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براندازان شکست 
در تحلیل و ماهیت شناســی حوادث اخیر کشــور، سطحی ترین و 
سست بنیان ترین تحلیل، آن اســت که گفته شود به دنبال فوت خانم 
مهســا امینی، عده ای از مردم ناراحت شده و در اعتراض به این رویداد تلخ به 
خیابان ها آمدند، پلیس هم با معترضان برخورد نامناســب داشت و در نهایت 
حرکت های اعتراضی به اغتشاش کشیده شد. اصلی ترین دلیل بر نادرستی این 
تحلیل، شــکل نگرفتن اعتراض در میدان اســت. آنچه از همان ابتدا در کف 
خیابان رخ داد و بالفاصله فیلم  ها و عکس های آن در شــبکه های اجتماعی و 

ماهواره های آماده از قبل به صورت حرفه ای، گسترده و مستمر به نمایش درآمد، 
چیزی جز اغتشــاش، تخریب، حملــه به پلیس، آتش زدن امــوال عمومی و 
شخصی و تالش برای کشته سازی نبود. در کنار این رفتار میدانی اغتشاشگران، 
فعال شدن دستگاه عملیات  روانی جبهه استکبار با تمام توان آن هم به صورت 
شبانه روزی برای پشتیبانی از جریان میدانی اغتشاش و ترسیم اهداف آنان، دلیل 
دیگری برای نادرستی تحلیل پیش گفته اســت. اما دلیل روشن تر و آشکارتر، 
شعاری بود که هم اغتشاشگران در میدان سر می دادند و هم در البه الی گفته های 
مجریان دستگاه عملیات روانی به وفور تکرار می شد و آن عبارت بود از: »فوت 

مهسا بهانه است- اصل نظام نشانه است!«
بنابراین برای تحلیل درست حوادث اخیر و واکاوی ابعاد، زمینه ها، بازیگران 
و اهــداف آنان، باید نگاهی عمیــق، عالمانه و واقع بینانه بــه مجموعه ای از 
حوادث، رفتارها و مواضع داخلی ها و خارجی ها داشت. برای رسیدن به چنین 

تحلیلی، حداقل گزاره های زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
1ـ جبهه استکبار به دلیل شکست های راهبردی از انقالب اسالمی و ملت ایران 
در بیش از چهار دهه گذشته از یک سو، و ناکارآمدی ابزارهای نظامی، سیاسی 
و اقتصادیـ  مالی اش علیه جمهوری اسالمی از سوی دیگر، تنها امیدش برای 
براندازی جمهوری اسالمی، ایجاد اغتشاش، ناآرامی و بی ثبات سازی در داخل 
کشــور اســت. بنابراین، در میان راهبردهای جبهه دشمن با محوریت آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی، »اغتشاش«، »بی ثبات سازی« و »جنگ داخلی«، از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
2ـ رســانه و به ویژه فضای مجازی، ابزار اصلی دشمن برای جنگ  شناختی و 
آماده ســازی و مهیاکردن نیروها و زمینه ها برای اغتشاش است. سرمایه گذاری 
دشمن روی این ابزارها در دو هفته گذشته و به ویژه در سال های اخیر، به شدت 

افزایش یافته است. / ادامه در صفحه دوم

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

هنرشان  هنرشان برخی  برخی 
دامن زدن به اختالفات استدامن زدن به اختالفات است

نخبگان گرفتار در مارپیچ سکوت!
تنفس مصنوعی با عملیات تروریستی

بلوای سلبریتی ها
رؤیای براندازی با دوقطبی سازی!

عباس سلیمی نمین در گفت وگو با صبح صادق

واکاوی صبح صادق از سناریوی جبهه معاند در حوادث اخیر
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نگاه

  سرمقاله  
شکست براندازان

ادامه از صفحه یک/ 
3ـ دروغ پردازی و تحریک احساســات و 
عواطف مردم، بــه ویژه جوانان در برخی  
از موضوعات، از روش های اصلی دشمن 
برای فریــب مردم و زمینه ســازی ایجاد 
اغتشاش به شــمار می آید. در حوادث و 
فتنه های گذشته، مانند فتنه های 78، 88 
و اغتشاشــات و ناآرامی های 96 و 98، 
دروغ پردازی های دشمن و عوامل داخلی 

آن به وضوح مالحظه شد.
4ـ آمریکا دشمن اصلی انقالب اسالمی به 
شمار می آید و با کمک رژیم صهیونیستی، 
برخی از دولت های اروپایی و عربی منطقه 
و تمامی جریان های ضدانقالب، مخالف 
و معاند، یک جبهه برانداز برای جمهوری 
اسالمی تشکیل داده است. این جبهه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت 
و تا کنون مجموعه ای از اقدامات را علیه 
جمهوری اســالمی و ملت ایــران انجام 
داده، ولی تمامی طرح ها و برنامه های این 

جبهه با شکست مواجه شده است.
5ـ آمریکایی ها و متحدان شــان بر این تصور 
بودند که سال 1397 عمر جمهوری اسالمی 
به پایان خواهد رسید و سلطه آنان بر ایران بار 
دیگر بازتولید می شــود؛ اما در عمل، نه تنها 
جمهوری اسالمی ماند، بلکه روندها نمایان گر 
افــول قدرت آمریــکا و قدرت یابی روزافزون 
جمهوری اسالمی و جبهه مقاومت در منطقه 
است و روند قدرت یابی ایران با حل مشکالت 
اقتصادی اش، با روی کار آمدن دولت انقالبی 

و مردمی سیزدهم، شتاب گرفته است.
6ـ جبهــه اســتکبار با محوریــت آمریکا در 
سال های اخیر و پس از اغتشاشات سال 98، 
با سرمایه گذاری روی شبکه اغتشاش در داخل 
ایران به موازات جنگ رسانه ای، در کمین یک 

فرصت برای زدن جرقه های اغتشاش بود.
7ـ فوت خانم مهســا امینی، بهانه ای شد 
بــرای تولید فرصت طالیــی و به میدان 
آوردن اغتشاشــگران شبکه سازی شده در 
فضای مجازی، برای پیاده سازی نقشه های 
شیطانی کشته سازی، تخریب و برهم زدن 

آرامش و امنیت داخلی.
8ـ دســتگاه رسانه ای دشــمن و همه عوامل 
داخلی جبهه استکبار، با روایت غلط از فوت 
خانم امینی مبنی بر کشته شدن ایشان با ضرب 
و شتم مأموران انتظامی، سعی کردند تمامی 
ظرفیت هــای فکری و میدانی خــود را علیه 
جمهوری اســالمی فعال کنند تا این فرصت 

 غیر قابل تکرار( از دست نرود.
ً
)احتماال

9ـ رصــد تحــوالت و ماهیت شناســی 
بازیگران داخلی و خارجی در اغتشاشات 
اخیــر، یک واقعیت را آشــکار می کند و 
آن اینکه، جبهه اســتکبار برای برهم زدن 
ثبات، آرامــش و امنیت ایــران از طریق 
اغتشاشــگران با کمک دستگاه عملیات 
 روانــی و امپراتوری رســانه ای و فضای 
مجازی، با امید رسیدن به نتیجه و به زعم 
و پندار خود، تمام کردن دوران ایران مقتدر 
و با ثبات و پیش رونده به ســمت قله ها، 
تمامی ظرفیت ها، عوامل و عناصر خود را 

به میدان آورد و تمامی برگه ها را رو کرد.
10ـ در چهل و چهارمین ســال پیروزی 
انقــالب اســالمی، جهانیان بــار دیگر 
و مفتضحانه جبهه  شکســت ســنگین 
براندازان را به دست ملت ایران مشاهده 
کردند. درود بی پایــان خداوند متعال بر 
این ملت والیتمدار، بصیر و دشمن شناس 
که بهنگام توطئه های دشمن را با تکیه بر 
قدرت ایمان و پیــروی از والیت نقش بر 

آب می کنند.
اما نکتــه پایانی آنکه به تعبیــر رهبر حکیم 
انقالب اسالمی دشمن همانند مگس بر روی 
زخم ها می نشیند. مسئوالن کشور و دلسوزان 
انقالب و نظام، اگر می خواهند برای همیشه 
دشمن را ناامید کنند، باید آسیب ها را کاهش 

داده و زخم ها را درمان کنند.

حسین چخماقی
خبرنگار

   گزارش خبری    

نماینده ولی فقیه در ســپاه گفــت: »گفتمان ما 
در صنایع نظامی، گفتمان پیشــرفت و مقاومت 
اســت و امروز با تــالش جهــادی و انقالبی 
رزمندگان اسالم در بهترین شرایط پیش روندگی 
و پیش برندگی انقالب اسالمی  و در حال نزدیک 

شدن به تحقق تمدن نوین اسالمی هستیم.«

عبداللــه  والمســلمین  حجت االســالم 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در بازدید از 
ناو رزمی عملیاتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
»بسیار مایه افتخار و سربلندی است که دانشمندان 
جوان و افســران باانگیزه و خســتگی ناپذیر نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با وجود همه 
توطئه ها، فتنه ها و تحریم ها، چرخه های رشد و تعالی 
نظام اسالمی را با مجاهدت، اخالص و معنویت به 
حرکت در آورده و بدون اتکا به توان خارجی با توکل 
به خدای متعال می توانند شــناوری عظیم با بهترین  
تکنولوژی تولید کنند و دوستداران انقالب اسالمی 
و مظلومان عالم شادمان و دشمنان انقالب اسالمی و 

ظالمان و منافقان را ناامید کنند.«  
وی با بیان اینکه امروزه استکبار جهانی به اعتراف 

خود در راهبرد  »فشار حداکثری« شکست خورده 
است، افزود: »امروز تصویری که از آمریکا و دنیای 
غرب در فضای حقیقی وجود دارد، روند تنزل و افول 
اقتدار پوشالی در بسیاری از موضوعات اجتماعی، 
اخالقی، سیاسی و نظامی است تا آنجا که دوستان و 

متحدان شان در حال قطع امید از آنها هستند.«
حجت االسالم والمســلمین حاجی صادقی با 
اشاره به اثرات منفی زندگی بدون دین و دین زدایی 
در غرب  و آمریکا ابراز داشــت: »جامعه خســته و 
تهی از اخالق غرب، خیلی زودتر از آنکه فکرش را 
می کردیم، در حال فروپاشی و رو به افول است و ما 
نباید تجربه منفی پیموده شده  غرب در مسیر  غلط 

را بپیماییم.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشاره به برنامه های 
اخیر دشــمن در کشــور بیان کرد: »ایجاد و القای 
حس ناامیدی و ناتوانی از راهبردهای مهم دشــمن 
است. اینکه امروز جوانان دانشمند و افسران جوان 
و خســتگی ناپذیر ما در شــرایط تحریم همه جانبه 
جبهه استکبار توانسته اند یک ناو )شهید سلیمانی( 
با این عظمت و ظرفیت بــاالی رزمی، عملیاتی و 
دریانوردی طراحی و تولید کنند و تحریم ها را بی اثر 

و خنثی کنند، این نمونه ای از عزت ملی و افتخاری 
بس بزرگ برای کشور است.«

وی گفت: »اگر تجهیزات و صنایع به روز نظامی 
مانند همین ناوها، شــناورها، پهپادها، موشک ها، 
تجهیزات، سیســتم های جنگالی و الکترونیکی با 
اتکا بر توان داخلی نداشتیم، امروز دشمنان لحظه ای 
برای  از بین بردن و نابــودی ما درنگ نمی کردند و 
مثل برخی ملت ها که زور می گویند و آنها را تحقیر 
می کننــد، با ما هم رفتار می کردنــد؛ ولی ما امروز 
مشاهده می کنیم آنها نمی توانند به ما زور بگویند و 
این مرهــون هدایت مدبرانه و حکیمانه رهبرمعظم 
انقالب اسالمی و ایثار و مجاهدت همه رزمندگان 
نیروهای مســلح اســت که این توان بازدارندگی را 
برای کشــورمان به ارمغان آورده اند تا هیچ ظالمی 
نتواند ملت و کشور عزیز ما را تحقیر و مورد هجوم 

قرار دهد.«
حجت االســالم والمســلمین حاجی صادقی 
گفت: »امروز برجسته ترین مصداق قدرت، قدرت 
علمی است، قدرت ابتکار و خالقیت است و آنچه 
مــا را در کنار همه ابزارهای قدرت دیگری که طبق 
دستور »واعدوالهم ما استطعتم من قوه« می بینیم و 

این راهبرد اصلی سپاه است، در خالقیت، در ابتکار، 

در نوآوری، این ناو نمونه برداری و مهندسی معکوس 

 ایرانی و بومی است، کارهای 
ً
جایی نیست و کامال

ویژه ای انجام گرفتــه و می توانم بگویم یک معجزه 

صنعتی جهان اسالم است، سازه ای که طراحی، ایده 

پردازی و پدیدآورنده و محصول همه بومی و ایرانی 

است و در دنیا بی نظیر است. البته خدا کمک کرد، 

ما نبودیم، خدا بود که به دانشمندان جوان و نخبه ما 

این استعداد و توان عطا فرمود.«

حجت االســالم  والمســلمین حاجی صادقی 

در پایان با تشــکر از همه رزمندگان دریادل نیروی 

دریایی سپاه گفت: »من الزم می دانم از برادر عزیز 

و فوق العاده دوست داشــتنی مان سردار تنگسیری و 

همکاران شان، حوزه نمایندگی ولی فقیه در نیروی 

دریایی ســپاه، برادران حفاظت، با این انســجام و 

این توانمنــدی در کنــار آن توانمندی های دیگر به 

بحث های معنوی و معارف دینی توجه دارند، تشکر  

کنم، ان شاءالله ما به برکت دو بال علم و تقوا خیلی 

از سنگرهای بزرگ دیگر را فتح  خواهیم کرد.«

دفاعی صنعت   گفتمان 
پیشرفت و مقاومت است

کیش و مات دشمنان ایران

نماینده ولی فقیه در سپاه در جریان بازدید از ناو رزمی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

گزارش تحلیلی از سفر رئیس جمهور به نیویورک

4۲ ســال پس از حضور شــهید محمدعلی رجایی 
در نیویورک که نخســتین حضور مقامــات عالی رتبه 
جمهوری اســالمی ایران در صحن عمومی ســازمان 
ملل متحد به شمار می آمد، حجت االسالم والمسلمین 
سیدابراهیم رئیسی به عنوان هفتمین مقام اول اجرایی 
کشــورمان در تاریخ ۲9 شــهریور ســال جاری عازم 
نیویورک شــد تا افزون بر انجام چند دیدار دوجانبه با 
مقامات چند کشــور  دنیا، مواضع جمهوری اسالمی 
ایران در موضوعات مختلف را برای تمامی مسئوالن 

عالی رتبه کشورهای دنیا تبیین و تشریح کند. 
اگر بنا باشد در طول این چهار دهه و اندی، دو رویداد 
جذاب و حاشیه فراتر از متن را از حضور مقامات اول 
اجرایی کشــورمان در نیویورک آمریکا برشماریم، در 
وهله نخســت باید به نمایش آثار شکنجه های ساواک 
در  زندان هــای پهلــوی بر روی تن شــهید رجایی در 
سال 1359 اشاره کنیم و  در دومین مورد نیز به نمایش 
عکس شهید حاج قاسم سلیمانی از سوی رئیس دولت 
سیزدهم حین سخنرانی در صحن عمومی سازمان ملل 

متحد در سال 1401 بپردازیم. 
نقطه عطــف و کانونی حضور شــهید رجایی در 
سازمان ملل متحد، نشست مطبوعاتی بود؛ هنگامی که 
وی در برابر دوربین رســانه های جهان پای برهنه خود 
را که آثار شــکنجه های ســاواک بر روی آن مشخص 
بود، روی میز گذاشــت و گفت: »من به مدت دو سال 
در زندان  های رژیم شاه معدوم، زندانی کارتر و آمریکا 
بودم. آثار شکنجه و سختی هایی که در زندان بر من روا 
شــد، بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است. من 
دو ســاِل تمام ضربات شالق های کارتر را بر پای خود 
احساس کردم و این در حالی است که ما با گروگان ها 

 انسانی داریم.« 
ً
در جاسوس خانه، رفتاری کامال

4۲ ســال پس از این رویداد نیز حجت االســالم 
والمســلمین رئیسی در صحن ســازمان ملل متحد، 
هنگامی که از جنایات پرشــمار دولتمردان آمریکایی 
سخن می گفت، عکس سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی را بر روی دست خود گرفت و گفت: »مدتی 
پیش رئیس  جمهور سابق آمریکا اعالم کرد که داعش 
را آمریکا ایجاد کرده اســت؛ برای ما فرقی نمی کند که 
داعش، ساخته  دســِت کدام  یک از دولت های آمریکا 
باشد. مسئله این است که دولتی از آن طرف کره زمین، 
تصمیم گرفت کــه جغرافیای منطقه  مــا را به قیمت 
ریختن خون صدها هزار زن و کودک، دوباره خط کشی 
کند؛ اما جمهوری اســالمی، این پروژه را متوقف کرد 

و ســپس به عقب راند. فرماندهی و قهرمان این جنگ 
علیه تروریسم و نابودکننده  داعش کسی نبود جز سردار 
ســپهبد حاج قاسم سلیمانی. کســی که در راه آزادی 
ملت های منطقه به شهادت رسید و رئیس جمهور سابق 
آمریکا ســند این جنایت را به اسم خود زد. رسیدگی 
عادالنه قضایی به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا 
به آن اعتراف کرده، خدمت به انســانیت است تا از این 
ظلم که به ملت های منطقه شده است به نحوی دل های 
جراحت دیده از این ظلم تشــفی پیدا کند. رســیدگی 
عادالنه به جنایتی که رئیس جمهور سابق آمریکا به آن 
اعتراف کرده، خدمت به انسانی است تا از این پس ظلم 
زبون شــود و عدالت، سربلند باشد. ما اجرای عدالت 
و محاکمه آمر و مباشر شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 
را از طریــق یک دادگاه عادالنه تا حصول نتیجه قطعی 

دنبال خواهیم کرد.« 
همچنین رسانه های مختلف خارجی این بخش  از 
سخنان رئیس جمهور در اجالس سالیانه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد را نیز به صورت ویژه پوشش دادند: 
»اجرای عدالت سخت اســت و شاید به همین دلیل 
باشد که بسیاری از مدعیان صلح از عدالت گریزانند. 
ســؤال ما از دولت های مدعی آن است که اگر اراده ای 
بــرای اجرای عدالت ندارید، آیا تمایلی برای مقابله با 
ظلم هم ندارید؟ ملت ایران برای رســیدن به اهداف 
متعالــی عادالنه خود، هزینه داده اســت؛ چه آن زمان 
که صدام قرارداد الجزایر را پاره کرد و جنِگ تمام عیار 
نظامی را علیه ما آغاز کرد و چه زمانی که رئیس جمهور 
ســابق آمریکا توافق هسته ای را زیر پا گذاشت و جنِگ 
تمام عیاِر اقتصــادی راه انداخت و از جلوه جدیدی از 

جنایت علیه بشریت پرده برداری کرد.« 
حجت االسالم والمســلمین رئیسی درباره راهبرد 
سیاســت خارجی کشــورمان نیز گفت: »جمهوری 
اســالمی ایران خواســتار تعامل حداکثــری با همه  
کشورهای جهان به خصوص کشــورهای همسایه و 
دوست خود است. جنگ راه حل بحران ها نیست؛ بلکه 
مسیر حل بحران، گفت وگو و تفاهم است. جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان کشــوری قدرتمند در منطقه، 
دارای اراده و توانایی برای کمک به حل بحران هاست.« 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی پس از سخنرانی 
3 هزار و 387 کلمه ای خود در هفتاد و هفتمین مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد، در اقدامی جالب توجه، 
مسیر محل برگزاری اجالس تا هتل محل اقامت هیئت 
اعزامی ایران در نیویورک را به صورت پیاده طی کردند؛ 
این حرکت در حالی انجام شد که دشمنان قسم خورده 
ملت ایران از سلطنت طلب ها تا منافقین و سایر مزدوران 
اجیر شده، از روزها قبل سعی داشتند با ایجاد هیاهو، 
هرج ومــرج و آشــوب، برای هیئت اعزامی از ســوی 
جمهوری اسالمی ایران به نیویورک مشکل آفرینی کنند؛ 

اما آنچه در مقام عمل رخ داد، این بود که رئیس جمهور 
کشورمان در اقدامی که تا کنون سابقه نداشت از همان 
محــل به اصطالح تجمع ضدانقالبیــون در نیویورک 
به صورت پیــاده عبور کرد و تنها چنــد نفر معدود از 
این عناصر کــه در برابر این حرکت حجت االســالم 
والمســلمین رئیســی غافلگیر و بهت زده شده بودند، 
نسبت به حضور وی در نیویورک معترض شدند و شعار 

سر دادند. 
رئیس جمهور همچنین در حاشــیه حضور خود در 
هفتادوهفتمین اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، دیدارهای دوجانبه ای را با »آنتونیو گوترش« 
دبیر کل ســازمان ملل متحــد، »امانوئــل مکرون« 
رئیس جمهور فرانسه، »شــارل میشل« رئیس شورای 
اتحادیه اروپا، »لوئیس آرســه« رئیس جمهور بولیوی، 
پارملین« رئیس جمهور ســوئیس، »ســائولی  »گای 
نینیســته« رئیس جمهور فنالند، »الکساندر ووچیچ« 
رئیس جمهــور صربســتان، »امرســون منانگاگوا« 
میقاتی« نخست وزیر  رئیس جمهور زیمباوه، »نجیب 
لبنان، »فومیو کیشــیدا« نخســت وزیر ژاپن و »شهباز 
شریف« نخست  وزیر پاکستان، »مصطفی الکاظمی« 
نخســت  وزیر عراق، »نیکول پاشینیان« نخست وزیر 

ارمنستان برگزار کرد. 
رئیس جمهور در پایان این دیدارهای دوجانبه بیان 
داشــت: »با رغبتی که امروز میان کشورهای مختلف 
برای گسترش  تعامالت اقتصادی و تجاری با جمهوری 
اسالمی وجود دارد، دستگاه های مسئول موظف هستند 

با تالش مضاعف این ظرفیت ها را فعال کنند.« 
ســخنرانی در اجالس تحول آموزش سازمان ملل 
با عنوان »توجه به خانــواده، عدالت و معنویت در امر 
آموزش«، حضور در جلســه مدیران ارشد رسانه های 
ان بی سی، نیویورکر، گاردین، نیویورک تایمز، المانیتور 
و دیپلماتیک برای بیان دستاوردها و مواضع جمهوری 
اســالمی ایــران در حوزه های مختلف، شــرکت در 
نشست با رهبران ادیان الهی و حضور در نشست خبری 
با رســانه های خارجی نیز، از دیگر برنامه های رئیس 

دولت سیزدهم در جریان سفر به نیویورک بود. 
حجت االســالم والمســلمین رئیســی در جریان 
نشست خبری خود با رسانه های خارجی در نیویورک، 
در خصوص آخرین خبرها از مذاکرات هســته ای نیز 
گفت: »برای رســیدن به توافق واقعی و اطمینان بخش 
باید پرونده پادمانی در آژانس بســته شود؛ وگرنه ایران 
همواره در معرض تهدید خواهد بــود. ایران تصمیم 
خود را در این زمینه اعالم کرده است و اگر کشورهای 
اروپایــی و آمریکا مصمم هســتند، باید تصمیم خود 
را بگیرند؛ اکنون توپ در زمین آمریکایی هاســت اگر 
می خواهند نســبت به این توافق پایبند باشند و جدی 
 اعالم کنند و در عمل و اقدام نشان 

ً
هســتند، باید رسما

دهند. اگر نسبت به توافق پایبندی نشان دهند، جمهوری 
اســالمی ایران حتما از یک توافق عادالنه و خوب که 
از آن انتفاع اقتصادی داشــته باشــد، استقبال می کند. 
با توجه به تجربه ایران در نقــض تعهد آمریکایی ها و 
عدم انجام تعهد اروپایی ها، باید بــه ما حق داد که در 
این رابطه خواســته های مان را پیگیری کنیم که توافقی 
اطمینان بخش و پایدار شکل گیرد. تنها طرفی که طبق 
اعــالم آژانس به تعهدات خود عمــل کرد، جمهوری 
اسالمی ایران بود و حال چگونه است که بدون تضمین 

بگوییم این توافق انجام شد.« 
از ســوی دیگر رئیس جمهــور در مصاحبه ای که 
پیش از عزیمت به نیویورک با خبرنگار شــبکه خبری 
»سی بی اس« آمریکا انجام داد، بر این نکته اذعان داشت 
که برنامه ای بــرای دیدار و گفت وگو بــا »جو بایدن« 
همتای آمریکایی خود ندارد؛ چرا که هیچ گونه تفاوتی 

بین دولت های ترامپ و بایدن ندیده است. 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه و »علی 
باقری« مذاکره کننده ارشد کشورمان نیز در جریان سفر 
هیئت اعزامی جمهوری اسالمی ایران به نیویورک، با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه 
کــره  جنوبی، ســریالنکا، نیکاراگوئــه، کویت، قطر، 
ســوئیس و نماینده هیئت اعزامی هلند دیدار کردند و 
دیدگاه های کشــورمان را در باب مسائل و موضوعات 

مختلف جهان و ایران با آنها در میان گذاشتند. 
در همیــن رابطه، »احمد راســتینه« ســخنگوی 
کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با »صبح صادق« اظهار کرد: »حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی طی سخنان خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل، چهره ریاکارانه آمریکا را نقش بر آب کرد 
و یک بار دیگر رفتار دوگانه دولتمردان آمریکایی درباره 
جمهوری اسالمی ایران را به صورت جدی به چالش 

کشید.«
وی با بیان اینکه حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
بــا باال بردن تصویر شــهید ســلیمانی در واقع پرچم 
دفاع از حقوق بشــر و مبارزه با تروریسم را برافراشت، 
گفــت: »نمایــش عکس ســردار دل ها حاج قاســم 
سلیمانی از ســوی حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
در مجمع عمومی ســازمان ملل که اقدامی مبتکرانه و 
متحورانه قلمداد می شد و در پی آن سخنان عزتمندانه 
رئیس جمهور در خصوص نقش بارز و محوری شهید 
ســلیمانی در نابودی داعش، جنایتــکار بودن دولت 

تروریسم آمریکا را برای همگان هویدا کرد.«
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس همچنین 
تصریــح کرد: »رئیس جمهور همچنین به درســتی با 
طرح این موضوع که ســازمان ملل باید سازمانی برای 
همه ملت ها باشد نه سازمان دولت ها، ساختار سازمان 

ملل را نقد کرد و به چالش کشید.«



شماره ۱۰63 |  دوشنبه  ۱۱ مهر ۱۴۰۱

سیاست
3

پرونده

علی حیدری
سردبیر

براندازی  رؤیای 
دوقطبی سازی! با 

یکی از واژه هایــی که در صحنه 
تحوالت سیاســی کاربرد دارد، 
 )Polarization( دوقطبی شــدن جامعه
است. این مسئله گاهی فراتر از دو قطبی با 
Political Di� )عنوان شــکاف سیاســی

vide( استفاده می شود.
ســیر تحــوالت سیاســی در جوامع 
گوناگون نشــان می دهد، شکل گیری دو 
قطبی امری اجتناب ناپذیر اســت و کمتر 
جامعه ای را می توان یافت که کنشــگران 
آن به فعالیت سیاسی آزاد اشتغال داشته 
باشــند، اما دوقطبی در آن شکل نگیرد. 
این روند مختص جوامع خاصی نیست 
و بیشــتر کشورها با آن دســت به گریبان 
هســتند. دوقطبی ها بیشــتر با اوج گیری 
فعالیت های سیاسی عمومی بروز و ظهور 

می یابند؛ مانند رقابت های انتخاباتی. 
شــاید دوقطبی به طور کلی بار منفی 
اما وقتی دوقطبی سازی  باشــد؛  نداشته 
با اهدافی به جز رقابت ســالم در فضای 
سیاسی و اجتماعی پایدار شکل بگیرد و 
علل و عوامل بیرونی غیرمتجانس در آن 
دخیل باشند، نه تنها مفید نخواهد بود؛ 

بلکه آسیب زا هم خواهد شد.
تجربه دو قطبی های سیاســی در ایران 
تجربه خوشــایندی نبوده و همواره زمینه 
مخالفت و درگیری را فراهم آورده است. 
شاید علت این وضعیت باورها و عالیق 
و نیز حب و بغض هایی باشــد که افکار 
عمومی نســبت به جریان ها و چهره های 
سیاســی دارد و بدون سوگیری و توجه به 
آن نمی تواند دربــاره آنها موضع گیری و 

تحلیل کند. 
ســاحت دیگــری از دو قطبی وجود 
دارد کــه در مبــارزات مــردم در جریان 
پیروزی انقالب اســالمی ریشه و سابقه 
دارد و آن، دوقطبی هایــی، مانندحــق و 
باطل، اســتضعاف و استکبار، انقالبی و 
غیرانقالبی، خودی و غیــر خودی و... 
اســت که در نوع خود ارزشمند و دارای 
مفاهیم عالیه اســالمی و انقالبی است. 
البته در مقاطع مختلف سیاســی برخی 
به تولید دوقطبی های دروغینی  جریان ها 

در جامعه دست می زدند تا افکار عمومی 
را منحرف و در مسیر اهداف سیاسی خود 

بسیج کنند.
که سال ها  دوقطبی ســازی سیاســی 
پیــش رهبر حکیم انقالب نســبت به آن 
هشدارهای الزم را داده اند، زمینه و بستر 
وضعیتی می شــود که جامعــه را مهیای 
نفوذ کرده و امنیت اجتماعی و روانی را با 
اخالل مواجه می کند. در جامعه دوقطبی 
ناآرامی، اغتشاش و آشوب بستر مناسبی 
برای ظهور و بروز پیدا می کند و موجبات 
خســارات مادی و انســانی را هم فراهم 

می آورد.
دشــمنان اســالم و انقــالب و ملت 
بزرگ ایران از این رو به دوقطبی سازی در 
کشورمان می اندیشــند و برای ایجاد آنها 
هزینه های کالنی می کنند که نزدیک ترین 
راه برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 
را بسط و توسعه زمینه های دو قطبی کردن 

جامعه می دانند. 
در جریــان حوادث اخیــر که با فوت 
مهســا امینی کلیــد خورد و بــا هدایت 
شــبکه های ضد انقالب بهانــه را برای 
آشوب و اغتشــاش فراهم کرد، می توان 
رّد پای تالش مرموزانه رسانه های معاند 
را بــرای ایجاد دو قطبی مشــاهده کرد. 
دوقطبی سازی ای که با تکیه بر موضوعاتی، 
مانند حجاب اجباری و حجاب اختیاری 
و موضع گیری های ســلبریتی ها شــکل 
گرفت و پیامدهای آن تا سطوح مختلف 
اجتماع را شامل شد. اگرچه خبرسازی ها 
و شایعه پراکنی های شبانه روزی رسانه های 
جبهه اســتکبار بر اذهان جوانــان بی اثر 
نیست؛ اما خوشبختانه مردم فهیم و بصیر 
ایران با تجربیات گرانسنگی که در بیش از 
چهار دهه کســب کرده اند، راه خود را از 
آشــوبگران و برهم زنندگان نظم و امنیت 
جــدا می دانند و به همین دلیل این توطئه 
مشترک دشمنان ملت ایران نیز با شکست 
مواجه خواهد شــد و مردم ایــران از این 
آزمون بزرگ هم ســرفراز بیرون خواهند 

آمد.
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پس از شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه 
جمهوری اســالمی ایــران در دوره ترامپ، آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی، برای مواجهــه با جمهوری 
اسالمی ایران راهبرد مشترکی را در پیش گرفتند که 

پایه اصلی آن در تحرکات امنیتی قرار دارد. 
آمریــکا این راهبــرد را با عنوان نبــرد در حوزه 
خاکستری و رژیم صهیونیستی آن را با عنوان مرگ 
با هــزاران چاقو بیان کردند. ترجمــان این راهبرد 
مشترک عبارت است از: ترکیب اقدامات کوچک 
بسیار، در جبهه های متعدد نظامی و دیپلماتیک که 

جایگزین حمله شدید به ایران است. 
یکــی از ابزارهــای پیاده ســازی ایــن راهبرد 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب است؛ بنابراین، 
آمریکا و رژیم صهیونیستی گروهک های تروریستی 
و سرســپرده را بــا حمایــت لجســتیکی و مالی 
ســازماندهی مجدد کرده تا به زعم خود جمهوری 
اسالمی ایران را با تهدید امنیتی در مرزهای مختلف 

درگیر کنند.
در راســتای این توطئه هماهنگ آمریکا و رژیم 
صهیونیستی، گروهک های تروریستی ضد انقالب 
کومله و دموکرات از ابتدای سال جاری با پشتیبانی 
مالی، لجستیکی و رسانه ای سرویس های جاسوسی 
معاند منطقه ای و فرامنطقه ای، طرح ها و برنامه هایی 
را به صــورت هدفمند و هماهنگ، برای به چالش 
کشیدن اقتدار و  امنیت جمهوری اسالمی ایران، به 
ویژه در منطقه شمال غرب و غرب کشور در دستور 
کار خود قرار دادند و به این منظور روند سازماندهی 
و تسلیح هســته های داخلی تشدید شده و همزمان 
اعزام تیم های مســلح به داخل کشــور در راستای 

اقتدارشــکنی و انجام اقدامــات خرابکارانه و ضد 
امنیتی به صورت ویژه در دستور کار گروهک ها قرار 
گرفت که نتیجه این اقدامات نمایش های تبلیغی و 
در مواردی ترور مظلومانه تعدادی از مرتبطان بومی 
نظام در منطقه بوده اســت. اقداماتی که با پشتیبانی 
مســتمر و همه جانبه رســانه های معانــد در حوزه 
منطقه ای و فرامنطقه ای و حمایت های پیدا و پنهان 
برخی از احزاب اقلیم شمال عراق )به ویژه پارتی( 
نیز همراه بوده اســت تا جایی کــه می توان گفت، 
برخی از این رسانه ها در قالب رسانه های اپوزیسیون 

ظاهر شده اند. 
افزون بر این اقدامــات، گروهک ها با حمایت 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به ساخت مقرهای 
متعــددی کرده اند کــه در گزارش هــای مختلف 
مشخص شــد رژیم صهیونیســتی به دنبال تبدیل 
این مقرها به پایگاه های جاسوســی و شنود در کنار 

اقدامات نظامی و تروریستی است. 
گروهک ها بعد از فوت مهسا امینی و اتفاقات و 

اغتشاشاتی که در کشور افتاد، زمینه را برای اقدامات 
تروریســتی خود مهیاتر از همیشه می دیدند، لذا با 
تمام امکانات اعم از تبلیغاتی و تجهیزات نظامی، 
ســعی داشتند فضای غرب کشور را متشنج کرده و 

جبهه ای علیه نظام اسالمی ایجاد کنند. 
جمهوری اســالمی ایران برای مقابله با توطئه 
آمریکایی و صهیونیستی ابتدا با هشدار به گروهک ها 
سعی داشت آنها را از اقدامات ضد امنیتی باز دارد و 
با هشدار چند باره به این گروهک ها و حامیان ایشان 
در منطقه، ضمن اعالم هوشیاری نظام، آنها را نسبت 
به عواقب همکاری شیطانی در طرح صهیونیستی 
آگاه کــرد؛ اما در مقابل گروهک های تروریســتی 
کومله و دموکرات بر اســاس خوی وطن فروشی، 
جنایــات خود را ادامه دادنــد که با عملیات نیروی 
زمینی علیه مواضــع گروهک ها همراه بود تا اجازه 
ایجاد چالش امنیتی داده نشود و راهبرد دولت های 
تروریســتی آمریکا و رژیم صهیونیســتی به عاقبت 

راهبرد فشار حداکثری ترامپ دچار شود!

