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تعبیر حضرت امیر علیه السالم این است که اگر کاری دارد از سمت ما صورت می گیرد، 
این رقابت برای قدرت نیست و برای ثروت اندوزی نیست، بلکه این فعالیتی که در چنین 

جامعه ای صورت می گیرد، برای چهار هدف اصلی است.
حضرت در آنجا بیان می کنند: »خدایا تو می دانی که آنچه انجام دادیم نه برای رغبت به 

قدرت بود و نه برای زیاده خواهی از مال بی ارزش دنیا؛ بلکه برای آن بود که :
1نشانه های دینت را به جایش بازگردانیم،

2 و برنامه اصالح را در شهر هایت آشکار کنیم.
3 تا بندگان ستم کشیده ات ایمنی یابند
4 و حدود معّطل شده ات اقامه گردد.«

اتفاقا وقتی برای دوره ای کوتاه ، حکومت در دست حضرت امیر)ع( قرار می گیرد، ایشان 
از مردم می خواهند که کنار نروند و بگویند حاال امیرالمومنین که از او خاطر جمع 
هستیم مسئول شده است و ما دیگر برویم بنشینیم؛ بلکه می فرمایند: »فال تکفوا عن 
مقاله بحق او مشوره بعدل« حاال اگر حقی را می بینید باید بگویید یا در زمینه تحقق 

قسط و عدل اگر مشورتی می توانید بدهید.
این نگاه مبنایی ماست. ما یک روز را هم نباید از دست بدهیم تا به آن نقطه مطلوب 

جامعه برسیم. 
اگر شما دولتی را ببینید که دارد خوب عمل می کند و کارهای خوبی می کند و عهده 
دار وظایف سنگینی است، باید او را حتی اگر رقیب شما بوده، تشویق، تایید، کمک و 
پشتیبانی کنید. همه را هم به کمک او بیاورید و تقویت کنید و بگویید من هم اگر بودم، 

بنا بود همین کارها را بکنم.
همچنان که اگر در جایی دیدید که دارد خطا می رود، وظیفه دارید که بیان کنید. 
درست مثل وقتی که ببینید یک نفر با ماشین پنجر به راهی طوالنی می رود. وظیفه 
دارید بگویید که بداند. شما هر مسیر خطایی را در حد فهم خود دیدید، در چارچوب 
قانون، اخالق و شرع وظیفه دارید که متذکر شوید که این تصحیح، تقویت دولت است.

قسم سوم هم این است که شما اگر دیدید که دولتی کار خوبی انجام می دهد ولی 
ناقص، مثال به اولویتی توجه ندارد، در اینجا هم باید تذکر داد که به آن تکمیل گویند.

یادداشت

اراده سیاسی امیرالمومنین)ع( بر چه بود؟!
سعید جلیلی

محمد حکیمیشعار سال

مقام معظم رهبری امسال را سال » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین « نام گذاری  	
کردند.

 از جمله مواردی که چشم اندازی را در مقابل روی ما قرار داده و اهمیت و ضرورت توجه 
به اقتصاد دانش بنیان را برای ما روشن می کند توجه به تجربه کشورهایی است که از 

دانش محور کردن اقتصاد برای خود مزیت ایجاد کرده اند.
چنانکه انقالب کشاورزی در انگلستان سبب افزایش بهره وری در محصوالت و  	

افزایش راندمان تولید مزارع شد و به تبع آن میزان درآمد نیز افزایش یافت. توجه به این 
مزیت داخلی و حرکت به سمت کشاورزی نوین ، به طور نسبی رفاه اجتماعی را ایجاد 
کرد و جمعیت را نیز افزایش داد  و نهایتاً زمینه را برای انقالب صنعتی فراهم کرد به 
طوری که افراد آزاد شده از صنعت کشاورزی، وارد انقالب صنعتی شدند و این زمینه ای 

شد برای رسیدن به اقتصاد مبتنی بر نوآوری.
اقدام دیگری که در سال 201۸ در هندوستان رخ داد، اجرای طرحی بود که در ذیل  	

صنعت کشاورزی دیجیتال، با دسترسی کشاورزان به موبایل و امکان ارسال اطالعات از 
طرف پایگاه های مطالعاتی کشاورزی به صورت تخصصی پیام هایی در مورد زمان کشت 
و نکات مهم کشاورزی به کشاورزان ارسال می شد نتایج اجرایی این طرح به صورتی بود 
که در طول یکسال راندمان تولید مزارع آنها 10 درصد رشد پیدا کرد این در حالی بود 
که انتظار می رفت در سال اول اجرای این طرح که استقبال زیادی هم از آن نشده بود 
تولید و رشد محسوسی نداشته باشد.در واقع کشاورزانی که از اطالعات دیجیتال استفاده 
کرده بودند توانستند راندمان تولید خود را افزایش داده و درآمد بیشتری کسب کنند 
افزایش تاب آوری آنان در برابر شوک هایی که کسب و کارشان را هدف قرار می دهد 
فاکتور مثبت دیگر بود؛ پس از آن نشریه »ساینس« نیز بر این مبنا در یک مقاله علمی 
نوشت:کشاورزانی که پیشنهادات دیجیتالی را به صورت روزانه دریافت و اجرا می کنند 

به ازای هر یک دالری که هزینه می کنند 10 دالر درآمد کسب می کنند. تقریباً دو برابر 
کشاورزان دیگر.

