرافیانش می شود.

 او به اقتضای سنش، گاهی ندانسته 
و اشــتباه رفتار می کند؛ اما توقع انتقاد 
دیگران را ندارد! در مقابل به شــدت از 
رفتار اطرافیان و حتی بزرگ ترها انتقاد 
می کنــد! جالب تر اینکه همــواره توقع 
توجه، تأیید و تحسین اطرافیان را دارد! 
در چنین شرایطی، برقراری ارتباط با این 
قشر با ســختی همراه است و به همین 
دلیل بیشــتر والدین در برخورد با آنها 
ابراز درماندگــی می کنند. مهارت های 
ارتباطی درست و مناســب به والدین 
کمک خواهد کرد تــا رابطه ای موفق و 
پایدار با نوجوانان برقرار کنند. محبت 
یکی از اساسی ترین اصولی است که در 
این مسیر باید از آن بهره گرفت. عاوه 
بر محبت کامی، محبت رفتاری نیز در 
برخورد با این قشر الزم است و والدین 
با مبادله مهر و عطوفت می توانند رابطه 
عاطفی سالم با نوجوان را تضمین کنند. 
افزون بر این، نوجــوان تمایل زیادی به 
برقراری ارتباط با همساالن دارد و گویی 
در این رابطه، احســاس امنیت  روانی 
 می کند. از سوی دیگر والدین نباید مانع 
روابط سالم و دوستانه آنها شوند و باید 
از راه دوســتی وارد رابطه با فرزند خود 
شوند و با شوخی و گفت وگوی دوستانه 
و طرح حرف های مشترک با آنها فضایی 

امن و آرام و دوستانه را فراهم کنند. 
مدارای والدیــن با نوجوان موضوع 
مهم دیگری  اســت که نباید از آن غافل 
بود. سعه صدر، اجتناب از واکنش های 
منفی و انتقادهای مستقیم از رفتارهای 
غلط نوجوان، عاملی است که میان او با 
والدین ارتباط برقرار می کند. همچنین 
گفت وگوهای غیرمستقیم در فضایی دور 
از سرزنش و جدال، سبب خواهد شد 
تا او در درازمدت به عملکرد نادرست 
خود پی  ببرد. عائم بلوغ در نوجوانان 
یکی از عواملی است که سبب ناآرامی 
روحی، پرخاشگری ها و بروز نشانه هایی 
شبیه افسردگی می شــود. در این میان 
فراهم  کردن شــرایط تفریح و نشاط، به 
نوجوان کمک خواهد کرد تا این ایام را 
راحت تر و با آرامش بیشتر سپری  کند. 
همراهی پدر با پســر و مادر با دختر در 
دوران بلوغ، ســبب می شود او با امنیت 
روانی بیشــتر این دوران را سپری  کند 
و پیامدهــای رفتاری و اخاقی کمتری 
را از خــود بروز دهد. تشــویق و درگیر  
کردن آنها با ورزش، به ویژه ورزش های 
گروهی نقش مهمی در تأمین سامت 
نوجوان در این ایام دارد. نکته مهم دیگر، 
تاش والدین برای گرایش نوجوانان به 
دیــن و تقویت اعتقادات آنهاســت که 
گاهــی با ســخت گیری و واکنش های 
زننده و منفی در برابر بد حجابی یا کاهل 
 نمازی همراه بوده و سبب دین گریزی و 
حتی خانواده گریزی می شود؛ در حالی 
که با الگودهی عملی، همراه  کردن او در 
جلسات اعتقادی، معرفتی و اخاقی و 
از همه مهم تر با مهربانی می توان آنها را 

عاشق دین کرد.

خانه

هر روز از همان اول صبح که چشم های مان را باز 
می کنیم تا لحظه ای که چشم بر هم می گذاریم؛ 
مدام یکــی در گوش مان می گویــد؛ »اولی ها، 
دومی ها، سومی ها،... یازدهمی ها و دوازدهمی ها 
به کاس کنکور ما بیایید، کتاب های کنکوری ما 
را بخرید، در آزمون های آزمایشی ما شرکت کنید، 
سی دی های آموزشی ما را تهیه کنید و چه و چه. 
اتفاقــی که در زندگی روزمره مان به طور مداوم با 
آن روبه رو هستیم و در بسیاری از موارد به راحتی 
از کنارش می گذریم. وقتی هــم که یک رویداد 
مهم فرهنگی مانند نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران رخ می دهد، متوجه می شویم بیشترین سهم 
فروش کتاب در این نمایشگاه  به کتاب های کمک 
آموزشی و کنکوری اختصاص پیدا کرده است و 

این یعنی فاجعه!
هدف این نوشتار، بحث درباره مافیای کنکور 
و موضوعات این چنینی که گاهی باب صحبتش 
در جامعه و رســانه ها باز می شود، نیست، بلکه 
می خواهیــم بگوییم تنها دلیــل موفقیت مافیای 
کنکور در کشــور ما یک چیز است و آن عبارت 
اســت از تمایل بیــش از حد عامه مــردم ایران 
 برای دانشــگاه رفتن که »تب دانشــگاه« نامیده 

می شود.

BB!زندگی بدون مدرک
گاهــی این دانشــگاه رفتن برای مــان به یک 
کابوس تبدیل می شــود. همه ما تاش می کنیم 
به دانشــگاه برویم تا برای خودمان کسی بشویم، 
چیزی یاد بگیریم و بر اساس آن شغلی دست و پا 
کنیم.  شغل نه به این معنا که کسب و کاری ایجاد 
شود، بلکه معنایش این است که تمام تاش مان 
را بکنیــم تا یــک اداره دولتی، یا یک شــرکت 
خصوصی گردن کلفت در ازای ماهیانه ای اندک 
ما را اســتخدام کند و بر اســاس همان کاری که 
انجام می دهیم و درآمدی که کسب می کنیم برای 

زندگی آینده مان برنامه ریزی کنیم.
اگر هدف دانشگاه نباشد و مدرک دانشگاهی 

نداشته باشیم، چه اتفاقی می افتد؟
رهبــر فرزانه انقاب در یکی از جلســات  با 
معلمــان نکته ای را بیان می کنند که بســیار مهم 
است: »یک وقتی من به جوانی که تحصیاتش 
را ادامه نداده بود، بر حســب عادت گفتم: چرا 
تحصیاتت را ادامه ندادی و مشــغول کسب و 
کار شدی؟ جواب سرباالیی داد؛ من یک خرده 
اصرار کردم ـ شــغلی که او داشت، شغل خوبی 
هم هست ـ با همان لهجه  مشــهدی گفت: این 
کار، تو خوِنَم. جزو خونش است؛ جزو وجودش 
اســت. بگو خیلی خوب، کسی که فان شغل، 

محبوبهابراهیمی
فعالاجتماعی

پرسش: مشکل من این است که نمی توانم در 
بین جمع سخنرانی کنم یا در محیط علمی، 
یافته های پژوهشــی ام را تبیین کنــم. لطفًا 

راهنمایی ام کنید.
پاســخ: دوســت گرامــی! اگر مــا نمی توانیم 
توانایی هــای خــود را در عرصه های اجتماعی 
بروز دهیم، این مسئله به نداشتن اعتماد به نفس 
و دست کم گرفتن توانایی های مان مربوط است. 
اعتماد به نفس پدیده ای اکتسابی است؛ یعنی 
برای کسب آن به تمرین و برنامه ریزی نیاز است. 
شخصی که خود را در این مورد ضعیف و ناتوان 
می بیند، می تواند به کمک روش های علمی و با 
روحیه امیدواری برای تغییر شخصیت خود اقدام 

کند.
 راهکارهایی برای تقویت اعتماد به نفس

ـ  اعتمــاد به نفــس دو رکن اساســی دارد؛ 
شــناخت اســتعدادهای خود و باور کردن آنها؛ 
بنابراین هر کس باید به خودشناسی بپردازد و با 
یافتن استعدادها و توانایی های خدادادی خود از 

آنها استفاده کند؛
بدیــن منظور، اســتعدادها و توانمندی های 
گوناگون علمی، ورزشی، هنری، کامی و غیره 
خویش را یادداشــت کنید و هر روز آنها را برای 

خود بخوانید.
ـ براساس توانمندی هایتان، خود را باور داشته 
باشید و به بیشتر نقاط قوت و موفقیت های گذشته 
خود توجه کنید. همچنین افکار منفی مانند اینکه 
»در هیــچ کاری موفق نبودم یا اینکه فرد مفیدی 

نیستم و...« را از ذهن خود بیرون بریزید.
ـ با خود مهربان باشید، در شایستگی خویش 
تردید نکنیــد، خود را با صفات خوب تفســیر 
کنید و در انجام کارهــا توانا بدانید. هرگز خود 
یا موفقیت های تان را با دیگران مقایســه نکنید و 
همیشه با خود رقابت کنید؛ زیرا هر کس شرایط 
و امکانــات خاص خــود را دارد. هیچ گاه نقاط 
منفی زندگی  خود را با نقاط مثبت زندگی دیگران 
مقایسه نکنید؛ زیرا آنها هم در زندگی خود نقاط 

منفی ای دارند.
ـ هنگام شکســت، به جای ســرزنش کردن 
خود، علل شکست را بیابید و این حقیقت را به 
خود تلقین کنید که زندگی سراسر پیروزی نیست 
و فراز و نشیب بسیاری دارد. در واقع شکست ها 
سکوی پرش برای کسب پیروزی هستند. همواره 
روحیه امید را در خود پرورش دهید و در شروع 

هر کاری، کلمه »می توانم« را بر زبان بیاورید.
ـ روی تجربیات جدید، بــا انگیزه یادگیری 

بیشتر تمرکز کنید و از شکست نترسید.
ـ به منظور رســیدن خودبــاوری و اعتماد به 
نفس باید ابتدا از هدف کوچک تر شروع کنیم تا با 
دست یافتن به آن و چشیدن طعم موفقیت، اعتماد 

به نفس ما تقویت شود.
ـ احساســات واقعــی خود را بیــان کنید و 
ناراحتی خود را با انتقادی ساده بگویید. از بیان 
احساس مثبتی که نســبت به دیگران دارید نیز 

پرهیز نکنید.
در پایان توجه داشــته باشــید که خداوند در 
وجود هر فرد توانایی و اســتعداد خاصی نهاده 
اســت؛ از این رو با خودباوری و پرورش صفات 
خوب خود، اعتماد به نفس تان را تقویت کنید و 

به سوی موفقیت گام بردارید.