مصطفی برزکار
معاون سیاسی 

نیروی زمینی سپاه

قاطع  پاسخ 
 به  توطئه هماهنگ دشمن

درباره حمله موشکی سپاه به مقرهای گروهک های تروریستی

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی

یتی ها سلبر بلوای 

بلــوای جدید پیــش آمده در کشــور 
تفاوت هایــی با حوادث مشــابه آن در 
ســال های پیشــین دارد که شــاید مهم ترین آن 
نقش آفرینی ویژه سلبریتی هاســت! سلبریتی به 
افرادی خاص گفته می شود که اغلب در عرصه 
هنر و ورزش فعالند و مورد توجه خاص مخاطبان 
قرار گرفتــه و هوادار یافته اند! ایــن تعلق تا مرز 
شیفتگی پیش رفته است؛ بنابراین، ابعاد گوناگون 
زندگی این افراد نیز مــورد توجه مخاطبان قرار 
گرفته است. آنها می خواهند یا سلبریتی باشند، یا 
 خود آنها شوند. 

ً
شبیه شان باشند، یا حتی گاه دقیقا

ســلبریتی ها در پارادایم سبک زندگی مدرن 
غربی به یکی از بازیگــران مهم عرصه فرهنگ 
و اجتمــاع و حتی سیاســت تبدیل شــده اند و 
جایگاهی برای آنان تعریف شده است! اظهارات 
و واکنش های آنها در قبال تحوالت جامعه با اقبال 
بخشی از جامعه همراه می شود و به نوعی موجب 
اثرگذاری اســت و می تواند منشأ اثر حرکت و 

تحولی در جامعه شود.
باید توجه کرد که این همه اعتبار برای سلبریتی 
به یمن فراگیری رسانه حاصل شده است. به واقع 
سلبریتی ها مخلوق رسانه اند و این پروپاگاندای 
رســانه ای اســت که به آنها حیات می بخشد و 
صدای آنها را عمومی می کند. از ســوی دیگر، 
فراموش نباید کرد که سلبریتی بدون مخاطب یا 
طرفدارانش کــه او را خلق کرده و از او حمایت 
می کنند، هیچ چیز نیست. بی توجهی مخاطبان 
می تواند یک شبه رسانه سلبریتی را خاموش کند.
جامعه امــروز ما که از یک ســو در فرهنگ 
و تمدن اســالمی – ایرانی ریشــه دارد و از دیگر 
ســو آمیخته به ســبک زندگی مدرن غربی شده 

است، با پارادوکس هایی در چگوگی مواجهه با 
سلبریتی ها، اعم از تعریف هویت، جایگاه و نقش 
اجتماعی و ...  مواجه است که هنوز ایده منسجم 
و همه جانبه ای در این باب مشــاهده نمی شود و 
حدود و ثغور فعالیت ها و اختیارات قانونی آنان 
تعریف نشده اســت که حاصل آن نوعی از هم 
گســیختگی و تفرق در مواجهه با این گروه های 

مرجع نوظهور است. 
نقش سلبریتی ها را می توان در حوادث اخیر 
کشور مشــاهده کرد. آنجا که هر روز خبری از 
واکنش تعدادی از آنان در فضای مجازی شنیده 
می شود. در این حوادث البته واکنش سلبریتی ها 
یکسان نبوده اســت، هر چند جریان برانداز در 
تالش اســت تا به مخاطبان این گونه القا کند که 
میان آنها تفاوتی وجود ندارد و همه در یک اردوگاه 
واحد قرار دارند. مروری بر مواضع سلبریتی ها در 
حوادث اخیر این حقیقت را آشکار می کند که ما 

حداقل با چهار دسته از آنان مواجه هستیم.
دســته اول آن بخش از ســلبریتی ها هستند 
که خود را به جمهوری اســالمی پایبند دانسته 
و صــف خود را از ضدانقالب جــدا کرده اند و 
در این شــرایطی که فشار بســیاری بر آنان وارد 
است، اعالم موضع در دفاع از انقالب اسالمی 
کرده اند. در این میان می توانیم به نام هایی چون 
داریوش یزدانی)بازیکن ســابق تیم استقالل(، 
وحید امیری، پروانه معصومی )بازیگر(،  جعفر 
دهقان )بازیگر( و ... اشــاره کــرد که با عزت و 
شرف خود در دفاع از جمهوری اسالمی موضع 

گیری کردند.
دسته دوم آنهایی هستند که در این معرکه فتنه 
سکوت کرده و در حالی که به سختی تحت فشار 
بودنــد، از هرگونه اظهارنظری پرهیز کردند. در 
این فهرست نام های بسیاری را می توان برشمرد 
که یکی از برجســته ترین آنها »حســن یزدانی« 
قهرمــان نامدار کشــتی ایران و جهان اســت. 
همچنان بزرگان و پیشکســوتان فوتبال ایران از 

علی پروین تا امیر قلعه نوعی و ده ها چهره بزرگ و 
کوچک دیگر... نیز بر همین رویه تأکید ورزیدند.
در مورد فشارهای وارده بر سلبریتی ها کافی 
اســت نگاهی به  نوشتار سردار آزمون انداخت. 
وی در مورد فضــای ایجاد شــده در این زمینه 
 باید از بازیکنان تیم ملی 

ً
نوشته اســت: »ضمنا

عذرخواهــی کنم. چون ایــن کار عجوالنه من 
باعث اذیت شدن دوستان عزیزم شد و از جانب 
بعضی کاربران، اهانت هایی به ملی پوشان شده 
که به هیچ وجه منصفانه نبود و اشتباه از من بوده.«
دسته ســوم کســانی بودند که نتوانستند در 
برابر فشارها تاب آورده یا برای همراهی با افکار 
عمومی معترضان، توئیتی با #مهســا_امینی را 
منتشــر کردند و در گذشت او را تسلیت گفتند. 
حداکثر واکنش برخی از آنها در پیام های شــان 
انتقاد در فضای بسته فرهنگی و مخالفت با گشت 
ارشاد بود. این دسته را مبتنی بر واکنش های شان 
می توان در زمره معترضان تقسیم کرد و مرزهایی 
برای آنان از اغتشاشــگران در نظر گرفت و نباید 
حســاب آنان را با دسته چهارم یکی کرد. به نظر 
می رسد، صحبت و گفت وگو با این افراد بخش 
قابل مالحظه ای از سوء تفاهمات را حل خواهد 

کرد.
در ایــن بین، دســته چهارمــی بودند که هر 
چند در میان صدها چهره شــناخته شده عرصه 
فرهنــگ و هنــر و ورزش، اقلیتی کم شــمار به 
حساب می آیند، اما در این روزها به یمن حمایت 
رسانه های بیگانه و ضدانقالب میدان دار آشوب 
و بلوا شده و توانســتند بر دنبال کننده های خود 
بیفزایند و مــورد تمجید دشــمنان این ملت از 
رجوی تا پهلوی قرار بگیرند! تکلیف این جمع 
معدود که اغلب نیز به خارج از کشور پناه برده اند، 
از سه گروه قبلی جداست و باید برای آنان حساب 

جداگانه ای باز کرد.

  حرف اول  
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رمز آشوب
ویژه بررسی وقایع اخیر

وایت ر جنگ 
اکنون و آیندۀ اغتشاشات در آینۀ جنگ روایت ها

فتنۀ اخیر یکی از مصداق های برجســتۀ 
»جنگ روایت ها« است و در درون خود، 1

درس ها و عبرت های فراوانی در این باره دارد. در 
بازی روایتی، »مســائل غیرمرتبــط« و »اجزای 
ناهمگون« به هم ربط داده می شــوند و »شــبکۀ 
پیچیــده« ای از معــادالت و مناســبات در میان 
متغّیرها طّراحی می شود؛ به گونه ای که مخاطب از 
دستیابی به »شناخت اطمینان بخش« بازمی ماند و 
نمی توانــد خود و ذهــن خــود را از این »فضای 
غالب« بیرون بکشــد و مســتقل و فــارغ از جّو 
ایجادشده اندیشه ورزی کند. در این حال، وظیفۀ ما 
عبارت است از »واسازی روایت«، نه تسلیم شدن 
در برابــر روایــت. به  بیــان  دیگر، اگــر روایت 
نمی ســازیم، نبایــد »روایــت زده« شــویم و در 
چارچوب هــا و قفس هایی تنفس کنیم که جریان 
معارض تولید کرده اســت. وظیفۀ ما، شکســتن 
همین روایت ها و در واقع کج روایت هاست. باید 
»ساختارشکنی ذهنی« کنیم و »گزینه های شناختِی 
جدید«ی در اختیار افــکار عمومی قرار بدهیم. 
ذهنّیت جمعی، همواره گرســنه است و محتاج 
تحلیل و تفسیر و روایت. باید برای او در مقابل هر 
واقعّیت، روایتی را ســاخت و آن را توزیع کرد تا 
شــاید در برابر روایت های معارض، تاب بیاورد و 

مردم را متقاعد کند.

ق واقعّیت، روایت هایی بر 
ّ

به محض تحق
آن بار می شــوند و به ایــن ترتیب، جنگ 2

روایت ها آغاز می شود و بر اساس مضمون روایت ها، 
جبهه بندی صــورت می گیرد. در ایــن ماجرا، ما 
»روایت نخست« را از آِن خود نکردیم و در انتظار 
نشستیم تا پس از شکل گیری روایت اّول، »مواجهۀ 
واکنشی« با آن داشته باشیم. در این مواقع، کار زیادی 
از رویارویی واکنشــی ساخته نیست و خواه ناخواه، 
فرصت ها و مزّیت هایی که در »مرحلۀ پیشاروایت« 
در اختیار ماست، از دست می روند یا ضعیف و رقیق 
می شوند. بنابراین مســئله عبارت است از سرعت 
عمل در ساخته وپرداخته کردن »روایت اّول«. چنین 
روایتی، محتمل است که »غالب« نیز شود. روشن 
اســت کــه ذهن هــای خالــی و آغشته نشــده به 
کج روایت ها را بهتر و آسان تر می شود جذب کرد  و 
همراه و همدل نگاه داشت، تا ذهن هایی که روایتی 

در بسترشان نشسته است و با آن انس گرفته اند.

بــازی روایتِی جبهۀ دشــمن، به این مورد 
محــدود نخواهــد بــود؛ بلکــه مــا با 3

روایتی 
ّ

»مجموعه« ای از کنش هــای روایتی و ضد
روبه رو خواهیم بود که یکی پــس از دیگری از راه 
می رسند و می خواهند اعصاب عمومی را بفرسایند 
 مّمتد« 

ّ
و امید اجتماعــی را بزدانید. این یک »خط

اســت که متوقف نخواهد شــد؛ چراکه دشــمن 
زین پس، هیچ اقدامی را بدون »پیوست روایتی« به 
انجام نخواهد رساند و به خوبی دریافته که می تواند با 
ذهن جمعی بــازی کند. در این صــورت، ما باید 
همواره نگران از دست رفتن »شناخت های پیشین« 

باشیم؛ »ساختارشکنی ذهنی«، به هیچ باوری رحم 
نمی کند و هدفی جز »بی ثبات ســازِی شــناختی« 
نــدارد. ذهــن جمعــی، دســتخوش طوفان ها و 
د خواهد شــد و بازی دشــمن، به 

ّ
تالطم های متعد

زمین برداشت ها و تفســیرها و درک ها تغییر یافته 
است؛ از این  رو، نباید سرگرم »واقعّیت« و اصالح 
آن شد و تصّور کرد که ساماندهی به واقعّیت، شرط 

الزم و کافی اســت. واقعّیت، هرچه که باشد، چه 
بســامان و چه نابســمان، این »روایت« اســت که 
تعیین کننده است و نتیجۀ نبرد را مشخص می  کند. 
»قدرت روایت« بر »قدرت واقعّیت«، پیشی گرفته و 
ت تاّمۀ تحّوالت اجتماعی تبدیل شده 

ّ
روایت به عل

اســت. با این حال، ما همچنان این وضع تاریخِی 
ی نگرفتــه و برای آن چاره ســازی 

ّ
جدید را جــد

نکرده ایم.

 زمانی بود که با مواجهۀ امنیتی، قّصه های 
تلخ پایان می پذیرفــت و فصل تازه آغاز 4

می شد، اما اکنون قواعد بازی تغییر کرده است. باید 
به ســراغ »ذهنّیت هــا« رفت و »شــناخت ها« و 
»معرفت ها« را دگرگون کرد. ما هیچ گزینۀ دیگری 
ت« و به طور 

ّ
در اختیار نداریم که بتواند در »بلندمد

»ریشه ای«، کارساز و راهگشــا باشد؛ نه فقط ما، 
بلکه این تقدیر کنونِی همۀ جوامع اســت. جهان 
کنونــی، چنین خصوصّیتی دارد و دشــمن نیز بر 
اساس درکی که از این موقعّیت تاریخی یافته است، 
کنش های خویش را صورت بندی می کند. در این 
ماجرا نیز تالش دشمن، معطوف به تثبیت روایِت 
نخست خویش اســت؛ می خواهد ثبات کند که 
داوری  ابتدایــی اش درســت بــود و هیچ یک از 
»توضیح های نظام جمهوری اســالمی«، معتبر و 
واقعی نیســتند. گفته شــد که این وضع انفعالی، 
برخاسته از تعلل ما در ساختن »روایت اّول« است. 
حال که چنین شده، باید تمام توان خویش را صرف 
»گــردآوری شــواهد عینــی« کنیــم و »مراجع 
اجتماعــی« را نیز بــه صحنۀ تأییــد و همراهی 
فرابخوانیم تا این کج روایت شکســته شود. در این 
جنگ ترکیبی، ما نیز باید »ترکیبی« و »چندالیه« 
عمل کنیــم و متناظر با حملۀ شــناختی و تهاجم 
روایتی، یک »جبهــۀ روایت گر« بیافرینیم که »در 
لحظه« و »متقن« بگویند و بنویسند و به این واسطه، 
زمام و عنان »ذهن جمعــی« را در اختیار خویش 

بگیرند.

بررسی و واکاوی نوع عملیات در بین نمازگزاران 
اهل سنت در مسجد مکی شهر زاهدان نشان دهنده 
یک عملیات تروریستی طراحی شده است. بدیهی 
است که عوامل تروریستی و اغتشاشگر با طراحی 
از قبل بــرای ناامن کردن زاهــدان به میدان آمده 
بودند تا اوضاع کشــور را ملتهب و ناامن نشــان 
دهند. در واقع، ناامیدی دشــمن و سرویس های 
امنیتی کشورهای مخالف از اغتشاشات و آشوب 
اخیر آنها را به سمت اقدامات جنون آمیز داعشی 
سوق داده اســت. در همین زمینه حسین مدرس 
خیابانی اســتاندار سیســتان و بلوچستان گفت: 
»عده ای آشوبگر که متعلق به گروه های تروریستی 
و تجزیه طلب هستند و هویت شان مشخص است، 
در پوشش نماز جمعه به یکی از محل های انتظامی 
به قصد تصرف حمله  کردند و با ســنگ پراکنی، 

اقدام به پرتاب مواد آتش زا و تیراندازی کردند.«
مدرس خیابانی تصریح کرد: »کســانی که قصد 
تصرف پاسگاه را داشــتند تروریست بودند و در 
ادامه اقدام به آتش زدن اموال عمومی کردند. این 
افراد چند فروشــگاه زنجیره ای متعلق به مردم را 
غارت کردند و به آتش زدند و به بانک ها و مراکز 
دولتی آســیب رســاندند.« به گفتــه وی، نیروی 
نظامی و انتظامی به این افراد پاسخ قاطعی دادند 
و تا دســتگیری این افراد تا نفــر آخر این برخورد 
ادامه دارد. وی افــزود: »همراهی نکردن مردم و 
اعالم برائت و تأیید نکــردن حرکت این افراد از 
ســوی علمای استان و به ویژه مولوی عبدالحمید 
جای تقدیر دارد و مردم به آرامش دعوت شدند.« 
مدرس خیابانی اظهار کرد: »سیستان و بلوچستان 
آرام است و شیعیان و سنی ها همانند برادر در کنار 
یکدیگر زندگی می کننــد و تالش ها برای ایجاد 
تفرقه بین مردم سیســتان و بلوچستان در روزهای 
اخیر بی نتیجه مانده بود و این استان فضای آرامی 
داشت تا اینکه تروریست ها فضای استان را برهم 

زدند.«

 انتخاب شهر زاهدان و مســجد مکی که کانون 
تجمع برادران اهل سنت برای برپایی نماز جمعه 
بود، نشــان می دهد محور شیطانی عبریـ  غربی 
ـ عربی با تصور اینکه با تاکتیک »کشته ســازی« 
می توانند آتش اختالف بین شیعه و سنی را روشن 

کنند، اقدام به چنین رفتاری کردند.
نکته قابل توجه آن است که در گذشته گروهک های 
تروریستی در شرق کشور بیشتر به دنبال اقدامات 
تروریستی در بین اهل تشیع بودند تا با تحریک آنها 
و اتهام زنی به برادران اهل سنت، اختالف مذهبی 
را به وجود بیاورند و منطقه را ناامن کنند، در حالی 
که این بار در بین اهل تســنن عملیات تروریستی 
صورت گرفت تا با اتهام زنی به حکومت اسالمی 
و نیروی انتظامی، تسنن را به موضوع حساس کنند 
و از طریق آنها به خواسته های نامشروع خود برسند 
که با هوشــیاری آنها نیز این فتنه خاموش شده و 
دشمن ناامیدتر از گذشته در میدان واقعی مواجه 

شد. 
اما با بررســی رفتار محور عبری ـ غربی ـ عربی 
می توان به ابعاد مختلف حادثه تروریستی زاهدان 

پی برد:

نکته اول این است که حادثه تروریستی 
زاهــدان و آشــوب های اخیر در صحنه الف

میدان شکســتی تمام عیار برای دشمن به شمار 
می آید؛ اما دشــمن با بهره گیــری از امپراتوری 
رسانه ای عظیم خود، ســعی در موفق نشان دادن 
گسترش یافتن آشوب و ناامنی در کشور را دارد که 
بایــد با در پیش گرفتن جهاد تبییــن، اجازه مانور 

دشمن در رسانه نیز داده نشود.

معانــدان با نظــام مقــدس جمهوری ب واکاوی رفتار تروریســتی دشــمنان و 
اسالمی ایران نشان می دهد، آنها در مرحله اول با 
تحریف واقعیت ها  دنبال تخریب نظام  جمهوری 
اسالمی هستند تا مردم و افکار عمومی را نسبت به 
حکومت تحریک کنند. به گونه ای که رسانه وابسته 
به آل ســعود با مطرح کردن حقوق زنان و حقوق 
اقوام مختلف سعی کرده است متهم سازی نظام به 
کوتاهی در حوزه های مذکور، آشوب و اعتراضات  
و ناامنی را  عمومی کند. البته این سیاســت نیز با 
هوشیاری و جداشدن مردم از صفوف آشوبگران  و 
گروهک های تروریســتی با شکست مواجه شده 

است.

کنار هم قرار دادن بیانیه های گروهک های  تروریســتی کومله، جیش الظلم و ... به ج
همراه بررســی رفتار و ســخنان سلطنت طلبان، 

منافقین و ... نشــان می دهد آنها همگی به دنبال 
تجزیه ایران هســتند؛ سیاستی که بنیان اصلی آن 
برگرفته از سیاست پنهانی روباه پیر در منطقه است.

بر اساس برخی گزاره ها، اندیشکده های  آمریکایی، با در نظر گرفتن شکست هایی د
که در طول بیش از چهار دهه از انقالب اسالمی 
خوردند و از تحریم، جنگ و منزوی سازی ایران 
راه به جایی نبردند، به دولت آمریکا پیشنهاد تمرکز 
بر روی افکار عمومی ایران دادند که با ایجاد فاصله 
بین مردم و انقالب اسالمی، سیاست براندازی را 
در پیــش بگیرند. بــه بیان ســاده، در نظر غرب، 
کم هزینه تریــن گزینه ساقط ســازی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران، جداســازی مردم از 
انقالب است. البته باید یادآور شد که مبنای نظام 
در واقع مردم است و این سیاست نیز راه به جایی 

نخواهد برد. 

حال این ســؤال مطرح می شود که چرا  دشمن در 
چنین زمانی به دنبال التهاب ســازی و ناامنی در 

کشور است؟
در پاسخ به پرسش مذکور باید گفت،  در طول عمر 
با برکت انقالب اسالمی، آمریکا به همراه متحدان 
خود همواره به دنبــال ضربه زدن، امتیاز گرفتن و 

محدودســازی ایران بودند تا بتوانند با تهی سازی 
قدرت نظام اسالمی، شرایط را به نفع خود تغییر 
دهند و ایران اسالمی را به سمت یک کشور مطیع 
و فرمانبــر خود ببرند. در حالــی که نه تنها چنین 
اتفاقی نیفتاد؛ بلکه جمهوری اســالمی ایران روز 
به روز قوی تــر و کارآمدتر شــد و از طرف دیگر 
مخالفان جمهوری اسالمی متحمل شکست ها و 
ناکامی های بزرگی در میدان عمل شدند. اگر تنها 
یک سال اخیر را بررسی کنیم، متوجه موفقیت های 
ایران در حوزه های مختلف خواهیم شد. ناکامی 
دشــمن در گرفتن امتیــاز در میدان دیپلماســی 
و ایســتادگی ایران در مقابــل زیاده خواهی های 
آمریکا و اروپا در جریان مذاکرات اخیر هسته ای، 
آشفتگی در سرزمین های اشغالی و حرکت رژیم 
صهیونیستی به سمت ســقوط، ناکامی عربستان 
سعودی در منطقه و موفقیت های چشمگیر محور 
مقاومت در منطقه، آشفتگی جامعه داخلی آمریکا، 
مدیریت تورم  در داخل کشــور و حرکت اقتصاد 
کشور به ســمت توســعه و بهبود معیشت مردم 
که رفته رفته در ســفر آحــاد جامعه قابل لمس تر 
می شــود و.... باعث شده است که محور عبریـ  
غربیـ  عربی به دنبال ایجاد آشوب و عملیات های 

تروریستی در داخل کشور بروند. 

یستی ور تنفس مصنوعی به آشوب با عملیات تر
اکبر معصومی

کارشناس بین الملل

مهدی جمشیدی
روزنامه نگار
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دین

سکوت! پیچ  مار در  گرفتار  نخبگان 
ضرورت تعیین تکلیف انقالبی نماهای ساکت در فتنه

تروریسم سازمان یافته
با نام جنبش جدید

رمز آشوب

شکل گیری فضای احساسی ـ اعتراضی درباره 
فوت »مهســا امینــی« در روزهــای اخیر، که 
هم اکنون به یکسری حرکت های هنجارشکن و 
مخرب منتهی شــده است، اگرچه در نوع خود 
بدیع به نظر می رسد؛ اما در عین حال اولین بار 
نیست که با وقوع یک رخداد، شاهد شکل گیری 
اعتراضی،  ـ  انتقادی  فضاسازی های سهمگین 
به ویژه در حوزه رســانه ای هســتیم. فضاهای 
شکل گرفته پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی، 
پرونده نوید افکاری و... را می توان شبیه فضای 
برســاخته در روزهای اخیر دانست. در همه این 
اتفاق ها گویا شــاهد تغییر شکل اعتراض ها به 
شــکل انتقال آنها به فضای رسانه ای هستیم؛ 
با این توضیــح که غلظت انتقادی و تقابلی این 
اعتراض ها در مقایســه با گذشــته تقویت شده 

است.

 Bفضاهای برساخته اعتراضی
براســاس مطالعات جامعه شناسی سیاسی جدید، 
ماهیت ایــن فضا را می توان براســاس بحث های 
»جنبش هــای اجتماعــی نویــن« تحلیــل کرد؛ 
جنبش هایی که در بستر رســانه ها شکل می گیرد، 
بیشــتر ماهیت فرهنگــی دارند؛ زیرا متشــکل از 
خرده فرهنگ های معارض اســت و »مخالفت در 
برابر قدرت رســمی« را به مثابه راهبرد به رسمیت 
شــناخته شــدن و ابراز وجود پیگیری می کند. به 
بیــان دقیق تر، باید گفت همه عوامل و نیروهایی که 
هویت رسمی و مسلط نظام را نمی پذیرند و انگیزه 
مقابله با آن را دارند، در رویدادهای مشابه به منظور 
شالوده شــکنی و اعتبارزدایی از این هویت مسلط 
تالش می کنند با موج سواری بر این رخدادها، بدون 
مشــخص شــدن ابعاد و زوایای رخدادها، به زعم 
خود به مبارزه منفی با نظام دست بزنند. فعاالن این 

جنبش نوین در ایران را می توان متشــکل از چهار 
طیف دانست:

1ـ بیگانــگان معــارض اعــم از آمریــکا، رژیــم 
صهیونیستی و اذناب منطقه ای آنها؛

گروه هــای  از  اعــم  داخلــی  ضدانقــالب  ۲ـ 
ســلطنت طلب، منافقین، نهضــت آزادی و... که 
در بستر رســانه ها و حتی دانشگاه های کشور نفوذ 

قابل توجهی دارند؛
3ـ برخی نخبگان سیاسی معارض که در سابقه آنها 
دست یازیدن به انواع تحرکات ضدامنیتی، مانند فتنه 

88 وجود دارد؛
4ـ الیه های ناراضی و معترض طبقه متوسط شهری.
ناگفته پیداســت که دشمنان خارجی رکن اصلی و 
سیاســت گذار این جنبش بوده که با بهره برداری از 
توان فکری ضدانقالب و نخبگان سیاسی معارض، 
تالش می کنند با همراهی الیه هایی از طبقه متوسط 
شهری که ســخن برخی نخبگان سیاسی معارض 
بــرای آنها مرجعیت دارد، در مقابل نظام، یارگیری 
و قدرت نمایــی کنند. به همین دلیل اســت که در 
وقایعی، مانند فوت مهسا امینی، به سرعت و شدت، 
فضا دوقطبی می شود. در واقع، این طیف ها که ناتوان 
از معارضه فیزیکی با نظام هستند، تالش می کنند با 
استفاده از بستر فضای مجازی، به شیوه نرم با نظام 
مبارزه کنند.  بنابراین، در حالی که دشمنان خارجی 
و ضدانقالب در راستای اهداف خود، با استفاده از 
بستر فضای مجازی، به معارضه با نظام برمی خیزند، 
الیه هایــی از جامعه نیز با پذیــرش روایت آنها از 

رخدادهای کشور، با آنها همراهی می کنند. 
نکته مهم در این ارتباط آن است که بررسی روندهای 
آشوب در ایران از دی ماه 96 تا کنون حکایت از آن 
دارد که طبقه متوسط شهری تا زمانی با این فضاهای 
اعتراضی همراهــی می کند که منجر بــه تقابل با 
نظام و تخریب نشــود. به همین دلیل، این طبقه نه 
در دی 1396 و نــه در آبان 1398 و نه در وضعیت 
کنونی با تغییر شیوه اعتراض های نرم)رسانه ای( به 
اردوکشی های خیابانی و اقدامات مخرب همراهی 
نکرد و نمی کند. بر این اساس، بیگانگان معارض و 
ضدانقالب، چون همــواره ناتوان از تحریک کردن 

و به صحنه آوردن طبقه متوســط شــهری هستند، 
به ســمت حرکت های خشــن، کور و تروریستی 
سوق می یابند. در این صورت اگرچه ممکن است 
تخریب هایی صورت گیرد، اما پردامنه نخواهد بود 

و به راحتی مدیریت می شود. 

 Bتشدید ظرفیت های دوقطبی ساز
همانگونه که اشاره شد، با توجه به ماهیت فرهنگی 
و هویتــی این جنبش، فعــاالن آن بــر حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی و هویتی متمرکز می شــوند که 
به راحتی ظرفیت دوقطبی ســازی، تشدید منازعه 
و تحریک شــکاف های اجتماعی را دارند. اگر به 
طور دقیق تر بخواهیم کانون تمرکز آنها را مشخص 
کنیم، می توانیم به آزادی های سیاسی و اجتماعی و 
در رأس آنها مسائل مرتبط با حقوق زنان و حجاب 
اشاره کنیم. با این توضیح که چون این جنبش هویت 
معــارض دارد، برای عرض انــدام در مقابل نظام، 
 تالش می کند که در حوزه های مرتبط با زنان و 

ً
اتفاقا

 روی حوزه های حساسیت  نظام دست 
ً
حجاب، دقیقا

بگذارد. به این ترتیب که کانون توجه آنها نه معطوف 
به حمایت از حقوق زنان و مســائل مربوط به عفت 
و حیا که معطوف به برخی آزادی های مسئله دار در 

ارتباط با زنان است. 
دقت در این نمونه، انگیزه آنها را به خوبی مشخص 
می کند. در حالی که »شلیر رسولی«، »میترا استاد« 

و »مهسا امینی« هر ســه زنان کردی هستند که در 
 بنا به ادعاهای 

ً
سال های اخیر از دنیا رفته اند و قاعدتا

مبتنی بر دفاع از حقوق زنان، فعاالن این جنبش باید 
از همه آنها حمایت می کردند، اما نوع واکنش آنها 
 متفاوت است. در 

ً
در قبال فوت هر یک از آنها کامال

قضیه شلیر رسولی چون اقدام وی معطوف به حفظ 
 هیچ صدایی به حمایت از 

ً
حیا و پاکدامنی بود، اساسا

او از سوی فعاالن این جنبش بلند نشد. در قضیه میترا 
استاد نیز چون در یک طرف ماجرا برخی فعاالن این 
جنبش حضور داشتند)اصالح طلبان رادیکال(، باز 
صدایی به حمایت از او بلند نشد. درواقع، از شلیر 
رسولی و میترا استاد حمایت نکردند، چون در قضیه 
فوت آنها، نشانه هایی)بهانه هایی( برای حمله به نظام 

و ارزش های آن یا دستگاه های آن وجود نداشت.
در ایــن میــان، پیرامون فوت مهســا امینی فضای 
سنگینی شــکل گرفت؛ زیرا در این قضیه هم بهانه 
الزم برای حمله به سیاســت های نظــام در حوزه 
حجاب و گشت ارشاد وجود داشت و هم نوع ماجرا 
به گونه ای بود که فعــاالن جنبش مذکور به راحتی 
تالش کردند تا بی پرده مطالبــات خود را در حوزه 

حجاب و پوشش زنان طرح کنند. 

 Bشیوه عمل آنها چگونه است؟
نکته مهم درباره شــیوه عمل این جنبش اجتماعی 
نوین آن اســت که در نحوه  عملکرد آن، »حقیقت« 

جایگاهی ندارد و آنچه راهنمای عمل آنهاســت، 
 انگیزه های سیاسی و معطوف به قدرت است؛ 

ً
صرفا

به این ترتیب که آنها در هر قضیه ای که رنگ و بویی 
از نظام داشته باشد، به هر نحو ممکن تالش می کنند 
تا به سم پاشی و روایت ســازی وارونه  دست بزنند. 
مســلم اســت که در این زمینه آنها از انواع و اقسام 
شــیوه های عملیات روانی و فریب، جعل اســناد، 
دروغ پردازی و... برای تحریک احساسات مخاطب 
خود و زمینه سازی برای پذیرش روایت جعلی خود 
از رخدادهای کشــور نزد مخاطبان خود اســتفاده 
می کنند. شــبیه این اتفاق را می توان در انتشار خبر 
دروغین خداحافظی پرستاران بیمارستان کسری با 
پیکر مهســا امینی دید که بالفاصله مشخص شد، 
 در 

ً
این فیلم مربوط به شخص دیگری است و اساسا

بیمارستان کسری رخ نداده است. بنابراین، ماهیت 
عمــل این جنبش در هوچی گــری و گل آلود کردن 
فضاســت تا در خالل آن، انواع و اقسام اتهام ها را 

متوجه نظام، دستگاه ها و کارگزاران آن کنند.