ژاپن نیز از دهه 1۹۷0 به سمت اقتصاد سرمایه محور و دانش بنیان حرکت کرد به  	
طوری که در زمینه انرژی و دارا بودن شدت پایین مصرف انرژی در زمره موفق ترین 
کشورهای دنیا به حساب می آید. شدت مصرف انرژی در سال 200۵ برای این کشور 
حدود 6۵3۹ بی تی یو  در ازای تولید ناخالص داخلی بوده است که در مقایسه با 
میانگین جهانی حدود 1۹ درصد پایین تر است. در واقع مهمترین نکته در ارتقای کارایی 
انرژی کشور ژاپن وجود زیرساخت های الزم سیاستگذاری نظارت و برنامه ریزی منسجم 

در به کارگیری فناوری های جدید در جهت کاهش مصرف انرژی است.
بنابر مصادیقی که در باال  اشاره شد می توان به نتایج زیر دست یافت: 	

 1- ضرورت های رقابت در دنیایی که به دهکده جهانی تبدیل شده است ایجاب می کند 
که به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم زیرا اگر به این سمت حرکت نکنیم 
نمی توانیم از ظرفیت ها و مزیت های خود در جهت افزایش بهره وری استفاده کنیم 

آنگاه کشورهایی با منابع کمتر از ما پیشی خواهند گرفت.
 2- تداوم رشد، در اقتصاد دانش بنیان است؛ زیرا دانش هیچگاه تمام نمی شود، بنابراین 

رشد اقتصادی همواره ادامه خواهد داشت و دچار رکود نخواهد شد.
 3- حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان منحصراً مربوط به کشورهای توسعه یافته 
نیست بلکه کشورهایی همچون هند ، برزیل ، کره و... با اتکا به دانش محور کردن اقتصاد 

توانسته اند جایگاه قابل توجهی را برای خود کسب کنند. 
بنابراین آنچه را حکیم انقالب به عنوان شعار سال مطرح کردند یک ضرورت  	

انکارناپذیر بر سر راه اقتصاد کشور است که به عنوان قوه پیشران در اقتصاد، تولید، 
افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

تجربه های اقتصاد دانش بنیان در دنیا
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باقر  آیت هلل سید محمد  عالمه شهید، 
اندیشمندان  بزرگترین  از  یکی  صدر، 
 : خمینی)ره(  امام  تعبیر  به  و  مسلمان 
»مغز متفکر اسالمی« در تاریخ اسالمی 
به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. 
سید محمد باقر صدر در تاریخ 2۵ ذیقعده 
13۵3 در شهر مقدس کاظمین دیده به 
جهان گشود. پدرش سید حیدر در جوانی 
فوت کرد، پدر بزرگش آیت اهلل العظمی سید اسماعیل صدر، یکی از مراجع بزرگ تقلید 
شیعه در نیمه اول قرن چهاردهم در سال 133۸ ق. وفات کرد. دیگر اجدادش از تبار 
امام کاظم )ع( در سرزمین ایران، لبنان وعراق از پاسداران اندیشه و دانش و دین بودند.

خواهرش »آمنه بنت الهدی صدر« یکی از زنان دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم فقه و 
اخالق بود که در مسیر جهاد و مبارزه، با بردارش سید محمد باقر همگام شد و سرانجام 
سرنوشت هر دو به شهادت وسعادت ابدی ختم گشت. سید محمد باقر، از پنج سالگی 
به مدرسه رفت در این دوران، نبوغ شگفت انگیز و استعداد سرشار خدادادی او درخشید 
بطوری که اولیای مدرسه تصمیم گرفتند او را به مدرسه کودکان تیزهوش و نابغه 
بگذارند وبه دانشگاههای اروپا یا آمریکا اعزام کنند و در رشته های علوم جدید تحصیل 