 تقویت اعتماد به نفس
   راه نرفته    

اشتباه  
   رفاقت    

نفیسهمحمدی
داستاننویس

لیالوطنخواه
مشاورخانواده

حمیدرضاحیدری
خبرنگار

فروشندگی در خونش است، بگذار برود آن کار را 
بکند، چه لزومی دارد حتمًا به دانشگاه برود. چه 
اصراری بنده داشتم که این حتمًا باید به دانشگاه 

برود؟ این، نگاه درست به مسئله است.«
نکتــه جالــب توجه آنکــه ایران پنــج برابر 
کشورهای پیشرفته دانشــگاه دارد؛ ایران ٢٦٤٠ 
دانشــگاه؛ در حالی که چین ٢٤٨١ و هند ١٦٢٠ 
دانشگاه دایر کرده است، حتی برخی کشورهای 
اروپایی مانند نروژ، سوئد، دانمارک، فناند و... 

زیر ١٠٠ دانشگاه تأسیس کرده اند.

BBهدف آموزش؟
 نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش اشکالی 
عمده و اساســی دارد؛ اینکه از معلم کاس اول 
دبستان گرفته تا پایه های باالتر دانش آموز را طوری 
تعلیم می دهند که برای حضور در دانشگاه آماده 
شود؛ یعنی تب دانشگاه رفتن برای یک دانش آموز 
از همــان روزهای ورودش به مدرســه در وجود 
او نهادینه می شــود؛ اما در کشــوری مانند ژاپن 
این طور نیست، بلکه به آنها آموزش داده می شود 
تا مهارت های زندگی را بیاموزند و متوجه شوند 
هدف شــان از درس خواندن، مؤثر بودن در عالم 

هستی است، نه چیز دیگری.
نظــام آموزشــی مــا تنها بــه فکــر کنکور 
دانش آموزانش اســت؛ اما پــس از ورود فرد به 
دانشگاه حتی در رشــته های فنی و مهندسی هم 
آن گونــه که بایــد دانشــجویان کار عملی را یاد 
نمی گیرند که به کارشــان بیاید و در واقع برخی 

مطالب تئــوری را که عمدتًا هم برای ســال ها 
پیش بــوده و در اثر پیشــرفت ســریع فناوری و 
 ظهور نسل جدید آن منسوخ شده است، آموزش 

می دهند.

BBاصالح دانشگاه
این یعنی دانشگاه هم آن گونه که فکر می کردیم 
فرد را برای شغل آینده اش آماده نمی کند. حال اگر 
فرض کنیم که دانش آموز همه درس ها را با بهترین 
نمرات قبول شده، باز هم یک جای کار می لنگد. 
اول آنکه فرد هیچ تصــوری از بازار کاری که 
می تواند وارد آن شده و کسب و کاری راه بیندازد 
ندارد؛ یعنی در یک جزیره که نامش دانشگاه است 
و در حــال حاضر هیچ ارتباطی بــا دنیای بیرون 
نــدارد درس خوانده و کار واقعــی را از نزدیک 
لمس نکرده و دانشگاه فرد را برای کار آماده نکرده 
است، بلکه یک سری اطاعات علمی در رشته 
مورد نظر را در اختیار او قرار داده که شاید هیچ گاه 
به کارش نیاید. از سوی دیگر فرد فارغ التحصیل 
هم دیگــر عاقه ای به فعالیت در رشــته  مرتبط 
با خــودش را نــدارد؛ چون دلــش نمی خواهد 

ریسک ها و سختی های مربوط به آن را بپذیرد.

BB اصالح نگاه
در ادامــه ایــن رونــد تحصیل کرده ها منتظر 
می نشــینند تا دولت آنها را در یکــی از ادارات 
اســتخدام و میزی را برای ۳۰ سال آینده به آنها 
هدیــه کند. ایــن روند کلی زندگی بســیاری از 

جوانان جامعه ایرانی است. هرچند در این روند 
دولت و نظام آموزشــی غلط دخیل هستند؛ اما 
خود افراد در آن سهم بیشتری دارند. چه بسیارند 
افرادی که با همین شــرایط رشــد کرده و درس 
 خوانده؛ اما زمینه اشتغال جوانان زیادی را فراهم

 کرده اند.
امروز کلید اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی 
کشــور در دســت جوانان کشور اســت. برای 
جلوگیــری از رانت و مفاســد اقتصادی بهترین 
راه ایــن اســت که تولیــد را به دســت دولت و 
نهادهای دولتی نســپاریم. اکنون جوانان باید در 
جامعه کســب  و کارهای کوچــک ایجاد کنند 
آنها باید فعالیتی را شــروع کننــد که هم بتوانند 
درآمدی داشته باشــند، هم دیگران را مشغول به 
کار کنند و هم ســهمی از »رونق تولید« که رهبر 
 معظم انقاب همواره بر آن تأکید دارند، داشــته

 باشند. 
تاش برای اســتخدام دولتی و حتی دســت 
یافتن بدان یعنی تصمیم گرفته ایم موجودی بی اثر 
و عافیت طلب در جامعه باشــیم؛ اما روی دیگر 
سکه این اســت: امروز کســی می تواند ادعای 
انقابی گــری کند که در جهت رشــد اقتصاد و 
رونق تولید و ایجاد اشتغال گام برمی دارد؛ وگرنه 
با حرف زدن صرف نمی توان کســی را انقابی 
دانســت. همان طور کــه رهبر معظــم انقاب 
هم فرمودند: »تولیدکننــدگان رزمندگان جنگ 
اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به 

آنها نگاه کرد.«

  زندگی برای مدرک
 مدرک برای زندگی!
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۱3
فرهنگ

نشر
سمی که خون فرهنگ 

کشور را آلوده کرد

دانشجو باشید یا استاد، خانه د ار باشید یا 
کارمند، پیر باشید یا جوان، حتمًا تاکنون 
به خیابان انقاب رفته ایــد. این خیابان 
رگی حیاتی در قلب تهران است که خون 
فرهنگ را به پیکره اجتماع پمپاژ می کند 
و همه اقشار جامعه در آن تا اندازه زیادی 
با کتاب آشتی می کنند؛ اما در سال های 
اخیر، اهالی این خیابان آزرده  خاطرتر از 
همیشه فعالیت می کنند. آنها سایه شومی 
را روی سر فرهنگ کشور می بینند که آنها 
را نگران می کند. ابر سیاهی که امروز در 
آسمان خیابان انقاب و خیابان های دیگر 
فرهنگی کشور جای خوش کرده چیزی 

جز قاچاق کتاب نیست.
گروهی تصور می کنند صدور بی رویه 
مجوز نشر در دوره زمانی خاصی، منجر 
به نفوذ ســودجویان بــه عرصه فرهنگ 
مکتوب شــده اســت؛ امــا از نظر من 
ســودجویان فرهنگی از دل بی اخاقی 
برخــی افراد بلند می شــود. ایــن افراد 
همان اشخاصی هستند که در دنیای ما 
تعریفی به جز قاچاقچی ندارند. آنها در 
ابتدای مسیرشــان در حوزه فرهنگ تنها 
کتاب  هایی را منتشر می کردند که بدون 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی 
منتشــر می شــدند؛ اما پس از مدتی پا 
را از گلیم خودشــان فراتر گذاشــتند و 
به ولع جمــع کردن مخاطبان بیشــتر، 
دست به دامان کتاب های مجاز شدند و 
تاش کردند بدون اجازه نویسنده و ناشر 
معتبر، اصلی و رسمی کتاب های مجاز 
را منتشــر کرده و با کیفیتی نامناسب به 

مخاطبان شان ارائه کنند.
در ایــن میــان، مخاطبی  که تشــنه 
مطلع شدن از تازه های فرهنگ مکتوب 
است، با خواندن کتاب هایی که به شیوه 
نامناسب منتشر شده و در دسترس شان 
قرار گرفته از هر چه مطالعه است دلسرد 
می شوند؛ البته این آتشی است که خشک 
و تــر را می ســوزاند و در انتهــا به جز 

خاکستر چیزی برجای نمی گذارد.
اما بهتر است بدانیم در ماه های اخیر و 
با شدت گرفتن ضربات قاچاقچیان کتاب 
به بدنه فرهنگ مکتوب، برخی اهالی این 
فرهنگ و مسئوالن مربوط تاش می کنند 
بدنه بازار کتاب را ســم زدایی کنند. آنها 
در چند ماه گذشــته تــاش کردند انبار 
کتاب های قاچاق را کشــف کــرده و تا 
حدودی خیال کتابفروشــان، ناشران و 
نویسندگان مجاز کشور را راحت کنند؛ 
البته در این مسیر به سلطان قاچاق کتاب 
هم رســیدند. این فرد که با نام »ع.خ« 
شناخته شــد بنا بر شــنیده ها به همراه 
پســرانش چند ســالی را به امر قاچاق 
کتاب اشتغال داشته و نیمی از نسخه های 
قاچاق موجود در سراسر کشور از سوی 

این خانواده منتشر و توزیع شده است.
امــا آخرین خبرها از مقابله با قاچاق 
کتاب نشــان می دهــد تاکنــون در دو 
مرحله، کتاب های قاچاق کشــف شده 
است. در مرحله نخســت صحافی ای 
را پیــدا کردند که کتاب هــای قاچاق را 
منتشر می کرد. کتاب های این صحافی 
که از سوی گروه صیانت انجمن ناشران 
و کتابفروشان کشف شــد، به اندازه دو 
وانت بود؛ اما وقتی بیشــتر جست وجو 
کردند به یک انبار کتاب رســیدند که به 
اندازه ۶ وانت نیســان کتاب در این انبار 
کشف شد. گفتنی است، مکان هایی که  
کتاب قاچاق را منتشر می کنند با احکام 
 قوه قضائیه به طور کامل تخلیه یا پلمپ 

می شوند.

باشگاه مخاطبان مستند جشنواره 
حقیقت«  »ســینما  بین المللی 
ترتیب  این  به  راه اندازی شــد؛ 
ســینمای  عاقه مندان  عمــوم 
مســتند می توانند با مراجعه به 
وبگاه جشنواره و پرداخت حق 
عضویت، عضو این باشگاه شده 
و از مزایای آن در جریان برپایی 
ســینما حقیقــت و برنامه های 
جانبی باشگاه در طول یک  سال 

استفاده کنند. گفتنی است عاقه مندان برای عضویت در باشگاه 
مستند جشنواره سینما حقیقت باید به وبگاه جشنواره به نشانی 
»www.irandocfest.ir« مراجعــه کــرده و در زمان برگزاری 

جشنواره، کارت باشگاه مستند سینما حقیقت را دریافت کنند.