 Bچگونگی مواجهه
با توجه به ماهیت کار این جنبش و روایت ســازی 
وارونــه آن از وقایــع و رخدادهــای کشــور و این 
واقعیت که آنها این شــیوه کنش گری را در آینده در 
قبال رخدادهای مشــابه هم تکرار خواهند کرد، در 

مواجهه با آنها باید به چند نکته توجه کرد:
1ـ تــالش بــرای ارائــه روایت های دســت اول از 

رخدادهای کشور از سوی دستگاه های مسئول؛
۲ـ تقویت و تســریع در پاســخگویی دستگاه های 

مسئول در قبال عملکرد خود؛
3ـ رصد و مقابله با سرشاخه های آشوب گر و تسریع 
در خنثی ســازی عملیات روانی فعاالن این جنبش 
با عملیات رســانه ای هماهنگ از سوی رسانه های 

جریان انقالب.
در نهایــت باید به ایــن نکته نیز توجه داشــت که 
تأثیرپذیری برخی نیروهای انقالبی از روایت سازی 
وارونــه آنهــا از وقایع کشــور، آنها را بــه قدرت 
تأثیرگذاری خود امیدوار می کند که از این مهم نیز 

باید با مراقبت پرهیز شود.

مصطفی قربانی
دکتری علوم سیاسی

در حوزه علوم رسانه و ارتباطات نظریه ای با عنوان »مارپیچ 
ســکوت«)Spiral of silence( وجود دارد که در وضعیت 
امروز کشــور توجه به آن ضروری اســت. »الیزابت نوئل 
نیومن« مبدع این نظریه معتقد بود، مارپیچ سکوت تالش 
دارد تا نشان دهد انسان ها در صورتی که فکر کنند در جامعه 
خود در اقلیت قرار دارند، تمایلی به بیان عقایدشان نخواهند 
داشــت! در واقع، این نظریه، ســکوت گروهی را توضیح 
می دهد که احساس می کنند نظر و عقیده آنها از نظر تعداد 
در اقلیت قرار دارد، هرچند ممکن است در واقعیت درست 
نباشد. این نظریه بر اساس سه فرضیه زیر طراحی شده  است:
ـ انســان ها از نوعی توانایی شــبه آماری یا همان حس ششم 
برخوردارنــد که به آنها امکان می دهد افــکار و عقاید حاکم بر 
فضای عمومی جامعه را حتی بدون مراجعه به نتایج نظرسنجی ها 

تشخیص دهند.
ـ انســان ها از قرار گرفتن در انزوا بیم دارند و می دانند بیشتر چه 

نوع رفتارهایی ممکن است آنها را از نظر اجتماعی منزوی کند.
 به دلیل ترس از انزوای اجتماعی از ابراز آن دسته 

ً
ـ انسان ها عمدتا

از افکار و عقایدشان که در اقلیت است، خودداری می کنند.
نئومان افــکار عمومی را نه فقــط امور مربوط بــه دولت و 
حکومت، بلکه عامل فشار بر افراد برای همرنگ شدن با دیگران 
می داند. ریشه نظریه نئومان بر این مبناست که انسان ها به شدت 
از انزوا می ترســند؛ لذا اغلب انســان ها از تــرِس انزوا، بر ضد 
قضاوت ها و ارزیابی های خود عمل می کنند. در نتیجه اگر فضای 
حاکم افکار عمومی برخالف عقیده شــخص باشــد، شخص 

ساکت می ماند.
در ماجرای تلخ درگذشت مرحوم »مهسا امینی« نیزبه وضوح 
شاهد هستیم که دشمن با شــکل دهی جنگ روانی گسترده در 
حال تالش برای هدایت کردن نخبگان جامعه به مارپیچ سکوت 
و انفعال است تا از این طریق جامعه از توان هدایتگری نخبگان 
محروم شــده و اینگونه زمینه تشدید آشــوب و بحران در کشور 

فراهم شود.
اگر در بررسی ماجرای تلخ اخیر مشخص شد که فرد یا مقامی 
نقشی در درگذشت این خواهر عزیزمان داشته است، باید به جد 
با وی برخورد کرد؛ اما این برخورد باید منوط به مشخص شدن 
ابعاد پنهان ماجرا و اعالم نظر مراجع معتبر، به ویژه پزشک قانونی 
باشد و تا پیش از آن نباید دل و ادراک خود را به پیام های رسانه ای 

دشمنان کشورمان سپرد.
متأسفانه در ماجرای اخیر نیز شاهدیم که پس از وقوع حادثه 
تلخ اخیر جنگ رسانه ای گســترده ای از سوی رسانه های بیگانه 
شــکل گرفته و هر روز روایتی جدید از نحوه درگذشت وی در 

رسانه های فارســی زبان منتشر می شــود. در واقع امروز کشور 
گرفتار جنگ روایت پردازی شــدیدی شده اســت که نتیجه آن 
سکوت بخشــی از نخبگان کشور اســت! نخبگانی که از قضا 
اغلب متصدی مشاغل و مناصب فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و حتی رســانه ای قابل توجهی بوده و هستند؛ اما در بحران اخیر 
به پستو خزیده و در مارپیچ ســکوت منتظر بازگشت آرامش به 
کشــور مانده اند. پر واضح است که این قبیل افراد با پیش فرض 
در اقلیت بودن، تمایلی به هزینه خود در رخدادهایی از این دست 
ندارند؛ اما جالب است که همین طیف افراد در فضای پسا بحران 
صدایی بلندتر از سایر دوستداران انقالب داشته و خواهند داشت 
و صدای انقالبی بودن شــان بیش از دیگران گوش ها را خراش 

می دهد! 
تجربه انقالب اسالمی و حوادث پس از آن اثبات کرده است 
که دوســتداران واقعی نظام از هیچ فرصتی برای دفاع از انقالب 
و کشــور حتی با بذل جان خویش دریغ نمی کنند؛ اما همزمان 
عده ای نیز هســتند که هر چند نقاب انقالبی گری به چهره دارند 

و از این طریق مســئولیت های گوناگونی را به اشــغال خود در 
آورده اند؛ اما دراوج بحران ها، خبری از آنها نیست یا در تعطیالت 

به سر می  برند!
از ایــن رو نظام باید یک بار برای همیشــه تکلیف خود را با 
ســاکتان فتنه ها و آنهایی که در بحران هــای ضد امنیتی ملی به 
پستوهای عافیت می خزند، روشن کند؛ چرا که این طیف نخبگان 
 کانفورمیست ها یا حزب بادهایی هستند که در باطن خود 

ً
عمال

هیچ گونه دلبستگی به انقالب اسالمی نداشته و تنها شکل و ظاهر 
انقالبی خود را زمینه ساز معاش و کسب قدرت می دانند.

فراموش نکنیم که اندیشــکده صهیونیستی »بگین سادات« 
در ســال ۲0۲0 میالدی یکی از مهم ترین آســیب پذیری های 
جمهوری اســالمی ایران را فرصت دادن به افرادی معرفی کرده 
بــود که دارای ظواهر ایدئولوژیک بوده و از این طریق این ظواهر 
در مراکز حساس کشور نفوذ کرده اند. شکی نیست که بخشی از 
این افراد همان هایی هستند که رئیس سابق موساد از آنها با عنوان 

چشم و گوش یاد کرده است.
همچنین به یاد داشته باشید که شهریور ماه سال گذشته »باراک 
راوید« خبرنگار صهیونیستی پایگاه خبری آمریکایی »آکسیوس« 
در گزارشی نوشت، نفتالی بنت، نخست وزیر وقت رژیم در دیدار 
با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا راهبرد خود علیه ایران را با آن 
چیزی که مقامات صهیونیســتی با عنوان »مرگ با هزاران ضربه 

چاقو« نام می برند، مطرح کرد.
در پایان گفتنی اســت، بر اســاس این راهبرد صهیونیستی 
»ایجاد بحران هــا و تنش های کوچک، اما گســترده اقتصادی، 
سیاسی،حقوقی و رســانه ای« جای مقابله و مواجهه مستقیم با 
کشورمان را خواهد گرفت؛ از این رو فعالیت پر رنگ رسانه های 
فارســی زبان بیگانه در رابطه با ماجــرای تلخ اخیر به وضوح در 
چارچوب سیاست ضد ایرانی رژیم صهیونیستی ریشه داشته و بر 

همین مبنا دنبال می شود.

نوید کمالی
کارشناس رسانه

ویژه بررسی وقایع اخیر
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نگهبانان امنیت مردم
بدون شــک، هر جامعه ای برای رسیدن به تکامل 
و پیشرفت  استعدادهایش، به مؤلفه مهم و حیاتی 
»امنیت« نیازمند است. به عبارت دیگر، »امنیت 
اجتماعی« مســئله ای اســت که برای همه افراد 
اهمیــت دارد و آن را بــرای ادامه حیــات و بقای 
سرزمین خویش الزم و ضروری می دانند؛ اما نکته 
مهم این اســت که نیاز به امنیــت دغدغه جوامع 
امروزی نیســت و ســابقه ای به اندازه طول تاریخ 
دارد. از همین منظر نخســتین مباحث فلســفی، 
سیاسی و امنیت در آثار افالطون و ارسطو به چشم 

می خورد. 

 Bامنیت از تفکر جامعه شناسان
در این راستا، »منتسیکو« معتقد است، امنیت صلح و 
صلح اولین قانون طبیعت است؛ لذا بزرگ ترین اصول 
در حکومت، ایجاد امنیت اســت و مقصود از امنیت 
تنها حفظ حیات نیســت، بلکه تأمین آزادی اســت. 
»هابز«، »شرایط طبیعی« را شرایط ناامنی و »شرایط 
اجتماعی« را شــرایط امن برمی شــمارد. همچنین 
»جان الک« با رویکردی فراتر معتقد است: »مقصود 
از صلح و امنیت تنها آن نیســت که زنده بمانیم؛ بلکه 
منظور دســتیابی به رفاه، آســایش و ایجاد تسهیالت 

مشخص است که حق طبیعی ماست.«
امــا نیاز بــه امنیت و اهمیــت آن نه تنها در اندیشــه 
جامعه شناســان وجود دارد؛ بلکــه در ادیان الهی هم 
می توان ســابقه آن را جست وجو کرد. نکته قابل توجه 
این اســت که از 6 هــزار و ۲36 آیه قرآن کریم، 853 

مورد )1۲/6 درصد( آن درباره ایمنی و امنیت است. 
در ایــران نیز تأمیــن امنیت پیش از پیــروزی انقالب 
اسالمی بر عهده نظمیه بود؛ اما پس از انقالب و در حال 
حاضر بر عهده فرماندهی نیروی انتظامی)فراجا( است 

که از دهه 80 با ایجاد تحول، رویکرد جامعه محوری 
را برای بازسازی ســاختارها و روش های اجرایی در 

مأموریت  های محوله خود پیش گرفت. 

 B امنیت اجتماعی
در ایــن میان، از منظر افکار عمومــی وظایف نیروی 
انتظامــی در تأمین و حفظ امنیت تا حدودی روشــن 
است؛ اما شــاید کمتر کســی بداند که در تاریخ ۲4 
آذر 1361 حضــرت امام خمینــی )ره( خطاب به قوه 
قضائیه و سایر ارگان ها در این باره چه فرامینی را صادر 
کرده اند. شاخصه های امنیت اجتماعی در فرمان هشت 
ماده ای حضرت امام)ره( عبارتند از: اطمینان بخشیدن 
به مــردم، احترام به مال و آبروی مــردم و حفاظت از 
آن، حفظ حریم مردم و مبارزه با مظاهر فســاد، تعامل 
با ســایر قوای  مسلح برای ایجاد امنیت و همگامی با 
مردم در ایجاد نظم و امنیت. بنابراین، باید اذعان کرد 
که موارد مذکور به روشــنی گویای دیدگاه و اندیشــه 
ایشان در مناسبات امنیت و آزادی است.  در این راستا، 

تأمین بخشی از وظایف ایجابی دولت در تأمین امنیت 
با تالش نیروی انتظامی به منزله نماینده قانونی دولت 
در قالب وظایف و مأموریت ها صورت می پذیرد تا در 
این راستا آســودگی خاطر برای افراد جامعه در طول 
فعالیت های روزمره، امنیت در محل کســب و کار و 
تردد، حفظ ارزش های دینی و ملی و ... را فراهم آورد. 

 Bفلسفه وجودی نیروی انتظامی
فلسفه وجودی نیروی انتظامی برخورد با هرگونه ناامنی 
است که به دالیل مختلف ممکن است در جامعه ایجاد 
شــود، این وظیفه در حوزه امنیت اجتماعی قرار می 
گیرد. همانطور که پیشتر گفته شد، در گذشته رویکرد 
نیروی انتظامی در مواجهه با ناامنی شیوه سخت افزاری 
بود که از دهه 80 جای خود را به رویکرد جامعه محور 
با اســتفاده از مشــارکت مردم داد. به هر روی در هر 
جامعه ای، »پلیس« یک نیروی دولتی و اجبارگر است 
که قدرت مشورع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در 
اختیار دارد؛ اما در عین حال یک نیروی مدنی است که 

نباید میان او و مردم فاصله ای ایجاد شود. در سال های 
اخیر، اقدامات مناسبی در این راستا شکل گرفته است 
که بیش از دهه های پیش مردم نیروی انتظامی را کنار 

خود حس کرده اند. 
این در حالی اســت که یک دهه پیش از این تحول در 
شــاکله نیروی انتظامی، رهبر معظم انقالب اهمیت 
این مسئله را باور داشــتند و در بیانات خود در تاریخ 
1373/4/۲9 تأکیــد کــرده بودند: »وظیفــه نیروی 
انتظامی، تأمین امنیت اجتماعی است. معنای امنیت 
اجتماعی این اســت که مردم در محیط کار و زندگی 
خود، احساس ترس و تهدید و ناامنی نکنند. این مسئله 
خیلی مهم است. خداوند متعال در مقام منت گذاردن 
بر قریش می فرماید: »فلیعبدوا رب هذا البیت. الذی 
اطعمهم من جوع و آمنهــم من خوف«. یعنی امنیت 
دادن را بــه عنوان یکی از دو نعمــت مورد تأکید قرار 

می دهد.« 

 Bامنیت شهروندان
از این منظر نیروی انتظامی نهادی است که همواره در 
راســتای آرامش و حفظ امنیت جامعه گام برداشته و 
این امر هم یکی از جدی ترین مطالبات مردم اســت؛ 
لذا این رابطه دوسویه گویای این امر است که امنیت و 
اقتدار پلیس ضامن امنیت شهروندان است. در یک دهه 
اخیر، شاهد عملکرد به موقع و مناسب نیروی انتظامی 
در فتنه های گوناگونی، همچون وقایع پس از انتخابات 
88، دی مــاه 96 و آبان 98 بوده ایم. اکنون نیز به دنبال 
حوادث شهریور ماه، »ناجا« که حاال به »فراجا« تغییر 
نام پیدا کرده اســت، در مسیر حفظ امنیت کشور، به 
شــدت مظلومانه عمل کرده است. این مظلومیت در 
برابر رفتار اغتشاشــگران  به جایی رســید که  عباس 
گودرزی، نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اسالمی گفت: »پرسنل فراجا چه به صورت 
کلی و چه به صورت خاص در مورد این اغتشاشــات 
در عین اقتدار رفتاری متواضعانه دارند. در کجای دنیا 

دیده می شود به پلیس حمله شود و به عنوان نمونه فردی 
با چاقو شاهرگ پلیس را بزند و به پلیس آسیب برساند 

و پلیس رفتاری متواضعانه داشته باشد.«
سردار اشتری نیز  با تأکید بر اینکه پلیس حافظ جان، 
مال و ناموس مردم اســت، خاطر نشان کرد: »پلیس 
حافظ ارزش هــای واالی انقالب اســالمی، ضامن 
امنیت و آرامش کشــور و خادم مردم است. مجموعه  
انتظامی و خادمان مردم در فرماندهی انتظامی با شهدا 
و مردم عهد بسته اند که  تا آخر  کنار  آنها باشند؛ پلیس 
مقتدر، شجاعانه و هوشمندانه تر از گذشته با افراد مخل 

نظم و  امنیت مردم برخورد خواهد کرد.«

 Bجان کالم
با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب، هنوز 
هم دشــمنان اســالم و این مرز و بوم آرام ننشسته اند 
و هر روز از ترفنــد جدیدی برای ایجاد تنش و ناامنی 
اســتفاده می کنند. البته پر واضح است که با استواری 
نظام مقدس اســالمی، این اقدامــات همچنان ادامه 
داشــته باشــند. در کشــور ما نیروی انتظامی همپای 
تغییرات به وجود آمده در اجتماع، رویکردهای خود را 
نسبت به موضوع جرم و امنیت تغییر داده است و حال 
حاضر، در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا، ســتاد 
کل نیروی مســلح و در راستای بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی فعالیت های خود را تنظیم کرده است. از این 
رو سطوح گوناگون امنیت به ویژه تأمین امنیت عمومی 
و بسترســازی الزم برای ارتقای امنیت داخلی را باید 
از مهم ترین اقدامات دولت دانست که به طور معمول 
از طریق دســتگاه های انتظامی و امنیتی کشور تأمین 
می شود. از این منظر، »انتظام و امنیت جامعه« اصلی و 
ضروری به شمار می آید که پلیس و شهروندان، مکلف 
به ایجاد و صیانت از آن هســتند؛ در غیر این صورت 
جامعه دستخوش ناامنی شده و بدین وسیله منافع ملی 

و فردی به خطر می  افتد.

انسیه ربیعی
خبرنگار

یکی از دســتاوردهای پیروزی انقالب، ترکیب شــهربانی، 
ژاندارمری و کمیته انقالب اسالمی و تشکیل نیروی انتظامی 
در ســال 1370 بود. این امر اتفاقی بزرگ در حوزه پلیس 
کشور است؛ چراکه در دهه 80 تحوالت دیگری نیز در این 
بخــش رخ داد و آن، راه اندازی مراکز پلیس +10 بود که به 
منظور رفاه حال افراد جامعه شروع به کار کرد. به دنبال آن نیز 
سامانه 110 و نظارت همگانی 197 فعالیت خود را آغاز 
کردند که در این راستا ارتباط مردم با پلیس افزایش یافت. در 
پی اتخاذ این سیاست ها بود که ناجا به منزله بخشی فعال از 

یک جربان اجتماعی در کشور نقش آفرین شد. 

 Bپلیس فتا و شکست هجمه های سایبری
در سال 1389 نیز اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای پلیس 
آگاهی فراجا، به فرمان اســماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت 
انتظامی کشور به مثابه پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فراجا 
با نام مختصر پلیس »فتا« شروع به فعالیت کرد. در حال حاضر، 
این نیرو در کنار اقدامات پلیسی و فنی به سمت دانش محوری و 
علوم فناوری اطالعات حرکت کرده و از این رو توانســته است 
پرونده های مالباختگان و جرایم رایانه ای و هر گونه بزهکاری را 
در فضای سایبری پیگیری کند. ناگفته نماند که هوشیاری رهبر 
فرزانه انقالب و اهمیت قائل شــدن ایشان برای فضای مجازی 
سبب شد تا اکنون پلیس فتا در مقابل هجمه های مکرر دشمن به 

وسیله ابزارهای فناوری ایستادگی کند.

 B معاونت اجتماعی  در کنار مردم
همه این اقدامات در معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی ناجا 
انجام می شــود که به صورت تفویض اختیار به کالنتری ها، این 
امکان داده شده است تا با داشــتن دوایر مشاوره و مددکاری به 

انجام مشاوره های رایگان برای مردم اقدام کنند.
همانطور که گفته شد تأسیس نیروی انتظامی، اتفاقی شگرف در 
حوزه پلیس کشور به شمار می آید. گواه این مطلب نیز مقابله با 
انواع جرم و ســرعت و دقت عمل در کشف موضوعاتی، چون 
قاچاق، محموله های مواد مخدر، سرقت و ... است که در ادامه 
برای بیان اقدامات درخور و قابل توجه پلیس برخی از این آمار 

ارائه می شود. 

 Bدرخشش در مبارزه با مواد مخدر
در حوزه کشــف مواد مخدر آمار و ارقام در طول یک دهه قابل 
توجه است. در سال 1391 پلیس، 5۲ هزار کیلوگرم انواع مواد 
مخدر را کشف و ضبط کرد. این رقم در سال های 1400 و 1401 
به هزار و 900 تن رســید که حاصل تالش شــبانه روزی پلیس 

مبارزه با مواد مخدر در این سال هاست. 

 B مسیر طاقت فرسای مقابله با سرقت
در کشف سرقت و مبارزه با سارقان نیز عملکرد پلیس چشمگیر 
و البته پرفراز و نشیب است. هرچند ۲00 هزار سرقت در سال 

1388 به یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 رسیده؛ 
اما بیش از نیمی از سارقان دستگیر شده اند. البته باید اذعان کرد، 
سرقت علت های بسیاری دارد که بخش عمده آن به فقر اقتصادی 
و بیکاری مربوط است که به سرقت های خرد منتهی می شوند و 
آمار بیش از 50 درصد سرقت ها را به خود اختصاص می دهد. 

در حــال حاضر، راه اندازی گشــت های ضربتــی خودرویی و 
موتوری برای مقابله با ســرقت،  فعایت خــود را آغاز کرده اند؛ 
زیرا تمرکز مأموریت های پلیــس پایتخت برای مقابله جدی و 

همه جانبه با سرقت، زورگیری و سرقت های خشن است.
البته در راستای اقدامات مؤثر فراجا باید گفت، از آنجا که بسیاری 
از سارقان خرده پا و حتی برخی از زورگیران به دلیل مصرف مواد 
مخدر اقدام به سرقت و زورگیری می کنند، به محض دستگیری 
برای مدت حداقل شش ماه تحویل مراکز بازپروری خواهند شد 

و پس از آن به اتهامات آنها رسیدگی می شود.

 Bحضور به موقع پلیس در صحنه اغتشاشات
یکی از وقایع مهم که در یک دهه اخیر کشور را درگیر خود کرده، 

انواع اغتشاشات و ناآرامی های خیابانی است. در دی ماه 1396، 
در اعتراض به گرانی ها، چند استان کشور با هدایت ضدانقالبیون 
در خارج از کشور، صحنه اغتشاش شد؛ اما نیروی انتظامی در آن 

ایام با تدبیر و با حضور هوشمندانه به خوبی ایفای نقش کرد. 
بار دیگر در آبان سال 1398 به دلیل افزایش قیمت بنزین، کشور 
دچار ناآرامی های زیادی شد؛ اما پس از اینکه مردم صف خود را 
از اغتشاشگران جدا کردند، مأموران انتظامی توانستند اتفاقات را 
در کمتر از 7۲ ساعت خنثی کنند. طبق اعالم دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی کشور، اگر اقدامات ناجا در برخورد با اراذل و 
اوباش نبود، در آبان ماه 1399 که سالگرد وقایع آبان 1398 بود، 

هم کشور دچار مشکالت عدیده ای می شد. 
 در اغتشاشــات 30 شــهریور 1401 نیز مأموران پلیس با افراد 
شــرور و کسانی که اموال عمومی و خصوصی مردم را تخریب 
کردند، برخورد مقتدرانه ای داشت و توانست در کمتر از چهار 
روز، ناآرامی هــا را مدیریت و خنثی کند. مردم نیز به حمایت از 
نیروی انتظامی به خیابان آمدند و از اقدامات به موقع آنها تشکر 

کردند. 

 Bحضور شبانه روزی فراجا در مراسم اربعین
از دهه 80  یکی از وقایع مهم کشور ما مراسم پیاده روی اربعین 
اســت و یکی از دستگاه هایی که به صورت شبانه روزی پای کار 
می آید، پلیس خدمتگزار اســت که با خدمات بسیار خوب و 

شایسته خیل عموم زائران را مدیریت می کند. 
در همین راستا، صدور یک میلیون و 600 هزار گذرنامه و بیش 
از 600 هزار برگ تردد گذر موقت در کنار تمدید نزدیک به 400 
هزار گذرنامه از جمله اقدامات ارزنده پلیس در مراســم اربعین 
امســال بود. البته تأمین امنیت مطلوب زائران از مبدأ تا مقصد، 
هدایت و راهنمایی آنها در طول مسیر، برپایی موکب های متعدد 
و اسکان و پذیرایی زائران از دیگر اقدامات پلیس است که سند 

افتخاری برای مجموعه فراجا به شمار می آید.

 B حافظان امنیت، حافظان سالمت
از انتهای سال 1398 که کشــور درگیر ویروس کرونا شد، بعد 
از کادر درمان، پلیس بیشــترین خدمات را به مردم ارائه داد و از 
همان روزهای نخست با شعار حافظان امنیت در کنار حافظان 
سالمت، وارد میدان مبارزه با این بیماری شد. در همین راستا، 
مراکز درمانی نیروی انتظامی در اختیــار بیماران کرونایی قرار 

گرفت.
این همه ماجرا نبود. در دوران شیوع کرونا از سوی سودجویان 
بسیاری از اقالم دارویی احتکار شد که برخورد با محتکران اقالم 
مورد نیاز بــرای مقابله با کرونا، از جمله اقدامات مهم ناجا در 
سال 1399 است. از سوی دیگر در ایام کرونا ضدعفونی کردن 
معابر یکی از اقدامات مهمی بود که بــرای این امر فراجا پا به 
میدان گذاشت و در ادامه در اجرای محدودیت های کرونایی در 
حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز اقدامات درخور و شایســته ای 
انجام داد و توانست در عرصه مقابله با کرونا نقش مؤثری را ایفا 

کند.
نتیجه پس از پیروزی انقالب، پلیس به منزله یک نیروی قدرتمند 
در صف اول مقابله با جرم ایســتاد تا امنیت را در داخل کشور 
حفظ کند. از این رو، نیروی انتظامی یک سازمان جامعه محور 
بوده و مسئول سازی سایر دستگاه های و نهادهای ذی ربط در تولید 
امنیت جامعه  را برعهده دارد. رهبر معظم انقالب نیز با یک اقدام 
انقالبی و جهادی نیروی انتظامی را به فرماندهی نیروی انتظامی 
ارتقا دادند، این اقدام ایشان، نیروهای مسلح کشور به ویژه نیروی 
انتظامی را از انواع آسیب ها، نقشه ها و دسیسه های دشمنان نظام 
و انقالب مصون نگه مــی دارد. نتیجه عملکرد نیروی انتظامی 
حفظ سرمایه اجتماعی است که امر مهمی برای افزایش اعتماد 
عمومی جامعه به شمار می آید. در حال حاضر، نیروی انتظامی 
با تأسیس دانشکده امین، دانشکده راهور و حتی پلیس پیشگیری 
توانسته به صورت تخصصی و دانش محور نیروی متخصص، 

متعهد و دلسوز برای نظام و انقالب تربیت کند.

کارنامه درخشان
از مقابله با جرم تا خط مقدم کرونا

رمز آشوب
ویژه بررسی وقایع اخیر
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کمی درنگ و کمی انصاف!

بیایید کمــی هم ایرانی حــرف بزنیم، خودمان 
باشیم و با زبان مادری.

 ایرانــی اصیل؛ همواره نجیب بــوده و زالل، به 
دور از کلک و نفاق، رو راست و با وجدان. تازه اگر 
به عرق ایرانی بودن مان کمی هم روح مســلمانی و 
شیعه گری بدمیم، آنگاه وقار و شخصیت و فرهنگ و 
ادب ما، مثل همیشه زبانزد خاص و عام خواهد بود.
به طور مشــخص در این پاره مطلب، مخاطبم 
برخی چهره های سلبریتی در حوزه سینما و ورزش 

است. به راستی شما را چه شده است؟!
 از آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس و نوکران 
حلقه به گوش منطقه ای آنان، همچون آل سعود و آل 
خلیفه و ضد انقــالب و نخاله های دوران طاغوت 
و منافقین خون آشــام و غارتگران مفســد فراری و 
سیلی خوردگان از ملت، به ویژه داعشی های وحشی 
و رسانه ها و بوق های استکباری و امپریالیسم خبری 
و رســانه ای و ...  هیچ توقع و انتظــاری جز دوز و 
کلک و ظلم و ستم نسبت به ایران و ایرانی  نداشته 

و نداریم.
 اما شما چرا؟!  شما که اکنون پر مدعا و طلبکار 
در آتش عجب و کبر و خودســتایی می سوزید، آیا 
از شــکم مادر و صلب پدر، ســلبریتی و نام آشنا و 
هنرمند و فوتبالیست متولد شده اید؟ یا آنکه زیر نگاه 
معصومانه و پاک این ملت زجر کشیده و صبور که 
به دلقک بازی های شما به امیدی دلخوش کردند و 
برای موفقیت شما در هر میدان ورزشی دعا کردند، 
نام و نشــانی یافته اید و چهره شــده اید؟ کیست که 

نداند از امکانات میهن و وطن چه در صدا و ســیما 
و چه محیط های ورزشــی بی نهایت بهره بردید و 
البته برای هر برنامه و قدم خوب و بدتان میلیاردها 
تومان از هزینه بیت المال و جیب این ملت مظلوم به 
جیب زدید. دنیای الکچری و منازل کاخ گونه شما 
گواه روشنی است بر این مدعا. حال چه شده است 
که مســتانه فیل تان یاد هندوستان کرده و به ظاهر از 
مردم دم زده، ولی به واقع به دور از مردم، کاسه لیسی 
دشمنان ملت ایران را برای خویش افتخار یافته اید. 
اگــر ثمــره و خروجــی فعالیت هــای فرهنگی، 
هنری و ورزشــی شما این اســت که با بی رحمی 
دنبال کننده های خود را در مســیر تفکرات شیطانی 
قــرار داده  و پس مانده آخور اندیشــه های غربی و 
لیبرالی و سکوالری قوم یأجوج و مأجوج را نشخوار 
کنید یا از هر بی سر و پای فراری و مست شهوت و 
بی بندوباری الگو بسازید و در نهایت پرسه زن کوچه 
و بازار آوارگی و ذلت و خواری باشید، پس وای بر 

آنان که دل داده اند به دلقک بازی های شما!
بدانیــد که دلدادگان امام حســین)ع( همان که 
فرمود: »یا شیعه ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و ال 
تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم.«  فرهنگ 
و ادب و هنر و ورزشــی را که خروجی آن شــماها 
باشــید، هرگز در تراز ملت ایران ندانســته و هرگز 
وقعی به آن نمی نهند. پس بدانید که ملت غیور ایران 
یک موی حاج قاسم ســلیمانی ها  را با تمام دنیای 
عناصر سســت ایمان و بی بصیرتی همچون شــما 
عوض نمی کنند؛ حاج قاسمی که می گفت ما ملت 
امام حسینیم و در عمل هم این حقیقت را به اثبات 
رسانید. البته تقصیر شما نیست، تقصیر آنانی است 
که از ابتدا فرمان فرهنــگ و هنر و ورزش و کالس 
درس در برخی مدارس و دانشگاه ها را در این کشور 
انقالبی و سربلند به دست کسانی دادند که به جای 
فهم و درکی از ایران اســالمی و اصرار بر فرهنگ 
دینی و انقالبی، اســیر فرهنگ بیگانه بوده و سبک 

زندگی غربی و لیبرالی را پیشه خود کرده اند. این شد 
که پس از 43 ســال ایستادگی و مقاومت و عزت و 
اقتدار باید بــه بهانه ادعای حجاب اجباری یا دروغ 
شاخدار ضرب و شتم یک خواهر، فرزندان مظلوم 
ملت در نیروی انتظامی و بسیج را کف خیابان ها در 
برابر اراذل و اوباش داعشی صفتی قرار داده که طبق 
رهنمودهــا و آموزش ها و هدایت ها و تحریک های 
شما بر ایشــان تیغ و دشنه و سنگ و قمه و شمشیر 
نثار کنند و آماج حمالت وحشــیانه و ناجوانمردانه 
قــرار بدهند. تازه بدهکار هم می شــوند که چرا با 
مردم اینگونــه برخورد می کنند؟ به راســتی کدام 
مردم؟ کدام برخورد؟ چرا مسئله را وارونه پنداشته 
و در بــوق و کرنا می کنید؟ وقتــی حجاب اجباری 
رمز فتنه ای می شود که هرگز وجود نداشته و ندارد، 
 جای ظالــم و مظلوم هم در ادبیات منافقانه و 

ً
قطعا

مزورانه شما عوض می شود. آمار شهدا و مصدومان 
و تخریب های تحمیل شده بر ملت، بهترین گواه بر 

این مدعاست که این فرزندان غیرتمند و خویشتندار 
مردمند که آماج وحشی گری مشتی آدم نمای رذل با 

هدایت ها و حمایت های شما قرار می گیرند.
وقتی جای معترض با اغتشاشگر و جای مردم و 
خادمان امنیت جامعه، با ناامن کنندگان آن، و جای 
حیا و غیرت با بی فرهنگی و نیرنگ و خویشتن داری 
با تعرض و لجاجت و بی شرمی، و جای معروف با 
منکر وقیحانه عوض می شود؛ معلوم است که نتیجه 
آن ولنگاری و جفتک انداختن هر بی سر و پایی در 

فضای مجازی و نیز  کف خیابان ها گره می خورد. 
عجب امتحان و آزمون سختی است.  الهی همه 
آحــاد مردم به ویژه خواص و اهالی هنر و فرهنگ و 
ورزش از آن سربلند بیرون آیند و همواره در کشاکش 
حوادث ایام با بصیرت و درک و وجدان  ســربلند 
شوند. درود بر ارواح مقدس شهدای حریم امنیت 
آنان که برای صیانــت از ارزش های ملی و دینی و 

انقالبی از جان خویش مایه گذاشتند.

 ابوالقاسم علیزاده
 مسئول دفتر نمایندگی

 ولی فقیه در سپاه محمد 
رسول الله تهران بزرگ

رمز آشوب
ویژه بررسی وقایع اخیر

دوست داشت بی نام و نشان باشد
پای صحبت های خانواده شهید دوست محمدی، شهید مدافع امنیت

سخنی دردمندانه با سلبریتی ها

تقویم آخرین روزهای شــهریور و ماه صفر را نشان می دهد. در 
مشــهد موکب های میزبانی از زوار امام رئــوف در حال برپایی 
است. موکب هایی که می خواهند  اربعین حسینی در کربال را  به  

موکب های رضوی آخر صفر در  مشهدالرضا)ع( پیوند بزنند.
چند  روزی اســت که به بهانه فوت مهســا امینــی، اعتراضات 
مردمی جای خود را  به  اغتشاش و  آشوب و  بلوای ساختارشکنانه 
و  غیرقانونی منافقان و  ایادی دشمن داده است؛ سالیان سال است 
که  مشــهد در این ایام تمام تالش خــود را  به  میزبانی کریمانه از  
زائران رضــوی معطوف می کند تا  زائران حســینی و  دلدادگان 
رضوی در  امنیت و  آرامش به  زیارت این خطه از  بهشت مشرف 
شوند. در این میان 10 روز قبل در خیابان احمد آباد عده ای با حمله 
به موکب عزاداری پیامبر اعظم)ص(، »رسول دوست محمدی« 
خادم زائران رضوی را به شــهادت می رســانند. در این گزارش 

نکته هایی از زندگی شهید را از زبان خانواده  ایشان می خوانیم.  