کند و به کشور خود بازگردد.ولی او به تحصیل دروس حوزوی و علوم دینی پرداخت.
در سال 136۵ ق. که دوازده ساله بود همراه برادرش سید اسماعیل به نجف اشرف رفت و 
در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه به تحصیالت عالی پرداخت .طی سالها، فلسفه غرب و 
نظرات فالسفه غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد. کتاب »َفلسَفُتنا« )فلسفه 
ما( گویای ابعاد گسترده اندیشه های فلسفی سید محمد باقر صدر است. او در طول هیجده 
سال تحصیل ، روزانه حدود شانزده ساعت به مطالعه و مباحثه و تحقیق می پرداخت او در 
طول نزدیک به سی سال تدریس و تعلیم، شاگردانی تربیت کرد که هر یک از آنها بعدها 
پرچمدار نشر علم و فرهنگ و آیین جهاد در راه خدا شدند و بعد از استادشان، راه او را 
ادامه دادند. او نهضت امام خمینی)ره( در ایران را روزنه امیدی برای نجات امت اسالمی می 
دانست. بنابراین از آغاز نهضت اسالمی امام در سال 1342 ش .از امام و حرکتش حمایت 
می کرد.در تاریخ ۹ جمادی الثانی 13۸۵ق. امام خمینی)ره( از تبعیدگاه ترکیه به نجف 
اشرف منتقل شد. آیت اهلل صدر با اشتیاق تمام به همراه عده ای از علمای دیگر، در مراسم 
استقبال از امام شرکت کرد و در تمام چهارده سال اقامت امام در نجف، سید محمد باقر با 

ایشان ارتباط نزدیکی داشت و به امام عشق می ورزید.
دوران مرجعیت آیت اهلل سید محمد باقر صدر، پس از وفات آیت اهلل حکیم )13۹0 ق( 
آغاز شد و بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند. در سال 13۹2 ق. رژیم بعث عراق، بیش 
از پیش از تحرکهای ضد استبدادی حزب دعوت اسالمی و دیگر گروههای مبارز و مسلمان 
به وحشت افتاد و با یورش به خانه های مبارزان و مجاهدان، عده زیادی را دستگیر و زندانی 
کردند. آیت اهلل صدر نیز با اینکه بیمار و در بیمارستان نجف بستری بود، تحت نظر مأموران 

سازمان امنیت رژیم بعث قرار گرفت و با اعتراض مردم و علما، دست از او برداشت.
از حوادث مهم دیگر در دوران مرجعیت آیت اهلل صدر، حرکت اربعین سال 13۹۷ق 
بود. مردم نجف از قدیم هر سال در روز اربعین حسینی ، با پای پیاده از نجف تا کربال 
راهپیمایی می کنند. آیت اهلل صدر مساعدت کرد تا مراسم هر چه با شکوه تر برگزار 
شودو مردم اعتراض خود را علیه سلطه ضد انسانی رژیم بعث عراق، اعالم کردند.به دنبال 
آن قیام تاریخی، آیت اهلل صدر، را دستگیر و به سازمان امنیت بغداد منتقل کردند، در 
آنجا پس ازبازجویی، هشت ساعت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند. آثار آن 

شکنجه تا آخر عمر در بدنش هویدا بود و بسختی می توانست از پله ها باال برود.
یکی از برنامه های رژیم عراق، »بعثی کردن نظام آموزش و پرورش« و پیوستن همه 

دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت از مدارس تا دانشگاهها به حزب بعث بود .آیت اهلل 
صدر با صدور فتوایی، پیوستن به حزب و هر گونه همکاری با آن را تحریم کردند. در 
شب 22 بهمن 13۵۷ پیروزی شکوهمند مردم مسلمان و انقالبی ایران، آیت اهلل صدر 
در مسجد جواهری نجف اشرف به منبر رفت و برای مردم مسلمان عراق از انقالب 
اسالمی ایران و نقش امام خمینی)ره( در احیای اندیشه های دینی و اصالح امت اسالم، 
سخن گفت و تکلیف مردم عراق در برابر حکومت ضد دینی بعثی را معین کرد: قیام!.....

فردای آن شب، مردم عراق به دعوت رهبر خود، برای حمایت از انقالب اسالمی ایران ، 
در بسیاری از شهرهای عراق راهپیمایی کردند.

از دیگر کارهای آیت اهلل صدر، تألیف سلسله کتابهای »االسالم یقود الحیاه« در شش جلد 
بود که شامل بحثهایی نظیر: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، منابع قدرت دولت 
اسالمی، اقتصاد جامعه اسالمی و ...... می شود. از کارهای آیت اهلل صدر برای بیداری مردم 
عراق و آماده کردن آنها برای قیام ، برگزاری تفسیر موضوعی قرآن بود ) آن هم بعد از 
تعطیل کردن درس خارج فقه!(که جنب و جوشی در میان توده مردم به وجود آورده بود. 
حکومت صدام به وحشت افتاد و برای جلوگیری از هر گونه تحرک، در یک حمله همه 