حقیقت سینما 
راه اندازی باشگاه مخاطبان

   مستند    

نمایش »فیلشاه« محصول گروه 
»هنر پویا« به کارگردانی »هادی 
تهیه کنندگــی  و  محمدیــان« 
از  پــس  جعفــری«  »حامــد 
دوبله به زبان روســی  در ۴۰۰ 
سینمای روسیه به نمایش درآمد. 
کارشناسان ســینمایی روسیه از 
در  »فیلشاه«  مخاطبان  استقبال 
روزهای نخســت اکران در این 
کشــور خبر داده اند. قرار است 

»فیلشاه« در چهار کشور »باروس«، »قزاقستان«، »قرقیزستان« 
و »جمهوری آذربایجان« هم روی پرده برود. این انیمیشــن در 
اصل درباره اصحاب فیل و حمله ابرهه به خانه کعبه است که در 

نهایت به والدت حضرت محمد)ص( ختم می شود.

ه فیلشا
اکران انیمیشن ایرانی در روسیه

   انیمیشن    

کتــاب »الی الحبیب« مجموعه 
خاطــرات خانــواده و همکاران 
شــهید بابایی اســت که به قلم 
»علی آســترکی« گردآوری شده 
و انتشــارات شــهید کاظمی آن 
را منتشــر کرده است. این شهید 
متولد ۱۳۵۱، دانشــجوی  ارشد 
مدیریــت تحــول، نویســنده و 
پژوهشــگر، مــدرس و کارمند 
در  او  بــود  اراک  دانشــگاه 

۲۵ اردیبهشــت ســال ۱۳9۵ در فلوجه عــراق در تله انفجاری 
تروریست های تکفیری گرفتار شد به درجه رفیع شهادت رسید. 
شهید علیرضا بابایی در روز تولد حضرت ابوالفضل)ع( در سوریه 

دست راست و دو چشمش را از دست داد و به شهادت رسید.

   کتاب    

 
اصلی تریــن  از  هنــری«  آثــار  در  »خاقیــت 
شــاخصه هایی اســت که یک اثــر را از دیگر آثار 
متمایــز می کند. در واقع خاقیــت را می توان یک 
ویژگی بســیار مهم در تشخیص موفقیت یا ناموفق 
بودن یک اثر هنری دانســت. برنامه های تلویزیونی 
از جمله برنامه های ترکیبی، گفت وگو محور و حتی 
مسابقات نیز از این امر مستثنی نیست و خاقیت نیز 
باید در همه جوانب این برنامه ها بروز و ظهور داشته 
باشد، از نوع برنامه گرفته تا دکور و انتخاب مجریان 

و تمامی مسائل مربوط به حوزه تولید.
اما متأسفانه در چند سال اخیر این شاخصه، یعنی 
»خاقیت« به فراموشی سپرده شده و اصواًل بهترین 
برنامه های تلویزیون جمهوری اســامی ایران کپی 
نسبتًا برابر اصل با برنامه های تلویزیونی خارجی بوده 
است و از بدشانسی تولیدکنندگان یا بهتر بگوییم از 
خوش شانسی مخاطبان این روزها فضای مجازی 
موجب شده است دســت تقلیدکنندگان زودتر از 

آنچه باید رو شــود، مثال این تقلیــد را می توان در 
کارنامه گذشــته صدا و سیما و در برنامه هایی مانند 
»دورهمــی«، »عصر جدید« و همچنین مســابقه 
»برنده باش« دانست. این روزها نیز برنامه ای به نام 
»اعجوبه ها« بار دیگر مبحث تقلید در برنامه سازی 
را بر ســر زبان ها انداخت و موجب شد تا بار دیگر 
این کپی برداری مورد نقد مخاطبان و کارشناســان 
قرار بگیــرد. این موضوع که برنامــه »اعجوبه ها« 
 little big« کپی یک برنامه مشــابه خارجی به نــام
shots« با اجرای »اســتیو هاروی« اســت، سبب 
شد تا »مهران غفوریان« مجری برنامه »اعجوبه ها« 
نســبت به نقد این تقلید واکنش نشان داده و بعد از 
پخش اولین قســمت از این برنامه بگوید »قسمت 
اول »اعجوبه ها« پخش شــد، بعضی ها گفتند که 
این برنامه شــبیه یک برنامه خارجی است و مبل و 
بالش های روی آن و دکور برنامه هم دقیقًا مثل برنامه 
خارجی است. البته کسی با من کاری نداشت و من 

شبیه کسی نبودم.«
او در ادامه بیان داشته است: »بله شبیه آن برنامه 
هستیم، اما فرق های اساسی و مهمی هم داریم. از 
جمله یک تیم مشاور کودک همراه ماست و تاش 
می کنیم ایــن برنامه مزه و بو و طعم ایرانی پیدا کند 

و منطبق با فرهنگ ایرانی باشــد. مــا از ته دل مان 
می خواهیم همه بچه های اعجوبه و بانمک و شیرین 
کشــورمان را در این برنامه داشــته باشیم و معرفی 

کنیم.«
حاال شــاید این پرســش مطرح شــود که این 
کپی برداری و تقلید برنامه های رســانه ملی کشور 
اســامی ـ ایرانی با سبک و سیاق زندگی و فرهنگ 
کشــور به خودی خود اشــکال دارد یا نه آن طور که 
منتقدان بیــان می کنند نمی توان بر ایــن امر خرده 

گرفت؟
قطعًا برنامه سازی مانند هر نوع تولید هنری دیگر، 
مانند فیلم نامه، فیلم و ســریال و رمان شاخصه ها و 
فرم هایی دارد که بایــد در تولید یک برنامه رعایت 
شــده و مورد توجه قرار بگیــرد. بنابراین این فرم و 
قالب در همه جا یکســان خواهد بود؛ اما اشــکال 
کار وقتی اســت که این فرم مو به مو و بدون ذره ای 
ابتکار اجرا می شود؛ برای نمونه در برنامه دورهمی 
یا عصر جدید حتی دکور نیز یک تکرار پی درپی از 
برنامه های مشــابه خارجی خود بود، به گونه ای که 
چنانچه بیننده ای با نمونه های خارجی آن آشنا باشد، 
بر این امر صحه خواهد گذاشت که به نظر می رسد 
تنها مجریان هســتند که جای خــود را به بدل های 

خارجی خود داده اند.
بنابرایــن هر چند شــاید نتوان تقلیــد کردن از 
برنامه های خارجی را یک نقد بسیار بزرگ خواند که 
آن نیز قابل بحث است؛ اما با این حال تقلیدی که به 
کپی آن هم بدون هیچ گونه تغییری منجر شود، قطعًا 
انتقادی بسیار جدی خواهد بود که باید گریبان صدا 
و سیمای جمهوری اســامی ایران را بگیرد؛ زیرا 
این، نشــان دهنده ضعفی است که در اتاق های فکر 
این سازمان با وجود این همه نیروی سازمانی وجود 
دارد، حتی در مقام تقلید نیز این نقد وارد اســت که 
چطور ممکن اســت در ارزاق فرهنگی کشورمان 
این گونه دست مان خالی باشد که نتوانیم برنامه ای 

بسازیم که دیگران از ما تقلید کنند نه ما از آنها!
شاید یادمان رفته است که فرهنگ ما غنی است 
و هنرمان نیز نباید خالی از ایده باشد، مانند زمانی 
که در یکتاهنر »معماری« ید طوالیی داشته و آنچنان 
دنیا را به تحیر واداشتیم که هنوز هم در عجایب این 
هنر انگشــت به دهان مانده اند، پس چرا باید در پر 
کردن آنتن تلویزیون مان این قدر تقلید، آن هم از نوع 
کورکورانه آن داشته باشیم تا حدی که حتی شمایل 
مجری های مــان را نیز با مجری هــای آن برنامه ها 

منطبق می کنیم!

الحبیب الی 
خاطرات مدافع حرم شهید بابایی

نسیماسدپور
دبیرسرویسفرهنگ

امروزه گردشگری در بعد داخلی و در حوزه جذب 
گردشگر خارجی به موضوع مهم فرهنگی و البته 
اقتصادی در جوامع بشــری تبدیل شــده است. 
کشــورهای گوناگون به گردشــگری نگاه انتقال 
فرهنگی و اقتصــادی و درآمدزایی دارند؛ اما چرا 
این مقوله مهم در کشور ما کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است؟
بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، 
ایران دهمین کشور دنیا از نظر جاذبه های باستانی 
و تاریخی و پنجمین کشور دنیا به لحاظ جاذبه های 

طبیعی اســت. در کنار این موضــوع می توان به 
جاذبه هــای مذهبی هم توجه کــرد. با وجود این 
جاذبه های قوی، آمارهای رســمی حاکی از سفر 
ســاالنه ۶ تا 9 میلیون ایرانی به خارج از کشــور 
اســت؛ البته ایــن عدد در ســال ۱۳9۵ حدود 9 
میلیــون نفر بوده که با گرانی ارز در ســال ۱۳9۶ 
و ۱۳9۷ تــا ۳۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۶ 
میلیون رسیده است؛ در حالی که در همین سال ها، 

تنها ۴ میلیون گردشگر خارجی به ایران آمده اند.
فــارغ از اینکه حضور گردشــگران خارجی 
در کشور، چه نقشــی در انتقال فرهنگی، معرفی 
جاذبه هــای ایران، مقابلــه با فضای رســانه ای 
ایران هراســی و ورود ارز به کشــور دارد، پرسش 

اساسی اینجاست که چرا ایرانی ها بیش از اینکه 
برای گردشــگری داخلی فرصــت بگذارند، به 

خارج از کشور روانه می شوند؟
اگرچه در ایام مهمی مانند نوروز یا تعطیات 
تابســتانی آمارهای ســفرهای داخلــی افزایش 
می یابد؛ اما این موضوع لزومًا به معنای گردشگری 
نیست؛ زیرا بخش مهمی از سفرهای این چنینی 
بــرای دیــدار و دیــد و بازدید با اقــوام صورت 
می گیرد و به معنای گردشگری و بازدید از اماکن 
دیدنی نیست. ایران به دلیل جغرافیای گسترده و 
بهره مندی از تنــوع چهار فصل، این فرصت را به 
همه می دهد که برای مثال در یک روز تابستانی، 
در کمتر از یک ساعت بتوانند از کویر خشک و گرم 

در جنوب تهران به پیســت برفی در شمال تهران 
برسند؛ موقعیتی که شاید در کمتر کشور یا حتی 

شهری بتوان مشابه آن را یافت. 
در نهایــت اینکــه رونــق تولیــد و توســعه 
کسب وکارهای خرد می تواند با رشد گردشگری 
مد نظــر قرار گیــرد. افزایش بوم گــردی، خرید 
صنایع دستی، رونق بازارچه های محلی و توسعه 
صنعت غذایی محلــی از جمله آثــار و برکات 
رشد گردشــگری داخلی و حتی خارجی است 
که می توان توجه جدی به آنها داشــت؛ البته همه 
اینها منوط به کمک متصدیان بخش گردشگری در 
کشور است تا با سرمایه گذاری، تبلیغات و فراهم 

 کردن زیرساخت ها این زمینه ها را مهیا کنند. 