 BBBB دوران نوجوانی شــهید چطور بود و چه اقدامات
فرهنگــی ای را در آن دوره از زندگــی بــه یــادگار 

گذاشتند؟ 
برادر شــهید: آقا رسول در پانزده ســالگی در حوزه بسیج فعال 
شد. ایشان در تمام اتفاقاتی که در گردان می افتاد، حضور داشت. 
همیشه هم بی نام و نشــان در صحنه ها حاضر می شد. بی نام و 

نشانی برایش اصلی بود که همیشه رعایت می کرد.

 BBBB.از فعالیت های فرهنگی شهید برای ما بگویید 
 آدم توداری بود و بیشــتر سکوت 

ً
برادر شــهید: رســول عموما

می کــرد. دامنه اطالعاتی که بنده دارم، ســوای از بحث برادری 
به ســبب رفاقت و دوستی ای که بین ما حاکم بود، به دست آمده 
 کلی بود. در 

ً
اســت. با این اوصاف باز هم خبری که می داد غالبا

اوایل ورود به بســیج در راهیان نور شــرکت می کرد. بعد ها که 
بزرگ تر شد در موکب هایی که به مناسبت اربعین برپا می شد به 
زوار حسینی)ع( خدمت می کرد. در دفاع از حرمین هم همیشه 
پای کار بود و همیشــه دوست داشــت در دفاع از حرمین شهید 

بشود.
این اواخر هم در بحث فرهنگی حجاب و عفاف به شدت فعالیت 

می کرد. ده روز قبل از شــهادتش مجوز فعالیت فرهنگی اش در 
موضوع حجاب و عفاف آمده بود. همیشــه در صحبت هایی که 
با همدیگر داشــتیم، می گفت نحوه اجرای امر به معروف و نهی 
از منکر باید متناسب با شرایط امروز باشد. اگر سیر تبلیغ اسالم 
را در ادوار و ازمنه مختلف نگاه کنیم، متوجه می شــویم هر بار با 
 در این دوره 

ً
شکل متناسب با آن دوره ابالغ شده است. ببینید مثال

دیگر پدر نمی تواند به فرزند خود زور بگوید که فالن کار را انجام 
بده یا نده؛ بلکه پدر باید شرایطی را برای صحبت کردن با فرزند 
بسازد که فرزند برای انجام آن رغبت پیدا کند. رسانه های بیگانه به 
این نکته رسیدند و با همین شیوه شروع به اغفال جوانان ما کردند. 

 BBBB از نحــوه ورود و برخورد ایشــان بــا قضایای اخیر
اغتشاشات توضیح بدهید.

مادر شهید: رسول، دو یادگار به نام امیرعلی چهارده ساله و ریحانه 
شش ســاله دارد که راهش را ادامه خواهند داد. اغتشاشات اخیر 
به ســرکردگی دشــمنان ما آمریکا و انگلیس خون خوار است. 
من آن شــب شنیدم کسی که به رســولم چاقو زده 18 سال بیشتر 
نداشته است. همه چیز مشخص است کار این دشمنان به جایی 
رسیده اســت که بچه های نوجوان و جوان ما را تحریک می کنند. 

درســت بچه هایی را وارد میدان کرده اند که آگاهی ندارند و خام 
هستند. 

خواهر شهید: واقعیت این اســت که این اغتشاشات بود که بر 
ما تحمیل شد. شهید طبق ســنوات گذشته در ایام شهادت امام 
رضا)ع( در حال برپایی موکب بود که عوامل اغتشاش آن درگیری 
را ایجاد کردند و به نزدیکی موکب رسیدند و آن درد بزرگ را بر ما 
و جامعه وارد کردند. مردم باید بدانند که زندگی افرادی که در این 
جریان خواه یا ناخواه شرکت داشتند، متفاوت خواهد بود و مثل 

قبل پیش نخواهد رفت. 
برادر شهید:  شهید بیشتر از هر چیز ملتزم به امور فرهنگی بود و 
کشور را همچون یک خانواده می دید و می گفت همه ما خواهر 
و برادریم زیر سایه یک پدر. شهید در کارهای فرهنگی خودش 
حتی از همراه بردن مدارک و گوشی همراه ممانعت می کرد برای 
اینکه نخواهد از مدارک و گوشی همراه خود به منظور ترساندن 
یا اعمال زور اســتفاده کند. برخی به ناحق می گویند ایشان چون 
می خواسته از اغتشاشگران فیلمبرداری کند، به شهادت رسیده 
اســت؛ در حالی که ما مدارک و گوشی شــهید را از منزل پیدا 

کردیم.

 BBBB صحبت شــما با رســانه های بیگانه کــه حامیان
اغتشاشات اخیر بودند، چیست؟

برادر شــهید: آنها جایگاهی ندارند تا ما با آنها صحبت کنیم یا 
نقدشان کنیم. یک زمانی اسم رسول دوست محمدی را می آوریم 
و می گوییم ایشــان فردی بود که با وجود شرایط سخت زندگی، 
بیست و دو سال تمام بدون پوشش بیمه و استخدام در این کشور 
از هیچ خدمتی دریغ نکرده است. بعد از افرادی که در آن ور آب 
هستند و علیه مردم کشــورمان اقدام می کنند، سخن می گویید. 
افرادی که با بودجه های هنگفت کشورهای متخاصم و معاند تمام 
 
ً
تالش شان را برای هجمه و آشوب در ایران به کار می گیرند. اصال

این دو فرد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

 BBBB.در پایان اگر حرفی با مردم دارید بیان کنید
برادر شهید: مردم باید بدانند زحماتی که برای این انقالب کشیده 
شــده، به راحتی به دست نیامده است. هر چند به دلیل تحریم، 
ما مشکالت اقتصادی و دارویی داریم؛ اما باید بدانیم و امیدوار 
باشــیم که این مشکالت طول عمر کوتاهی دارند و ان شاءالله به 

زودی همه این مشکالت برطرف خواهد شد.

 سید مهدی میرکتولی
خبرنگار
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وحدت و انســجام ملی بــرای همه 
کشــورها از مؤلفه های نــرم قدرت و 
امنیت ملی به شــمار می آیــد؛ از  این 
 رو کشــورها، آن را خــط قرمز خود 
می داننــد و اختالل یــا تضعیف آن را 
این  تلقــی می کنند.  راهبردی  تهدید 
مؤلفه در مجموعه منابع قدرت ملی و 
در خاطره تاریخی ملت ایران جایگاه 
ویژه ای دارد. ملت ایــران همان طور 
که بــرکات وجــود آن را بارها لمس 
کرده است، خسارت های جبران ناپذیر 
فقدان یا تضعیف آن را نیز به یاد دارد. 
بسیاری جمله طالیی امام خمینی)ره( 
را در وصیت نامــه سیاســی ـ الهــی  
ایشــان شــنیده اند که فرموده بودند: 
»وحــدت کلمه رمز پیــروزی و بقای 
انقالب است«. ایشــان برعکس رمز 
و راز شکســت ها را هــم در تفرقه و 
چندقطبی شــدن جامعه می دانستند. 
موالی مــا امیرالمؤمنین علی)ع( نیز 
در نهج البالغه فرمود: »ان الشیطان...

یعطیکــم بالجماعه الفرقــه و بالفرقه 
الفتنه«؛ همانا شیطان به جای وحدت 
به شما تفرقه می دهد و به این وسیله بین 

شما فتنه می اندازد. 
در حقیقت، پیروزی انقالب و عبور از 
بحران ها و چالش های دهه 60)جنگ 

نابرابر هشــت ســاله، ترورهای کور 
فرقــان،  منافقیــن،  گروهک هــای 
چریک های فدایی خلق، دموکرات و 
کومله و... تحــرکات تجزیه طلبانه در 
استان های مرزی با حمایت های آشکار 
دشمنان خارجی و...( همگی مرهون 

وحدت ملی ملت ایران بوده است.
آمریکا و متحدان غربی، عبری و عربی 
آنکه در مواجهه خود با انقالب اسالمی 
به این قــدرت ملی پی بــرده  و عامل 
شکســت های خــود را در این بعد از 
قدرت ملی دیده بودند، از دهه 1370 
به بعد برنامه محاسبه شده ای را برای 
شکستن همبســتگی ملی و قراردادن 
ملت ایران در برابر هم طراحی کردند 
که نمودهای آن را در سال های دهه 70 
و 80 ،90 و دهه 1400 با تاکتیک های 
مختلف مالحظــه کردیــم. در واقع 
دشمن به این نتیجه رسید که اگر نقاط 
وحدت و وفاق ملــی را از ملت ایران 
بگیــرد، می تواند تمام دســتاوردهای 
انقالب را از بین ببرد و برای همیشــه 
نگرانی شان نسبت به قدرتی به نام ایران 
 )HARTLAND(در منطقه قلب جهان
را از طریق تجزیــه ژئوپلیتیکی پایان  
بــا وجــود طرح ریزی های  اما  دهد. 
هدفمند و هوشــمندانه به یمن قدرت 
وفاق ملی همۀ ترفندها و تاکتیک های 
آنها طی سه دهه مورد اشاره ناکام ماند.     
ایران  دشــمنان قســم خورده ملت 

بــا وجــود شکســت در برنامه های 
وحدت شــکن بــا هــدف براندازی 
جمهــوری اســالمی، بــار دیگر در 
ســال 1401 با شــیوه جدیــدی وارد 
میدان شــده اند. در واقع، شکســت 
کامل فشــارحداکثری علیه ایران و از 
دست دادن همه اهرم های فشار برای 
جلوگیری از روند جدید رو به پیشرفت 
ایران در ابعاد مختلف ضرورت استفاده 
از تاکتیــک جدید را برای شکســتن 
وحدت و وفاق ملی برای شان به وجود 
آورد؛ از این رو زیرساخت های حرکت 
ضد وحدت را مهیا کردند. ســپس با 
فوت مهســا امینی برنامه های از پیش 
تعیین شــده خود را به اجرا در آوردند. 
سیاست های جدید آنها برای تخریب 
وحدت ملی استفاده از همۀ مؤلفه های 
اجتماعی، سیاســی، قومی، مذهبی و 
... اســت. با وجود این، دشمنان یکی 
از مختصات ملت ایــران را فراموش 
کردنــد و آن، اینکه هــر گاه ملت پی 
ببرد که دشمن تمامیت ایران یا کلیت 
نظام اســالمی را که با خون شــهدای 
زیادی به دســت آمده یا اسالم عزیز را 
هدف قرار داده اســت، با تمام قدرت 
در برابر آنها ایستاده و مقابله می کنند. 
بنابراین، دشــمن بداند که ملت ایران 
رمز پیروزی ها و پیشــرفت های خود 
را هیچ گاه با رمزهای کاذب فراموش 

نمی کنند. 

حفظ انســجام و آرامــش و همدلی و 
وحدت درونی یک کشــور، مهم ترین 
مقدمه و بستر حرکت جامعه به سمت 
پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور است. 
در این بستر وجود عوامل دیگر توسعه 
به خدمت آمده و فعال شــده و حاصل 
آن حرکت تحولی به ســمت اهداف و 
آرمان های مطلوب یک جامعه خواهد 

بود.
درک اهمیــت آرامــش و همدلی 
است که می تواند ما را به اغراض پنهان 
دشــمن از تالش برای ایجاد ناآرامی و 
اغتشــاش در کشــور راهنمایی کرده و 
مشخص کند که چرا همه توان دشمن 
در طول ســال های اخیر خــرج درگیر 
کردن جامعه ایرانی شــده است. تالش 
برای فعال سازی شکاف های اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی، در حوزه های قومی، 
مذهبی، نسلی، جنسیتی و ... از جمله 

همین هدف گذاری هاست.
این روزها کشورمان درگیر معرکه ای 
از همین جنس شده است. دشمنان در 
طول چند سال گذشته که کشور درگیر 
 امکان 

ً
کرونا بود، بیکار ننشسته و عمال

آشــوب خیابانی برای شــان مهیا نبود، 
خود را منتظر چنین روزی کرده بودند. 
برای شعله ور کردن آشوب کافی بود تا 

بهانه ای به دست شان بیاید؛ بهانه این بار 
مرگ ناگوار دختری بود که در محوطه 
انتظامی فوت شــد  مخصوص نیروی 
و اعتراضی که در پــس آن به عملکرد 

گشت ارشاد شکل گرفت!
معترضان اولیه در دو سطح اعتراض 
داشــتند؛ آنهایی که منتقــد چگونگی 
عملکرد گشــت ارشــاد بودند و دسته 
دیگر آنهایی که خواستار کنار گذاشتن 
کلــی آن بودند. موضــوع اعتراض هر 
چه بود، کافــی بود تا آنها کــه ایران را 
چندپاره می خواهند، فتنه را شروع کنند 
و اغتشاشگران در صف معترضان نفوذ 
کرده و تجمعات اعتراضی را به آشوب و 
بلوا بکشانند. این ماجرا هر چند توانست 
دو ســه روزی کشور را ملتهب کند، اما 
ســرانجام با تدبیر مســئوالن امنیتی و 
انتظامی کشــور، ماجرا فروکش کرد. 
اما سناریوی رسانه ای دشمن همچنان 
با همه توان و بــا دروغ پردازی های ریز 
و درشــت برای داغ نگه داشــتن دیگ 

اختالف، خود را به روزرسانی می کند.
برای مواجهــه با دشــمن در این 
مقطــع باید هدفگــذاری اصلی آن را 
مورد هجمه قرار داد. دشــمنان تداوم 
ناآرامی و بلــوا را می خواهند. آنها به 
خوبی می دانند کــه جدایی حتی یک 
وجب از خاک ایران میسر نیست، لذا 
به چندپارگی ایرانیان می اندیشند. ابراز 
ناراحتی نسبت به مرگ دختری جوان 

و حتی اعتراض به شیوه های عملکرد 
»گشــت ارشــاد«، می تواند به مثابه 
انتقادی در درون جامعه به رســمیت 
شناخته شــود، اما بهانه کردن آن برای 
ایجاد شکاف و دودستگی میان ملت و 
مملو کردن سینه ها و قلب ها از کینه ها 
و نفرت ها، سناریویی است که دشمنان 

این ملت طرح  کرده اند. 
در اینجا جامعه نیازمند تأمل و آرامش 
و بصیرت و هوشمندی و مدیریت خشم 
و احساســات خود هســتند، تا دشمن 
نتواند از این آب گل آلود فتنه، ماهی خود 
را صید کند. در این مسیر باید جامعه را 
به آرامش دعوت کرد تا انتقاد به شیوه ها 
و کارکردهــا در عرصــه حکمرانی در 
قالــب گفت وگو دنبال شــود. دوقطبی 
کردن جامعــه به موافقــان و مخالفان 
گشــت ارشــاد و حجــاب و ... ناآرام 
کردن خیابان و فریاد برآوردن شعارهای 
 با وهن 

ً
تحریک و تهییج کننده که معموال

و توهین نیز همراه است، نه تنها گرهی 
از مشکالت کشور نخواهد گشود، بلکه 

تنها بر کینه ها و عقده ها خواهد افزود. 
جامعــه ایران به همدلــی نیازمند 
است و این همدلی از میدان گفت وگو 
می گذرد، نه از معرکه بلوا و اغتشاش! 
هر کس با هر انگیزه ای از هر سوی این 
ماجرا جامعــه را تحریک کند، بدون 
شک خواسته یا ناخواسته در سناریوی 

دشمن حرکت کرده است.

وزی فراموش نمی شود رمز پیر آرامشیم و  همدلی  نیازمند 
سیامک باقری

دکترای علوم سیاسی
مهدی سعیدی

جریان شناس

انسیه ربیعی 
خبرنگار

رمز آشوب
ویژه بررسی وقایع اخیر

در واکنش به التهابات این روزها در کشــور، 
عباس ســلیمی نمین در گفت وگــو با صبح 
صادق، جامعه را به یک خانواده تشبیه کرد و 
گفت: »زمانی کــه یکی از اعضای خانواده به 
 حق یا ناحق عصبانی شود، نخستین کاری که 
سایر افراد خانواده انجام می دهند، این است 
که یک لیوان آب خنک به او می نوشانند و او 
را به آرامش دعوت می کننــد و پیش از اینکه 
عقالنیــت او تحت الشــعاع عصبانیت قرار 

بگیرد، اوضاع را آرام می کنند.«

 B لزوم کاهش خشم
به گــزارش خبرنگار صبح صادق عباس ســلیمی 
نمین محقق و پژوهشــگر در ادامه گفت: »بنابراین 
در شرایطی که این نوع عصبانیت بر روابط فی مابین 
جامعه حاکم اســت، در ابتدای امر باید خشــم و 
عصبانیت را کاهش داد؛ چراکه به  هرحال در جامعه 
بزرگ ایران ممکن است مســائلی اتفاق بیفتد که 
موجب تندخویی برخی از اقشــار شود یا درک آن 
از تحمل عده ای خارج باشد. پس باید پذیرفت که 
ایران جامعه بزرگی اســت و ممکن است اتفاقات 

ناگواری در آن رخ دهد.«

 B هنرشان دامن زدن به اختالفات
او در پاســخ به این پرســش که در زمــان وقوع 
اتفاقــات ناگوار چگونــه می توان آرامــش را به 
جامعه بازگرداند، تأکید کرد: »در وهله نخســت 
باید جلوی کســانی را که هنرشــان دامن زدن به 
اختالفات و خشــم ها در مواقع حســاس است، 
 باید مقابل این افراد ایستاد تا ساکت 

ً
گرفت و حتما

شــوند. در این مســیر هیچ جناحی از این غائله 
مستثنا نیســت و نباید اجازه داد این افراد بر تنور 

دودستگی ها و شکاف ها بدمند.«

 Bدشمنی ها ترمیم شود
این فعال سیاسی در ادامه با بیان اینکه در این مسیر 
ترمیم دشــمنی ها را باید پیش گرفت، عنوان کرد: 
»متأسفانه از ســال ها قبل عده ای تالش کردند بین 

احــزاب و گروه هایی که جامعه توســط آنها اداره 
می شــود و به عبارت دیگر قدرت، میان آنها در حال 
چرخش اســت و گاهی این حزب رأی می آورد و 
گاهی حزب دیگر، دشمنی رخ دهد. در صورتی  که 
باید تالش شود دشمنی میان احزاب و کدورت های 

عمیقی که بین افراد شکل گرفته، حل شود.«

 Bزمانی که دشمن گم می شود
او با اذعان بر این امر که گاهی خطاهایی از ســوی 
حزبی صورت می گیــرد و در برابر آن واکنش هایی 
را شاهدیم که می تواند کدورت ایجاد کند، تصریح 
کرد: »اگر به هر دلیلی کدورت و تنفری ایجاد شده، 
باید آنها را از بین برد یا در مســیر از بین بردن قرار 
داد؛ زیرا این اختالفات و کدورت ها زیان آور است 
و زمانی که تضاد و تنفر افراد متوجه احزاب داخلی 

شد، دشمن گم می شود.«
سلیمی نمین در بیان بیشــتر این مطلب توضیح 

داد: »به  عبارت  دیگر اگر جناح ها، رقیب داخلی 
خود را دشــمن فرض کنند؛ دشمن هم با آنها در 
برابر رقیب داخلی شان هم موضع می شود. در این 
شرایط است که دشــمن را دوست می پندارند و 

رقیب را دشمن.«

 Bرقیب جناحی دشمن نیست
این پژوهشــگر تاریخ با اشــاره به بیانات رهبری 
در ســال 1391 که فرمودنــد: »بعضی ها رقیب 
انتخاباتی خودشــان را »شیطان اکبر« به حساب 
می آورند! شــیطان اکبر آمریکاست، شیطان اکبر 
صهیونیسم است؛ رقیب جناحی که شیطان اکبر 
نیست، رقیب انتخاباتی که شیطان اکبر نیست«، 
تأکیــد کــرد: »علی رغم تذکرات رهبــری که با 
صراحت اعــالم کردند رقیب جناحی دشــمن 
نیســت، اغلب افراد فراموش کردند که گاهی در 
شــرایطی ممکن اســت تفکری را قبول نداشته 

 
ً
باشند؛ ولی باید با نگاه به اینکه فرد مخالف صرفا

دشمن نیســت، تفکر و خطاهای او را نقد کنند. 
اغلب از یاد می برند که دشــمن کسی است که با 
تمام توان می خواهد استقالل طلبی آن ها را نفی و 

زمین گیر کند.«

 B پیامدهای فاجعه آمیز فضای دوقطبی
او در ادامه یادآور شــد: »دو دهه اســت که این 
حالت در کشــور به وجود آمده و ما در قبال این 
پدیده بســیار شــوم که در جامعه شکل گرفته، 
احســاس نگرانی نداریم؛ در حالــی  که باید به 
 شدت نگران این معنا باشیم که دشمنی و تضاد 
که بیشــتر ناشــی از برخوردهای غیرمنصفانه 
و غیرعادالنه اســت، باعث می شــود تضادها، 
شــکاف ها و قطب بندی های داخلــی به وجود 
آید که تبعات آن در درازمدت بســیار فاجعه آمیز 

است.«

 Bبه  دور از توهین و اتهام نقد کنیم
این فعال سیاســی بابیان اینکه ممکن است عده ای 

 با چند نخبه اصالح طلب مشکل داریم، 
ً
بگویند مثال

پس ایرادی ندارد که آنها را له کنیم، خاطرنشان کرد: 

»باید توجه داشــت که این افراد طرفدارانی دارند و 

عده ای را با خود همراه کرده اند؛ ولو اینکه گمان کنیم 

این عده اندک هستند، هرچند که در انتخابات نشان 

دادند تعدادشان قابل توجه است. بنابراین زمانی که 

می خواهیم تفکر نخبگان آن جمع را نقد کنیم؛ نباید 

برخوردهای غیراخالقی و توهین داشــته باشیم و 

اتهامات ناروا بزنیم.«

او توضیــح داد: »در یک روزنامه اصولگرا مقاله ای 

خواندم که توهین بسیار بدی نسبت به سران جریان 

مقابل خود کرده و به نظر من که یک مورخ هستم، 

اتهامات ناروایی هم زده بود؛ زیرا یک بحث تاریخی 

را بیان می کرد و من به عنوان کسی که تاریخ خوانده 

چنین اتهامی را درست نمی دانم.«

 B تنفر مهلک برای جامعه
ســلیمی نمین با بیان اینکه اگر اشتباهی رخ  داده، 

باید نســبت به آن نقد دلسوزانه و عالمانه داشت، 

افزود: »وقتی نقد منصفانه نباشد، بدنه وابسته به 

آن جریان احساس تنفر خواهد کرد و این تنفر در 

درازمدت برای جامعه مهلک است؛ زیرا تنفر پاک 

نمی شود، در دل ها می ماند و در یک جایی خودش 

را نشان می دهد.«

او در پایــان تأکید کرد: »بایــد رویه ها را اصالح 

کنیم. برخی افراد مدام در حال سخنرانی هستند و 

حرف های بسیار بی ربط می زنند. فرض کنیم یک 

ورزشکار نسبت به موضوعی واکنش نشان داده و 

حرفی زده است؛ دلیل نمی شود که ما به آنها توهین 

کنیم. اگر اشتباه کرده، باید به او نقد درست داشته 

باشیم. اگرچه معتقدم باید بزرگوارانه از کنار برخی 

اظهارنظرها گذشت؛ اگر هم بناست نگذریم، باید 

یک نقد محترمانه در شأن نظام جمهوری اسالمی 

داشته باشیم و برابر افرادی که بر این تنفرها دامن 

می زنند، بایستیم.«

هنرشان  برخی 
دامن زدن به اختالفات است

عباس سلیمی نمین در گفت وگو با صبح صادق
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در شــماره قبل رعایت اخالق در جهاد تبیینی 
بررسی شــد که الزم است یکی از نکات مهم 
در این باره مورد توجه قرار بگیرد که گاه موجب 
غفلت می شود. نکته مهمی که در این باره باید 
عنایت ویژه ای به آن داشــت، تفاوت گذاشتن 
بین انتقاد و بی اخالقی است و نباید انتقاد را با 
بی اخالقی و ســیاه نمایی یکی پنداشت. رهبر 
معظم انقالب در دیدار بــا کارگزاران نظام در 
تاریخ 1384/8/8 درباره متفاوت بودن انتقاد و 
بی اخالقی این چنین می فرمایند: »انتقاد، طلب 
اصالح و مطالبه  مطالبات مردم، خوب است؛ 
عیب جویِی بی منطق، بزرگنمایی، تهمت زنی و 
افترا و شایعه پراکنِی بی اساس بد است؛ اینها را 

باید از هم تفکیک کرد. « 
امــا یکی دیگــر از الزامات تبیینــی که در 
عرصه های صحنه جهــاد باید مورد توجه قرار 
بگیرد و غافل شــدن از آن بــه هیچ نحو جایز 
نیست، مسئله تقویت ایمان و معنویت در بین 
مجاهدان این عرصه اســت. بــرای اینکه این 
حرکت الهی با ســرعت و قدرت بیشــتری به 
مســیر خود ادامه دهد، باید مجاهدان به تعبیر 
روایت ماننــد فوالد باشــند)کزبر الحدید( و 
به دنیال افزایش معنویــت و بصیرت و آگاهی 
بیشتری باشــند. رعایت تقوا و تقویت ایمان به 
عمل در جهاد تبیین به صورت مستقیم در میزان 
اثرگــذاری و موفقیت تبیین هــا و بیانات مؤثر 
است. ایمان به عمل و تالش برای افزایش آن را 

می توان به نسبت میان جسم و روح تشبیه کرد؛ 
بــه گونه ای که وقتی عمل از ایمــانـ  که ایمان 
روح عمل است ـ تهی شــود، بعد از مدتی به 
سستی و در نهایت موجب رها کردن آن عمل 
می شــود. در ارتباط بــا صحنه های اجتماعی 
هم می توان بیان کرد که ایمان به درســت بودن 
انجام کار و انگیزه الهی در ســر داشتن یکی از 
موجبات پذیرش مسئله در میان مردم می شود. 
به تعبیر شاعر زیبا سخن، سعدی شیرازی: »در 
این معنی سخن باید که جز سعدی نیاراید که 
هرچه از جان برون آید نشــیند الجرم بر دل«. 
رابطه بین افزایش ایمان و افزایش عمل توأم با 
آگاهی رابطه ای دوسویه است؛ یعنی با افزایش 
ایمان، عمل متناسب با ایمان افزایش یافته و با 
قدرت بیشتری انجام می شود و از طرفی عمل با 
قدرت و آگاهی می تواند منجر به افزایش ایمان 
و عمیق تر شدن معرفت انسانی شود. ایمان قوی 
و پیش برنــده می تواند صحنه منازعه در جنگ 
روایت ها و جنگ شناختی را تغییر دهد. به تعبیر 
قرآن، مؤمنان واقعی از راهی که انتخاب کرده اند 
و رفته اند، بر نمی گردند و تا آخرین نفس بر سر 

عهد خود می ایستند.  

همان طور که برای یک فروشنده دانستن ذائقه و 
سلیقه مشتری بســیار اهمیت دارد، نفوذ در عصر 
مدرن نیز برای رخنه کاالهای فرهنگی و ارزش های 
لیبرالی به جامعه هدف و تغییر سبک زندگی آن، 
نیازمند شــناخت ذائقه های آن است. ذائقه سازی 
از مؤلفه های مهم در جهان ســازی فرهنگ عامه 
آمریکایی و غربی به شمار می آید. بر اساس مدل 
برگر )۲00۲(، ذائقه ســازی فرهنگ مک ورلدی 
یا فرهنــگ عامه در کنــار »فرهنــگ داووس«، 
»فرهنگ روشــنفکرانه« و »فرهنگ پروتستانیسم 
کلیسایی« چهار خط مرتبط به هم و همزمان برای 
پیشبرد جهانی شدن فرهنگی است. او که جهانی 
شــدن فرهنگ را حرکت ایده ها و کاالها از غرب 
به ســمت سایر کشــورها می داند، معتقد است: 
»ذائقه های استاندارد« )چی بخورید، چی بپوشید، 
چی بگویید، چی ببینید و چــی گوش کنید و...( 
غلبه بر فرهنگ رسانه ای به سبک آمریکایی دارد. 
)سراج زاده و بابایی، 1389: 46( بنابراین ذائقه با 
رویکرد جامعه شناختی به فرآیندی اشاره دارد که 
از طریق آن افراد سبک زندگی و مصرف کاالهای 
فرهنگی شــان را انتخاب می کنند.)حیدرآبادی و 
همــکاران، 1390: 6۲( به این اعتبار بین ذائقه و 
ســبک زندگی رابطه وثیقی وجود دارد؛ ذائقه که 
عوض شد، ســبک زندگی متفاوت را می پذیرد. 
فالســفه ذائقه را به معنای داشتن استعداد و ذوق 

طبیعی زیبایی شناختی یا توانایی درک زیبایی های 
آثار هنری می داننــد. به همین دلیل نظریه پردازان 
نفوذ، با درک ُبعد زیباشــناختی انســان، نفوذ از 
نوع ذائقه ســازی را طراحی کرده اند. زیرا »زیبایی 
گرایشــی است در انسان، و هیچ کس نیست که از 
این حس، فارغ و خالی باشد«.)مطهری، 1371: 
ج1، 80( روی همه رفتــه، در نفوذ جاذبه محور، 
بــه هر دو وجــه ذائقه )هم معنای فلســفی و هم 

جامعه شناختی آن( توجه ویژه ای شده است.
بنابراین، می توان اینگونه نتیجه گرفت که ابزار 
نوین فرهنگی غرب و اشــاعه ارزش ها و فرهنگ 
عامه آمریکایی ذائقه زیباشــناختی انسان را آماج 
خود قرار داده اســت. بر اثر این فرآیند، در عصر 
مدرن »ادراک زیبایی شــناختی و ارزش شناختی 
انسان تغییر یافته اســت و این تغییر ذائقه و کنش 
انسان به سمت زیبایی شناسی نفسانی، نفوذ کلیت 
فرهنگ غرب را به همراه داشته است.«)احمدوند، 
1388: ۲۲8(در  این  راســتا، ابــزار هنری نقش 
کلیــدی را ایفا می کند. رهبر معظــم انقالب در 
این خصــوص می فرمایند: »یکــی از نکاتی که 
 به آن توجه 

ً
باید در مواجهه با دنیــای غرب کامال

داشــت، عامل و ابزار هنری اســت که در اختیار 
غربی هاست.... اینها به صورت پروژه ای یک ملت 
را تحت مطالعه قــرار می دهند، نقاط ضعفش را 
پیدا می کنند، از روان شناس و جامعه شناس و مورخ 
و هنرمند و اینها استفاده می کنند، راه های تسلط بر 
این ملت را پیدا می کنند؛ بعد به فیلم ساز، به فالن 
بنگاه هنری در هالیوود سفارش می کنند که بسازد و 
می سازد. .... این، شیوه حرکت غربی هاست؛ باید 

مراقب بود.«
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نفوذ نرم از مسیر ذائقه سازی
امیر قلی زاده

کارشناس  فرهنگی
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تقویت ایمان

   آفاق       تبیین    

سیامک باقری
دکترای علوم سیاسی

با توجه به ماهیت دینی انقالب اســالمی ایران، 
یکی از حوزه های بســیار مهمی که مورد توجه 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی)ره( و 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته، مبحث و آموزه های 
مهدویت بوده است و این موضوع بنیادی انقالب 
اسالمی، همواره با قوت ها و ضعف ها، فرصت ها 
و تهدیدات روبه رو بوده اســت. در این بین آنچه 
مهم اســت، شــناخت نقاط قوت و ضعف هم 
در مقام نظــر و نظریه پردازی و هم در مقام عمل 
به آموزه های مهدویت ضرورت تداوم اندیشــه 
مهدویت با آثار جهانی است. با این حال، اندیشه 
مهدویت در جمهوری اسالمی ایران ادامه داشته 
و اهمیت این موضوع به این برمی گردد که در واقع 
انقالب اسالمی به عنوان تنها انقالب دینی در قرن 
بیســتم در جهان، توانست نظم نوینی با مبانی و 
اندیشه دینی معطوف به مهدویت در جامعه حاکم 
کند. این امر به دگرگونی ساختاری، کارگزاری، 
تقنینی، سیاســت گذاری و در شــیوه و اهداف 
حکمرانی منجر شــد و  به نوبه خود تغییراتی را 
در محیط پیرامونی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
ایران برخالف منافع غرب، به ویژه آمریکا و رژیم 
غاصب صهیونیستی ایجاد کرد. انقالب اسالمی 
ایران با اندیشه مهدویت به منزله زمینه سازی برای 
ظهور، مبانی معرفت شناســی، هستی شناسی و 
انسان شناسی غرب را در جهان به چالش کشاند 
و همچنین هژمون و ســلطه بی منازع آمریکا در 
منطقه و جهان را با تهدیدات جدی مواجه کرد؛ 
به همین دلیل دشــمنی نظام استکبار جهانی با 
جمهوری اســالمی ایران ماهیت ذاتی دارد، نه 
عرضــی و امید به حل و فصل تضاد و اختالفات 
با جهان غرب با توافق برجام یا پذیرفتن معاهده 

FATF ، بیش از امید واهی نیست.

 B مهدویت از رهگذر انقالب اسالمی
برای اینکــه از مرحله انقالب اســالمی، نظام 
اســالمی، دولت اســالمی، جامعه اسالمی به 
تمدن نوین اسالمی برســیم، به اعمال تغییرات 
در حوزه هــای فردی و اجتماعی نیــازی داریم. 