جانبه نمایندگان آیت اهلل صدر را در تمام شهرهای کشور دستگیر و زندانی کرد.
شهید صدر روز 16 رجب 13۹۹ق. را روز اعتراض و اظهار انزجار از اعمال ظالمانه رژیم اعالم 
کرد. مردم به اطاعت رهبر و مرجع تقلید خود برخاستند و برای بیعت با رهبرشان به خانه 
او شتافتند..... همان شب آیت اهلل صدر دستگیر و روانه بغداد شد. در سازمان امنیت بغداد، 
از او خواستند که دست از پشتیبانی انقالب اسالمی بردارد و مردم عراق را تحریک نکند. اما 
شجاعانه جواب داد. »من یک مسلمانم و در برابر سرنوشت همه مسلمانان جهان مسئولم 

باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم و وظیفه شرعی منحصر به ایران و عراق نیست.
حمایت از انقالب اسالمی ایران و رهبری آن هم، یک وظیفه شرعی است« همان روز 
بنت الهدی، به ایراد یک سخنرانی در حرم امام علی )ع( پرداخت و از مردم خواست که 
به خیابانها بریزند و به رژیم بعثی اعتراض کنند. همینگونه نیز شد و رژیم مجبور شد 
که آیت اهلل صدر را آزاد کند.برای قطع رابطه مردم با آیت اهلل صدر، نیروی امنیتی سر 
کوچه آیت اهلل صدر و کوچه های اطراف، مستقر شدند. بدین گونه محاصره خانه آیت 
اهلل صدربه مدت نه ماه آغاز شد. در این مدت، رژیم با فرستادن مأموران و مزدوران خود 
سعی کرد او را از راهی که در پیش گرفته، منصرف کند، ولی او ثابت و استوار ایستاد تا 
اینکه در روز شنبه 1۹ جمادی االول 1400ق )16 فروردین 13۵۹ش(، » ابو سعید« 
رئیس سازمان امنیت نجف، با عده ای از مزدوران امنیتی، آیت اهلل صدر را دستگیر و به 
سرعت از نجف به بغداد منتقل کرد. فردای آن روز، حکومت بغداد، اقدام به دستگیری 
بنت الهدی کرد که مبادا بنت الهدی بار دیگر مردم را به اعتراض و تظاهرات دعوت کند 
و رژیم را رسوا نماید! برزان ابراهیم، برادر ناتنی صدام و رئیس سازمان امنیت کشور، در 
زندان از آیت اهلل صدر خواست که فقط چند کلمه بر ضد امام خمینی و انقالب اسالمی 
بنویسد، تا آزاد شود، و گرنه کشته خواهد شد! آیت اهلل صدر این خواسته را رد کرد 
و گفت: »من آماده شهادتم، هرگز خواسته های غیر انسانی و ضد دینی شما را قبول 

نخواهم کرد و راه من همان است که انتخاب کردم!....«
وقتی مزدوران بعثی، از منصرف کردن آیت اهلل صدر و خواهرش مأیوس شدند، آن دو 
علوی پاک نژاد مظلوم را در روز سه شنبه 23 جمادی االول 1400ق )1۹ فروردین13۵۹ 
ش( زیر شکنجه به شهادت رساندند. جنازه آن دو شهید در جوار مرقد امام علی )ع(، در 
آرامگاه خانوادگی »شرف الدین« به خاک سپرده شد. پیام امام خمینی)ره( به مناسبت 
شهادت مظلومانه آن دو شهید: »...مرحوم آیت اهلل شهید سید محمد باقر صدر و 
همشیره مکرمه مظلومه او که معلمین دانش و اخالق و مفاخر علم و ادب بود، به دست 
رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیعه شهادت رسیده اند. شهادت 

ارثی است که امثال این شخصیت های عزیز از موالیان خود برده اند...«

یاد کرد 
شهادت عالم مجاهد آیت اهلل »سید محمدباقر صدر« و خواهرش 

13۵۹/01/1۹»بِنُت الُهدی« به دست حکومت بعث عراق
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های  رسانه  و  صهیونیستها  روایت  باشد  قرار  اگر 
همسو با آنها را مالک قرار دهیم، آنها هیئتی را به 
وین فرستاده اند تا با رایزنی های خود  در مذاکرات 
اخالل کرده، راه توافق را بسته و دست ایران را از 

رسیدن به میلیاردها دالر پول کوتاه کنند!
هم  میگویند،  خودشان  هم  که  است  چیزی   این 
تحلیلگران  برخی  متاسفانه  هم  و  هایشان  رسانه 

لیبرال مسلک و سطحی نگر ایرانی!
باشد،  توافقی  هرگونه  با  مخالف  اسرائیل  اینکه 
برمیگردد به مدتها قبل که فکر میکردند میتوانند با 
کارشکنی جلوی ایران را بگیرند و یا ج.اسالمی را با 