 دهمین کشور مستعد جهان
توسعه فرهنگی با رونق گردشگری داخلی

   برداشت    

شاهرخصالحیکرهرودی
فعالاجتماعی

تقلید؟ یا  الهام گیری   
نگاهی به شباهت عجیب برخی از برنامه های تلویزیونی با نمونه های خارجی 

بهارهسحری
خبرنگار
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اعام سیاست بنزینی دولت و سهمیه بندی آن اگرچه 
موجب شورش اشرار علیه امنیت ملی شد و هزینه  ها و 
خسارت های زیادی به کشورمان تحمیل کرد؛ اما این 
بحران به مثابه یک نقطه عطف موجب شد تا مسئوالن 
و کاربران فضای مجازی کشور برای نخستین بار به 
صــورت کامًا ملموس با ظرفیت های شــبکه ملی 
اطاعات آشنا شده و کاستی ها و قابلیت های آن را در 

یک فضای کامًا عملیاتی احصا کنند.
ماجرا از جایی شروع شد که دشمنان با پی بردن به 
حساسیت باالی افکار عمومی نسبت به سیاست های 
اقتصادی دولــت، به ویژه در زمینــه بنزین، درصدد 
بهره گیری از بستر فضای رسانه ای غیر رسمی و به طور 
خاص فضای مجازی در جهت تهییج افکار عمومی 
علیه امنیت ملی کشورمان برآمدند؛ به گونه ای که در 
ساعات اولیه انتشار خبر شروع طرح افزایش قیمت و 
ســهمیه بندی بنزین، خبر و تحلیل های تحریک آمیز 
مرتبط با این تحول اقتصادی در صدر اخبار رسانه ها 

قرار گرفت.
فردای شروع طرح سهمیه بندی نهادهای مسئول 

در راســتای ممانعت از تبدیل شدن فضای مجازی 
کشور به بستری تهدیدآفرین علیه امنیت ملی دسترسی 
کاربران به فضای مجازی را محدود کردند؛ به گونه ای 
که در اغلب نقاط کشور امکان دسترسی به شبکه های 

اجتماعی خارجی به طور کامل قطع شد.
ایــن اقدام هر چنــد از نظر بســیاری از کاربران 
فضای مجازی کشــور نامطلوب و نادرست ارزیابی 
شد؛ اما در عمل سبب شد تا مهم ترین ابزار تبلیغی ـ 
رسانه ای اغتشاشــگران و حامیان خارج نشین آنها از 
مدار خارج شده و اعضا و هواداران داخلی آنها امکان 
اســتفاده از VPN های خارجی و بهره گیری از دیگر 
روش های برقراری ارتباط امن رمزنگاری را نداشــته 
باشند و ارتباطات آنها به تماس های تلفنی و پیامکی 
و شبکه های اجتماعی و داخلی ایران محدود شود که 
این تدبیر خود به شکل قابل توجهی روند شناسایی و 

مهار اغتشاشگران را سرعت بخشید.
از سوی دیگر، در راستای ممانعت از تداوم آسیب 
دیدن کســب وکارهای مجازی کشــور و همچنین 
در جهت بهره مندســازی کاربــران فضای مجازی 
کشورمان از منابع ارتباطی و خبری مطمئن، نهادهای 
مسئول دســتور ارائه دسترسی کاربران به شبکه ملی 
اطاعات را صادر کردند که در پی آن امکان دسترسی 
عمومی به سرویس های پر مخاطب داخلی، از جمله 
خدمات بانکی، ویدئویی، تاکســی اینترنتی و صدها 

خدمات اینترنتی محبوب دیگر مهیا شد.

در واقع، با شــروع ســرویس دهی شــبکه ملی 
اطاعات، کاربران قادر شــدند به بخش عمده ای از 
خدمات مجازی سرویس دهندگان مستقر در داخل 
کشور دسترسی پیدا کنند که این مهم موجب برطرف 
شدن بخش عمده ای از نیازهای عمومی کاربران شد؛ 
اما در این بین نیازمندی های محسوس فراوانی نیز به 
چشم کاربران آمد که رفع آنها بیش از پیش موجبات 
اقبال کاربران به شبکه ملی اطاعات را فراهم خواهد 

کرد.
برای نمونه در شــرایطی که به هــر دلیلی امکان 
اتصال کاربران به موتورهای جست وجوگر قدرتمند 
بین المللــی از جمله »Google« وجــود ندارد؛ این 
جســت وجوگرهای داخلی هســتند که بایــد نیاز 
کاربران پر تعداد کشــورمان را بــه بهترین نحو رفع 
کنند. خوشبختانه، در سالیان گذشته با حمایت های 
صورت گرفته از دانشمندان حوزه فناوری اطاعات 

کشور شــاهد تولید و عرضه جست وجوگرهای 
گوناگونی بوده ایم کــه از جمله آنها می توان به موتور 
جست وجوگر »پارسی جو« اشاره کرد که در حوادث 
پس از ســهمیه بندی بنزین تا حدودی پاســخگوی 
جســت وجوهای کاربران بود، اما بدون شــک باید 
ظرفیت هــای آن را منطبق با نیــاز روز افزایش داد تا 
تجربــه کاربری مطلوبی را به کاربــران منتقل کند و 
خاطره پیکان سواری را در ذهن مخاطب ایجاد نکند!

در پایان بــا توجه به در پیش رو بــودن ایام طرح 
بودجه سال آینده، بد نیست مسئوالن کشور با درس 
گرفتن از حوادث اخیر بیش از پیش نسبت به توسعه 
ظرفیت های شــبکه ملی اطاعات اقدام کنند و رقم 
مطلوبی را به توســعه ظرفیت های این شــبکه ملی 
اختصاص دهند تا در رخدادهای طبیعی یا سیاســی 
آینده، کاربران هیچ گونه خللی در فعالیت های مجازی 

خود احساس نکنند.

نکته گرام

 غامحســین کرباســچی: به عنوان یکی از 
حامیان ایــن دولت غرق در عرق شــرم از 
مصاحبه دیشــب جناب وزیر کشــور بودم 
که ســخنان همراه با قهقهــه امروز جناب 
رئیس جمهور پــاک ناامیدمان کرد. دریغ از 

کمی انصاف و احساس و تدبیر.
 حجت االسام سعید لواســانی: مردم ایران 
بهترین مردم در طول تاریخ اسام هستند، 
پای انقاب و نظام تا آخر ایستاده اند، شهید 
می دهند؛ اما حاضر نیستند عزت اسامی 
خود را خدشه دار ببینند، آیا مسئوالن قدر این 

ملت را می دانند؟ 
 محمد عبداللهی: فرق ۸۸ و 9۸ این سایت 
که در ســال ۸۸ جریان برانداز بخشــی از 
مردم را به خیابان آورد و ســال 9۸ با وجود 
همه مشــکات اقتصــادی و تحریم مردم 
همراهی نکردند. این حجــم از توحش و 
تخریب نیز به خاطر عصبانیت از بی اعتنایی 

مردم است.

مهدی محمدی: دولــت آمریکا ظرف یک 
ســال و هشــت ماه گذشــته راهبرد فشار 
حداکثری علیه ایران را به اجرا گذاشــت، 
دقیقــًا با این هدف اعامــی و بارها تکرار 
شــده که مردم ایران علیه نظام بسیج شوند 
و شــورش ها و اعتراض هــای اجتماعــی 
راه بیفتد که نتیجه آن فشــار بــه نظام برای 
تغییر سیاســت هایش در حوزه های رقابت 
راهبردی با آمریکا باشــد. نظام جمهوری 
اســامی در این مدت با هوشمندی بسیار 
ویژه ای این روند را مدیریت کرد؛ به گونه ای 
که توانست هم تاب آوری داخلی در مقابل 
فشــارهای غــرب را افزایــش بدهد، هم 
ضریب تنفر از آمریکا و بی اعتمادی به آن در 
افکار عمومی رشد کرد، هم اتحاد داخلی 
درون نظام، و میان نظام و مردم تا حد زیادی 
برقرار ماند و هــم در حوزه های راهبردی 
هیچ یک از اهدافی که آمریکا می خواست 
محقق نشد و شاهد روند تغییر محاسبات 
در آمریکا و اروپا و بهبود پیشــنهادهای آنها 
به ایران بودیــم. اکنون دولــت در اقدامی 
حیرت انگیــز، نتیجــه ای را کــه آمریکا با 
درماندگی و استیصال در پی آن بود و امیدی 
هم به رسیدن به آن نداشــت، به آن تقدیم 
کرده است. باید پرسید رئیس جمهوری که 
خود را متخصص امنیت ملــی می داند و 
تقریبًا هم مطمئن بوده این اقدام در این مقطع 
خاص به ناآرامــی و التهاب منجر خواهد 

شد، چرا چنین تصمیمی گرفته است؟

 یوتیوب طالیی! 
شرکت توسعه راهکار نوین سامانه ای را با 
عنوان »دیدئو« معرفی کرده است که با آن 
می توان ویدئوهای آموزشی در یوتیوب را 

مشاهده کرد.
 برای این کار، دیدئو افزونه ای طراحی 
کرده که به لطــف آن فرایند پیدا کردن و 
تماشــای ویدئوهای بدون فیلتر یوتیوب 
راحت تر می شــود و شــما می توانید این 
افزونه را برای گــوگل کروم، فایرفاکس، 
اوپرا و حتی سافاری از پایگاهی به نشانی 
»dideo.ir« دریافت کرده و با استفاده از آن 
به دنیایی از محتوای چند رسانه ای یوتیوب 

دسترسی پیدا کنید.

در دنیای مدرن، ارزهای ضرب شــده شکل پول 
کاغذی را به خود گرفتند که ارزش واقعی سکه ها 
و فلــزات گرانبها را ندارند. حتی امروز بیشــتر 
مــردم از ارز الکترونیکی و شــیوه های پرداخت 
الکترونیکی اســتفاده می کنند؛ چون کشــورها 
اســتاندارد طا را کنار گذاشــته اند و بسیاری از 
ارزهایی که امروز استفاده می شوند، به منزله ارز 
بدون پشتوانه محسوب می شوند. »بیت کوین« 
به منزلــه یکی از ارزهای بدون پشــتوانه امروزه 
محبوبیت بسیاری دارد که می تواند ناشی از دالیل 

زیر باشد:
 کمیابی: وقتی بیت کوین در سال ۲۰۰9 به 
وجود آمد، سازندگان آن تخمین می زدند که ۲۱ 
میلیون از این رمزارز ایجاد شــود. عرضه فعلی 
بیت کوین حدود ۱۸ میلیون است و نرخ انتشار آن 

هر چهار سال یک بار تقریبًا نصف می شود.
تقسیم پذیری: خوشــبختانه بیت کوین قابل 

تقسیم به هشت واحد است. کوچک ترین واحد 
آن معــادل ۰/۰۰۰۰۰۰۰۱ بیت کوین اســت و 
»ساتوچی« نامیده می شود. به این ترتیب می توان 
واحدهای ســاتوچی را در سراسر جهان توزیع 

کرد.
سهولت استفاده: یکی از بزرگ ترین امتیازات 
بیت کوین استفاده از فناوری »باک چین« است. 
باک چین یک سیســتم گســترده و غیرمتمرکز 
است؛ یعنی هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار 
بیت کوین به اعتماد دیگری نیازی ندارند تا سیستم 
درست کار کند. انعطاف پذیری فناوری باک چین 
به معنای آن اســت که به راحتی می توان از آن در 

خارج از فضای ارز مجازی هم استفاده کرد.
قابلیت انتقال: به دلیل تبادالت ارز مجازی، 
کیــف پول ها و دیگــر ابزارهای مربــوط به آن، 
بیت کوین قابل انتقال بین افراد گوناگون اســت. 
در حالی که برای اســتخراج این فناوری، حفظ 
باک چیــن و فرایند معامات دیجیتال به مقدار 
زیادی برق نیاز اســت، افراد هیــچ بیت کوینی 
را در جریان معامات بــه صورت فیزیکی نگه 

نمی دارند.