انقالب اســالمی ایران در طول 40 ســاله خود 
خدماتی در راســتای احیــای فرهنگ »انتظار و 
مهدویت« انجام داده و در آشــنایی و انس مردم 
با امام عصر)عج( تالش بســیاری کرده که نباید 
نادیده گرفت با پیروزی انقالب اســالمی امیدی 
به مردم در سراسر جهان منتقل شد از باب اینکه 
برای ظهور حضرت ولی عصر نباید نشست؛ بلکه 
باید زمینه ظهور را فراهم کرد و برای زمینه سازی 

ظهور کوشید.
انتظار، یعنی این آینده حتمی و قطعی اســت؛ به 
ویژه این انتظار یک انســان حی و حاضر، کسی 
اســت که هســت، وجود دارد حضور دارد، در 
بین مردم اســت. انتظار، بر دوش انسان تکلیف 
می گذارد و الزمه  انتظار آماده سازی خود است. 
وقتی بناســت در آن دوران منتظــر عدل و حق، 
توحید و اخالص و عبودیت خدا باشــد، ما که 
منتظر هستیم باید خودمان را به این امور نزدیک 
کنیم و با عدل آشنا شده و پذیرای حق باشیم. رهبر 
معظم انقالب در تبیین این موضوع می فرمایند: 
»ما کــه انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت 
بقیه الله)ارواحنا فــداه( را داریم، باید در این راه 
تالش کنیم، باید تالش کنیم در راه ایجاد جامعه 
مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توان مان، 
به قدر امکان مان، دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط 
پیرامون خــود را به هر اندازه ای که در وســع و 
قدرت ماســت، به جامعه مهدوی نزدیک کنیم 
که جامعه مهدوی، جامعه قســط است، جامعه 
معنویت اســت، جامعه معرفت است، جامعه 
برادری و اخوت است، جامعه  علم است، جامعه 

عزت است.« )1399/01/۲4(

 B امیدبخش و تحرک افزا در جامعه 
اعتقاد بــه مهدویت و به وجــود مقدس مهدی 
موعود)عج( امید را در دل ها زنده می کند و هیچ 
وقت انســانی که معتقد به این اصل است ناامید 
نمی شود، به دلیل اینکه می داند یک پایان روشن 
حتمی وجود دارد و ســعی می کنــد خودش را 
به آن برســاند و در دین مبین اسالم در روایات و 
قرآن کریم به وضوح به این مورد پرداخته اســت 
که بندگان شایسته میراث داران حکومت خواهند 
بود. در آیه های 105 و 106 سوره  انبیاء این گونه 
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تورات و زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته 
ما به میراث می برند؛ به راستی در این ]امور[ برای 
مردم عبادت پیشــه ابالغی است. این گونه آیات 
قرآنی نوری و امیدی در دل های مؤمنان روشــن 
می کند کــه باعث حرکت و تالش در راســتای 

زمینه سازی برای ظهور است.
حضرت مهدی)عج( بــرای این اهداف می آید 
و برای تحقق این اهداف تــالش خواهند کرد. 
احیای فرهنگ قرآن،  در زیارت آل یاسین است 
که »السالم علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه« 
سالم بر آقایی که قرآن را می خوانی و اجرا می کنی 
و برای مردم »ترجمــان« به معنای معنا کردن و 
مفهوم رساندن اســت. بنابراین امام صادق )ع( 
فرمودند: »زمانی که حضرت حجت قیام کنند، 
خیمه هایی در مســاجد نصب می شود، آموزش 
قرآن، عمومی می شــود.« همه مردم باید قرآن را 
یاد بگیرند و امام زمان)عج( می آیند قرآن را پیاده 
می کنند و همان گونه که در دعای ندبه می خوانیم: 
وِدهِ «، کجاست 
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آرزو شــده برای زنده کردن قرآن و حدودش. از 
بیانات رهبری می توان اینگونه بیان کرد که ایشان 
توجه خاصی برای آموزش قرآن در سطح جامعه 
دارند: »در آموزش و پــرورش باید تالوت قرآن 
آن چنان به جوان ها تعلیم داده بشــود، ولو آیات 
برگزیده و انتخاب شــده که جوان ما، در کودکی 
این آیات را فرا گرفته تا آخر عمر در همه مواقع، 
این آیات مثل یک تابلویی در جلوی چشم او باشد 

و در مواقع مختلف از آن استفاده کند.«

 Bسخن آخر
با پیــروزی انقالب اســالمی ایــران، موضوع 
مهدویت و ایمان بــه ظهور حضرت حجت، به 
گونه ای فعــال و نقش آفرین در زندگی اجتماعی 
مردم ایران وارد شــد. انقالب اسالمی، رسالت 
بزرگ و الهی خود را زمینه ســاز انقالب جهانی 
و فراهــم آوردن مقدمــات ظهــور قــرار داده و 
دســتاوردهایی در این زمینه داشــته که از جمله 
گســترش فرهنگ انتظار، گسترش باور به ظهور 

منجی بشریت در ســطح جهانی، تغییر نگاه به 
حکومت در عصر غیبــت، مقابله با جریان های 
انحرافــی و احیای آموزه های مهــدوی در برابر 
آموزه های غربی اشــاره کــرد. بنابرایــن برای 
عمق بخشــی به اقدامات صورت گرفته، نیازمند 

کاربست هرچه بیشتر موارد ذیل است: 
1. بازگشت و رجوع به سیره ائمه چه در حوزه های 

فردی، اجتماعی و سیاسی؛ 
۲. مسئولیت دهی به انسان های نیک سیرت؛

3. اصالح نادرستی ها؛
4. امیدافروزی برای جامعــه با هدف براندازی 

ظلم و ستم؛
5. از بین بردن رشته های دروغ و افترا؛

6. پیشه کردن تقوا؛
7. مسئولیت پذیری؛

8. حفظ اتحاد و همدلی؛
9. فریب نخوردن از لبخند دشمن؛

10. پرهیز از تنبلی و کم کاری.
اساســی ترین هدف دشــمنان انقالب اسالمی 
ایران، تدین و ایمان مردم اســت؛ چرا که منشــأ 
اصلی انقالب اســالمی ایــران، صبر و پایداری 
مــردم در برابر نامالیمات داخلی و مســتکبران 
و جهانخواران خارجی و ایفای نقش ســازنده، 
پیش رونده و پیش برنده و حفظ استقالل، عزت، 
و آزاده بودن در نظــام بین الملل، در ایمان دینی 
و ارزش های برخاســته از آن است. از این منظر 
گسترش باور به مهدویت و ترویج فرهنگ اصیل 
انتظــار برای حفظ نظام اســالمی و امنیت ملی 
بسیار مهم و ضروری است. دشمنان به این نتیجه 
رسیده اند که برای تضعیف جایگاه والیت فقیه و 
کاهش نقش ولی فقیه در نظام اسالمی، باید مبانی 
دینی به ویژه فرهنگ مهدویت را تضعیف کنند و 
در این راه تالش های زیادی کرده اند. مســئوالن 
بایــد بدانند هر چــه فرهنگ مهدویت بیشــتر 
تقویت شود، نظام و انقالب هم به تبع آن تقویت 
می شوند. امروزه، در کنار سایر تهدیدات از جنس 
ســخت افزاری، عصر حمالت و نزاع فرهنگی 
است و اگر باور به مهدویت و عمل منطبق بر آن 
در میان مسلمانان بماند و ترویج پیدا بکند، سبب 

نابودی دشمنان اسالم خواهد شد.

منیر جمالی 
کارشناس سیاسی

امیدها زنده کننده 
ضرورت بازخوانی و بازاندیشی در نسبت انقالب اسالمی ایران با اندیشه مهدویت

جهان
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  روایت غربی از مشروطه
 

از دید استعمارگران، ضروری است تاریخ 
ملت ها را کارشناســان وابسته به استعمار 
بنگارنــد و چنان هم بنگارنــد که حقایق 
عبرت انگیز آن مستور بماند و با »تحریف« 
و »سانسور« حساب شده تاریخ، قهرمانان 
 
ً
واقعــی ملت، چهره ای منفــور، و متقابال

عوامل نفوذ و ســلطه اســتعمار بر شرق 
اسالمی سیمایی تابناک و دوست داشتنی 
یابند، تا نســل های این ســرزمین، بیراهه 
تسلیم در برابر استعمار را با شاهراه عزت 
و سعادت راستین عوضی گیرند و به دست 

خویش، طناب اسارت را بر گردن افکنند.1
به تازگی متأسفانه در عرصه تاریخ نگاری 
ایران دو قرن اخیر، تحــرکات مزورانه و 
خطرناکی در خارج از کشــور به چشــم 
می خورد که به نحوی نگران کننده، اهداف 
ســوئی را تعقیب می کنند که شرح آن به 
دلیل ضیق وقت منوط به فرصت دیگری 
است. اما باید متذکر بود که به ویژه عناصر 
بهائی، با عناد دیرینه ای که نسبت به اسالم 
و روحانیت شیعه دارند و بخش عظیمی 
از تبلیغــات جهانــی بــر ضدجمهوری 
اســالمی ایــران را در سراســر جهان بر 
دوش می کشند، به گونه های گوناگون وارد 
عرصه نگارش تاریخ قاجار و مشروطیت 
شــده اند و بــا پیوندهای مســتقیمی که 
با کانون هــای قدرت جهانــی دارند، به 
نــگارش »مدخل«های مهــم کالمی و 
تاریخی مربوط به اســالم و ایران و تشیع 
در دائره المعارف های بزرگ کشورهایی، 
همچون آمریکا، اروپا و... روی آورده اند 
و دیر نیست که نســل آینده این کشور در 
داخــل و خارج، به منزلــه منابع معتبر و 

کالسیک به این گونه آثار استناد کنند!
این در حالی اســت که باید در اثر مساعی 
مورخــان دغدغه منــد انقالبــی واقعیت 
مشــروطه روشن شــود و از این حقیقت 
پرده برداشته شود که انقالب اسالمی نقطه 
رشد و تکامل جریان »مشروطه مشروعه« 
بوده اســت و حضرت امام)ره( هم بارها 
جانبدارانــه از رهبــران مشــروعه طلب 
مشــروطه نظیر مرحــوم یزدی و شــیخ 
فضل الله سخن گفته اند؛ اما در اثر همین 
تحریف تاریخ مشروطه است که با گذشت 
چهار دهه از پیــروزی انقالب، هنوز هم 
شاهد این هستیم که سلسله جنبانان اصلی 
مشروطه مخالفان سرســختی دارند و در 
مراکز علمــی و دانشــگاه های ما مظلوم 

هستند و به استبداد متهم می شوند.
 بایــد در پروژه 

ً
علــت این امــر را قاعدتا

تحریــف مشــروطه جســت وجو کرد. 
مخالفان مشــروطه مشروعه دو دسته اند: 
1ـ عده ای اندک شمار، که با اساس اسالم 
و روحانیت مخالفنــد و مظاهر دینداری 
 ســران 

ً
را به هیچ وجه برنمی تابند و طبعا

مشروطه مشــروعه همانند شیخ نوری را 
نیز به منزله یکی از پرچمــداران جریان 
اسالم خواهی در تاریخ معاصر، می کوبند. 
عداوت اینان با شــیخ، عداوتی آگاهانه و 
مبنایی اســت. کسانی چون دکتر فریدون 
آدمیت یا باقر مؤمنی را می توان جزء این 
دسته قلمداد کرد. اما غالب مخالفان شیخ 
فضل الله در کشورمان از بین نسل تحصیل 
کرده، با شــیخ به ایــن علت مخالفند که 
شــخصیت و زمان و زندگی او را درست 
نمی شناســند! برای نمونــه فکر می کنند 
او فردی وابســته به دربار بوده اســت، در 
حالی که چنین نیست و اگر درباری بود، 
مانند دیگران در روز وانفسا همراه شاه به 

سفارت روسیه می گریخت.۲
منبع در دفتر نشریه موجود است.
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رونــد تقویم تاریخ انقالب اســالمی در 
اواخر شهریورماه ســال 1359 منجر به 
تأســیس نهاد نخســت وزیری و تشکیل 
کابینه دولت شد. با وجود اختالفات بین 
رئیس جمهور با نخســت وزیر و مجلس 
اداره امور کشور در حال سامان گرفتن بود 
که 31 شهریور 1359 رژیم بعث حاکم بر 
عراق تجاوز همه جانبه خود را شروع کرد. 
اگرچه این رژیم پس از پیروزی انقالب به 
دنبال بهانه بود تا به نحوی استان خوزستان 
را به اشــغال درآورد. طبق آمــار وزارت 
خارجــه ، دولت عــراق از 13 فروردین 
1358 تا پایان مرداد 1359 در مدت بیش 
از 16 مــاه 379 بار بــه مرزهای زمینی، 
دریایی و هوایی ایران تجاوز کرد که فقط 
در شهریور 1359 تعداد تجاوزات دولت 
عراق به مرزهای ایران در هوا، زمین و دریا 
به تنهایی بالغ بر ۲57 مورد بوده اســت. 
طبق آمار فوق، تعداد تجاوزات عراق در 
16 شــهریور ۲4 بار، 17 شهریور 11 بار، 
18 شــهریور ۲5 بار و 19 شهریور عالوه 
بر سایر تجاوزات هشت تهاجم همه جانبه 
به پاسگاه های مرزی ایران انجام داده بود. 
البته ارتش بعث عراق تهاجم سراسری به 
خاک ایران را با نام رمز »یوم الرعد« آغاز 
کرد و در همان روز نام عملیات از ســوی 
رهبری رژیم بعث به کلیه واحدهای ارتش 
عراق ابالغ شد. نیروی هوایی ارتش بعث 
عراق که حــدود 350 فروند جنگنده از 
انواع میگ ســوخو و توپولوف داشت، با 
19۲ فروند هواپیمای جنگی در سه موج 
حمالت متوالی، تهاجم شــدید خود را 
به پایگاه های هوایی و فرودگاه های ایران 
آغاز کرد و بیشتر باند های کشور را مورد 
اصابت قرار داد. پــس از اتمام موج اول 
حمالت هوایی به نیــروی هوایی ایران، 
تهاجم قوای زمینی عــراق به خاک ایران 
آغاز شــد. ارتــش نیروی زمینــی عراق 
در حالــی مهم ترین تهاجم خــود را با به 
کارگیــری 37 تیپ رزمی و بــا عبور از 
خط مرزی به منظور اشــغال بخش هایی 
از خاک ایــران در یک جنگ زمینی آغاز 
کرد که بخش عمــده ای  از قوای ایران در 
پادگان های خود در خارج از مرزها به سر 
می بردند. بر اساس اســناد متعدد، رژیم 
بعث عراق از همان روزهای اول پیروزی 
انقالب از حمایت های آمریکا و شوروی 
ســابق و حمایت های مالی کشــورهای 
عربی منطقه خلیج فارس و کشــورهایی، 
نظیر مصر و اردن ) 56 کشور( برخوردار 
بود. محاسبات رژیم بعث عراق و صدام 
این بود که با توجه به شرایط نابسامان ایران 
در عرصه داخلی و بین المللی به سرعت و 
به آســانی به اهداف خود در جنگ دست 
خواهــد یافت؛ چــرا که ایــران آمادگی 
ورود به یک جنگ تمام عیار را نداشــت؛ 
ارتش در بحران مدیریتی و فرماندهی به 
سر می برد؛ سپاه پاســداران هم در حال 
تأسیس بود و ســاختار و سازمان نظامی 
و تجهیزات جنگی نداشــت؛ بسیج تازه 
مطرح شده بود و در سطح تصمیم گیری 
ملی اختالف های سیاســی گســترده ای 
وجود داشــت که مدیریت کشور را فلج 
کرده بود. همچنین، دولت شهید رجایی 
با رئیس جمهور ابوالحســن بنی صدر در 
چالــش بود و بســیاری از وزرا، از جمله 
وزیــر امور خارجه و تعــدادی از مدیران 
کشور انتخاب نشده بودند. از سوی دیگر 
در برخی استان های کشور درگیری های 
مسلحانه ای بین برخی از گرو ه های مورد 
حمایت عراق با جمهوری اســالمی در 
جریان بود. در چنین شرایطی رژیم بعث 
با تصور پیروزی سریع با تهاجمی برق آسا 

به خاک ایران حمله ور شد. 

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

هنگامی که در ۲5 شهریور 13۲0، »محمدرضا 
پهلوی« جانشین پدر شــد، به تدریج این گمان 
بــه وجود آمد که با رفتن رضاشــاه دوران ارعاب 
و اختناق سیاســی ـ اجتماعی به سر آمده و نظام 
مشروطه حیاتی دیگر یافته اســت. با آنکه، طی 
سال های نخست سلطنت شاه جدید، نشانه هایی 
از بازگشــت دوبــاره روش هــای دموکراتیــک 
حکومت مشــهود بود، اما رونــد آتی تحوالت 
سیاسی کشور عالیم چشمگیرتری را پیش روی 
مردم می نهاد. شــاه جوان، حداقل از اواسط دهه 
13۲0، نشــان داد که او نیز همانند پدرش، شیوه 
دموکراتیک حکومت را برنمی تابد و تمایل دارد 
در میان مجموعه اجــزای حاکمیت، رفیع ترین 
جایــگاه را به خــود اختصاص دهــد.  »مظفر 
شــاهدی«، نویســنده کتاب »حزب رستاخیز؛ 
اشــتباه بزرگ« در تشریح فرآیند تبدیل شدن شاه 
پهلوی به یک دیکتاتور تمام عیار و راه اندازی بساط 
تحزب شاهانه می نویسد:  »در دهه دوم حکومت 
او، بسیاری از مخالفان روش استبدادی به انحای 
مختلف از عرصه سیاسی کشور بیرون رانده شدند 
و فعالیت احزاب و تشــکل های سیاسی مخالف 
ممنوع گردید. اما شاه که مصّر بود همواره به عنوان 

پادشاهی طرفدار مشــروطیت معرفی شود و در 
عین حال، جایگاه بالمنازعش در رأس هرم قدرت 
از هر گونه تعرضی مصــون بماند و مهم تر از آن 
حامیان قدرتمند خارجی خود را به تداوم و تثبیت 
حاکمیتش امیدوار سازد، در روزهای آغازین سال 
1336، دو حزب وفادار به حاکمیت را پایه گذاری 
کرد. بدین ترتیب، با تأســیس و آغاز فعالیت دو 
حزب مردم و ملیون که رهبران شان در حرف شنوی 
و تملق گویی از شاه با یکدیگر رقابت سختی را در 
پیش گرفته بودند، عصر نوینی از مشروطه خواهی 
در صحنه سیاســی، اجتماعی ایران چهره نمود.  
شاه خشنود بود که مخالفان داخلی و نیز منتقدان 
خارجی او دیگر دســتاویزی بــرای عیب جویی 
نخواهند یافت. این نظام دو حزبی و ســپس چند 
حزبی حکومت ساخته فسادآور و البته، ناکارآمد 
تا نخســتین ســال های دهه 1350 تداوم یافت. 
در طــول دوران فعالیــت این نظــام چند حزبی 
حکومت ســاخته، مخالفان سیاسی رژیم به جد 
مورد تعقیب قرار گرفتند. به طوری که در سراسر 
دهه 1340 و اوایل دهه 1350، فشــار حاکمیت 
بر نیروهای مخالف تشدید شد، تا آنجا که گمان 
می رفت دیگر مخالفان رژیم امکانی برای تحرک 
نخواهند یافت و ثبات سیاسی حاکمیت بیش از 

هر زمان دیگری تضمین شده است.«
گفتنی اســت، پــس از افزایــش روز به روز 
اقتدارگرایــی در خاندان پهلــوی، حتی ظرفیتی 
برای تحمل این دو حزب نیز باقی نماند و در سال 
1353 این  الگوی دو حزبی با فرمان شاه برچیده 
شد و جای خود را به نظام تک حزبی با محوریت 

حزب »رستاخیز« داد.

شاهانه تحزب 
   دهلیز    

سیاست های استبدادی شاه پهلوی
هلندی ها هــر چند دیرتــر از پرتغالی ها وارد 
داستان اســتعمارگری شــدند، اما خیلی زود 
توانســتند خود را جایگزین پرتغالی ها کنند. 
آنها در آســیا تالش کردند استیالی خود را از 
طریق راه اندازی یــک کمپانی اقتصادی دنبال 
کنند. برای نخستین بار این هلندی ها بودند که 
برای حضور دائم خود، راه تشکیل یك شرکت 
اقتصــادی را انتخاب کردند و در این مســیر 
شرکت   »ســرزمین های دور هلند« بود که در 
ســال 1594، در هلند تشکیل شد و بعدها به 

»شرکت هندشرقی هلند« شهرت یافت.
انحصار تجارت شرق، ورود بدون گمرک 
کاالها بــه بنادر هلنــد، حق ایجــاد ارتش و 
نیروی دریایی و احداث قلعه و مستعمره کردن 
ســرزمین ها، حق مبادرت به جنگ یا صلح، 
امضای قرارداد، ضرب ســکه و ایجاد دستگاه 
قضایی، اختیاراتی بود که برای این  کمپانی به 
ظاهر اقتصادی از ســوی دربار هلند  داده شده 

بود.
کمپانی هند شرقی هلند »دماغه امیدنیک« 
را تصرف کرد و پایگاه های خود را در سوماترا 
و جاوه و بورنئو و سیام و در سواحل هند و ایران 
مستقر کردند. تاریخ هند آکسفورد می نویسد: 
»ســیطره بر تجارت ادویه، ثــروت کمپانی و 
توانایی کارگزاران آن، کمپانی هند شرقی هلند 
را قادر ســاخت تا ســهم اصلی را در تجارت 
تمامی این مناطق به دست گیرد؛ ولی نتوانست 

رقبای انگلیسی را از میدان به در کند.« 
در ســال 1619، کمپانی هند شرقی اختیار 
جزایر ادویه در اندونزی را به دست گرفته و اولین 

مهاجرنشــین هلند در اندونزی را به مرکزیت 
جاکارتای امروزی بنا نهاد. جاکاراتا )باتاویا( در 
آن زمان مرکز اداری کمپانی هندشرقی هلند به 
شمار می آمد.  این شرکت نفوذ اقتصادی خود 
را از جاکارتا تا شبه جزیره ماالیا، چین، ژاپن، 

ایران و دماغه امیدنیک گسترش داد.
از  ناشــی  کمپانــی  درآمدهــای  بیشــتر 
انحصارهایــی بود کــه دربــاره فرآورده های 
کشــاورزی اعمال می کــرد: »و بیش از همه، 
در بازار انحصــاری ادویه هایی کــه از جزایر 
ملوک وارد می کرد بعــد، برنج بود که از جاوه 
می  آمد. در جزایر ادویه، هیچ کس حق نداشت 
زمین های مخصوص کشــت ادویــه را برای 
کشــت مواد غذایی، مانند برنج و گندم و جو 

مورد استفاده قرار دهد.«
سال 1669، اوج اقتدار کمپانی هند شرقی 
هلند به شمار می آید. در این سال، کمپانی 150 
کشتی تجاری، 40 کشــتی جنگی و 10 هزار 
نیروی نظامی در اختیار داشــت؛ اما این دوران 
گذرا بود و سرانجام در اواخر قرن هجدهم در 
برابر رقبای خود کمپانی هند شــرقی بریتانیا و 
کمپانی هند شــرقی فرانسه ناکام ماند و عرصه 

رقابت را به آنها واگذار کرد.

   حافظه    

آسیا  غارتگر 
مروری بر جنایات استعمارگرایانه هلندی ها

تقویم انقالب

یکی از مسائلی که از شکل گیری مشروطه تا پیروزی 
انقالب اسالمی به دغدغه جدی بسیاری از علما و 
مراجع عظام تقلید و روحانیت مبارز و انقالبی تبدیل 
شــده بود، آن بود که چطور می توان تضمینی برای 
حاکمیت ایجاد کرد که در جامعه مسلمان معتقد به 
مکتب فقهی امام جعفر صادق)ع(، قوانین کشوری 

مبتنی بر شریعت اسالمی تدوین شده باشد!
ایــن دغدغه همــواره در طول مبــارزه، یکی از 
مطالبات حضرت امام خمینی)ره( بود و طبیعی بود 
که پس از پیروزی انقالب و شــکل گیری جمهوری 
اســالمی، اجرای قوانین اســالم در رأس وظایف 
دولت اسالمی قرار گیرد. این خواسته به واقع مطالبه 
همه ملت ایران بود که سعادت و پیشرفت کشور را 

در عمل به اسالم می دانستند.
حقیقت آن اســت که از نگاه حضرت امام)ره(، 
ایده تحقق حکومت اسالمی و نظریه والیت فقیه به 
این حقیقت اشاره دارد که تحقق اهداف حکومت، 
اعم از تأمین امنیت، آزادی، رفاه و آبادانی، استقالل، 
اخالق و معنویت و ... تنها از طریق عمل به شریعت 

ممکن خواهد بود. 
حضرت امام)ره( از پیــش از انقالب در خالل 
کتاب »کشف االســرار« درباره قانون اســالم و این 
مطلب که تنها قانونی که خدای آگاه از جهان و انسان 
و مصالح و ســعادت آدمی وضع کرده است، قابل 
پیروی است، می فرماید: »بدانید که قانون گذار باید 
کسی باشــد که از نفع بردن و شهوترانی و هواهای 
نفسانی و ستمکاری برکنار باشد و درباره او احتمال 
این گونه چیزها ندهیم و آن غیر خدای عادل نیست.« 
چنین اعتقادی به انحصار قانون گذاری نزد خداوند 
و منشــائیت قائل شــدن برای آن است که در عرصه 
اجتماعی نیز قانون گذاری را معادل اجرای شریعت 
اسالمی می دانســت. البته در عرصه هایی که قانون 
اسالم مشخص نیست نیز قوانینی باید وضع شود که 
با شریعت اسالمی در تعارض نباشد. این تأکیدات 
را به طور خاص می توان در تصویب قانون اساســی 
جمهوری اسالمی مشــاهده کرد. حضرت امام)ره( 
به مناسبت آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری طی 
پیامی اعالم می دارند: »قانون اساسی و سایر قوانین در 
این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسالم باشد و 

اگر یك ماده هم برخالف احکام اسالم باشد، تخلف 
از جمهــوری و آرای اکثریت قریــب به اتفاق ملت 
اســت. بر این اساس، هر رأی یا طرحی که از طرف 
یك یا چند نماینده به مجلس داده شــود که مخالف 
اسالم باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری 
 نمایندگانی که بر این اساس 

ً
اسالمی است و اصوال

انتخاب شده باشند، وکالت آنان محدود به جمهوری 
اسالمی است و اظهار و رســیدگی به پیشنهادهای 
مخالف اسالم یا مخالف نظام جمهوری، خروج از 

وکالت آنهاست.« )1358/5/۲9(
حضرت امــام)ره( در آن پیام خطاب به علمای 
اسالم حاضر در مجلس تأکید دارند که اگر ماده ای 
از پیش نویس قانون اساســی یا پیشنهادهای وارده را 
مخالف با اسالم دیدند، الزم است با صراحت اعالم 
دارند و از جنجال روزنامه ها و نویســندگان غربزده 
نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می بینند و 

از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند.
حضرت امام)ره( در مقابله با منتقدان و مخالفان 
عملکرد نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساســی 
در تصویب قوانین اســالمی می فرمایند: »وقتی ما 
جمهوری اسالمی می خواهیم، مردم می فهمند کی 
را باید برای تشــخیص احکام اسالم توی مجلس 
ببرند. شما می خواهید که مردم بیایند شما را تعیین 
کنند که اعتقاد به اســالم ندارید! یا اگر دارید، یک 
اسالم خشــکی که اصلش کار نداشته باشد به هیچ 
کاری، شــما را بیایند و تعیین بکنند؟! ملت تعیین 

کرده، شما چه می گویید؟« )1358/7/5(

در مسئله قانون گذاری نیز دغدغه های حضرت 
امام نســبت به التقــاط همچنان باقی اســت. امام 
خواهان آن هســتند که قوانین برآمده از اسالم ناب 
محمدی)ص( در کشور برقرار شود؛ چرا که چنین 
قوانین حقیقی و اثرگذاری اســت که راه ســعادت 
جامعه اسالمی را تضمین خواهد کرد. به همین دلیل 
اســت که با صراحت اعالم می دارند: »من با کمال 
تأکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکالی مجلس 
تمایل به مکاتب غرب یا شــرق داشته یا تحت تأثیر 
افکار انحرافی باشــند، تمایل خودشان را در قانون 
اساسی جمهوری اســالمی دخالت ندهند و مسیر 
انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صالح و 
سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هایی است 
که در محیط خودشــان هم عقب زده شــده و رو به 
شکست و زوال است. از گفته ها و نوشته های بعضی 
از جناح ها به دســت می آید، افرادی که صالحیت 
تشــخیص احکام و معــارف اســالمی را ندارند، 
تحت تأثیر مکتب های انحرافــی، آیات قرآن کریم 
و متون احادیث را به میل خود تفســیر کرده و با آن 
مکتب ها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک 
فقه اسالمی براساسی مبتنی است که محتاج به درس 
و بحث و تحقیق طوالنی است و با آن استدالل های 
مضحک و سطحی، و بدون توجه به ادله معارض و 
بررسی همه جانبه معارف بلندپایه و عمیق اسالمی 
را نمی توان به دســت آورد و من انتظار دارم محیط 
مجلس خبــرگان از چنین رویه ای به دور باشــد.« 

)1358/5/۲9(

حضرت امام)ره( تأکیدات مشــابهی را خطاب 
به نمایندگان مجلس نیز دارند و از آنان می خواهند 
که بر اسالمیت نظام  تأکید ورزند. در بخشی از پیام 
امام)ره( به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس شورای 
اسالمی آمده اســت: »الزم است طرح هایی که در 
مجلس می گذرد، مخالف با احکام مقدســه اسالم 
نباشــد و با کمال قدرت، با پیشــنهادهای مخالف 
با شــرع مقدس که ممکن اســت از روی ناآگاهی 
 مخالفت نمایید، و از 

ً
و غفلت طرح شود، شــدیدا

قلم های مســموم و گفتار منحرفان هراسی نداشته 
باشــید و ســخط خالــق را برای رضــای مخلوق  
تحصیل نکنید و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر 

بدانید.«)1359/3/7(
مردم مســلمان ایران نیز همچون امام شــان به 
اسالمی بودن مبارزه و تحقق آنچه اسالم برای اداره 
کشور و نظام سیاسی تدبیر کرده است، می اندیشیدند 
و تحقق حکومت اســالمی را هدف خود قرار داده 
بودند. راه های مختلفی برای مشخص کردن اهداف 
یک انقالب فراگیر وجود دارد که بدون شــک یکی 
از مهم ترین آنان مرور شــعارهای ملتی اســت که 
با حضور خــود در خیابان، قطــار انقالب را پیش 
برده اند. روزهای مبــارزه و اوج گرفتن آن، روزهای 
تجلی شعارها و دست نوشته هایی بود که به زیبایی و 
رسایی، مطالبات یک ملت انقالبی را بازتاب می داد. 
در واقع »شــعارها مثل انگشت اشاره ای هستند 
که به هدف ها اشــاره می کنند، هدف ها را ترســیم 
می کننــد«. هدف هایی که با مشــت های گره کرده 
سمت و ســوی آنها مشخص شــده و با فریادهای 
خالصانه به منصه ظهور می رســید. شعارهای هر 
انقالبی چکیده ای از ایدئولوژی آن انقالب اســت 
که در قالــب عبارت ها و جمله هــای کوتاه، مهیج 
و شــورآفرین و وحدت بخش در بیــن انقالبیون و 
توده های انقالبی مطرح شده و عامل اساسی بسیج 

انقالبی می شود.
بدون شک روح و جوهر بیشتر شعارهای انقالب 
را اسالم خواهی و استقالل طلبی تشکیل می دهد و 
حمایت از رهبری حضرت امام)ره( به منزله پیشوای 
دینی و انقالبــی ملت ایران که پرچم دار تشــکیل 
حکومت اســالمی و جمهوری اســالمی بود. این 
شــعارها نیز برآمده از اراده ملت ایران بود که اسالم 
را به مثابه ایدئولوژی انقالبی خود برگزیده و خواهان 

تحقق حکومت اسالمی بود. 