گزینه جنگ تهدید نمایند!
 اینکه به جنگ فکر میکردند یک واقعیت غیرقابل انکار 
است، لیکن همواره بر این باور بودند که اگر نزاعی 
در بگیرد میتوانند روی کمک آمریکا حساب کنند. 
درواقع جنگ با ایران را طلب میکردند اما میخواستند 
بارش را بر دوش واشنگتن بگذارند، چرا که هرگز خود 

را در قواره تقابل با ج.اسالمی نمیدیدند.
 صهیونیستها هرگز فکر نمیکردند روزی فرا برسد که 
حتی آمریکا به آنها »نه« بگوید. خصوصا اینکه ضعف 
مفرط دولت روحانی در مناسبات منطقه و جهان، از 
زانو زدن ظریف نزد امیر کویت، تا سراسیمگی اش 
پیش پای دیپلمات ارشد انگلیس و نمایش وابستگی 

محض به برجام آنها را به اشتباه انداخته بود.
ایران که شکل گرفت، ورق برگشت   دولت جدید 
و به مرور معادالت به هم خورد. جمهوری اسالمی 
در عرصه های نظامی و سیاسی قدرت نمایی کرد 
و ُکدهایی را صرفا برای آگاهی دشمن صادر کرد تا 
هم جایگاه واقعی ایران را بفهمند و هم به ضعف 

خودشان پی ببرند.
واقعی  جایگاه  هم  شد؛  محقق  هردو   خوشبختانه 
ایران را شناختند و هم به عجز خودشان پی بردند. 
غالب  که  بود  بزرگ  اعتراف  یک  سرآغاز  اینجا  و 
تحلیلگران و استراتژیست هایشان با صراحت اقرار 
کردند ایران نقطه گریز را پشت سر گذاشته است؛ 
به عبارتی ایران از دامی که در مسیرش تنیده بودند 

رها شده است.
 آمریکای مستاصِل بایدن امروز با چنین ایرانی طرف 
است؛ ایرانی که دیگر رئیس جمهورش روحانی نیست، 
وزیر خارجه اش بی خود به کسی لبخند نمیزند و 
مذاکره کننده ارشدش با دیدن نسوان فرنگی، دیگر 
گرماگرم  در  که  ایرانی  با  نمیپرد!  سرش  از  هوش 

مذاکرات موشک هوا میکند چه میشود کرد؟!

از  گفتگوها  زمان  ترین  حساس  در  که   ایرانی 
»خیبرشکن« رونمایی میکند را چگونه میتوان مهار 
آیا جنگ دیگر جواب میدهد؟ جنگ شود  کرد؟! 
تکلیف پایگاه های آمریکایی و سرزمینهای اشغالی 
چه میشود؟ قیمت نفت سر به کجا خواهد کشید؟ 
آن وقت تکلیف تنگه هرمز چه خواهد شد؟ باب 

المندب را چه میشود و...!
 پس جنگ با کشوری که حاال یک ابرقدرت است و بر 
شاهرگهای انرژی جهان اشراف کامل دارد نه تنها به 
صرفه نیست که حماقت محض است؛ خصوصا اینکه 
همین حاال هم آمریکا با بحران سوخت در داخل 
مواجه است، تا جایی که برای کاهش قیمت نفت بر 

عربستان فشار آورده تا تولیداتش را افزایش دهد!
قوم  از  بگذارید  گفتم،  خیبرشکن  از  که  حاال   اما 

یهودیان خیبر هم بگویم که چرا در وین هستند!
ایران بر خواسته های خود که همانا برداشتن همه 
تحریمهای ذیل برجام و تحریمهای تحمیلی توسط 
ترامپ است اصرار دارد؛ نه تنها این، که میگوید تضمین 

هم باید بدهید که مثل سابق نقض نخواهید کرد!
 نه تنها نباید نقض کنید که ما راستی آزمایی هم میکنیم؛ 
نه تنها راستی آزمایی میکنیم که حتی سانتریفیوژهای 
پیشرفته مان را هم نابود نمیکنیم؛ فقط مهر و موم و 
انبارشان میکنیم که اگر نقض کردید مانند یک ماشه 
از آن استفاده کنیم و سریعا غنی سازی را در باالترین 

سطح توانایی مان ادامه دهیم.
 آمریکا بسیاری از شرایط فوق را وعده ی مثبت داده 
است؛ اما اصرار دارد سانتریفیوژها نابود شوند؛ حتی 
اوایل قول هم نداده بود دولت بعدی توافق نقض 
نکند. اما حاال که دیدند ایران کوتاه نمی آید گفته 
اند گور بابای ضرر برای انجام ندادن است که؛ بجای 

دولت بعدی هم قول میدهیم!
 امیرعبداللهیان اما مگر ظریف است، یا علی باقری 
عراقچی است، که به یک لبخند و یک وعده نسیه 
گفت  قاطعانه  امروز  خارجه  وزیر  بخورند؟!  فریب 
دیگر از این خبرها نیست؛ کنگره آمریکا هم باید 
بیانیه سیاسی دهد که توافق نقض نخواهد شد، زیرا 

ملت ما جز بدعهدی از آمریکا ندیده است!
 ببینید! تیم رئیسی وقتی میدان قدرتمند حاجی 
زاده ها را پشتیبان دیپلماسی اش میبیند با قدرت 
حرف میزند. هم تمام راه های در روِ حقوقی را بر 
آنها میبندد و هم در مقام عمل ماشه ای در توافق 
تعبیه میکند که اگر نقض کردند غنی سازی نابود 

نشده باشد.