 این بیت کوین محبوب!
   پژواک    

 جهان در آســتانه تحول عمده در بخش انرژی 
است، به گونه ای که مصرف گاز افزایش و متقابًا 
تقاضا برای نفت کاهش یافته اســت؛ همچنین 
جهان به دنبال اجبار برای کاهش مصرف و تولید 

زغال ســنگ، ظهور انرژی های تجدیدپذیر و 
برقی شدن صنایع، ظهور منابع غیر متعارف 

نفت و گاز در آمریکای شــمالی و تدوین 
مقررات مربوط بــه کاهش مصرف گاز 

دی اکسیدکربن است.
از این رو بــا نگاهی بــه روندهای 
موجــود در جهــان می تــوان هفت 
اکوسیستم را در بخش انرژی کشور 
در نظــر گرفت که ایــن هفت روند 
شامل تنوع شــرکت های باالدستی 
قــراردادی، توســعه  الگوهــای  و 

زیرســاخت های تولیــد انرژی های 
اســتارت آپ ها،  توســعه  تجدیدپذیــر، 
شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان، 

تبدیل نفت و گاز خام به فرآورده های پاالیشــی 
و پتروشیمی، توســعه صنایع پشتیبانی و تولید 
تجهیــزات، ارتقــای کارآیی و کاهش شــدت 
مصرف انرژی و توســعه تجــارت فرآورده های 

انرژی با همسایگان است.
پر واضح است که در همه این هفت اکوسیستم 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ های 
حوزه انــرژی می توانند نقش آفرینی کرده و با 
فعالیت های خود افزون بر خلق ســرمایه 
برای کشــور، زمینه اشتغال هزاران جوان 
ایرانی را فراهم کنند.تحوالت اخیر کشور 
پس از شــروع سهمیه بندی بنزین نشان 
از لــزوم توجه جدی سیاســت گذاران 
به حوزه انرژی هــای جایگزین دارد و 
خــواه و ناخواه دولت باید با حمایت 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  از 
استارت آپ ها در این حوزه گام های 
قاطعی بردارد؛ پس اگر شــما هم به 
دنبال راه اندازی یک استارت آپ موفق 
هستید، حتمًا به حوزه انرژی توجه ویژه ای 

داشته باشید.

استارت آپ هایی برای صرفه جویی
   استارت آپ    

زینبقاسمی
خبرنگار

اعــام سیاســت بنزینــی دولت و شــروع 
اغتشاشــات اشــرار در برخی نقاط کشــور 
موجب شد در راستای تأمین برخی مصالح 
ملی، دسترسی به اینترنت برای عموم کاربران 
کشورمان قطع شود؛ دشمنان کشورمان و در 
صدر آنها مقامات آمریکایی تاش کردند از 
این فرصت در راستای هجمه علیه کشورمان 
بهره برداری کردند و حتی اعام داشتند آماده 
ارائه اینترنت جهانی به کاربران ایرانی هستند.

طی سالیان گذشته شرکت های آمریکایی 
ســرمایه گذاری ســنگینی را در ایــن حوزه 
کرده اند؛ از جمله پــروژه اینترنت چمدانی، 
اینترنت بالونــی و حتی پــروژه اخیر، ایان 
ماســک با نام »اســتارلینک« که بنا بر اخبار 
منتشر شده تا اوایل تابستان سال آینده اینترنت 
پر ســرعت ماهواره ای ایان ماسک به دست 

نخستین کاربران خواهد رسید.
»ماسک« در راستای عملیاتی کردن پروژه 

اســتارلینک خود قصد دارد تا دست کم ۱۲ 
هزار ماهواره را در مدار زمین قرار دهد که در 
نتیجه آن شبکه  عظیم ارتباطی دور تا دور زمین 
ایجاد خواهد شد و به دنبال آن برای نخستین 
بار همه ساکنان این کره خاکی امکان دسترسی 
به اینترنت جهانی و البته مطلوب آمریکایی ها 

را خواهند داشت. 
جالب اینکه ســرعت این شبکه حدود ۱ 
گیگابیت برآورد شــده و بنا بــر ارزیابی های 
منتشــر شــده، حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دالر 
درآمد بــرای این شــرکت آمریکایی خواهد 

داشت.
البته این پــروژه تنها یکــی از ده ها پروژه 
معرفی شده ای است که شرکت های آمریکایی 
در قالب آنها در تاش برای ارائه دسترســی 
بدون محدودیت اینترنــت به کاربران جهان 
هســتند. دلیل اصلی ایــن تاش ها چیزی 
جز ممانعت از شــکل گیری شبکه های ملی 
اطاعات در کشورهای جهان و حفظ بازار پر 
سود جمع آوری اطاعات کاربران جهان برای 

شرکت های آمریکایی نیست.

یم؟  اینترنت ماهواره ای دار
   مجازستان    

زهرابرهانی
فعالفرهنگی

نرم افزار 

نویدکمالی
کارشناسرسانه

محمدصالحنادری
کارشناس

به دلیل افزایش کاربردهای فضای مجازی در فناوریاطالعات
کشور، امروز کمتر می توان کاربری را یافت که 
در منزل خود مودم اتصال به اینترنت نداشته 
باشــد و با این وسیله ارتباطی نامأنوس باشد. 
البته به دلیل تنظیمات یکســان بیشتر مودم ها 
وجود تعداد زیاد مودم  در اطراف شما اغلب 
موجب تداخل سیگنالی شــده که این امر به 
شــکل محسوسی سبب کم شــدن سرعت 

دسترسی شما به شبکه می شود! 
خوشــبختانه، بــرای رفــع این مشــکل 
راهکارهــای زیادی وجــود دارد که یکی از 
ساده ترین این راهکارها استفاده از ابزارهای 
»آنالیز وای فای« یا »WiFi Anlayzer« است 
که به واســطه آن شما می توانید به راحتی و به 
سرعت دسترسی خود به مودم بیسیم منزل یا 
محل کارتان را افزایش دهید. شما با استفاده 
 »WiFi Analyzer Pro« از اپلیکیشن معروف
می توانید اقدام به تحلیل شبکه های وای فای 

مودم خود کنید، البته از عنوان تحلیل نترسید؛ 
زیرا این نرم افزار کامًا گرافیکی و کاربرپسند 
بوده و هر کاربری با هر سطح دانش از فناوری 
اطاعــات می تواند به راحتی از آن اســتفاده 

کند.  
باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که 
این ترفند صرفًا بر روی اتصال شــما به مودم 
تأثیر گذاشته و مانع از تداخل سیگنالی با سایر 
مودم های ساختمان های اطراف شما می شود؛ 
از این رو اگر ســرویس دهنده اینترنت شــما 
کیفیت پایینی دارد، نباید انتظار داشته باشید 

با این ترفند سرعت اینترنت شما بیشتر شود.
در ضمن این قبیل نرم افزارهــا را نباید با 
 »Packet Sniffer« نرم افزارهای موســوم به
اشــتباه بگیرید؛ زیرا نرم افزارهای اســنیف 
هر چند مخصوص آنالیز شــبکه هستند، اما 
مأموریــت اصلی آنها جمــع آوری و تحلیل 
اطاعات تبادل شده در شبکه است و به نوعی 
کارکــرد نظارتی دارند؛ امــا نرم افزار معرفی 
شــده در این ترفنــد تنها مأموریــت ارزیابی 

سیگنال های ارتباطی را دارد.

مودم خانگی  تنظیم فرکانس 
   ترفندستان    

 وقتی اینترنت قطع شد!
آزمون سخت شبکه ملی اطالعات در وضعیت های خاص

حامدمظلومی
خبرنگار
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۱5
پاسدار