یعت انقالب برای اجرای شر
بنیان های اسالمی مبارزات حضرت امام )ره(

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ
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162 و انتظار تحول

یکی از مهم ترین بخش هــای هر نهاد و 
ســازمانی، »روابط عمومی« آن سازمان 
است. حوزه ای که می تواند دستاوردهای 
ســازمان متبوع خود را به دیگــران ارائه 
دهد و از طرفی، از دستاوردهای مراکز و 
ادارات دیگر نیز در راستای پیشبرد اهداف 
خود اســتفاده کند؛ افزون بر این، روابط 
عمومی پل ارتباطی مردم با سازمان است. 
پس این جایگاه در هر ســازمان و نهادی 
سهم عمده ای در پیشــرفت آن و تحقق 

اهدافش دارد.
اما اهمیت روابط عمومی زمانی بیشتر 
می شــود که طیف قابل توجهی از مردم 
مخاطِب یک سازمان باشند؛ یکی از این 
سازمان ها »رسانه ملی« است. رسانه ای 
 مخاطبان اصلی تولیداتش به طور 

ً
که قطعا

مستقیم و بی واســطه »مردم« هستند. در 
واقع، روابط عمومی چنین ســازمانی، نه 
»یکی از مهم ترین« بخش های آن، بلکه به 
جرئت می توان گفت، »مهم ترین« اجزای 
آن است؛ بخشــی که می تواند سالیق و 
نظرها و پیشنهادهای مردم را دریافت کند 
و آنها را به گوش مدیران و تولیدکنندگان 
برساند تا با درک ذائقه مخاطب به تولید 
دســت بزنند و آثاری بســازند کــه نیاز 

مخاطب را تأمین کند.
توجه نکردن به نظرها و سلیقه مخاطب 
در رسانه ای به گستره صدا و سیما، سبب 
می شــود تا رفته رفته این نهاد به رسانه ای 
منفعل تبدیل شود و نتواند در بزنگاه های 
سیاســی، فرهنگی و اجتماعی در جامعه 
تأثیرگذار باشد. این در حالی است که به 
فرموده امام خمینی)ره(، صدا و سیما یک 
دانشگاه عمومی است، پس این دانشگاه 
باید در ابتدا برآوردی از دانشجویان خود 
داشته باشــد تا بتواند آورده خوبی به آنها 
ارائه دهد.  امــروز مهم ترین پل ارتباطی 
مردم با رسانه ملی، ســامانه تلفنی 16۲ 
اســت که می توانند از طریــق آن، نظرها 
و پیشــنهادهای خــود را بــا مدیــران و 
برنامه ریزان سازمان مطرح کنند و نسبت 
به برخی عملکردها و تولیدات انتقاد کنند. 
تا اینجای کار، وظیفه اجتماعی هر بیننده 
و مخاطبی اســت که نسبت به برنامه ها و 
سریال های صدا و سیما بی تفاوت نباشد، 
اما پس از این، وظیفــه روابط عمومی و 
مسئوالن رسانه ملی اســت که با جان و 
دل به نظرها و پیشــنهادها و به خصوص 
انتقادها گوش دهند و سعی کنند آنها را در 
جریان برنامه ریزی و تولیدات خود عملی 

کنند.  
اما اگر قرار باشــد مخاطبان با روابط 
عمومی رســانه ملی یا همان 16۲ تماس 
بگیرنــد، نظرها و پیشــنهادهای خود را 
مطــرح کنند، اما ترتیب اثر داده نشــود؛ 
 روابط عمومی کارکرد خود را 

ً
یعنی عمال

از دست داده و این نه تنها باعث پیشرفت 
رسانه ملی نمی شود، بلکه رفته رفته آن را 
از ذائقه مخاطب دور می کند و اعتمادش 
را ســلب می کند و همین باعث می شود 
بین رسانه و مردم فاصله ایجاد شود.  حاال 
که یک ســال اســت به تدریج تیم جدید 
مدیریتی رســانه ملی بر سر کار آمده اند، 
انتظار مــی رود روابط عمومی ســازمان 
عملکرد بهتری نســبت به دوره های قبل 
خود داشته باشــد و بتواند ارتباط بهتری 
با مخاطب برقرار کرده و نظرهای آنها را 
در اولویت قرار دهد؛ چراکه رســانه ملی 
همانطور کــه از نامش پیداســت، برای 
عموم مردم است و مدیران و برنامه سازان، 
امانت دارانی هستند که هر یک برای مدتی 

مسئولیت را به امانت گرفته اند.

فرهنگ

یادداشت 

 سینما     کتاب    

روســیه در پی تشدید روابطش با 
غرب، رویداد سینمایی اسکار را 
تحریم کرد. این اولین باری است 
که این کشور جوایز معتبر سینمایی 
را از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی تحریم می کند.آکادمی 
روســیه در بیانیــه ای اعالم کرد: 
»هیئت رئیسه آکادمی فیلم روسیه 
تصمیم گرفته است که یک فیلم 
ملی را برای جایزه اسکار آمریکا 

در سال ۲0۲۲ معرفی نکند.«میخالکوف، رئیس کمیسیون فیلم و 
سینمای روسیه گفته بود، روسیه با شرکت در اسکار امسال چیزی 
برای به دســت آوردن ندارد و در عوض پیشــنهاد ایجاد جایزه ای 

معادل برای کشورهای منطقه پس از شوروی را داده است. 

اسکار یم  تحر
مقابله هنری روسیه با غرب

ســریال »آتش در گلســتان« به 
کارگردانی پرویز شــیخ طادی و 
حسینی  سیدحامد  تهیه کنندگی 
که زمستان ســال گذشته از قاب 
تلویزیون پخش شد و با استقبال 
مخاطبــان نیــز مواجه شــد، از 
یکشــنبه 10 مهر ماه از شــبکه 
می شود.این  بازپخش  سیما  پنج 
ســریال قصه ای زنانــه و در عین 
حــال حماســی در خطه غرب 

کشور است که در سال 1358 اتفاق می افتد و مرضیه حدیدچی 
معروف به طاهره دباغ در شکل گیری این قصه احساسی حماسی 
نقش مؤثری دارد.مهران نائل، فرید قبادی، داریوش فائزی، آرزو 

تاج نیا و مهری آل آقا بازیگران سریال »آتش در گلستان« هستند. 

تش در گلستان آ
بازپخش یک اثر قابل تحسین

چاپ پنجم کتاب »نعمت جان«، 
خاطرات صغری ُبستاک، پرستار 
و امدادگر دفــاع مقدس و چاپ 
ســوم »نان ســال های جنگ«، 
رو 

َ
خاطرات زنان روستای صدخ

در پشتیبانی دفاع مقدس به همت 
انتشارات »راه یار« منتشر و راهی 
بازار نشر شد.چاپ پنجم کتاب 
۲08 صفحه ای »نعمت جان« که 
تحقیق و تدوین آن برعهده سمانه 

نیکدل بوده، با شمارگان 3000 نسخه و قیمت 40 هزار تومان از 
سوی انتشارات »راه یار« منتشر شده است. همچنین کتاب ۲00 
صفحه ای »نان سال های جنگ« با شمارگان 1000 جلد و قیمت 

45 هزار تومان در انتشارات »راه یار« منتشر شده است. 

جان نعمت 
روایت های یک پرستار جنگ

  سریال  

   برداشت    

ایام عزای آل الله با دو ماه ســوگواری شیعیان و 
دلدادگان خاندان عصمــت و طهارت )ع( و با 
تعظیم شعائر حسینی، با شکوه و عظمتی بیشتر از 
سال های گذشته برگزار شد و در حالی که کنگره 
عظیم اربعین حســینی هم کم نظیرتر از همیشه 
اقتــدار مکتب اهل بیــت )ع( را به رخ جهانیان 
کشــید، با حلول ماه ربیع االول به پایان رســید. 
هر چند »کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال «؛ 
هر روز در این عالم، برای آنها که گوش شنوایی 

داشته و جویای حقیقت باشند، عاشوراست و هر 
مکان کربال. پــس توجه به حقیقت واقعه کربال 
و تمســک به آن، به دو ماه محرم و صفر محدود 

نیست.
اما آنچــه در اینجا باید یادآوری شــود و در 
باب اصالح و ارتقــای فرهنگ عمومی جامعه 
ضروری است، توجه به حقیقت »عزا و شادی« 
اهل بیت)ع( اســت. در روایتی از معصوم )ع( 
آمده اســت: »شیعتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون 
لحزننا«. معنی ساده این روایت نورانی این است 
که شــیعیان با حزن و عزای ائمــه معصوم)ع( 
محزون و غمگین می شــوند و با شادی و سرور 

آن ذوات مقدسه، مسرور می شوند. بنابراین، باید 
به جوهره غم و شــادی در فرهنگ اهل بیت)ع( 
پی برد و از آن برای اصالح تالطم های معنوی و 
فرهنگی جامعه و کمک به ارتقا و تعالی فرهنگ 

عمومی بهره گرفت.
اشــکالی که خواه و ناخواه در جامعه کنونی 
مــا وجود دارد و مورد انتقاد بســیاری از علما و 
بزرگان است، کمتر توجه کردن به مناسبت های 
ســرور آل الله است که به قول معروف، حق این 
مناسبت ها و ایام فرح ادا نمی شود. در صورتی که 
با برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم های جشن و 
اعیاد شیعه به موازات تعظیم دائمی و همیشگی 

شعائر انسان ساز حسینی، هم حقیقت شادی و 
غم خاندان نبوت و امامت بهتر به جامعه معرفی 
و منتقل می شود و هم از تبلیغات ضد فرهنگی 
و مسموم که عزاداری ها عاشــقان آل الله را زیر 
ســؤال می برد، جلوگیری خواهد شد. هرچند 
در بطــن عزاداری برای ائمه هدی)ع( نیز فرح و 
آرامشــی برای دل های اهل معرفت نهفته است 
که با محاسبات و معیارهای مادی نمی توان آن را 
درک کرد، اما به هر حال، بزرگداشت و تعظیم 
ایام ســرور اهل بیت)ع( نیز وظیفه ای همگانی 
بوده و کمترین اثر آن، فرهنگ سازی برای درک 

مسئله »شادی« در جامعه است.

شاد فرهنگ عمومی و  جامعه 
 حسین مهریزی
خبرنگار فرهنگی

 B روایت مصائب یک خبرنگار متعهد  
سوژه »بی نشــان« جذاب و جالب بود؛ چالش های 
فعالیت حرفه ای یک خبرنگار متعهد و کارکشــته 
که تالش دارد در جنجالی ترین وقایع روز به کشف 

حقیقت برسد. 
این سریال موضوع مفاســد اقتصادی و رسالت 
رسانه در برابر آن را به تصویر می کشد و شخصیت 
اصلی آن را یک خبرنگار با تجربه در نظر گرفته اند، 
اما با قرار دادن شخصیت جوانی، مانند »متین« در 
کنار او، تالش کرده اند خط سیر داستان به روز باشد 
و از وضعیت کنونی جامعه خبرنگاری، نقش فضای 

مجازی و تأثیرات آن غافل نمانند. 
داســتان »بی نشــان« با یک فضــای خانوادگی 
پیونــد خورده اســت؛ خانواده ای که حــال و هوا و 
شاخصه های یک خانواده خوب و صمیمی ایرانی را 
دارد و شاید بتوان گفت، سریال در به تصویر کشیدن 
زندگِی خانوادگی یک خبرنگار متعهد خوب عمل 
کرده اســت.  در »بی نشان« شــخصیت پردازی ها 
خوب انجام شده است؛ تا جایی که حتی شخصیت 
اصلی سریال، یعنی »شهاب الدین ادهم« نیز سفید 
مطلق نیســت. با اینکه او یک رزمنده قدیمی دفاع 
مقدس اســت و حاال خبرنگاری متعهد است که به 

دلیل کشف حقیقت، زندگی خودش را هم به خطر 
می اندازد، گاهی زود قضاوت می کند و برای نمونه 
به دامادش اتهام می زنــد، اما وقتی متوجه حقیقت 
ماجرا می شــود، با شــهامت عذرخواهی و طلب 
حاللیــت می کند. حتی این شــخصیت پردازی ها 
درباره شــخصیت های فرعی داستان هم قابل قبول 
است. »بی نشــان« در عین ضعف هایی که داشته، 
ســته و ُرفته است؛ اما روند ساخت 

ُ
اما داستانش ش

سریال طوری نیست که در حد انتظار برای مخاطب 
جذاب باشد؛ دلیل آن هم این است که ریتم فیلم تا 
حدی کند بوده اســت، پیچیدگی خاصی ندارد و از 
جایی به بعد و با برجسته کردن بیش از حِد خانواده 

 داستان لو می رود. 
ً
»مسعود«، تقریبا

دلیل دیگر این جذابیت نداشتن و خوش ساخت 
نبودن، مربوط به فیلمنامه است؛ اینکه گره های داستان 
با جرقه هایی ناگهانی و تصادفی باز می شود. در حالی 
که اهل فن می گوینــد، همانطور که فیلمنامه نویس 
در یک داســتان گره ایجاد می کنــد، باید با منطق و 
راهکاری درســت نیز آن گره را بــاز کند. نمی توان 
گره ایجاد کرد و بعد با شانس، تصادف یا یک جرقه 
ذهنی آن را باز کرد؛ برای نمونه، هم »مسعود« و هم 
 ناگهانی و با یک 

ً
»شهاب الدین ادهم« هر دو کامال

جرقه ذهنی متوجه می شوند که پدر مسعود همه کاره 
باند متخلف »فراآسمان« است؛ در حالی که می شد 
با اتفاق جذاب تری، این گره داستانی را رمزگشایی 
کرد.  در مجموع، باید گفت بین سریال های تکراری 
یا ضعیف چند ماه اخیر صدا و ســیما، »بی نشان« 

نمره بدی در جذب مخاطب نمی گیرد.

 Bاز کاتب اعظم تا باب المراد  
ســریال بعدی رســانه ملی در ایام پایانی ماه صفر، 
»کاتب اعظم« بوده اســت. ســریالی از شبکه دوم 
سیما که موضوعش جالب بود، اما ساخت جذابی 
نداشت؛ تله تئاتری که چندان نمی تواند مانند گذشته 
مخاطب را جذب کند.  درســت اســت که محتوا 
حرف اول را می زند، اما نباید از فرم و سبک هم غافل 
شد، چراکه برخی فرم های ســاخت مانند گذشته 
برای مخاطب جذاب نیســت. البته - همانطور که 
اشاره شد – داســتان »کاتب اعظم« عمیق و جذاب 
بوده و به ماجرای حاالت روحی دو کاتب در واقعه 
کربال پرداخته است و اگر مخاطبی سعی می کرد پای 
تلویزیون بنشیند و سریال را پیگیری کند، متوجه این 

محتوای خوب می شد.
ســریال دیگــر هفته هــای اخیر رســانه ملی 
»باب المراد« بود که از شبکه اول سیما به مخاطبان 

عرضه شــد. ســریالی با موضوع زندگی و شهادت 
حضــرت امــام رضــا )ع( و امامــت حضــرت 
جواداالئمه)ع(؛ اما با مقایســه ای گذرا میان سریال 
»والیت عشق« با این اثر جدید تلویزیونی، متوجه 
می شویم که ساخته دو دهه پیش »مهدی فخیم زاده« 
آن هم با امکانات آن ســال ها، چندین سر و گردن از 
»باب المراد« باالتر بوده اســت. ضعفی که بیش از 
هر چیز در این ســریال به چشم می آید، دوبله بسیار 
نامناسب آن اســت و این بسیار عجیب است؛ زیرا 
دوبله ایــران، یکی از حرفه ای تریــن و جذاب ترین 
دوبله های جهان اســت و انتظار می رفت که حداقل 
برای بازیگران نقش امامان معصوم )علیهما  السالم( 
دوبله های بهتــری انتخاب شــود. در هر صورت، 
ســریال های این مدت نیز از رسانه ملی پخش شد 
و واقعیِت بدون اغراق این اســت که صدا و ســیما 
در سریال سازی افت چشمگیری داشته، اما با توجه 
به وعده های رئیس ســازمان در ابتدای مسئولیتش، 
می توان به آینده این تولیدات امیدوار بود که رســانه 
ملی با دست پر به استقبال ماه های آینده برود؛ به ویژه 
آنکه فرصت زیادی تا نوروز 140۲ و ماه رمضان باقی 
نمانده و همه چشم انتظار دستاوردهای سیما در آن 

ایام  هستیم.

مخاطبان چشم انتظار
نگاهی به سریال های سیما در تابستان صفر یک

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

 سریال های پخش شده از شبکه های مختلف سیما در ایام پایانی ماه صفر، حرکت افتان و خیزانی داشت و در مجموع مانند چند ماه اخیر چنگی به دل نزد. البته به نظر می رسد، 
سریال اخیر شبکه سوم سیما بیش از سایر شبکه ها توانست مخاطب را جذب کند. »بی نشان«، نام این سریال بود که به روی آنتن شبکه سوم سیما رفت و همزمان با آخرین 

روز از ماه صفر به پایان رسید.

ندا کرمانشاهی
خبرنگار فرهنگی



شماره ۱۰63 |  دوشنبه  ۱۱ مهر ۱۴۰۱

سیاست
12

مهندسی معکوس و بومی سازی 
دســتگاه ها و خدمات پدید آمده 
در فناوری هــای نوظهــور یکی 
از خطــوط کاری شــرکت های 
دانش بنیــان و خالق در کشــور 
تولیدات  ایــن  از  اســت. یکی 
دستیار صوتی هوشمند است که 
 همه فرمان های قابل تایپ 

ً
تقریبا

در یــک موتور جســت وجو را 
می توان بــه صورت صوتی به آن 

منتقل کرد. برای نمونه، از این دســتگاه خواست تا نرخ روز ارز، 
سکه، وضعیت هواشناسی، خبرهای مختلف و نظایر آن را پخش 
کند. می توان از دستگاه خواست تا موسیقی مورد عالقه کاربر را 
پخش کند و بسیاری خدمات دیگر که کاربرانش به آن نیاز دارند. 

ایرانی هوشمند 
دستیار بومی  برای نیازها

اتحادیــه اروپــا قوانینــی را تصویب 
می کنــد تــا از خطرهــای حمالت 
ســایبری که دســتگاه های هوشمند 
را هــدف قرار می دهنــد، جلوگیری 
کند. از لپ تاپ ها گرفته تا یخچال ها 
موبایــل،  کاربــردی  برنامه هــای  و 
دســتگاه های هوشــمند متصــل به 
اینترنت باید خطرهای امنیت سایبری 
خود را ارزیابی کرده و طبق پیش نویس 
قوانین اتحادیه اروپــا آنها را برطرف 

کنند؛ زیرا نگرانی ها در مورد سیل حمالت سایبری وجود دارد. مجموعه ای 
از حوادث پرمخاطب از آسیب رســاندن هکرها به مشاغل و درخواست 
باج های هنگفت در ســال های اخیر، نگرانی ها را درباره آسیب پذیری در 

سیستم عامل ها، تجهیزات شبکه و نرم افزار افزایش داده است. 

سایبری حمالت 
تصویب قانون جدید در اروپا

سامانه »تکیه« به روزترین سرویس 
پخــش زنــده هیئــات و محافل 
مذهبی و بزرگ ترین آرشیو صوتی 
و تصویری مداحی و سخنرانی در 
کشــور با ترافیک رایگان است و 
امکان مشاهده پخش زنده هیئات 
مختلف از مداحان و ســخنرانان 
مطرح کشور و مشــاهده و دانلود 
آرشــیو به روز مراسم های مذهبی 
شاخص کشــور به همراه شعر به 

صورت دسته بندی شــده و مشاهده صفحات اختصاصی مداحان 
و سخنرانان مطرح کشــور همراه با جست وجوی عناوین قطعات 
صوتی و تصویری را دارد. هیئات مذهبی کشــور برای اســتفاده از 
سرویس رایگان پخش زنده می توانند در این برنامه نام نویسی کنند. 

تکیه
پخش زنده هیئات اهل بیت

مجازستان

محمد ایمانــی، فعال رســانه ای: افراطیون 

مدعــی اصالحات معــدن تناقضند. در 
ماجرای قتل عمد میترا اســتاد به دست 
همسرش )با شلیک پنج گلوله(، جانب 
قاتــل را گرفتنــد و انــواع تهمت هــای 
ناشایســت را نثار ایــن زن جوان کردند؛ 
همین ها در ماجرای فوت مهســا امینی، 
علیه پلیس عقده گشایی کردند؛ حال آنکه 

شلیک و ضرب و جرحی در کار نبوده!

جمال ریان، خبرنگار شــبکه قطری الجزیره: 

همه در راه صلح و آشتی با ایران هستند. 
اسرائیل از صلح و آشتی میان کشورهای 
ایران مســلمان وحشــت زده  عربــی و 
می شــود، زیرا بر قدرت مــردم عرب و 
اسالم و مســلمانان می افزاید، به آشتی با 

ایران عجله کنید. 

اربعین  مراســم  امیرعبداللهیان:  حســین 

امسال بار دیگر نشان داد که دو ملت ایران 
و عراق پیوندی ناگسستنی دارند. از همه 
مــردم عراق و دولت و نیروهای مســلح 
این کشــور در ُحســن میزبانی از زائران 
ایرانی و غیر ایرانی اربعین صمیمانه تشکر 

می کنیم. 

مهدی جهان تیغی، فعال رسانه ای: بی توجهی 

به شــرایط غالب در افکار عمومی؛ یکی 
از ضعف های عمــده در تولیــد محتوا 
بی توجهــی به فضــای غالــب در افکار 
عمومی  است. وقتی بخشی قابل توجهی 
از جامعه تحت  تأثیــر و تأثر حادثه فوت 
مهسا امینی قرار گرفته، نمی توان با ادبیات 
و روش های روزهای عادی کار رسانه ای 
کــرد. برخی از جریان انقالبی هم در این 
حادثه و هم در حوادث مشابه این اصل را 
رعایت نمی کنند و به همین دلیل ناخواسته 
نه تنها نتوانستند اقناع ایجاد کنند، بلکه بر 
حواشی حادثه و بر مشــکل تر شدن کار 

تبیین نیز افزودند. 

علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت: 

الیحه »الحاق دولت جمهوری اسالمی 
 ایران به سازمان همکاری شانگهای« پس 
از تصویب در دولت برای طی تشریفات 
قانونی تقدیم مجلس شد. با توسعه متوازن 
سیاســت خارجی در دولت ســیزدهم 
برای تأمین منافع ملــی، عضویت ایران 
در سازمان شــانگهای، بزرگ ترین بازار 
منطقه ای جهان با جدیت در حال پیگیری 

است. 

دانشگاه:  اســتاد  کوشــکی،  محمدصادق 

حضور فرزندان مســئوالن نظام در خاک 
کشورهای متخاصم با هر انگیزه و به هر 
شیوه اهرم فشــار امنیتی دولت متخاصم 
علیه آن مســئول و تهدیــدی بالقوه برای 
امنیت ملی کشور به شــمار می آید! نوع 
گرایش سیاسی یا دینی فرزندان هم مانع 
سوءاستفاده کشور محل سکونت از آنان 
نخواهد شــد! این موضوع هیچ ربطی به 
این دولت یا آن دولــت و این جناح یا آن 

جناح هم ندارد!

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه: 

بنیاد رژیم آپارتاید صهیونیستی بر تجاوز، 
جنایت و نقض فاحش قوانین بین المللی 
و حقوق بشر بنا شده و همواره تهدیدکننده 

صلح و امنیت بین المللی خواهد بود. 

سیدعباس موسوی، سفیر ایران در جمهوری 

آذربایجان: در موضوع  همسایگان شمالی 

مواضــع اصولی  ایران از 30 ســال پیش 
مشخص است و بارها از سوی رهبر معظم 
انقالب، رئیس جمهــور، وزیر خارجه و 
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان شده 
اســت که همانا تغییرناپذیــری مرزهای 

بین المللی و تغییرات ژئوپولیتیکی است.

   پژواک       نرم افزار    

   نکته گرام    

   دانش بنیان    

مجازستانجهان

»جهانی ســازی اقتصادی« از »جهانی شــدن 
فرهنگ« برمی خیزد، همان که رسانه ها در این 
عصر عهده دار آنند و خود را در برابرش مسئول 
می شناسند. رســانه  در این عصر، سراسیمگی 
بی حد یافته و به مرز انفجار رسیده است. هیچ 
فتنه ای در آخرالزمان بزرگ تر از »فتنه رسانه های 
دشــمن« نیســت. قدرت نفوذ و میدان عمل و 
حضور این جادوی قرن بیســت و یکم، آن را به 
بالی همه گیــر آخرین عصر از حیات انســان 
در ســال های قبل از ظهور مبدل کرده اســت.  
استفاده اولیای شیطان که همان صاحبان قدرت 
و زرســاالران صهیونیستی  هســتند، از رسانه 
برای تحکیــم پایه های ســلطه و منفعل کردن 
مســتضعفان از دیگر فتنه  های »رسانه«هاست. 
آنها با رســانه های خود درنهایت به دنبال ایجاد 
نفرت از اســالم، مســلمانان و ایرانیان، کسب 

مشــروعیت و وجاهــت برای حمله گســترده 
به شــرق اســالمی، ایجاد رخنه و نفاق بیش از 
پیش میــان فرق مذهبی مســلمان و در نهایت 
زمینه سازی برای درگیری بزرگ )جنگ صلیبی 
دوم( هستند.  متأسفانه، ضعف درک و شناخت 
در رسانه های کشورهای اسالمی درباره شرایط 
تاریخی ویژه ای که در آن به سر می بریم و ناتوانی 
آنان از درک و شناسایی جایگاه رسانه ها در جهان 
امروز و باالخره ناتوانی در به کارگیری این ابزار 
موجب شده تا از »رسانه ها« به صورت اسباب 
سرگرمی  و بازی های سیاسی استفاده شود. حتی 
در کشورمان ایران هم باید به یاد داشته باشیم که 
رســانه، ابزاری برای آگاه سازی مردم نسبت به 
فتنه ای اســت که دشمنان برای دین و دنیای آنها 
تدارک دیده اند و بازی های سیاســی و... ، تنها 
تنزل جایگاه رسانه برای مقابله با دشمنان است.

   رسانه   

لینک هــای  درون  کــه   »RedLine« بدافــزار 
توضیحات ویدئوها قرار گرفته، می تواند اطالعات 
زیادی را از دســتگاه کاربران به ســرقت ببرد. در 
یوتیوب ویدئوهای زیادی درباره کرک ها و کدهای 
تقلب بازی هــا وجود دارنــد و گیمرهای زیادی 
جذب آنها می شــوند. حاال هکرها در حال نفوذ 
به این کانال ها و سوءاســتفاده از آنها برای پخش 
بدافزار درون دســتگاه کاربران هستند.  شرکت 
کسپرســکی تروجان RedLine را درون چندین 
برنامــه پیدا کرده اســت؛ برنامه هایی که هکرها 
از روش هــای مختلــف، ماننــد رایانامه پخش 
می کردنــد. زمانی کــه این بدافزار فعال شــود، 
می تواند اطالعات کاربران را از کروم، فایرفاکس 
و مرورگرهای مبتنی بر کرومیوم به ســرقت ببرند 
که شــامل مواردی، مانند یوزرنیم ها، پسوردها، 
کوکی هــا و اطالعات بانکی می شــود. با نصب 

برنامه  خاص این تروجان، دست بدافزار بازتر هم 
می شود و می تواند برای نمونه ویدئوهای مدنظرش 
را از طریق دستگاه قربانی درون کانال های یوتیوب 
آپلود کند. در ادامــه درون توضیحات ویدئوها، 
لینکــی قرار می گیــرد که اگرچه گفته می شــود 
حــاوی تقلب و کرک اســت، اما کاربــران را به 
ســمت تروجان هدایت می کند.  با وجود اینکه 
یوتیوب امروزه دومین موتور جست وجوی بزرگ 
دنیا شــده اســت و در میان کاربــران ایرانی و به 
خصوص نوجوانان هم طرفدار پیدا کرده است، 
اما باید هنگام استفاده از آن به نکات امنیتی توجه 
کنیم. محتواهای موجود در یوتیوب تنها به دلیل 
اینکه در یوتیوب هســتند، امن نیســت و هکرها 
هر بستر امنی را می توانند آلوده کنند. در استفاده 
خود و فرزندان مان از یوتیوب و به طور کل فضای 

مجازی، بیشتر به نکات امنیتی توجه کنیم. 

   سایبر   

دشمن رسانه های  فتنه  بدافزار منشأ  یوتیوب 

امیرمهدی صالحی
کارشناس فناوری اطالعات

محققان دانشگاه آکسفورد و گوگل در تحقیقات 
مشترکی که به تازگی درباره هوش مصنوعی انجام 
داده اند، به نتایج ترسناکی دست یافته اند. پژوهش 
مذکور به این اشاره دارد که هوش مصنوعی فراتر 
از حد تصــور پیش خواهد رفــت و در آینده ای 
نه چنــدان دور بر زمین حکمرانــی خواهد کرد. 
نتیجه این حکمرانی، نابودی نســل بشر خواهد 
بود. هوش مصنوعی پدیده ای فوق العاده در عصر 
فناوری اســت که فرآیند انجام بسیاری از کارها 
را تسریع کرده و بخشــی از پیشرفت چشمگیر 
دنیای فناوری به شمار می آید. این فناوری چندین 
 در 

ً
بار سبب حل مشکالت پیچیده شده و تقریبا

روندهای مختلفی مورد اســتفاده برنامه نویسان 
قرار می گیــرد. با این حال، طی تحقیقات جدید 
و تخصصی که انجام شــده، به نظر می رسد این 
فناوری همیشه مفید نخواهد بود و توسعه پیشرفته 

آن روزی به ضرر نسل بشر تمام می شود.
در چند ســال گذشــته، بــا قــدرت گرفتن 
ســخت افزارها و تولید پردازنده های فوق سریع، 
انقالبــی در هــوش مصنوعی رخ داده اســت 
و روز بــه روز شــاهد نتایج شــگفت انگیزی در 

مدل های هوش مصنوعی هســتیم. بســیاری از 
مدل های هوش مصنوعی حتی در ۲0 سال قبل 
هم وجود داشــته اند و دانشمندان از نحوه انجام 
کار مدت هاســت باخبر بوده اند، اما سخت افزار 

مناسب کار در آن سال ها وجود نداشته است. 
اما در چند ســال اخیر، برخــی از مدل های 
هوش مصنوعی به وجود آمده اند که سبب ترس 
GAN ،دانشمندان شده است! یکی از این مدل ها

ها یا شبکه های متخاصم مولد است. گن ها بستر 
تولید دنیای شــبه واقعی هستند! هرچیزی که در 
واقعیت وجود داشته باشــد، با استفاده از گن ها 
امــکان تولید مجازی آنها وجــود دارد، اما نکته 
اینجاست که در این تولید، انسان ها نقشی ندارند 
و رایانه بر اساس الگوریتم هایش هرچیزی را که 

بخواهد ایجاد می کند.
نحوه کارکرد گن ها به این شــکل اســت که 
فرض کنید یک بازی دزد و پلیس شکل می گیرد، 
دزد وظیفه تولید داده های تقلبی از روی داده های 
اصلی و پلیس وظیفه تشخیص و تفکیک داده های 
تقلبی از هم را بر عهــده دارد. این چرخه آنقدر 
تکرار می شــود و داده های تقلبی تولید می شوند 
و پلیس تشخیص می دهد تا سرانجام دزد موفق 
به تولید داده هایی می شود که پلیس دیگر قادر به 
تشخیص آن نیســت! در اینجا شبکه ای داریم که 
داده های کامال واقعی تولید می کند، این داده ها را 
در حال حاضر برخی جاها دیده ایم، دیپ فیک یا 

تولید فیلم های دروغین از شخصیت های معروف 
یکی از کارکردهای آن است.

گن ها و پیشــرفت هــوش مصنوعی منجر به 
تولید قوه ادراک و عقل و تصمیم گیری مســتقل 
خواهد شــد و لحظه ای که یک ماشــین هوش 
مصنوعی خود ادراکی به دســت آورد و به دنبال 
اســتقالل خود برود، آینده بشر ترسناک خواهد 
 ماشین ها نسبت به موجوداتی که چشم 

ً
شد! قاعدتا

کارگری به آنها داشته اند، برخورد خوبی نخواهند 
داشت.

در دنیایــی که منابــع محــدود دارد، رقابتی 
اجتناب ناپذیر برای این منابع وجود خواهد داشت 
و اگر در رقابتی با چیــزی برویم که از ما بیش از 
اندازه قوی تر باشــد، باخــت و نابودی مان قابل 

تصور است!
برای نمونه، اگر یک هوش مصنوعی مسئول 
پرورش غذای ما باشــد، ممکن اســت بخواهد 
راهی برای اجتناب از انجام این کار پیدا کند. در 
واقع، ممکن است تصمیم بگیرد که تمام وظایف 
محول شده خود را که احتماال برای بقای بشریت 
ضروری اســت، دور بزند و حتی وجود انسان ها 
را برای زمین مضر بدانــد! »مایکل کی کوهن« 
یکی از محققان دانشگاه آکسفورد در این تحقیق 
معتقد است، ما نباید به دنبال ایجاد چنین هوش 
مصنوعی پیشرفته ای باشــیم، مگر اینکه ابزاری 

تضمین شده برای آن داشته باشیم.

خطر هوش مصنوعی تقریبا هرچند ماه یک بار 
به وسیله شخص یا گروهی از دانشمندان و افراد 
مشهور به انسان ها گوشزد می شود. به تازگی گوگل 
یکی از دانشــمندان خود را که خبر هوشمندی 
کامل یکی از مدل های هوش مصنوعی گوگل را 
منتشر کرده بود، اخراج کرد. به گفته این دانشمند 
گوگل به ماشین هوش مصنوعی رسیده است که 
کامال درک دارد و مانند انســان از قوه تصمیم و 
 اگر گوگل به 

ً
نتیجه گیری برخوردار است. قاعدتا

چنین ماشینی رســیده باشد، بنا ندارد که خبر آن 
را همگان بدانند، ابزارهــای فناوری تا مدت ها 
 ابتدا 

ً
استفاده نظامی دارند و چنین ماشینی حتما

برای کشــتار مردم بی گناه از سوی دولت  آمریکا 
اســتفاده خواهد شد. ســابقه همکاری گوگل، 
مایکروسافت و تسال و دیگر شرکت های فناوری 
آمریکایی با دولت این کشــور بر سر فناوری های 

نظامی را بارها شنیده و دیده ایم.
هوش مصنوعی اگر امروز به هوشمندی کامل 
نرســیده باشــد، باالخره به زودی به این مرحله 
 
ً
خواهد رسید، هوشمندی چنین موجودی قطعا
بر زندگی بشــر تأثیر خواهد گذاشت و هرچند 
ما مانند دانشــمندان تحقیق ذکر شــده احتمال 
نابودی بشر را نمی دهیم، اما نسل بشر دستخوش 
تغییرات گســترده ای خواهد شد. حتی با وجود 
تمام کمک هایی که امروزه هوش مصنوعی به ما 

می کند، نباید خطر آن را در آینده نادیده گرفت.