برنج یا پنیر
از بس طي چند سال 
صبح و ظهر و شب 
به ما پنیر داده بودند 
دیگر چشممان که به 

پنیر مي افتاد خود به خود حال مان بد مي شد . یکي از بچه 
ها مي گفت : »اگر رفتید مزار شهدا، هر قبري خاکش شوره 
زار بود بدانید یک بسیجي و رزمنده آن جا دفن شده!! یک 
روز خبر رسید که یک کشتي برنج را در دریا با موشک زده 
اند. آه از نهاد مان درآمد . همه یک صدا گفتند :» اي خدا چي 
مي شد کشتي پنیر را مي زدند آخه چرا برنج ! مردیم از بس 

پنیر خوردیم شکل و شمایلمان شده عینهو پنیر .«

بین الملل

لبخند بزن رزمنده

زنبور عسل

عبدالرحیم انصاری

امام صادق علیه السالم: فرمود: از این رؤساء )ولیجه ها( دوری اسرائیلی ها در وین چه میکنند؟
کنید،همان کسانی که خود را به زور و ریاء بر مردم ریاست 
کسی  پشت  کفشها  صدای  سوگند  خداوند  به  می دهند؛ 
شنیده نمی شود مگر اینکه خود هالک می گردد و دیگران 
را هم هالک می کند. وفرمود: ای جوانها از خداوند بترسید و 
دنبال رؤسا نروید، آنها را واگذارید تا دنباله رو باشند از مردان 
متابعت نکنید و در برابر خدا از آنها اطاعت نداشته باشید. 

#برولیجهلعنت
مشکاة األنوار في غرر األخبار، ص: 334

صراط مستقیم
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معرفی گروه جهادی

مهدی جهان تیغیمحور مقاومت

در حالی سی امین سالگرد دبیرکلی سید حسن نصراهلل در حزب اهلل لبنان فرا رسیده 
که این چهره درخشان مقاومت از یک محبوبیت ویژه در ایران برخوردار است. احساس 
نزدیک بودن نصراهلل به ایرانیان آنقدر خاص است که شاید سالهاست بسیاری در ایران، 
تابعیت لبنانی سید حسن نصراهلل را نیز فراموش کرده اند و او را یک ایرانی مقیم در 
لبنان می دانند. به راستی دلیل این همه عزیز بودن این سید لبنانی در ایران چیست؟!

1 در وهله اول باید یاددآوری کرد که محبوبیت نصراهلل در لبنان و جهان عرب نیز ویژه 
است و به خصوص نظرسنجی های که در شرایط کاهش حساسیت های کاذب مذهبی 
در جهان عرب گرفته شده، به خوبی گویای محبوبیت این روحانی شیعه لبنانی در 
میان اعراب است. محبوب بودن نصراهلل در جهان عرب البته غیر طبیعی نیست، زیرا 
او سالهاست موفق ترین و راسخ ترین چهره عرب در مبارزه با اسرائیل است. در روزگاری 
که بسیاری از حکام و حتی برخی چهره های مذهبی عرب، یکی یکی ذلت ارتباط و 
مشروعیت بخشیدن به اسرائیل را می پذیرند، وجود فردی همانند نصراهلل که سه دهه 
در خط مقابله با رژیم صهیونیستی بوده و قدمی عقب نشینی نکرده، برای مردم جهان 
عرب بسیار مغتنم است. همچنانکه معادالت سیاسی و حتی ژئوپولتیک فعلی لبنان و 

جهان عرب بدون حضور نصراهلل حتما به گونه ای دیگر بود.
2 اما وضعیت سیدحسن نصراهلل در ایران بسیار متفاوتر از نقاط دیگر جهان اسالم 
است؛ جنس عزیز بودن نصراهلل در ایران از جنس عزیز بودن حاج قاسم سلیمانی است. 
آن خصائص خاصی که حاج قاسم را در میان مردم ایران به اوج محبوبیت رسانید، 
همه در سید حسن نصراهلل نیز جمع شده است. با این تفاوت که نصراهلل یک شهروند 
لبنانی هست ولی همه مزایای حاج قاسم از جمله ایثار صادقانه و بی محنت برای دفاع 
از ایران و ایرانیان را بارها تکرار کرده و با همه وجود نشان داده که حرم بودن جمهوری 