یادداشت
 جامعه اطالعاتی سپاه

از پرونده های پیچیده امنیتی و اطاعاتی 
داخل و خارج کشور تا موضوعات امنیتی 
در ســطوح تاکتیکی مباحثی اســت که 
جامعه اطاعاتی سپاه توانسته در آن موفق 
عمل کند. پرونده های موفق در حوزه های 
ســایبری، کشــف و ضربه به گروه های 
تروریستی در نوار مرزی، کشف و ضربه به 
تیم های ترور وابسته به سرویس های معاند 
غربی، عبری و عربی، کشــف شبکه های 
مفاســد اجتماعــی، کشــف گروه های 
نفوذ و جاسوســی در حوزه های گوناگون 
هســته ای، محیط زیســت )موشکی(، 
تحدید نســل و... از کارهایی اســت که 
در این جامعه انجام شــده است. در واقع 
دســتاوردهای بی نظیر جامعه اطاعاتی 
سپاه در حوزه های مختلف ناشی از چند 
موضوع است. اول اینکه جامعه اطاعاتی 
سپاه متصل به بدنه مردمی است و عمدتًا 
مردمی اداره می شــود و این جنبه مردمی 
از حیث عامل گیری و اجیر کردن نیست 
و در واقع نیروهای بدنــه مردمی جامعه 
اطاعاتی ســپاه یــا همان بســیجی ها 
داوطلبانه در این عرصه فعالیت می کنند؛ 
اما وجه دوم را باید در گستره نفوذ منطقه ای 
ســپاه دید. این نفوذ منطقــه ای در نیروی 
قدس و فعالیت های مستشــاری خاصه 
نشده و در واقع در کنار سایر دستگاه  های 
اطاعاتی و امنیتی مانند وزارت اطاعات 
منطقه ای  با ســرویس های  تعاماتی  که 
و فرامنطقــه ای دارند فراتــر از آن بوده و 
ســطح این همکاری ها درون گفتمانی و 
مبتنی بر گفتمان انقاب اسامی است؛ 
اما وجه بعــدی علل موفقیت این جامعه 
اطاعاتی به خاطر درون مایه پاســداری 
یعنی معنویت است. در واقع عنصر اصلی 
در موفقیــت و شکســت مأموریت های 
امنیتی و اطاعاتی جامعه اطاعاتی سپاه 
مانند دوران دفاع مقدس در میزان تجهیز 
نیروهای عمل کننده به معنویت اســت؛ 
اما نمی تــوان در این جامعــه از مواردی 
مانند اســتفاده از نیروهای جوان انقابی 
و مشاورت نیروهای مجرب، دانش بنیان 
بودن فعالیت ها و باال بودن ســطح ابتکار 
و خاقیت در مأموریت هــا نام نبرد. این 
ســطح از وضعیت جامعه اطاعاتی در 
واقع ســبب شده تا ســرویس های دیگر 
کشورها و در ســطح باالتر سرویس های 
دشــمنان بــه علت هــدم اطاعــات و 
شــناخت کامل و قابــل پیش بینی نبودن 
ابتکارات و خاقیت ها عمًا منفعل بوده 
و پشت سر هم دچار شکست های متعدد 
اطاعاتی شــوند. شکست هایی که یکی 
از نتایج آن را می تــوان در حوادث اخیر 
دید. اغتشاشات ســال ۱۳9۸ محصول 
برنامه ریزی و تدارکات چند ســاله بوده 
که با هوشیاری دستگاه های اطاعاتی، به 
ویژه جامعه اطاعاتی سپاه بخش عمده ای 
از تدارکات و برنامه ریزی های اغتشاشات 
و براندازی قبل از موعد مقرر کشــف و 
خنثی سازی شــده بود. کشف ساح ها، 
سیســتم های ارتباطی رادیویــی و انواع 
تجهیزات مختلف و نیز کشف عملیات  
خرابکاری )ســابوتاژ( و بمب گذاری در 
حوادث اخیر نیز ســبب شد که سناریوی 
دشــمن که به تعبیر فرمانده معظم کل قوا 
توطئــه عمیق، پیچیــده و خطرناک بود، 
زودتــر از موعد به مرحله اجــرا دربیاید 
و برنامه هــای دشــمن را نــاکام بگذارد 
دشمنانی که از مدت ها قبل برای این فتنه 
 بزرگ طرح ریزی و هزینه های کان کرده

 بودند. 

۰۹۱۰۰۰۰82۰2/ چرا پس انداز مسکن از کد ۸9 
کسر نمی شه؟

۰۹۱۰۰۰۰۰۰6۰/ ای کاش بــاب جهــاد در همه 
جای محور مقاومت برای ما باز می شد. آرزوی ما 

شهادت در راه خداست.
۰۹۱۱۰۰۰۰۰8۹/ فروشــگاه های کوثر اســتانی 
جنس مناسبی ندارد یک و نیم سال است که وام ده 
میلیونی خرید کاال گرفته ام؛ ولی هیچ جنس بدرد 
بخوری ندارند تا ما بگیریم، ماهی ۱۸۸ هزار تومان 

قسطش را هم می دهیم./ جوادی از گیان
۰۹۱2۰۰۰۰۰۱6/ چرا سپاه خودرو لیزینگ برای 

کارکنان خود نمی آورد؟
۰۹۱2۰۰۰546۱/ چرا ارشــدیت کسانی را که با 
مجوز دانشــجویی ادامه تحصیل داده اند، به بهانه 

مطابقت نداشتن با شغل شان نمی دهند.
۰۹۱2۰۰۰۹44۰/ لطفًا پیگیر پروژه مسکن شهید 
خرازی تهران باشــید؛ پروژ ۵ قرار بود پنج ســاله 
تحویل داده شود؛ اما 9 سال از آغاز پروژه می گذرد 

و خبری نیست.
۰۹۱3۰۰۰7۰63/ در میان پاسداران و بازنشستگان 
ســپاه هم افــراد محــروم داریــم؛ در کنــار کار 

محرومیت زدایی از این عزیزان هم غفلت نکنیم. 
۰۹۱3۰۰۰4377/ از وام مســکن طرح حکمت 

پس از هشت سال هنوز خبری نیست.
۰۹۱3۰۰۰34۹۱/ با توجه به گرانی چادر مشکی، 
مســئوالن فکری کنند که چادر مشــکی با قیمت 

مناسب یا اقساطی بگیریم.
۰۹۱4۰۰۰2473/ چرا ۲۵ درصد افزایش حقوق 
مناطق عملیاتی برای همه ادارات و ارگان ها اعمال 

می شود؛ ولی هنوز در سپاه خبری نیست؟ 
۰۹۱4۰۰۰8۹6۱/ لطفًا مسئوالن برای امحای امن 
مدارک بازنشسته ها در دفاتر خدماتی ساتا، دستگاه 

کاغذ خردکن در نظر بگیرند./ جهانگیری از تبریز.
۰۹۱4۰۰۰4323/ به تازگی زمزمه نام نویسی طرح 
مســکن اقدام ملی دولت شروع شده است. چرا از 

بنیاد مسکن سپاه در این زمینه خبری نیست؟

۰۹۱5۰۰۰32۹۱/ بفرمایید وضعیت وام مســکن 
چگونه است؟ چند ســالی است نوبت ما رسیده؛ 

ولی بودجه نیست.
۰۹۱6۰۰۰۰۹42/ شــرایط جــذب و حضور در 

نیروهای برون مرزی سپاه چیست؟ 
۰۹۱7۰۰۰6۹86/ چرا به هر فروشگاهی که با اتکا 
قرارداد دارد، می رویم شاغان نیروی دریایی سپاه را 

شامل نمی شود؟
۰۹۱7۰۰۰2747/ چــرا پــروژه عرفــان فــاز ۲ 

بندرعباس راکد شده و کار نمی کنند؟
پروژه ۲۵۰ واحدی شــهرک   /۰۹۱7۰۰۰۱8۹4
شــهید مطهری شــیراز نمازخانه ندارد. / نامور از 

شیراز
۰۹۱7۰۰۰536۹/ ســام ورودی ۱۳۸۵ هستیم؛ 
اما وام حکمت را نگرفته ایم و بعد ۱۴ سال خدمت 

خانه هم نداریم.
۰۹۱7۰۰۰4355/ چرا بانک انصار ســال ۱۳9۸ 
ســهام را پس داده و سود سهام سال مالی ۱۳9۷ را 

به سهامداران پرداخت نکرده؟
۰۹۱8۰۰۰۱6۹8/ چــرا مناطــق جنگی برای ما 
بسیجیان و پاسداران در استان کرمانشاه فعال نشده 

است؟/ وحید از کرمانشاه
۰۹۱8۰۰۰۹۹7۰/ افزایــش حقــوق ۲۵ درصد 
نیروهــای مســلح مناطق عملیاتــی و جنگی کی 

محاسبه و عملیاتی می شود؟
۰۹۱۹۰۰۰5334/ جوایز مسابقه کتابخوانی ۱۳9۷ 
چه شد؟ اعام شد برنده کمک هزینه مشهد شده ام؛ 

ولی هشت ماه از سال می گذرد و خبری نیست!
۰۹36۰۰۰52۰7/ مطالب درباره حقوق و معیشت 

نیروها را به گوش فرماندهان برسانید. 
صبح صادق: بعضی از فرماندهان و مســئوالن 
مسائل و مشکات خوانندگان را در همین ستون 
مطالعه می کنند و بعضی از مســائل و مشکات 
که گســتره و فراگیــری بیشــتری دارد، جداگانه 
برای مسئوالن مربوطه ارسال و پاسخ آن پیگیری 

می شود.

وام مسکن به کجا رسید؟
   روی خط    

حجت االسام والمسلمین حاجی صادقی گفت: »این 
فتنه یک امتحانی برای ما هم بود و خوشبختانه بسیاری 
از حوزویان سربلند از این فتنه بیرون آمدند و البته برخی 
نیز هنوز نتوانســته اند بفهمند چه خطر بزرگی از سر 

انقاب و نظام گذشت.«
نماینده ولی فقیه در سپاه  در جلسه مشترک مجمع 
نمایندگان طاب و بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه 
که با عنوان »بسیجیان، افسران جنگ اقتصادی و جهاد 
خدمت رسانی« و با موضوع »تبیین وقایع اخیر کشور« 
در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفا قم برگزار 
شد، اظهار داشت: »حوادثی که پیش می آید و فتنه هایی 
که رخ می دهد، بدون آنکه بخواهیم تقصیر و نقش خود 
را نادیده بگیریم، فلســفه پشــت پرده ای نیز دارد و آن 

غربال شدن انسان هاست.«
وی بیان داشــت: »اینکه ما فکــر کنیم روزی فتنه 
نباشد، خیال خام است؛ اینکه فکر کنیم روزی بیاید و 
دشمنان علیه ما فتنه نکنند، نادرست است؛ ما همیشه 
در این چهل سال شاهد فتنه های گوناگون بوده ایم و در 

ادامه نیز شاهد آن خواهیم بود.«
حجت االسام والمســلمین حاجی صادقی ابراز 
داشت: »دشمنان درباره فتنه ۸۸ گفته اند که ما در این 

فتنــه، تمام تاش خود را کردیم تا نقطه اتصال امت با 
والیت را بزنیم و نقطه اتصال را خواص و حلقه وسط 
دیدیم؛ امــا علت اینکه ما موفق نبودیــم، این بود که 
خواص را خوب زدیم؛ ولی مشکل اینجا بود که امت 

مستقیمًا به والیت وصل شد.«
وی خاطرنشــان کرد: »دشمن به این نتیجه رسید 
که یگانه راه از پای درآوردن انقاب اســامی، مردم 
انقاب کرده هستند؛ انقاب نابود نمی شود؛ مگر اینکه 

ما بتوانیم مردم و جامعه را وارد این مسیر کنیم.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه تصریح کرد: »برای این 
کار طراحی ها و اقداماتی نیز انجام شد؛ اما مهم ترین 
راهی که مردم در برابر نظام قرار بگیرند، در کنار نفوذ 
فکری و تغییر ذائقه فکری مردم و تغییر ذائقه سیاســی 
مسئوالن، بهره گیری از خاف ها، اشتباه ها، دوقطبی ها 

و لغزش های داخلی است.«
بیان  والمســلمین حاجی صادقی  حجت االسام 
داشت: »جیسون رضائیان در نامه خود به رئیس جمهور 
آمریکا آورده اســت، اینکه دل ببندیم به مردم شــمال 
تهران یا نخبگان که انقاب را بشــکنند، خیال باطلی 
اســت؛ زمانی انقاب می شــکند که مادر شهید در 
جنوب تهران با عکس شــهید خــود در خیابان علیه 