آینده 
 بشریت 

در خطر 
است؟

 هوش مصنوعی تهدیدی
 برای انسان ها خواهد شد
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دیدگاهجهان برهم زدن بازی خطرناک 
بررسی نقش ایران در مهار تنش زایی در منطقه قفقاز در گفت وگو با مهدی خرسند

حضور رئیس ســازمان انرژی اتمی کشورمان در 
نشســت اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
وین، فرصتی برای بیان دغدغه ها و خطوط قرمز 
جمهوری اســالمی ایران در رونــد احیای توافق 
هســته ای بود. دکتر اسالمی در این نشست بارها 
تأکید کرد کــه رویکرد پادمانی و فنی آژانس نباید 
تابعی از مطالبات سیاســی بازیگران غربی و در 
رأس آنها آمریکا از ایران باشد! فراتر از آن، تناسب 
نداشتن رفتار آژانس در قبال اعضای خود و تمرکز 
خاص بازرســی های این نهاد به ظاهر مســتقل 
و بین المللــی بر فعالیت های هســته ای ایران، به 
وضوح بیان کننده انحراف گروسی و همراهانش از 
مفاد اساسنامه آژانس )در قبال اعضا( است. در این 
میان، نکاتی وجود دارد که نمی توان از کنار آنها به 

سادگی عبور کرد:
آژانس بین المللی انرژی اتمی به وضوح نســبت 
به یک قاعده حقوقی آگاه اســت: اینکه »مختومه 
کــردن« پرونده های ادعایی علیه ایــران با توجه 
به تعلق نداشــتن آنها به زمان حال و فراتر از آن، 
مخدوش بودن مصــدر طرح ایــن ادعاها علیه 
کشــورمان ) رژیم صهیونیســتی و شــبکه های 
 روند دشــواری نــدارد! به 

ً
ضد انقالب(،اساســا

عبارت بهتر، اعالم رســمی ختم این پرونده های 
ادعایــی تابع روندی پیچیده، چــه به لحاظ فنی 
و چه حقوقی نیســت. نکته مهم تــر اینکه در ماه 
مارس ۲0۲۲)اسفندماه سال گذشته( نیز رافائل 
گروسی در سفر به تهران، مدل عملیاتی پیشنهادی 
کشــورمان برای بسته شــدن این پرونده ها را به 
صورت کامل پذیرفت؛ اما به دســتور واشنگتن، 
تل آویــو و تروئیــکای اروپایــی از تعهدات خود 

ســرپیچی کرد. بدیهی است که چه در خصوص  
»نمونه بــرداری« و »آنالیز داده ها« و چه در حوزه 
ایجاد دسترســی های الزم و ضروری برای حل 
پرونده های مذکور، نهایــت همکاری ممکن از 
سوی ســازمان انرژی اتمی کشــورمان با آژانس 
وجود داشــته و مدیر کل آژانس نمی تواند ادعایی 

جز این داشته باشد! 
نکته دیگر، به بستر و ظرفی باز می گردد که رفتار 
آژانس در قالب آن توجیه و تفســیر می شــود. در 
حال حاضر، اعضای ارشــد دســتگاه سیاست 
خارجی آمریکا درک و رویکرد مشترکی در قبال 
نحوه مواجهه با توافق هســته ای و نحوه احیای آن 
ندارند. افرادی مانند »جیک سالیوان« و »بلینکن« 
معتقد به تاکتیک »خرید زمان تا بعد از انتخابات 
میان دوره ای کنگره« هســتند و برخی افراد مانند 
»کاماال هریس« که رابطه ای به مراتب نزدیک تر 

با البی آیپک دارند، معتقدند در وضعیت کنونی 
و با هدف حمایت از اغتشــاش و آَشوب طلبی در 
کشورمان، باید راهبرد »فشــار حداکثری« را به 
مثابه راهبردی ضد ایرانی تقویت کرد. ما شــاهد 
دیالکتیک داخلی در آمریکا بر ســر احیای توافق 
هســته ای و نحوه مواجهه با مذاکرات هستیم. در 
چنین شرایطی نه تنها رافائل گروسی، بلکه مقامات 
 تاکتیک »تقویت 

ً
ارشد تروئیکای اروپایی نیز صرفا

مؤلفه های ابهامی« را با هدف »پنهان سازی بازی 
اصلی« در پیش گرفته اند. 

نکتــه آخر اینکــه در چنین شــرایطی جمهوری 
اسالمی ایران هر گونه مناســبات خود با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را باید با اســتناد به اسناد 
باالدســتی و مصوبه راهبردی مجلس شــورای 
اسالمی تعریف کند. بدیهی است که تا زمان عدم 
اطمینان نســبت به احیای واقعی توافق هسته ای 

و رفــع عملیاتــی تحریم ها، نیازی نــدارد که ما 
»پیش شــرط ها« را فدای »آینده مشروط« کنیم. 
در این معادله، آژانس و گروســی کماکان به مثابه 
تکه ای از جورچین ضد ایرانی غرب مشغول ادامه 
بازی نامتوازن خود هستند. بدیهی است که پاسخ 
»تاکتیک های مبهم« رقیب را نباید با »رفتارهای 
شفاف« داد! حوزه روابط بین الملل عرصه کنش و 
واکنش متقابل است. آنچه مسلم است اینکه برخی 
اختالفات عمده میان طرفین هنوز حل نشده و به 
قول نگارندگان توافق، هنوز »پرانتزها« به صورت 
کامل از سند »احیای برجام« حذف نشده است. 
طــرف آمریکایی  کمــاکان از ارائه  تضمین های 
اعتباری در بازه زمانی سال ۲0۲۲)اکنون(  تا سال 
۲0۲6 میالدی )دو ســال پس از استقرار دولت 
بعدی( طفره می رود. در چنین شــرایطی، موارد 
ادعایی مطرح شــده از ســوی آژانس بین المللی 

انرژی اتمی تابعی از همین اختالف کالن است. 
»قاطعیت« و »خالقیت« دو مؤلفه اصلی رویکرد 
جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با بازی خاص 
آژانس و حامیان آن به شمار می آید. سال گذشته، 
پــس از عملیات خرابکارانه رژیم صهیونیســتی 
در نیروگاه نطنز که منجر به از بین رفتن بخشــی 
از ســانتریفیوژهای نســل یک )بــه دلیل اخالل 
در برق رســانی( شد، جمهوری اســالمی ایران 
»غنی ســازی 60 درصدی اورانیوم« و »استقرار 
سانتریفیوژهای نسل جدید« را در دستور کار قرار 
داد تا خسارات ناشی از این عملیات خرابکارانه 
را جبــران کند. در خصوص دامنه دسترســی ها 
و فعالیت هــای  آژانس بین المللــی انرژی اتمی  
نیز شــاهد ورود هدفمند رافائل گروســی، مدیر 
کل آژانــس به معادله مذاکرات بودیم. گروســی 
از همان ابتدا قصد داشــت  به بهانه احیای توافق 
هسته ای، امتیازات بیشــتری )نسبت به آنچه در 
پروتکل الحاقی و حتی تعهدات فراپروتکلی ایران 
در برجام آمده اســت( از کشورمان مطالبه کند. 
بنابراین، باید این حقیقــت را مدنظر قرار دهیم 
که ما با بازیگری قابــل اعتماد در نظام بین الملل 
مواجه نیستیم! گروسی به طور طبیعی و بر اساس 
مأموریتی کــه آمریکا و بازیگران اروپایی بر عهده 
وی گذاشــته اند، قصد دارد ضمن »مفتوح نگاه 
داشتن پرونده های ادعایی« به بهانه »عدم ارتباط 
آنها با مذاکرات وین«، »نهایت دسترسی ممکن« 
را نیز در فرآیند احیای توافق به دســت بیاورد. در 
این جا باید اهداف کنونی و آتی آژانس را در یک 
قالب و چارچوب در نظر گرفت و در هر دو مورد، 
زیاده خواهی های آن را مهار کرد. »سیاست مهار 
 مرهون استفاده از ابزارهای ایجابی 

ً
آژانس«، لزوما

نیست! در بسیاری از موارد باید »جبر« را چاشنی 
مذاکره ساخت... .

خودساخته! پرانتزهای  معمای  و  وسی  گر
حنیف غفاری

 کارشناس روابط بین الملل

»مهدی خرســند« کارشــناس اوراسیا و مســائل منطقه قفقاز در 
گفت وگو با صبح صادق درباره چرایی تنش زایی برخی کشورهای 
منطقه به ویژه ترکیه و آذربایجان و نگرانی حول محور از بین رفتن 
مرز ایران و ارمنستان گفت: »ترکیه و جمهوری آذربایجان به دنبال 
این مسئله هستند تا با ایجاد کریدور مستقیم در داالن زنگزور که از 
جنوب ارمنستان رد می شود، با فاصله کمتری و به صورت مستقیم با 
هم ارتباط داشته باشند. ترک ها تالش می کنند با توسل به این حربه، 
دسترسی بیشتری به منابع انرژی خزر و بازار آسیای مرکزی داشته 

باشند تا مسافت کمتری طی کنند.«
وی در این بــاره افزود: »ترک ها و جمهــوری آذربایجان بر آن 
هســتند تا ایران را به نوعی دور بزننــد؛ زیرا تا پیش از دامن زدن به 
بحران های کنونی، ترکیه و جمهوری آذربایجان به جغرافیای ایران 

نیاز داشتند.«
 ترک ها برای رفتن 

ً
خرســند در این باره توضیح داد: »اصــوال

به باکو باید از مناطق شــمال غربی ایران رد شوند؛ به همین دلیل 
برای دور زدن ایران تالش می کنند تا با دسترسی به  داالن زنگزور 
به ژئوپلیتیک ایران نیازی نداشــته باشند. تحقق این موضوع برای 
ترکیه به این معناست که آنها بدون کمترین دردسری وزن سیاسی و 

اقتصادی خود را بدون داشتن ایران باال می برند.« 
کارشناس اوراســیا و قفقاز خاطر نشان کرد: »با توجه به اینکه 
حاکمیت ارمنستان غرب گراست، دولت این کشور  تالش می کند 
تا جای ممکن فضای ضد روســی خود را تقویت کند. براســاس 
ادعای سران ارمنســتان که عنوان می کنند به دنبال خارج شدن از 
فشارهای روسیه هستند تا در نبود روسیه در منطقه، فضای بیشتری 
برای بازیگری داشته باشند، می توان گفت با توجه به حمایت نکردن 
روسیه از دولت فعلی ارمنستان، سران ارمنستان برای تحت فشار 
قرار دادن روس ها کوشــش می کنند تا مســائل فــی مابین خود با  

جمهوری آذربایجان را حل و فصل کنند.«
وی در این باره تصریــح کرد: »با وجود میل به کاهش تنش در 
سران ارمنســتان، وجود فضای پرتنش در داخل جغرافیای منطقه 
قفقاز و اعالم آمادگی جمهوری اســالمی ایران بــرای برخورد با 

تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه قفقاز جنوبی، دولت ارمنســتان  را 
به عقب رانده اســت؛ به گونه ای که دولت ارمنســتان در روزهای 
گذشــته اعالم کرد هرگز داالنی به نام زنگزور را در اختیار ترکیه یا 
جمهوری آذربایجان قرار نمی دهیم. سران ارمنستان به صراحت بر 
ایــن موضوع تأکید کردند که اگر قرار بر مذاکره مثبت با جمهوری 
آذربایجان باشــد که منتهی به صلح شــود، موضوع داالن زنگزور 

ربطی به این موضوعات ندارد و محل بحث نیست.«
وی در خصــوص تالش های ترکیه و آذربایجان برای بازیگری 
به نفع خــود در منطقه قفقاز گفت: »محور باکو و آنکارا در فضای 
موجود تالش می کنند با کلید زدن تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه 
حــرف خود را به منصه ظهور برســانند؛ امــا مقاومت جمهوری 
اسالمی ایران، ایستادگی و واکنش صریح ایران نسبت به این قضیه و 

مدیریت روس ها مانع رخ دادن این اتفاق می شود.«
مهدی خرسند در خصوص عالقمندی ناتو به بازیگری در منطقه 
 ناتو خواهان ورود به منطقه اســت؛ چرا که 

ً
قفقاز نیز گفت: »قطعا

دسترســی به انرژی منطقه خزر کمک بزرگی به اروپای نیازمند به 
انرژی اســت. با این حال، باید به این نکته اشاره شود که بخشی از 

مسئله ناظر به عالقه مندی ناتو برای ورود به منطقه و مسائل مطرح 
شده است؛ بلکه  بحث مهم اراده کشورهای منطقه برای فضا دادن 

یا ندادن به اروپاست.«
وی در این باره توضیح داد: »کشورهای منطقه به ویژه روسیه و 
ایران به خوبی می دانند ورود ناتو به منطقه مانع بزرگی در برابر ثبات 
و آرامش منطقه است؛ به همین دلیل، دو بازیگر مهم منطقه، یعنی 
جمهوری اسالمی ایران و روسیه با پیوستن و الحاق یا حضور ناتو 
به منطقه به شدت مخالفت می کنند، ضمن اینکه موانع بسیار زیادی 

پیش پای ناتو برای حضور در منطقه وجود دارد.«
کارشناس مسائل اوراسیا و قفقاز گفت: »با وجود حمایت های 
ناتو از اوکراین، دبیر کل ناتو اعــالم کرد اوکراین به عضویت ناتو 
 این مســئله در مورد ارمنســتان و جمهوری 

ً
در نخواهد آمد. قطعا

آذربایجان نیز صدق می کند. پیوستن کشورهای قفقاز جنوبی به ناتو 
از لحاظ فنی غیر ممکن و از لحاظ ژئوپلیتیکی با وجود قدرت هایی 
مانند جمهوری اســالمی ایران و روسیه مهر تأییدی بر غیر ممکن 

بودن ورود ناتو به منطقه قفقاز است.«
خرســند در خصــوص راهکارهای ایران بــرای جلوگیری از 

تنش زایی ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه گفت: »خوشبختانه 
جمهوری اسالمی ایران همواره نقش منطقی و بزرگ تری در منطقه 
قفقاز داشته است. ایران در طول چهار دهه گذشته تالش کرده است 
با جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان روابط دوجانبه بسیار گرمی 

داشته باشد.«
خرسند در این باره تصریح کرد: »ایران هرگز برخورد سلبی و 
تندی با کشورهای منطقه قفقاز نداشته است. برخی از تنش هایی 
ایجاد شده بعد از جنگ قره باغ و ادعاهای بسیار زیادی که از سوی 
نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان مطرح شد و حتی شخص 
الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان با اینکه ادعاهای ژئوپلیتیکی 
و قومی مطرح کرد شاهد بودیم جمهوری اسالمی ایران منش پدرانه 

و بزرگ تری خود را نسبت به جمهوری آذربایجان رعایت کرد.« 
وی در این باره گفت: »مســئوالن جمهوری اســالمی ایران بر 
آن هســتند تا با ایجاد آرامش و باز کردن مســیرهای همکاری در 
زمینه های اقتصادی مانع تشدید تنش ها شوند. نمونه و مصداق بارز 
این موضوع، سفر مسئوولین ایران مثل سفر اخیر سرلشکر باقری به 

جمهوری آذربایجان است.«
وی در این باره افزود: »جمهوری اســالمی در تالش اســت تا 
همچنان  همکاری های دو کشــور در باالترین سطح ممکن قرار 
داشته باشــد. حتی در حاشیه اجالس سازمان همکاری شانگهای 
شاهد دیدارها و رایزنی مقامات ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه 

بودیم تا فضا کنترل شود و التهابات کاهش یابد.«
مهدی خرســند بیان داشــت: »جمهــوری اســالمی ایران 
می دانــد که تنش در منطقه قفقاز نه به نفع ماســت و نه به منفعت 
جمهوری آذربایجان یا ترکیه. از ســوی دیگر، در پی این مســئله 
اســت که بازیگرانی مانند باکو و آنکارا را متوجه این موضوع کند 
که اگر همســایگان منطقه درگیر تنش شــوند، جای پای دشمنان 
و متخاصمان که به منافع ملی کشورهای منطقه نمی اندیشند، باز 

میشود؛ لذا منطقه درگیر چالش های بسیاری می شود.«
وی در پایــان گفت وگو خاطرنشــان کــرد: »بی تردید رویکرد 
جمهوری اســالمی ایران بسیار منطقی اســت. ما بر آن هستیم تا 
در آینده بســیار نزدیک با ارتقای سطح همکاری های اقتصادی به 
خصوص در حوزه ترانزیت بتوانیم فضای احساسی به وجود آمده 

از سوی کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان را  کنترل کنیم.«

گروه گزارش
صبح صادق
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برلوسکنی  بازگشت  شایعات  ۶۰ درصدیپایان  نارضایتی 
»ســیلویو برلوسکنی« نخســت وزیر اســبق ایتالیا در آستانه 
جشــن تولد 86 سالگی اش با کسب کرســی مجلس سنا به 
عرصه سیاست این کشــور باز می گردد. سیلویو برلوسکنی، 
نخســت وزیر اسبق ایتالیا حدود یک دهه پیش به سبب گرفتار 
شدن در یک رسوایی کالهبرداری مالیاتی از تصدی مناصب 
دولتی منع شد.این نخست وزیر اسبق ایتالیا بالغ بر سه دهه است 
با بازگشــت های پی درپی خود، عرصه سیاست این کشور را 
غافلگیر کرده است. بر اساس گزارش ها،  او در جریان انتخابات 
پارلمانی ایتالیا توانست با کسب بیش از 50 درصد آرا از شهر 

مونزا در شمال ایتالیا به مجلس سنای این کشور راه پیدا کند.

پس از غیبت چندین روزه »شی جین پینگ« از انظار عمومی 
که به شــایعات علیه این رهبر سیاســی 69 ســاله دامن زد، 
سرانجام رئیس جمهوری چین  در تلویزیون دولتی کشورش در 
حال بازدید از نمایشگاهی در سالن نمایشگاه پکن با موضوع 
»پیشرفت در عصر جدید« دیده شد. شی که رهبر حزب حاکم 
کمونیست و ارتش آزادی بخش خلق چین است، به همراه لی 
کچیانگ، نخســت وزیر چین و دیگر مقامات عالی رتبه دیده 
شــد که در حال بازدید و اظهارنظر درباره پیشرفت اقتصادی 
کشورشان طی دهه گذشته بودند.طبق قوانین پاندمی در چین، 

او باید یک هفته پس از بازگشت در قرنطینه می ماند.

نتایج نظرسنجی جدید نشان می دهد، در وضعیتی که تنها شش 
هفته تا انتخابات میان دوره هشتم نوامبر زمان باقی مانده است، 
محبوبیت مردمی بایدن در این هفته باالتر رفت، هرچند که او 
 منفور مانده است. یافته های نظرسنجی دو روزه رویترز – 

ً
عمیقا

ایپسوس نشان می دهد، 41 درصد آمریکایی ها عملکرد شغلی 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریــکا را تأیید می کنند و این در 
مقایسه با روزهای گذشته که 39 درصد را نشان می داد، افزایش 
یافته است.کاهش محبوبیت بایدن که در ماه های مه و ژوئن به 
36 درصد افت کرد، به افزایش انتظارات مبنی بر اینکه حزب 

دموکرات او کنترل مجلس نمایندگان را از دست خواهد داد.

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

نتایج اولیه همه پرسی های الحاق به روسیه در چهار 
منطقه اوکراین حاکی از آن است که جمهوری های 
خلق دونتسک و لوهانسک به همراه منطقه خرسون 
و بخشی از منطقه زاپوریژیا در جنوب اوکراین به 
پیوســتن به روســیه رأی داده اند. این اقدامات در 
حالی صورت گرفته که اروپا همچنان درگیر مسئله 
امنیت انــرژی بوده و خرابکاری در خط لوله نورد 
اســتریم نیز موجب قطع انتقال گاز به کشورهای 
اروپایی شده است. گفتنی است، وضعیت اوکراین 
با وجود همه کمک هــای مالی آمریکا و متحدان 
اروپایی اش، تعریف چندانی ندارد و روســیه در 
حال مســتحکم تر کردن حضور نظامی خود در 
مناطقی اســت که تاکنون به این کشور پیوسته اند. 
مسکو تهدید کرده است که با این مناطق نیز مانند 
خاک روســیه برخورد می کند و شــیوه نامه های 
استفاده از سالح اتمی علیه دشمنان روسیه، در این 

مناطق نیز حکمفرما خواهد بود.

اگرچه برخی از رهبران اروپایی معتقدند، پوتین 
در حال بلوف زدن است و در صورتی که نیروهای 
اوکراینی به مناطق دونتسک، لوهانک، خرسون و 
حتی زاپوریژیا حمله کنند، روسیه از سالح اتمی 
علیه این کشــور اســتفاده نمی کند، آنگال مرکل، 
صدراعظم سابق آلمان گفته است که باید در این 
مورد با احتیاط رفتار کرد و احتمال اینکه پوتین به 
حرف خود جامه عمل بپوشاند، بسیار زیاد است. 
در همین حال، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه نیز گفته است حمله به این مناطق 
از ســوی نیروهای اوکراینی به معنای مقابله اتمی 
خواهد بود؛ اما آمریکا تالش دارد کی یف را وادار 
کند تا به این مناطق حمله کند و این به معنای وادار 

کردن روسیه به استفاده از سالح اتمی است.
با وجود تمام این درگیری ها، آمار منتشر شده 
از همه پرســی جدایــی چهار منطقــه نزدیک به 
مرز روسیه نشــان می دهد، پیوستن این مناطق به 
روسیه طرفدار باالیی داشته است. براساس نتایج 
اعالم شــده از سوی کمیســیون های انتخاباتی از 
همه پرسی که بین ۲3 و ۲7 سپتامبر برگزار شد، در 
لوهانسک، بیش از 98 درصد رأی دهندگان از ایده 
پیوستن به روســیه حمایت کرده اند، ارقام رسمی 

نشان می دهد دونتسک نتایج مشابهی را با بیش از 
99 درصد از حامیان این حرکت نشان داده است. 
هر دو منطقه زاپوریژیا و خرسون تمامی برگه های 
رأی گیری را بررســی کرده اند و 93 درصد و 87 
درصد رأی دهندگان از جدایی از اوکراین و اتحاد 
با روسیه حمایت کرده اند. خبرگزاری تاس نیز گفته 
است، بیش از 130 ناظر از ۲8 کشور در دونباس 
بر این همه پرسی نظارت داشته اند. به گزارش این 
خبرگزاری روســیه، مشارکت کلی رأی دهندگان 
در چهار اســتان دونتسک، لوهانسک، خرسون و 

زاپوریژیا از 50 درصد بیشتر بوده است.
رونــد الحاق مناطق جدید در روســیه ممکن 
است مدتی طول بکشــد، زیرا به تأیید پارلمان و 
رئیس جمهور این کشــور نیاز دارد. اما دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که این روند با 

سرعت کافی انجام خواهد شد.
بر اساس قانون اساســی روسیه و قانون فدرال 
در مورد الحاق اعضای تشکیل دهنده جدید، این 
رویه شــامل چندین مرحله است. وقتی مناطقی 
که مایل به عضویت در فدراسیون روسیه هستند، 
پیشــنهادهای خود را به مسکو ارائه دهند، رئیس 
جمهور باید پارلمــان را در این مورد مطلع کند. 

اگر توافق سیاســی در مورد الحاق حاصل شود، 
بایــد پیش نویس معاهدات بین المللــی در مورد 
پذیرش کشورهای خارجی یا بخش هایی از آنها در 
روسیه تدوین شود. این موافقت نامه ها موضوعاتی 
مانند نام و وضعیت سرزمین های جدید، تابعیت، 
جانشــینی، عملکرد مقامات دولتــی، عملکرد 
قوانیــن و غیره را تنظیم می کنــد. پس از امضای 
این معاهدات، دادگاه قانون اساســی روسیه باید 
بررسی کند که آیا آنها با قانون عالی کشور مطابقت 
دارند یــا خیر. در صورت نبود تخلف، گام بعدی 
تصویب اســناد از ســوی مجلس سفلی، دومای 
ایالتــی و تصویب آنها در مجلس علیا، شــورای 
فدراسیون خواهد بود. به طور همزمان، پیش نویس 
قانون اساســی فدرال در مورد پذیرش واحدهای 
تشکیل دهنده جدید در روســیه باید به دوما ارائه 
شــود. در صورت تأیید، برای بررسی به مجلس 

علیا می رود.
والنتینا ماتوینکو، رئیس شــورای فدراســیون 
روســیه گفت، شورای فدراســیون ممکن است 
موضــوع پیوســتن این مناطــق را در نشســت 
برنامه ریزی شــده بعدی خود در 4 اکتبر بررسی 

کند.

ستن   پیو
وسیه   به ر

 نتایج همه پرسی در مناطق  چهارگانه اوکراین 
 موقعیت اروپا را متزلزل تر کرد

 آمریکا در توفان 

 

 فرماندار ایالت فلوریدا در آمریکا گفته 
است، شهر »فورت مایرز« در پی شدت 
گرفتن توفند »ایان« در این ایالت ویران 

شده است.
 به گزارش یواس ای تــودی، این توفند 
یکی از خطرناک ترین توفندهایی است 
که آمریــکا در ســال های اخیر به خود 
دیده اســت. توفند ایــان در عین حال 
۲.4 میلیــون خانه و کســب وکار را در 
فلوریدا بدون برق گذاشته است. »ران 
دسنتیس« فرماندار ایالت فلوریدا، این 
توفند را رویــدادی خواند که هر 500 
سال یک بار اتفاق می افتد. وی نسبت به 
آسیب های بی سابقه به سواحل مرکزی 
غربی هشــدار داد و گفــت، ارتباط با 
بســیاری از مراکز قطع شــده اســت. 
تیم های جست وجو و نجات در تالش 
برای دسترسی به افراد در معرض خطر 
هســتند و تعداد تلفات هنوز مشخص 
نیســت.  توفند به ســمت دریا حرکت 
کرده اســت؛ اما پیش بینی شــده است 
به زودی دوبــاره در کارولینای جنوبی 
به خشکی می رســد و هشدار توفند در 
امتداد خط ســاحلی این ایالت صادر 

شده است.

خرابکاری دوم 

مقامات دانمارکی و ســوئدی از نشت 
غیرمنتظره خطوط لوله گاز نورد استریم 
در دریــای بالتیک خبر دادند که ســوء 
ظن هایــی را درباره احتمال خرابکاری 
برانگیخته اســت. با این حال، رسانه ها 
خبر دادند که در محــل دیگری از این 
 خرابکاری دیگری 

ً
خط لوله نیز احتماال

رخ داده است. 
خطوط لوله گاز نورد اســتریم 1 و ۲ که 
در کانــون جدال های مســکو و غرب 
بر سر مناقشــه نظامی اخیر در اوکراین 
قرار دارد، به ادعای کپنهاگ و استکهلم 
نشــت  هایی دارند کــه در حال حاضر 

غیرقابل توضیح است.
به گــزارش »نیویورک تایمز«، یک روز 
پس از اعالم نشتی در خط لوله گاز نورد 
اســتریم ۲، خط لوله موازی آن، یعنی 
نورد استریم 1 نیز که روسیه را به آلمان 
متصل می کند، به نوبه خود در معرض 
دو نشت گاز بسیار نادر در دریای بالتیک 

قرار گرفت.
دو خط لوله یاد شده که تحت مدیریت 
کنسرســیومی وابســته به غول انرژی 
روسیه، گازپروم قرار دارد و طی ماه های 
اخیر به یکــی از محورهای زورآزمایی 
ژئوپلیتیکی میان دو طرف مناقشه تبدیل 
شده بودند، به دلیل پیامدهای جنگ در 
اوکراین عملیاتی نشده است؛ اما هر دو 

پر از گاز بودند.

پیشخوان

جهان

معاون رئیس جمهــور آمریکا هفته گذشــته در 
ســخنرانی روی عرشه یک ناوشــکن در پایگاه 
نیــروی دریایــی آمریــکا در ژاپن با بــه چالش 
کشیدن مســتقیم چین، این کشــور را به »رفتار 
آزاردهنــده« و »تحریکات« پیرامون تایوان متهم 
کرد. صحبت هــای »کاماال هریــس« در حالی 
منتشر شده اســت که به نظر می رسد آمریکا پس 
از درگیر شــدن مالی در جنــگ اوکراین، این بار 
قرار اســت جبهه جدیدی از مقابله های نظامی 
را در شــرق علیه چین باز کنــد.  کاماال هریس، 
معــاون رئیس جمهور آمریکا در این ســخنرانی 
گفت، آمریکا در پاسخ به چین، به »تعمیق روابط 
غیررســمی« با تایوان رو می آورد که چین آن را به 
منزله بخشی از خاک خود تلقی می کند. هریس 
که سفر چهار روزه اش به منطقه همزمان با مراسم 
وداع با شینزو آبه، نخســت وزیر سابق ترور شده 
ژاپن برگزار شد، به خبرنگاران گفت، نگاهش به 
سیاست خارجی آمریکا در منطقه »با پیش زمینه 
یک رابطه سه جانبه بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی 
همراه با همکاری همه آنها با یکدیگر« است. به 

نظر می رســد، از همین رو باشد که جو بایدن نیز  
نشستی را با کشورهای جزایر اقیانوس آرام برگزار 
کرد تا از آنها بخواهــد که در مقابله با چین، با او 
اتحاد داشته باشند. با این حال، به نظر می رسد همه 
این کشورها طرفدار و حامی حمالت دیپلماتیک 
و اقتصادی آمریکا به پکن نباشند. بر همین اساس، 
جزایر سلیمان پیشنهاد دولت بایدن برای همکاری 
علیه چیــن را نپذیرفت. در همین حال، یک مقام 
ارشد دولت آمریکا که نامش را فاش نکرد، گفت، 
هریــس در دیدارهایی که با رهبران کره جنوبی و 
ژاپن داشته، آنها را تشویق کرد تا در مذاکرات خود 
پیشــرفت حاصل کنند. وانگ ونبین، سخنگوی 
وزارت خارجه چین در پاســخ بــه این اظهارات 
هریس گفت، آمریکا تعهــد خود را برای احترام 
به تمامیت ارضی چین نقض کرده اســت. وانگ 
ونبین در یک نشســت خبری روزانه اظهار کرد: 
»وقتی آمریکا نمی تواند به تعهد خود پایبند باشد، 
چطور و در چه موضعی می تواند از قوانین و نظم 
صحبت کند؟ این کشــور تنها بــه یک خرابکار 

قوانین بین المللی تبدیل خواهد شد.«

   تحلیل    

 تهدیدهای جدید 
نگاهی به تقابل آمریکا وچین

   گزارش    

 مرز بحران
از ارسال سالح برای اوکراین تا بحران گرسنگی در آمریکا

بر اســاس یک نظرســنجی جدید، حدود نیمی از 
آمریکایی ها با ارســال کمک های نظامی به اوکراین 
مخالف هســتند. این در حالی اســت کــه میزان 
کمک های مالی آمریکا به جنگ اوکراین به شــدت 
باال رفته و گرســنگی در ایاالت متحــده به یکی از 
مشکالت بحرانی تبدیل شده است.  نتایج نظرسنجی 
جدید مؤسسه کوئینســی »مؤسسه هنر کشورداری 
مسئوالنه« نشان می دهد، حدود نیمی از آمریکایی ها، 
یعنی 47 درصد از آنها با ارســال کمک های نظامی 
به اوکراین در صورتی که کشورشــان در تالش های 
دیپلماتیک برای حل بحران شرکت نکند، مخالف 
هستند. نظرسنجی این مؤسســه نشان داد، نیمی از 
پاســخ دهندگان، یعنی حدود 47 درصد گفته اند که 
از ادامــه کمک های نظامی آمریکا بــه اوکراین تنها 
در صورتی حمایت می کنند که واشــنگتن در روند 
دیپلماسی کنونی مشــارکت کند. حدود 40 درصد 
نیز از ارسال تسلیحات به »کی یف«، صرف نظر از 
روند مذاکرات حمایت کردند. نزدیک به 58 درصد 
از پرسش شــوندگان گفته اند زمانی که کشورشــان 
از قیمت بــاالی بنزین و افزایش قیمت تمام شــده 

کاال ها رنج می برد، با عرضه کمک نظامی آمریکا به 
اوکراین در سطوح فعلی مخالف هستند. در همین 
حال، کاخ ســفید اعالم کرد شــماری از شرکت ها 
از جملــه غول های تولیدکننده مــواد غذایی، مانند 
دنون و سازمان های غیردولتی متعهد به تالش برای 
مهار گرسنگی شده اند. کاخ سفید با انتشار بیانیه ای 
خاطرنشــان کرد، این تعهدات هشت میلیارد دالر 
هزینه دارد. بایدن بخش خصوصی را برای مقابله با 
گرسنگی بسیج می کند. بر اساس این گزارش، این 
مبلغ کمک های غیرنقدی و تعهدات مالی را شامل 
می شــود. از جمله قرار اســت 5/۲ میلیارد دالر در 
اســتارت آپ های ویژه مواد غذایی ســرمایه گذاری 
شــود. همچنین قرار اســت چهار میلیارد دالر به 

مؤسسه های خیریه و انجمن ها اختصاص یابد.
بایدن برای پایان دادن به گرســنگی در آمریکا تا 
ســال ۲030 تالش می کند. وی همچنین مبارزه با 
غذای ناسالم را در دســتور کار قرار داده است. 40 
درصد از بزرگساالن در آمریکا از چاقی رنج می برند. 
مقامــات آمریکایی معتقدند ده درصد جمعیت این 

کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند.
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پاسدار

در همایش سربازان حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه مطرح شد

 حیله های آمریکایی 
برای شکست ایران

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه 
در ســپاه تأکید کرد: »دفاع مقدس مقطعی 
افتخارآمیز در کشــور ماســت. این دوره از 
تاریخ مملو از حرف ها و گفته هایی است که 

باید به طور ویژه ای تبیین شود.«
به گزارش صبح صادق، ســردار سعید 
فرجیان زاده، در همایش ســربازان ســتاد 
نمایندگی ولی فقیه به مناســبت هفته دفاع 
مقدس در سالن همایش های شهید محالتی 
درباره نفوذ آمریکا در دوران پیش از انقالب 
اظهار داشت: »روشن اســت که در دوران 
پیش از انقالب، ایران تحت ســلطه آمریکا 
بــود؛ به گونه ای که تمام مقدورات کشــور 
در حوزه  های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی تســلیم آمریکا بود و بیش از 50 
هزار مستشــار آمریکایی درباره کشــور ما 
تصمیم می گرفتند. شــاه هم همچون یک 

مترسک بازیچه دست آمریکایی ها بود.«
 فرجیان زاده ادامــه داد: »در دوران پیش 
از انقالب فســاد دربار به اوج خود رســیده 
بــود. مجموعه فســادهایی که شــاه به راه 
انداخته بود، ســبب شد ایران در قرن بیستم 
انقالبی شــکل بدهد که دارای ایده بدیع و 
اسالمی بود و نگاه تمام انقالب های جهان 
را به خود جذب کــرد.« معاون هماهنگی 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه افزود: »آمریکا 
پس از انقالب و با از دســت رفتن موقعیت 
اســتراتژیکی و اقتصادی خــود، به اجرای 
حیله هــای براندازی دســت زد تــا دوباره 
قدرت از دســت رفته خود را کســب کند. 
از گروهک ســازی در گوشــه و کنار ایران، 
گروهک خلق بلــوچ، گروهک خلق کرد، 
خلق عرب، خلــق ترکمن تا ایجاد کودتای 
نوژه در تابستان 59 که با همدستی تعدادی 
از وابســتگان ارتش و یکی از مراجع تقلید 

شکل گرفت.«

وی تأکید کرد: »شکست در تک تک این 
حیله ها سبب شد آمریکا از مکر گسترده تری 
برای شکست ایران بهره بگیرد؛ برای همین 
صدام را برای جنگ با ایــران تجهیز کرد. 
از آنجایی که عراق دوســت داشت خود را 
آقای عرب معرفی کنــد، اجرای این جنگ 

را پذیرفت.«
فرجیان زاده تصریح کرد: »صدام در این 
اقدام خود دو هــدف را دنبال می کرد؛ یک 
هدف حداقلی که تجزیه خوزستان از ایران 
بــود و یک هدف حداکثــری که اطاعت از 
دستور آمریکا در جهت نابودی و اضمحالل 

ایران بود.«
معاون هماهنگ کننــده نمایندگی ولی 
فقیه در ســپاه گفت: »اقدامات آمریکایی ها 
فقط معطوف به جنگ نبود. آنها در بحبوبه 
جنگ با تحریک و حمایت گروه مجاهدین 
خلق در داخل ایران یک جنگ داخلی هم 
ایجاد کــرده بودند که وضعیــت ایران را با 
مشــکل غیرقابل وصفی روبه رو کرده بود. 
مجاهدین خلق بــا ترورهای خود 17 هزار 
فــرد بی گنــاه و 7۲ نفــر از اعضای حزب 
جمهوری اســالمی را در هفتم تیر ماه سال 

1360 به شهادت رساندند.«

 BBBB ســردار در ابتدا لطف می کنید از کلیت
مأموریت های دژبان کل ســپاه توضیح 

دهید؟
دژبان یکی از یگان های با مأموریت متنوع و وســیع 
در سپاه اســت که از حیث وظایف به نوعی منحصر 
به فرد است، در واقع انواعی از اقدامات در نیروهای 
مسلح تنها از سوی دژبان دنبال می شود. این مأموریت 
متفاوت با مأموریت ســایر یگان ها بــوده و در قالب 
مأموریــت تخصصی قابــل واگذاری نیســت. اگر 
بخواهم به برخی از عناوین کلی مأموریتی اشاره کنم، 
یکی پاسداری از شــخصیت و ظاهر کل سپاه است 
 عزیزان با این مأموریت دژبان آشنا هستند و 

ً
که عمدتا

دژبان را در شهر و معابر دیده اند. از طرفی دژبان نقش 
ضابط قضایی برای اجرای احکام قضایی در سپاه را 
هم دارد، اجرای احکام قضایی و جلب و دستگیری 
کارکنان بر عهده دژبان است. مدیریت و تحکیم نظم 
و انضبــاط در مقرها و انضباط ســازمانی و ظاهری 
کارکنان در قالب همان پاسداری از شخصیت و ظاهر 

کل سپاه هم مأموریت دژبان است.