اسالمی را باور دارد.
3 در افکار عمومی ایران در بزنگاه های مهمی کامال لمس شده که نصراهلل بسیار جلوتر 

از حتی سربازان ایرانی، در دفاع از ایران قرار داشته و کم حوادث نبوده که سیدحسن 
و یارانش برای ایران هزینه جانی و مالی و آبرویی شده اند. برای درک بیشتر کافی 
است بدانیم از برخی روسای جمهور آمریکا همانند اوباما تا خط ثابت تحلیل همه 
اندیشکده های دموکرات و جمهوریخواه در آمریکا یکی از جدی ترین دالیل عدم حمله 
نظامی به ایران را وجود نصراهلل و حزب اهلل عنوان می کنند. چنین نقشی از طرف هر 
شخصیت خارجی در معادالت هر ملتی وجود داشته باشد، آن شخصیت به صورت 

کامال طبیعی در اوج محبوبیت و عزیز بودن در آن کشور قرار خواهد گرفت.
4 از سوی دیگر، در افکار عمومی ایران سید حسن نصراهلل از مصادیقی است که در 
سی سال گذشته هیچگاه موضع سیاسی او درباره ایران و به خصوص در برابر رهبر 
انقالب کوچکترین تغییری نداشته است. این در حالیست که مردم ایران در این سالها 
چهره های سیاسی در داخل جمهوری اسالمی تجربه کرده اند، که تغییرات 1۸0 
درجه ای نسبت به انقالب و رهبری داشته اند. این موضع ثابت و پایدار از سیدحسن 

یک چهره مورد اعتماد در جامعه ایران ساخته است.
۵ بخش مهمی از محبوبیت نصراهلل به برداشت قهرمانانه ای است که از او در افکار عمومی 
ایران شکل گرفته است. البته قهرمان واقعی که تاکنون بارها آمریکایی ها و صهیونیست ها 
را در جنگ های سیاسی، رسانه ای، اقتصادی و نظامی شکست داده است. ذائقه ملت 
ایران نیز در طول چهل و سه سال پس از انقالب نشان داده که از جنس چنین قهرمانانی 
استقبال ویژه می کند. اما فراتر از کاراکتر قهرمان، نکته اساسی این است که نصراهلل در 
حوزه مذهبی، جهادی و سیاسی چنان به یکرنگی و یگانگی با ملت ایران رسیده که 
مرزهای سرزمینی و حتی نژادی را درنوردیده و عمال تفکیک او از ایران و ایرانیان دیگر 
غیرممکن شده و در جهان هم را او با شناسنامه ای مهر شده با آرم انقالب ۵۷ ایران 
می شناسند و بیراه نیست اگر بگوییم سید حسن نصراهلل به بخشی از هویت فرهنگی، 

سیاسی، منطقه ای و بین المللی ایران کنونی تبدیل شده است.

نصراهلل لبنان، چگونه »سید عزیز« در ایران شد؟

گروه جهادی اویس قرنی، به عنوان اولین و تنها مجموعه تخصصی در حوزه یمن، با ارتباط 
 رسمی با موسسات و سازمان های یمنی، از زمستان 13۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد.

اعضای این مجموعه پس از چندین فعالیت مستمر در حوزه یمن و کسب توفیقات 
در این عرصه، تمامی ظرفیت خود را متشکل کرده و در قالب این گروه عرضه کنند.

از جمله فعالیت های سابق ما می توان به برگزاری نمایشگاه های بزرگ مظلومیت یمن 
در ایام اربعین در کشور عراق با همکاری حشدالشعبی)باألخص حرکة النجباء(، برگزاری 
رویداد بزرگ »یمن و نقش من« با همکاری خیریة هنر و حضور هنرمندان در 16 
رشته هنری مختلف برای تولید آثار هنری در حوزه یمن، جمع آوری و ارسال چندین 
هزار دالر کمک های مردمی از سراسر جهان به یمن جهت ساخت یک بیمارستان 
صحرایی و کمک به هزینه درمانی اطفال مجروح، حل چندین مشکل صنعتی در 
حوزه های مختلف یمن، تشکیل کمیپن بین المللی »حمایت از مردم مظلوم یمن« به 
6 زبان مختلف و بیش از 100 هزار نفر عضو، برگزاری چندین طوفان تویتری موفق با 
حضور ده ها کشور و صد ها هزار نفر شرکت کننده و مشارکت صفحات رهبرای فکری، 
فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف)از جمله صفحه مقام معظم رهبری(، جمع آوری 
کمک های مردمی جهت ساخت 6 نانوایی بزرگ صنعتی در صنعاء و ظرفیت پخت 