انقاب شعار بدهد.« 
نماینده ولی فقیه در سپاه ابراز داشت: »استدالل دوم 
آنان این بود که هرکجا سرمایه گذاری بر روی حرکت 
مردمی بوده است، توانســته ایم قدم هایی برداریم؛ اما 
بدون مردم نمی توان کاری کرد. استدالل سوم، پروژه ها 
و تحقیقــات علمی آنان بوده اســت و بــه این نتیجه 
رســیده اند که ایران باید از درون متاشی شود و مردم 

پای کار بیایند و انقاب را بشکنند.«
وی تصریــح کــرد: »بی اعتمادی به مســئوالن، 
تقدس زدایــی از دین و شــخصیت های دینی و...، از 
جمله راهبردهای دشــمن در این سال ها بوده است  و 
در ادامه به وســیله افراد نفوذی به این تحلیل رسیدند 
که هم دولتمــردان، هم جناح مخالف و هم حوزویان 
را به نقطه انفجار برســانیم و این برنامه را برای قبل از 
انتخابات مجلس امسال داشتند؛ اما متأسفانه مسئوالن 
در بدترین زمان و به بدترین شکل، طرح اصاح قیمت 
بنزین را اجرا کردند که دشــمن هم این موقعیت را از 

دست نداد و دست به کار شد.«
اظهار  حاجی صادقی  والمسلمین  حجت االسام 
داشت: »سه گروه در این فتنه مشاهده شدند؛ گروه اول، 
لیدرهایی بودند که به عنوان کارگردان صحنه حضور 

پیدا کردند؛ گروه دوم حلقه میانی بودند که عمده آنان 
را اراذل و اوبــاش، افراد معتاد، افراد مســت، جوانان 
هیجانی و... تشکیل می دادند و گروه سوم، مردم عادی 
ناراضی بودند که واقعًا این مســئله برای آنان قابل حل 
نبود؛ ولی در شــعارها علیه رهبــری و نظام همراهی 
نمی کردند و پس از سخنان رهبر معظم انقاب، صحنه 

را خالی کردند.«
وی با اشــاره به برخی فضاسازی ها علیه مقابله با 
اغتشاشگران، بیان داشــت: »ما با شهدا، امام و رهبر 
این انقاب پیمان بســته ایم که سر می دهیم؛ اما مرگ 
انقاب را شاهد نخواهیم بود و تا مرگ استکبار پیش 
خواهیم رفت؛ ما باید مراقب باشــیم فضا و واقعیت 
را عوض نکننــد؛ امروز برخی رســانه های داخلی و 
خارجی در حال فضاســازی هســتند تا بگویند نظام 

برخورد بدی داشته است.«
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: »استراتژی 
دشمنان این اســت که مردم انقاب را بشکنند و این 
برنامه را در این فتنه داشــتند. این فتنه از بین رفت؛ اما 
دشمن دست از استراتژی برنداشته و فتنه های بعدی در 
راه است؛ حوزه علمیه مقدسه قم باید مردم را بیدار کند 

که گرفتار فتنه نشوند.

 نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع نمایندگان طالب و بسیج اساتید و نخبگان حوزه

باشیم بعدی  فتنه های  مراقب 

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

علیرضاجاللیان
کارشناسدفاعی

با حضور رئیس جمهور کلنگ زنی طرح »نفلین سینیت سراب« 
و افتتاح ساختمان الحاقی بیمارستان تبریز از پروژه های قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام شد. به گزارش خبرنگارما، 
کارخانه نفلین سینیت سراب در حالی با رکود ساخت ۲۵ ساله 
روبه رو بوده که به تأکید مسئوالن در حال حاضر می تواند سالیانه 
از خــروج یک میلیارد دالر ارز از کشــور بــرای واردات پودر 
آلومینا جلوگیری کند. همچنین ساختمان الحاقی مرکز آموزشی 
و درمانــی امام رضا)ع( تبریز شــامل بخش هــای اورژانس، 
آندوسکوپی، کولونوسکوپی، مرکز سامت کارکنان، غربالگری 
سرطان و مرکز تحقیقات گوارش در زیربنای ۱۱ هزار مترمربعی 

و با اعتبار 9۰۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

ح قرارگاه سازندگی  افتتاح دو طر
یز  در تبر

معاونت فرهنگی و تبلیغات ســپاه فراخوان هشــتمین کنگره 
شــعر فرهنگیاران پاسدار را منتشــر کرد. بنا بر این اطاعیه، 
»رسالت پاسداران و ســپاه در گام دوم انفاب اسامی«، »۸ 
فرمان فرمانده معظم کل قوا)مدظله العالی( برای پیشرفت ۱۰۰ 
درصدی سپاه« و »شعر طنز در موضوعات مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...« سه محور اصلی این کنگره 
هستند. همچنین در بخش جانبی کنگره گرامیداشت شهدای 
روحانی سراسر کشور پیش بینی شــده است. این کنگره ویژه 
کارکنان شاغل در سپاه، اعم از عضویت های نظامی، کارمند، 
بسیجی ویژه، خرید خدمت و ســربازان وظیفه بوده و مهلت 

ارسال اشعار پایان آذر ۱۳9۸ خواهد بود.

هشتمین   فراخوان 
سپاه  فرهنگیاران  شعر  کنگره 

آیین تکریم و معارفه رؤســای پیشین و جدید پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس برگزار شــد. در این مراسم ضمن تقدیر 
از خدمات ســرتیپ پاســدار محمد نبی  رودکی، رئیس سابق 
پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس، بــا موافقت و ابراز 
خرسندی رهبر معظم انقاب، سرلشکر صفوی با حفظ سمت 
در مسئولیت دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا به 
ریاست این پژوهشگاه منصوب شد. پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس، مرجع و بزرگ ترین مرکز پژوهشــی و آموزشی 
علوم و معارف دفاع مقدس در کشور است که در ساختار جدید 
خود، مســتقل و زیر نظر رئیس ستاد کل نیرو های مسلح اداره 

می شود.

صفوی  سرلشکر   انتصاب 
وهشگاه دفاع مقدس یاست  پژ به ر

جناب آقای سیدمهدی حسینی
با کمال تأسف و تأثر درگذشــت والده گرامی تان را به جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم و از 
خداوند منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.

معاونت سیاسی و هفته نامه صبح صادق



پیشنهاد هفته
باغ کتاب تهران

 باغ کتــاب تهــران یک مرکــز علمی، 
فرهنگی و چند منظوره است که با هدف 
ترویــج فرهنگ کتاب خوانــی و افزایش 
سرانه مطالعه کشــور شکل گرفته است. 
ایــن مجموعه بــا مســاحت ۱۱۰ هزار 
مترمربع، فضای مفرح و شــادی را برای 
دور هم بودن خانواده ها فراهم کرده است.

قبیله عشق
 یک نفر بیشتر

یک مــاه مانده بود خدمتش تمام شــود؛ 
رفتم از فرمانده اش اجــازه گرفتم تا او را 
به مرخصی ببرم. وسایلش را جمع کرده 
بود و ساکش را بسته بود، اسلحه اش را هم 
تحویل داده بود که به زابل بیاید؛ اما همان 
موقع تماس می گیرند و از حمله اشــرار 
خبر می دهند، غام رسول ساکش را زمین 
می گذارد و بــه فرمانده اش اعام می کند 
می خواهم با شما بیایم، فرمانده می گوید 
نه من به تو مرخصی داده ام، به خانه برو، 
االن خانواده ات منتظر تو هستند. برادرم 
قبول نمی کنــد و می گوید یــک نفر هم 
که بیشتر باشــد، بهتر است و من با شما 
می آیم. او رفت و در همان عملیات شهید 

شد.
به نقل از محمد، برادر شهید غام  
رسول  حدادی
غام رســول در ســال ۱۳۴۳ دیده به 
جهان گشود. پدرش کشــاورز و باغدار 
بود و او و برادرانش همواره به پدر در امر 
به مسجد  کشــاورزی کمک می کردند. 
خیلی عاقه مند بود و همه او را دوســت 
داشتند. در ۱۸ سالگی به خدمت سربازی 
رفت و در پاســگاه نیروی انتظامی  منطقه 
رودماهی زاهدان مشــغول خدمت شد. 
یک ماه مانده بود که خدمتش تمام شود، 
برای مقابله با اشــرار می رود، آنها که در 
مجموع ۱۶ نفــر بودند، در منطقه کورین 
رودماهــی در کمیــن اشــرار می افتند و 
همگی در تاریخ ۲۱ آبان ســال ۱۳۶۴ به 

درجه رفیع شهادت می رسند.

حسن ختام
  خاموشی فتنه ها

با دعای خیر شماست
این شــب ها و این روزها معطر می شــود 
به عطر والدت تو، به شــکوفایی عاشقانه تو، 
که پاییز این روزهای مــا با تمام برگ ریزان ها 
و سردی هایش می شــود بهار به نسیم جود و 
کرامت تو، ای آقایی که دامان مدینه ری مزین 
شــده به کربای تو. دلربای شهر ری، ای قبله 
همه دل هــا و کعبه همه جان هــا، عالم همه 
گدای کوی تو هستند. موالی من، یا حضرت 
عبدالعظیم الحسنی)ع( فهم ایمان در سائلی 
از دستان پر سخاوت حسنی)ع( توست، زیرا 
ام  تویی که نقش گرفته و مزین شده به ِمّنی السَّ

امام نهم)ع( هستی.

BBآقا جان
این روزهای بهاری، میاد آشــنایی است 
که روشــنای اهل یقین، روح بخش راه کمال، 
آشــنای مقام احمد و آل محمــد)ص(، روح 
تفسیر آیه های کتاب و در این دوره غیبت، سایه 
امن حریم اهل والست؛ موالیی که خدا گواه 
اســت آتش و موج فتنه اجانب به دعای خیر 
اوست که رنگ می بازد و نقشه   های شوم کشیده 

شده بر ساحل دشمنان را نقش بر آب می کند.

BBموالی من
در حریم و بارگاه کربایی دوست، همچون 
او که حامل روایت »افضل االعمال شــیعتنا 
انتظار الفرج« برای آمدن تان نواها و سوزهای 
دلم را ارزانی گنبد آسمانی شاه کریم می کنم و 
در گلدسته های رفیع عاشقی و دلدادگی، اذان 
لطف و کرامــت و جهاد و انتظار را می گویم؛ 
چرا که از این آستان حسنی)ع( آموخته ام انتظار 

دویدن و رسیدن است.