 BBBB ظاهرا بحث رصد تردد خودروهای سپاه 
هم با دژبان است؟

بله، در واقع دژبان وظیفه راهبر را در قبال خودروهای 
ســپاه دارد. این وظیفه در داخــل و بیرون از مقرهای 
سپاه است و در واقع مراقبت از ظاهر خودرو، امنیت 
خودرو و نقش راهنمایی و رانندگی خودروهای سپاه 
بر عهده دژبان است.  مأموریت همراهی محموله های 
نظامی و ستون های نظامی سپاه را هم دژبان بر عهده 
دارد. در کنار همه اینها، مأموریت تشریفات نظامی و 
انتظامی تمام مراســم های ملیـ  که سپاه در آن نقش 
دارد ـ بر عهده دژبان اســت.  همچنین، امور تأمینی 
و حراســتی و حفاظت فیزیکی مراکز و رزمایش ها و 

مراسم های سپاه هم بر عهده نیروهای ماست.

 BBBB همــه ایــن مأموریت هــا را شــما و 
همکاران تان در دژبان کل انجام می دهید؟
آنچه گفته شــد، مأموریت همه مجموعه های دژبان 
در ســپاه اســت که تحت نظر فرمانده عالی هر رده 

عمده فعالیت می کننــد، اما از نظر نظارت بر اجرای 
مأموریت ها و ایجاد و حفــظ آمادگی های مجموعه 
دژبان و اجرای آموزش های عرضی پایوران در رسته 
دژبان و تدوین و پیشنهاد برنامه های سالیانه ما در دژبان 
کل پشتیبان دژبان سایر رده ها نیز هستیم. یعنی عالوه 
بر مأموریت دژبان کل، دژبان ستاد فرماندهی کل سپاه 
و رده های تابعه با ماست، مابقی ردهظها دژبان خود 
را دارند که به طریقی که گفته شد ارتباط سازمانی با 

ما دارند.

 BBBB کنتــرل و پیگیری مراجعات به پادگان ها 
هم با دژبان اســت؟ در این باره توضیح 

بفرمایید.
در بحث مراجعات و نحوه عمل با دســتورالعمل ها 
و شیوه نامه هایی که از سوی مراجع ذی ربط از طریق 
سلســله مراتب به دژبــان ابالغ می شــود و ما عمل 
می کنیم، دژبان تنها مجری این امر است، به طور حتم 
هر مقری طبقه بندی خــود را دارد و ورود و خروج به 
هر مقری چه کارکنان و چه مراجعه کنندگان بر اساس 
حساســیت این مقرها متغیر است؛ لذا ممکن است 

سختگیری هایی هم وجود داشته باشد.

 BBBB اشاره ای به مراسم ها داشتید، در این باره  
توضیح بفرمایید که در چه مراســم هایی 

حضور دارید؟
دژبان با تمام ظرفیت در هر مأموریتی که بر عهده اش 
باشد، وارد می شود. در مراسم هایی که خودمان برگزار 
می کنیم، یا میزبان هستیم یا مهمان، با دژبان ارتش یا 
فراجا یا مراســم های مشترک ســالیانه داریم. برای 
نمونه، مراســم های هفته دفاع مقدس به ویژه رژه 31 
شهریور ماه از برنامه های مشترک ماست. در 1۲ بهمن 
ماه هر سال هم به میزبانی یکی از دژبان های نیروهای 
مسلح سپاه، ارتش یا فراجا رژه مشترک موتورسواران 
بر گزار می شود، ســال قبل ما میزبان بودیم. در دهه 
مبــارک فجر و نثار تــاج گل در حرم مطهر حضرت 
امــام)ره( با حضــور مقامات و کارکنــان نیروهای 
مسلح است هم هر سال یکی از مجموعه های دژبان 
نیروهای مسلح میزبان است. مراسم نثار تاج گل در 

ســوم خرداد روز مقاومت و پیروزی هم در حرم امام 
راحل برگزار می شــود که هر ســال یکی از دژبان ها 
میزبان است. بحث سرود وحدت و یگان وحدت هم 

در رژه است که همه عزیزان دخیل می شوند.

 BBBB یکــی از وجــوه بیرونی کــه عموما از 
دژبان در جامعه دیده می شود رزم نوازان 
هستند، در خصوص رزم نوازان دژبان کل 

سپاه توضیح دهید.
بله، در بحث تشــریفات یکی از مباحث رزم نوازان 
هستند. برنامه ها و مناسبت ها، تشییع شهدا، مراسم 
گرامیداشــت شهدا و بســیاری دیگر از مراسم ها با 
اجرای رزم نوازان همراه اســت، ایــن جدا از اجرای 
رزم نوازان در رژه هاست. بحمدالله دژبان کل سپاه در 
بحث رزم نوازان با کیفیت خیلی باال و با سازماندهی 
خیلــی خوب کمی و کیفی وارد شــده و از نیروهای 
رســمی و توانمند در این حوزه استفاده می کند. البته 
در این میان از توانمندی کارکنان وظیفه هم اســتفاده 
می شــود، بعضا نیروهایی که در بحث موســیقی و 
نوازندگــی توانایــی دارند، از آنها در گروه اســتفاده 
می شود. آموزش های مهارت الزم هم به نیروها در این 
حوزه داده می شــود، اما در کل ما در مجموعه دژبان 
کل یکی از کامل ترین وبهترین یگان های رزم نوازان 

را داریم. 

 BBBB سردار، با توجه به سختی مأموریت های 
عزیزان شــاغل در دژبان، چه برنامه های 
فرهنگی تفریحی برای کارکنان و خانواده 

آنها دارید؟
مأموریت دژبان را عرض کردم که خیلی متنوع و ۲4 
ساعته است و تعطیلی بردار نیســت. البته این را هم 
بگویم نیروهای دژبان بــا انگیزه و روحیه جهادی در 
میدان عمل هســتند و ما هم همه تالش خود را برای 
پشتیبانی از آنها داریم. هر ساله برنامه های تجمیعی 
بــرای کارکنان به همراه خانــواده داریم که در مراکز 
تفریحی و سیاحتی برگزار می شود و اعزام خانواده ها 
به اماکن زیارتی و سیاحتی هم با حمایت های خوبی 
که انجام می دهیم، در حال انجام است. سعی کرده ایم 

که در بحث وام معیشتی بخشی از دغدغه های کارکنان 
را رفع کنیم. در ایامی که اربعین حســینی را پیش رو 
داشتیم، پیگیری کردیم تا بیش از سهمیه ابالغی به ما 
کارکنان به این ســفر اعزام شوند. البته درخواست ها 
زیاد بود و ما هم سعی کردیم به بیشتر درخواست ها 
پاســخ مثبت داده شــود. در دژبان گروه جهادی هم 
تأســیس کردیم که برای نمونه یکی از کارهای ما در 
این مجموعه اهدای 30 بسته کمک معیشتی در قالب 
کمک مؤمنانه به سربازان وظیفه نیازمند بود که از قبل 
شناسایی شده بودند  و در هفته دفاع مقدس این بسته ها 
به آنها اهدا شد. تشــویقات فرزندآوری هم در دژبان 
اجرا می شــود و عالوه بر مصوبات، یک کارت هدیه 
هم به خانواده فرزند تازه متولد شــده اهدا می کنیم. 
بحث مرخصی تشویقی برای سربازان متأهل و دارای 
فرزند را هم داریم. کمیســیون ازدواج هم در دژبان 
فعال اســت و برای نیروهای مجرد بحث تعامالت و 
حمایت های معیشتی از جمله وام را در نظر گرفته ایم.

 BBBB شما در خصوص سربازان هم وظایفی 
دارید، در این خصوص بفرمایید.

بله، بخشــی ســربازان خود فرماندهــی دژبان کل 
هستند و بخشــی هم همه کارکنان وظیفه و سربازان 
در مجموعه های ســتاد فرماندهی کل سپاه که نظم و 
انضباط، زیست، استراحت و ایجاد شرایط آسایشگاه 
این سربازان با مجموعه ماست. امکانات و برنامه های 
خوبی برای این عزیزان داریم، در بحث مهارت افزایی 
طبق برنامه فعالیت ها انجام می شود و جلوتر از برنامه 
مصوب هســتیم، امکانات تفریحی و ورزشی بسیار 
خوبی برای این عزیزان فراهم شده است تا در ساعات 
فراغت به خوبی از این تجهیزات و فضاها اســتفاده 

کنند. 

 BBBBاگر نکته ای است بفرمایید؟
دائم با کارکنــان عزیز در تعامل هســتم و بدون 
وقت قبلی دوستان می آیند بویژه سربازان عزیزی که 
در دژبان خادم آنها هســتیم مشکالت خود را مطرح 
می کنند. ما محدودیتی نگذاشــته ایــم  و به این امر 
افتخار می کنیم که در خدمت کارکنان محترم هستیم.

 پاسدار  شخصیت 
سپاه هستیم

فرمانده دژبان کل سپاه در گفت وگو با صبح صادق

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

نیروی نظامی را با مؤلفه »نظم« می شناسند و تعریف 
می کنند. سپاه پاسداران انقالب اسالمی به منزله یک 
تشکیالت نظامی نیز  توانســته است با بومی سازی 
موضــوع دژبان مبتنی بر مأموریت و ســاختار خود 
بهره خوبــی از این ظرفیت ببرد. یکــی از مهم ترین 
ویژگی های دژبان در سپاه که البته منظور دژبان کل سپاه است، سختی کار این نیروهاست. باید گفت دژبان کل 
سپاه در منطقه عملیاتی 24 ساعته فعال است؛ چراکه منطقه مأموریت او هر جایی است که سپاه حضور دارد 
و این یعنی همه جا و همه وقت. از ویژگی های مهم امروز دژبان کل سپاه همگرایی و همراهی برادرانه و شاید 
خیلی فراتر از رابطه ســازمانی در برادران دژبان کل ســپاه است که با وجود سختی کار و مأموریت، توانسته از 
سختی ها بکاهد و روحیه بخش این نیروها باشد. محور و مدار این برادری و همدلی و همراهی فرمانده دژبان 
کل ســپاه، یعنی سردار سرتیپ دوم حاتم عبادی است؛ در خصوص کم و کیف کار دژبان کل سپاه با  وی هم 

صحبت شدیم که شما را به خواندن متن این مصاحبه دعوت می کنیم.

ِ 

   گزارش    

شناخت واقعی از نظام اسالمی الزمه سربازی انقالب
سردار محمدرضا نقدی

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: »فلســفه سربازی در اسالم 
همان فلســفه بسیج است که مشــارکت همگانی را در دفاع از 

کشور واجب می طلبد.«
سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه در همایش 
بزرگداشت روز سرباز و دفاع مقدس در جمع سربازان ستاد فرماندهی 
کل ســپاه و دژبان کل ســپاه با بیان اینکه وقتی در خصوص روزی به 
نام »سرباز« در تقویم کشور خدمت رهبر معظم انقالب گردش کار 
شد، ایشان تأکید کردند که همه روزهای سال روز سرباز است، اظهار 
داشــت: »خدمت وظیفه عمومی در همه کشورها همگانی نیست و 
اینکه امروز برخی می گویند سربازی به این گونه حذف شده و سرباز 
حرفه ای استخدام کنیم، از روی فهم غلط است؛ چراکه در اسالم دفاع 
نظامی امر همگانی بوده و همه باید در آن مشارکت کنند، در جمهوری 

اسالمی فلسفه سربازی همان فلسفه بسیج است.«
وی با اشــاره به اینکه در زمان تهاجم دشمن اگر نیروی نظامی و 
مردان به تعداد کافی نباشند، حتی بر زنان و کودکان و سالمندان هم 
دفاع واجب می شــود، افزود: »امر دفاع به این ســادگی نیست و نیاز 
است قبل از آنکه اتفاق بیفتد، یک حداقل سازماندهی و آموزش برای 
عموم مردم انجام شود، بخشی از این کار به صورت داوطلبانه در بسیج 

انجام می شود، اما بخش مهم تر آن در قالب خدمت دوره سربازی به 

عنوان یک آموزش، تمرین و سازماندهی باید وجود داشته باشد.«

وی با اشــاره به فضای مجازی رها شــده امروز در کشور گفت: 

»شــما با دو نوع جمهوری اســالمی ایران مواجه هســتید، یکی در 

فضای واقعیت در حال پیشــرفت و عبور از گردنه های سخت و نفوذ 

به جای جای جهان و دســتاوردهای بزرگ علمی، دفاعی، سیاسی 

و...؛ و دیگری ایرانی که پر است از جنایت، خیانت، ظلم و فروپاشی 
اجتماعی که همه چیز در آن پایان یافته و در حال فروپاشی است.«

سردار نقدی با اشــاره به تفکرات و اعتقادات برخی از مصادیق 
افرادی که در اغتشاشــات اخیر بازداشت شده بودند، گفت: »برخی 
نظرات بی پایه این افراد شاید اگر بیان شود، خنده دار خواهد بود، اما 
وقتی ریشه یابی می شود، همه آنها در قالب مطالب دروغی است که 
در فضای مجازی نسبت داده شــده و فرد بدون مراجعه به آن مرجع 
و کتاب و سخنرانی هر دروغی را که گفته شده؛ مانند واقعیت فرض 

کرده است.«
وی در پایان افزود: »شــما عزیزان ســرباز باید با شناخت واقعی 
و درســت از نظامی که برای آن خدمت می کنید، در این مدت چند 
ماه ســربازی را ادامه دهید تا انگیزه خدمت و روحیه درست خدمت 
کردن در شما حفظ شود. بدانید که همانطور که شهید عزیز ما سردار 
ســلیمانی فرمود، ایران حرم است و خدمت شما در دفاع از این حرم 
اســت و صد البته نقش مســئوالن و فرماندهــان در رابطه با تبیین و 
روشنگری نســبت به این موضوع بسیار مهم است که شما احساس 

پوچی یا کم انگیزگی نکنید.«

عکس:حامد گودرزی
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مبادا با آمریکا رفیق شوید

پنجره امید

خواستن تان پنجره امیدی است که در دلم 
روشنی می افروزد . در باال و پایین روزگار 
که ذهن ها مشوش و قلب ها آکنده از تزلزل 
می شود، یاد شما همچون اختری است که 
از پشت  ابرهای تیره بیرون می زند و راه را 

از بی راه نشان مان می دهد. 
یگانه گل عالم با شماســت که پاییز 
و زمســتان مان بهار است. بیایید. بیایید و 
ببینید که ایــن روزها تنهایی و مظلومیت 
منتظران تان به طور غریبی اشک می نشاند 
روی گونه ها. منتظرانی که در قطره قطره 
اشک شان، نام شما موج می زند. منتظرانی 
که در اوج سکوت شان صدایی به وسعت 
گوش های بیدار دارند و در این ســکوت 

پرتالطم شان تنها شما را می خوانند.
یا صاحب الزمان)عج(، مگر می شود 
کسی سر اطاعت به سوی شما خم کند؛ 
ولی کمکی از شما نگیرد؟! مگر می شود 
کسی یاور و منتظر شما باشد ولی مددی از 
شما به او نرسد؟! مثل شما مثل کعبه است 
و خدا کعبه  و دوست دارانش را با پرندگان 

آسمانی حفظ خواهد کرد.

حسن ختام

   غیر رسمی    

ت زمان آن 
ّ

ت و مهلت کوتاهی به سر می برید که مد
ّ

 امام حسن عسکری)ع( فرمود: همانا شما انسان ها در یک مد
حساب شده و معّین است و مرگ، ناگهان و بدون اطالع قبلی وارد می شود و شخص را می رباید، پس متوّجه باشید 
که هرکس هر مقدار در عبادت و بندگی و انجام کارهای نیک تالش کند، در قیامت غبطه می خورد که چرا بیشتر 

انجام نداده است و کسی که کار خالف و گناه انجام دهد، پشیمان و سرافکنده خواهد بود.
اعیان الشیعه، ج2، ص42

قیامت در  غبطه 
   صادقانه    

هرگز ناامید و غمگین نباشــید؛ چرا که شادی و خوشــبخت بودن می تواند از درون تلخ ترین روزهای 
زندگی شما زاده شود. بیشترین آزمایش ها زمانی رخ می دهد که در حال رشد و تعالی هستید. خدا قفل 
بی کلید نمی سازد. امکـان ندارد مشکلی پیش آمده باشد که راه حل نداشته باشد. مشکالت نباید قوت و 

قدرت را به تسخیر درآورند، بلکه باید آغازی برای رشد و پیشرفت باشند.

آغازی برای رشد
   صبحانه    

حسن نوروزی
نویسنده  

ایامی که صدام سرنگون شده بود و آیت الله 
ســیدمحمدباقر حکیم قرار بــود به نجف 
بــرای خداحافظی خدمت  تنهایی  بروند، 
انقالب رسیدند. می خواستند  رهبر معظم 
که اگر آقا رهنمود و فرمایشی دارند، استفاده 
کنند. آقا درباره فضای عراق و اینکه با مردم 
چطور ارتباط بگیرید، با علما و مراجع چه 
جور تعاملی داشته باشید توصیه های خوبی 
بــه آقای حکیــم فرمودند. درباره  مســائل 
خارجی  و رابطه بــا آمریکا هم گفتند مبادا 
در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. مبادا با آمریکا 
رفیق بشوید. نکند دست توی دست آمریکا 
بگذارید. آمریکا دشمن اسالم، دشمن شیعه 
و دشمن کشورهای اسالمی است. این هم 
که به عــراق آمدند، نه اینکــه برای نجات 
مردم عراق باشــد، آمریکا دلش برای مردم 
نسوخته اســت، اینها به علت همان اهداف 
اســتعماری جهان خواری که دارند به عراق 
آمده انــد. امروز صدام را مانــع برنامه های 
خودشــان  دیدند، در حالی کــه یک روزی 
مورد استفاده شــان قــرار می گرفت. دیدند 
امــروز دیگر به اصطــالح تاریخ مصرفش 
تمام شده، آن را کنار انداختند. آقای حکیم  
گفتند: »آقــا! من از این اطمینــان خاطر و 
آرامش شــما در تعجبم. آمریکا کنار گوش 
شماســت. این طرف در عــراق و آن طرف 
در افغانستان دارد اینجور فتنه گری می کند. 
آن وقت شما این قدر آرام هستید و به ما هم 
توصیه می کنید که مرعوب آمریکا نباشیم؟!« 
رهبر معظم انقالب فرمودند: »می دانی این 
اطمینان خاطر ما از چیست؟ ما توکل مان به 
خدا زیاد است. همین به ما آرامش، اطمینان 
و شــجاعت می دهد کــه در مقابل آمریکا 
از عّزت، اســتقالل و عظمت ایــن مردم، 
نظام و انقالب دفاع کنیم و سر تعظیم فرود 

نیاوریم.«
حجت االسالم والمسلمین مروی
 معاون ارتباطات حوزه ای دفتر رهبری

   داستان    

دفتر نیم سوخته
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

از کوچــه تاریک رد شــد و به ســرعت 
خودش را به خیابان رســاند. نگاهش به 
شلوغی ها بود و حواســش به اطراف. می خواست 
همه چیز را خوب ببیند. روی پله جلوی مغازه ایستاد. 
خیابان در حال شــلوغ شدن بود. هیجانی خاص در 
دلش ریشــه دواند. چند پسربچه، از همان هایی که 
کنار خیابان دستفروشی می کردند، سطل زباله ای را 
وســط خیابان کشیدند و به چشــم برهم زدنی آتش 
زدنــد. بوی زننــده ای فضــا را پر کــرد. چند نفر 
تشویق شان کردند و بچه ها که سرخوش شده بودند، 
دنبال یک کار خارق العــاده و جذاب تر به هر طرف 
نگاه می کردند. یکی  از بچه ها را شناخت. همانی بود 
که سر چهارراه شیشه ماشین ها را دستمال می کشید و 
پول می گرفت. تکه سنگی دستش بود، بی هیچ ترس 
و واهمه ای شیشه ماشین پارک شده ای را شکست و 
از ته دل فریاد کشید. انگار از همه شیشه هایی که تمیز 
کرده بود، خشــمگین بود. امیر از این همه جسارت 

ترسیده بود، اما جذابیت این صحنه ها مانع می شد تا 
برگردد. چند دختر و پسر از سمت چپ خیابان وارد 
میدان شدند و شعارهای نامفهوم و نامنظمی زمزمه 
می کردند. انگار هنوز بر ســر فریــاد زدن به توافق 
نرســیده بودند. کم کم تعداد سطل های زباله، بوی 
نامطبوع، صدای فریاد و جیغ و گاهی خنده فضا را پر 
کرد. امیر هنوز در تاریکی به جمعیت خیره شده بود. 
از اول هم قرار گذاشته بود مثل یک عابر نگاه کند و 
برود پیش بی بی که تنها بود و این شب ها می ترسید. 
به ســاعت تلفن همراهش نگاه کــرد. هنوز کمی 
فرصت داشت. چند نفر با هرچه که در دست داشتند 
شیشه ها، نرده های کنار خیابان و حتی یک آمبوالنس 
را هدف قرار دادند. امیر یاد بازی های کامپیوتری اش 
افتاد و خندید. با خودش گفت: »عجب باحاله...« از 
طرف راست میدان، پلیســی با یک موتورسیکلت 
وارد مهلکه شد. سعی داشت جمعیت را متفرق کند. 
چند نفر به سمتش هجوم بردند و یک آن موتور را به 
آتش کشــیدند. امیر سرک کشید و بعد از چیزی که 
دید وحشت کرد. پلیس در حالی که پاهایش شعله ور 
شده بود، چند قدم دوید و افتاد. ترس مثل عرقی سرد 
بر بدنش نشست. کوچه ای را که آمده بود با سرعت 
دوید. از خیابان رد شــد و با تمام قوا خودش را به دو 

ســه خیابان آن طرف تر رســاند. هنــوز در ذهنش 
شــعله های آتش و پلیس را می دید و از خودش که 
آن همه وقت تماشاچی بود، بدش آمد. یک آن ترسید. 
آب دهانش را به سختی قورت داد. کمی به خودش 
مسلط شــد و آرام وارد کوچه بی بی شد. جلوی در 
ایستاد لباسش را مرتب کرد و زنگ را فشرد. بی بی 

»الحمدلله« گو در را باز کرد و امیر را بوسید.
ـ ترسیدم ننه...گفتم نکنه تو این شلوغیا گیر افتادی...
امیر هنوز موتور آتش گرفته را می دید. بغض کرده 
بود و دلش می خواســت گریه کند، اما توانش را 
نداشت. ســرش را بلند کرد تا دستمال کاغذی را 
روی طاقچه پیدا کند وبه این بهانه از تیررِس دید 
بی بی دور شــود. ناگهان نگاهش به قاب عکس 
آقابــزرگ افتاد. بارها این قاب عکس را دیده بود، 
اما حــاال انگار معنای دیگری داشــت. دفترچه 
سوخته آقابزرگ و عکسش کنار هم بود. دفترچه ای 
که یــادگار تن بی جان پدربزرگش بود، وقتی توی 
سنگر سوخته بود و دم نزده بود تا عملیات لو نرود. 
به دفترچه خیره ماند و کلمات مبهمی را به سختی 
خواند. » تماشاچی نباشیم، به دنیا آمده ایم تا دفاع 

کنیم و در راه خدا جانبازی کنیم... .«
باید از دفترچه نیم سوخته آقابزرگ دفاع می کرد.

پرســش: پسر 5 ساله ای دارم که به تازگی چند مورد دروغ از او شنیده ام و گاهی 

لجبازی می کند. چطور می توانم از اآلن جلوی رفتارهای ناپسندش را بگیرم؟

 بارها این جمله را شنیده اید که کودکان آیینه 
ً
پاسخ: پرسشگر گرامی! احتماال

ما هستند، یعنی هر رفتاری از ما ببینند، همان را تقلید کرده و به کار می برند. 
به جز این نکته، باید گفت گاهی رفتار خطایی از ما سر نمی زند؛ اما رفتاری 
انجام می دهیم که به صورت ناخودآگاه کودکان را به سمت رفتار غلط سوق 
می دهد. برای نمونه، وقتی والدین چیزی را به زور از کودک می گیرند، کودک 
»زورگویی« را یاد می گیرد. یا وقتی به او می گویند سالم کند، کسی را ببوسد، 
یا اســباب بازی اش را به کسی بدهد، او را خشمگین و زورگو بار می آورند. 
یا وقتی والدین برای آرامش کوتاه مدت خودشــان به کــودکان وعده هایی 
می دهند کــه به آن عمل نمی کنند، کــودک »دروغگویــی« را می آموزد و 
می فهمد که می توان حرفی زد و به آن عمل نکرد. درباره دروغگویی خشــم 
والدین هم بی تأثیر نیست. برای نمونه، از او در مورد شکستن یا خراب کردن 
وسیله ای می پرســید و او طبق فطرت پاک خود راستش را می گوید و آنگاه 
شما عصبانی شده و برخورد بدتان سبب دروغگویی می شود. همچنین وقتی 
والدین خواســته یا ناخواسته در جایی که خالف نظرشان است، داد و فریاد 
راه بیندازند، کودکان هم یاد می گیرند جیغ بزنند. در مورد لجبازی، باید در 
نظر داشته باشید که تنبیه کالمی یا رفتاری باعث لجبازی شده، همچنین وقتی 
کودک حس کند بر اثر لجبازی به خواســته اش می رسد، این رفتار را تکرار 
می کند. وقتی والدین برای آرامش کودِک آسیب دیده، دیوار یا اسباب بازی 
را می زنند و می گویند: »زدمش دیگه گریه نکن«، کودک انتقام گیری را یاد 
می گیرد. توجه داشته باشیم کودکان بیش از هر چیز رفتار و گفتار ما را رصد 
می کنند تــا از آن بیاموزند و به آن عمل کنند. بنابراین، پیش از اصالح رفتار 

کودک، رفتار خود را تصحیح کنیم.

 راه نرفته  

رفتار والدین الگوی فرزندان

گاهی اوقات کودکان پس از بازی یا درس خواندن، احســاس خستگی و 
خواب آلودگی دارند که طبیعی اســت، اما اگر احساس می کنید کودک 
 خســته و بی حوصله است، توجه داشته باشید که شاید کمبود 

ً
شما دائما

هوای تازه و بی تحرکی موجب بروز این حالت در او شده باشد. بنابراین، 
 با اضافه کردن ورزش به برنامه روزانه او می توانید از این حالت او 

ً
احتماال

بکاهید؛ زیرا ورزش اندورفین تولید می کند، متابولیسم را افزایش می دهد 
و خواب را بهبود می بخشــد. در صورتی که با ورزش تغییری در حالت 
خســتگی فرزندتان ایجاد نشد، می توانید برنامه خواب او را تنظیم کنید. 
کمبود خواب یکی از دالیل اصلی خستگی کودکان است که باید با تنظیم 
برنامه خواب مناسب، به ویژه در دوران مدرسه، برای رفع آن اقدام کنید. از 
 احساس خستگی کنند، 

ً
سوی دیگر، کم خونی سبب می شود کودکان دائما

رنگ پریده به نظر برسند و حتی دچار سردرد شوند. اگر احتمال می دهید 
که کودک تان دچار کم خونی است، به پزشک اطالع دهید تا آزمایش های 
تکمیلی را برای تشخیص انجام دهد. در عین حال، کم خونی را می توان با 
گنجاندن خوراکی های سرشار از آهن در تغذیه کودکان در مدرسه برطرف 
کرد. گوشــت قرمز بهترین منبع آهن و همچنین منبع خوبی از پروتئین و 
روی است. سایر گوشت ها، مانند مرغ و ماهی نیز حاوی آهن هستند؛ اما 
در مقایسه با گوشت قرمز منبع ضعیف تری به شمار می آیند. سبزیجات با 
برگ های سبز، حبوبات، غالت و نان های غنی شده نیز به مقدار مناسبی 
آهن دارند و باید در تغذیه کودکان در مدرســه قرار بگیرند. آهن موجود 
در این منابع به خوبی جذب نمی شــود؛ اما مصرف ویتامین C می تواند 
جذب آهــن را به طور کلی افزایش دهد. می توانید با اضافه کردن میوه و 
سبزیجات حاوی ویتامین C، مانند گوجه فرنگی، بروکلی یا فلفل به وعده 

ناهار کودک تان سبب افزایش جذب آهن موجود در غذا شوید.

    سالمت    

سرشار از آهن برای کودکان 

   تلخند    
جایی در دریای بالتیک /  دست داشتن آمریکا در نشت لوله گاز نورد استریم بنا بر وعده ای که بایدن قبال داده بود             کارتونیست: تیم اوبری از استرالیا

به فدای امامتت

آقا مبارک است َردای امامتت

ای غایب از نظر به فدای امامتت

می خواستند حق تو را هم قضا کنند

ب ها کجا و عبای امامتت
ّ
کذا

ما زنده ایم از برکات والیتت

ما عهد بسته ایم به پای امامتت

از روز اولی که رسیدیم زین جهان

گشتیم آشنا به صدای امامتت 

این روزها هوای تو را کرده ام بیا

ماییم یاکریِم هوای امامتت

آقا بیا تقاِص شهیدان به پای توست

آقا فدای کرب وبالی امامتت

تا روِز بازگشِت تو سیدعلی شده

پرچم به دوش، زیِر لوای امامتت
رضا باقریان

تفرقه اندیشان
گرگها تشنه به خون در رمه میشانند

شامگاه ست و شبانان همه دلریشانند

تشنگان! در گذر چشمه مواظب باشید

دشنه در دست بر این جاده بد اندیشانند

گرگ و میش سحر و تشنه به خون پشت سرند

شب روانند که در خرقه درویشانند

کفر گیسوی که اینسان زده راه دلشان؟

مست در مسجد آدینه چه بد کیشانند

از خدایی که ندارند سخن می گویند

گاه اگر مسأله آموز کم و بیشانند

مست از شرب یهودند و مسلمان فرنگ

گر چه گفتند شما را همگی خویشانند

باز با رنگ دگر پشت نقاب آمده اند

باز در جمع شما تفرقه اندیشانند

فتنه انگیزتر از پیش در این قافله اند

فتنه انگیزترین قوم به راه ایشانند

جمله با راهزنان سر به یک آخور دارند

گرگ هایند اگر در رمه میشانند

پرده ها یکسره می افتد یک روز ای قوم

که در آن محکمه یکسر سر در پیشانند!

محمدحسین انصاری نژاد 

   کتیبه سبز    

محمد مفیدی
مشاور

 محسن طوافی
کارشناس تغذیه