پیامبر اکرم)ص( فرمودند: به درستی که خداوند قلب و جوارح دخترم، فاطمه را از ایمان و یقین پر کرده 
اســت و هر آینه خداوند می داند که فاطمه تنهاست و مشکات، گاهی او را ضعیف می کند؛ بنابراین 
فرشتگانی را جهت خدمت در خانه فاطمه مأمور می کند. آیا نمی دانی که خداوند را فرشتگانی است که 

برای کمک کردن به آل محمد)ص( مأموریت دارند؟!
بحاراالنوار، ج ۴۳، ص ۲9

 فرشته هایی برای یاری حضرت زهرا)س(
   صادقانه    

از مدیر موفقی پرســیدم: راز موفقیتت چه بوده اســت؟ گفت: تصمیم درست و تجربه. گفتم چگونه 
انتخاب درســت را تشــخیص می دهی؟ گفت: از روی تجربه ای که دارم و پرسیدم تجربه را چگونه به 
دســت آوردی؟ جواب داد: تجربه با تصمیم های اشتباهم به دست آمده است. برای رسیدن به موفقیت 
یک بار شکست خوردن در یک انتخاب ایرادی ندارد، مهم تکرار نکردن آن انتخاب و کسب تجربه از 

آن شکست است! انسان های موفق بسیار بیشتر از دیگر افراد در زندگی شان شکست و باخت دارند.

تجربه ساز تصمیم های   
   صبحانه    

کتــاب »برای زین  أب« بر اســاس خاطرات اعضای خانــواده، هم رزمان و 
دوســتان شهید مدافع حرم، »محمد بلباسی« نوشته شــده است. بر اساس 
مقدمه این کتاب، شــهریور ۱۳9۶ روند تحقیقات از زندگی این شهید آغاز 
شد و ۱۶۰ ساعت مصاحبه با ۸۴ نفر صورت گرفت که بعدها به دلیل برخی 
شــباهت ها، از روایت ۷۱ نفر در آن اســتفاده شده است. این کتاب در چهار 
فصل، زندگی شخصی شــهید، زندگی جهادی، تاش هایش در اردوهای 
راهیان نور، ســفر به سوریه و شــهادتش را در مقابل نظر مخاطبان قرار داده 
است. شخصیت چندبعدی »محمد بلباسی« کتاب را خواندنی و قابل توجه 
کرده است. خواننده پس از خواندن این اثر، با مفهوم صحیح آتش به اختیار 
بودن و البته روحیه جهادی شهید در مقاطع گوناگون عمر کوتاه، اما پربرکتش 
آشنا می شود و می فهمد اگر انسان 
از زمان خود به درســتی اســتفاده 
کرده و به هر اتفاقــی در وقت و 
جایگاه خودش رسیدگی کند، 
دیگر هیچ چیز در زندگی قضا 
نمی شــود. »برای ِزین أب« 
با حمایت لشکر ۲۵ کربا 
و به قلم »ســمیه اسامی« 
و »فاطمــه قنبری« در قطع 
رقعــی و در ۳9۲ صفحــه 
شهید  انتشــارات  سوی  از 

کاظمی منتشر شده است.

ین أب  برای ِز
   یارمهربان    

کتیبه سبز

 قصیده وطن
دلوایه ای با وطنم در آشوب های اخیر

وا می کنند با تو وطن! سنگ های شان
با شور نامطنطن آهنگ های شان

هشتادوهشت پنجره باید که بشکند
سر رفته است حوصله سنگ ها ی شان

با جاز غرب، یکسره تلفیق می شود
شبخوانی کریه شباهنگ های شان

بنگر هجوم خر ملخان را به باغ خویش
بر رود هات، وغ وغ خرچنگ های شان

از باغ، غیرمیوه کالی نچیده اند
آتش گرفت یکسره نارنگ های شان

رنگی دگر نداشت حناشان به چشم خلق
کاری نکرد آن همه نیرنگ های شان

این لولیان شنگ،مشنگ سیاستند
با لولیان شانم و با شنگ های شان!

پیشانی رشید ابوالفضل ها شکست
با سنگ های فتنه هوشنگ های شان
باالتر از سیاهی گفتند رنگ نیست

تمثیل تیره ای  است به فرهنگ های شان
ازخاک الله خیِز تو فواره می زند

خونی فراتر از همه رنگ های شان
گفتند فاتحانه به »قاف«یم و دیدنی است

در پای کوه، فاتحی لنگ های شان
در حیرت از حماسه خیل پیادگان

ماندند مات عرصه شطرنگ های شان
سهل است اگرچه الف به بازار مسگران

باران نشسته قطره ای از ننگ های شان
از آن شراب،حاصل شان جز شرنگ کو؟

بانگی خفه است بازدم بنگ های شان
حتی به فصل آخر این شاهنامه نیست

یک صخره در تصرف سیرنگ های شان

۹8/8/26
محمدحسین انصاری نژاد
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

نمایندگی ولی فقیه در ســپاه به منظور تأمین 
اعضای هیئت علمی مورد نیاز پژوهشــگاه 
علوم اســامی امام صادق)ع(، دانشــکده 
شــهید محاتی)ره(  قم و گروه های معارف 
اسامی دانشگاه های سپاه پاسداران، از میان 
کارکنان واجد شــرایط به شــرح ذیل عضو 

می پذیرد.
رشته های مورد نیاز:

علوم قرآن و حدیث، علوم و معارف نهج الباغه، 
فقه و اصول، فقه و مبانی حقوق اسامی، فلسفه و 
کام اسامی، فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه علم، 
تاریخ اسام، تاریخ تشــیع، تاریخ و تمدن ملل 
اسامی، مدرسی معارف اسامی)گرایش های 
قرآن و متون اســامی، اخاق اسامی، انقاب 
اســامی(، علوم سیاســی)گرایش های اندیشه 
سیاسی، مسائل ایران و جامعه شناسی سیاسی(، 
مطالعات سیاســی انقاب اسامی، مطالعات 
منطقه ای، مطالعات آمریکا، فرهنگ و ارتباطات، 
علــوم ارتباطات، جامعه شناســی)گرایش های 
ایــران،  اجتماعــی  مســائل  جامعه شناســی 
جامعه شناســی فرهنگی، گروه های اجتماعی(، 

علــوم اجتماعی اســامی، تخصصــی تبلیغ، 
روانشناســی)گرایش  درســی،  برنامه ریــزی 
اسامی(، مدیریت آموزشی، مدیریت رسانه ای، 
مطالعات فرهنگی و رسانه، فقه سیاسی، ادبیات 
پایــداری، مدیریــت دولتی)گرایش های رفتار 
خط مشــی گذاری  و  تصمیم گیری  ســازمانی، 
عمومــی، مدیریــت منابع انســانی(، مدیریت 
اســامی،  اقتصادی)اقتصاد  علــوم  راهبردی، 

اقتصاد ایران(، وهابیت شناسی و آینده پژوهی.
شرایط عمومی:

۱ـ داشتن عضویت رسمی قطعی و پیمانی؛
۲ـ داشــتن حداقل ۴ و حداکثر ۲۴ سال سنوات 

خدمتی؛
۳ـ کمتر از ۴۵ سال سن؛

۴ـ داشتن صاحیت های عمومی)امنیتی، مکتبی 
و...( و روحیه خدمت جهادی و انقابی؛

۵ـ برخورداری از سامت جسمی و روحی الزم 
و نداشتن نقص عضو مؤثر.

شرایط اختصاصی:
۱ـ داشــتن مدرک دکتری تخصصی مورد تأیید 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری یا ســطح ۴ 

مدیریت حوزه علمیه؛
۲ـ احراز صاحیت علمی؛

۳ـ تسلط به یک زبان خارجی در حد استفاده از 
متون تخصصی رشته مربوط.

نحوه ارسال مدارک:
ـ متقاضیــان عضویت هیئت علمــی می توانند 
مدارک خود را از طریق ســامانه خودکارسازی 
مکاتبات اداری حــوزه نمایندگی به دفتر هیئت 
علمی دانشکده شــهید محاتی)ره( یا از طریق 

پست سفارشی به آدرس زیر ارسال کنند:
قم، میدان ارتش ، بلوار الغدیر ، بعد از دانشــگاه 
قم ، دانشــکده عقیدتی سیاسی شهید محاتی ، 

کدپستی ۳۷۱۶۱۴۶۷۳۲ 
افراد واجد شــرایط با مطالعه شرایط مندرج در 
فراخوان و کســب آگاهی از جزئیات بیشــتر به 
پایگاه اطاع رسانی بصیرت، سایت پاسدار ودفاتر 
نمایندگی ولی فقیه در رده ها مراجعه و برای تکمیل 
برگ ثبت نام و ارسال مدارک در تاریخ مقرر اقدام 
کنند. همچنین شــماره ۰۲۵۳۱۱۲۴۴۱9 آماده 

پاسخگویی در این زمینه است.
مهلت ارسال مدارک: تا ۱۳9۸/9/۲۵

علمی هیئت  جذب   فراخوان 
وه های معارف اسالمی دانشگاه های سپاه وهشگاه امام صادق)ع(، دانشکده شــهید محالتی و گر  پژ

نکته: تاکنون تعداد روزهای حضور ســرمربی تیم  ملی در ایران در ٦ ماه 
گذشته به ٣٠ روز هم نمی رسد و تا پایان  سال هم تیم  ملی برنامه ای ندارد 
که بخواهد به ایران بیاید؛ یعنی »ویلموتس« برای ٣٠ روز حضور در ایران 
اگر نرخ یورو را ١٣  هزار تومان حســاب کنیم، ١١ میلیارد و ٧٠٠ میلیون 
تومان دریافتی داشته است و دســتمزدش برای هر روز حضور در کشور 
٣٩٠  میلیون تومان و هر ســال ۲۴۰ میلیارد اســت. شــایان ذکر است، 
دستمزد معوقه ویلموتس را دولت و ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت 

کرده اند.
نظر: حاتم بخشی دولت در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی 
که نقش عمده ای در تأمین حقوق بازنشســتگان دارد، با بدهی های 
میلیاردی مواجه اســت. وضع وخیم این سازمان به گونه ای است 
که به دنبال بازپرداخت تســهیات دریافتی از نظام بانکی با استفاده 
از ابزارهــای مالی مانند تهاتر یا افزایش ســرمایه هســتند. در حال 
حاضر، رقم این بدهی این سازمان به نظام بانکی به 4۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. طیف طرف قرارداد با تأمین اجتماعی نیروهای 
ضعیف و کم توان هستند؛ اما اینکه این سازمان با چه پولی این مربیان 
را به ایران دعوت می کند نیز خود نوعی سرگرم ســازی مردم به امور 
دیگر برای فراموش کردن نیازهای واقعی شــان است . عاوه بر این 
بی توجهــی به مربیان داخلی و توان نیروهایــی که با پول بیت المال 
آمــوزش دیدند، در حالی که در هر جا مربیــان داخلی به کار گرفته 
 شدند و به مربیان جوان اعتماد شد مانند فوتبال ساحلی افتخارات 

زیادی به دست آمد!

میلیاردی! سرگرم سازی   
   نکته نظر    