چندین هزار نان در روز جهت کمک به فقرا یمن و … اشاره کرد.
به حمد الهی، گروه جهادی اویس قرنی با تکیه بر اعتمادی که مردم عزیز ایران و 
مسئولین یمنی به آنها پیدا کرده اند، در تمامی حوزه هایی که می تواند به مردم یمن 

کمک کند، حاضر به همکاری است.
با توجه به نیازسنجی های انجام شده از سوی مقامات 

یمنی، اولویت های فعالیت  های ما در زمینه های زیر می باشد:
تسهیل پوشش اخبار یمن در ایران 	
جمع آوری کمک های مردمی 	
انعکاس مظلومیت مردم یمن 	
ایجاد همکاری بین گروه های ایرانی و یمنی 	
جذب داوطلب برای کمک به مردم یمن 	
کمک گرفتن از ظرفیت متخصصین ایرانی برای حل مشکالت یمن 	
اهدا بسته های درمانی به کودکان یمن 	
اولین تجمع قرارگاه مردمی پشتیبانی یمن 	
کمک های ماهیانه به محرومین یمن 	
نمایشگاه مظلومیت یمن در اربعین 13۹۸ 	
مشارکت در قربانی عید قربان سال 1400 در یمن 	
کمک به یمن و توزیع اطعام رمضانی سال 1400 	
ساخت 6 نانوایی صنعتی در صنعاء با همکاری گروه جهادی اویس قرنی 	
شماره کارت رسمی کمک به ایتام یمن: 62۷3-۸1۷0-100۷-22۹0 بانک  	

سپه، به نام گروه جهادی اویس قرنی

گروه جهادی اویس قرنی، به عنوان اولین و تنها مجموعه تخصصی در حوزه یمن،با ارتباط 
رسمی با سفارت دولت نجات ملی )انصاراهلل( و موسسه بنیان یمن و موسسه شهدا یمن
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داوود مدرسیانمعارف

اندیشه مادی  درباره علل دین گریزی درجامعه و شرک به خداوند متعال و 
گرا)ماتریالیسم( می توان به مسائل و زمینه های مختلفی اشاره کرد. می توان 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ردیف  ده ها دلیل اخالقی، معرفتی، فرهنگی، 
کرد اما یکی از عوامل را می توان عامل محوری در این زمینه معرفی کرد. آن 

عامل کدام است؟
قرآن« )سال  اسالمی در  اندیشه  ای در جلسات »طرح کلی  آیت اهلل خامنه 
۵3(، در شرح »توحید« به این موضوع اشاره می کند. چرا شرک در جوامع 
وجود دارد و دلیل گرایش انسان ها در طول تاریخ به شرک و بی اعتقادی به 

ماوراء غیب چه بود؟ چرا انسان ها به بی دینی روی آورده اند؟
اگرچه شاید بخشی از مشرکین برای نفی توحید، به استداللهای شبه فلسفی 
و  و منطق  دلیل  اند  نتوانسته  اما هیچکدام  بزنند  و عقالنی چنگ  و منطقی 
هیچ  در  کنند.  ارائه  ندارد«  وجود  »خدا  بگویند  اینکه  برای  متقنی  استدالل 
کنند.  ارائه  خدا«  وجود  »نفی  برای  استداللی  اند  نتوانسته  تاریخ  از  مقطعی 
دالیلشان معموالً این بود: »من ندیدم«، »برای من اثبات نشد«، »کسی دلیل 

قانع کننده ای به من ارائه نکرد« و ... !
پس دلیل فلسفی، عقلی و منطقی برای نفی توحید وجود نداشته و ندارد. در 
عمل اما آنچه منجر به بی دینی و نفی اعتقادات دینی انجامیده این بود که 
آنان، دین و اعتقادات ماوراء غیب را در موضوع مدیریت جامعه، حل مشکالت 
بشر، مقابله با ظلم و جور و تبعیض و بی عدالتی بی تأثیر می دانستند. آنان 
می گفتند این دین وقتی نمی تواند مشکالت جامعه را حل کند، وقتی توان 
مبارزه با ظلم ظالمان و سرمایه داران زالوصفت ندارد، وقتی نمی تواند عدالت 

را در جامعه برقرار کند، به درد نمی خورد!
بدین ترتیب، مهم ترین عامل شرک در جامعه و دین گریزی مردم، ناکارآمدی 

این دین در رفع ظلم ها و تبعیض ها و برقراری عدالت بوده است.
دلیل اصلی که رنسانس در اروپا شکل گرفت و دین و اعتقادات به غیب کنار 
گذاشته شد و بی دینی و الحاد نهادینه شد و بعدها این بی دینی و الحاد به 
فلسفه و علوم انسانی و اخالق و ... سرایت کرد و به سبک زندگی بی دینی 
اروپا، در قرون  بود! مردم در  انجامید همین  نهاد خانواده  و  فروپاشی دین  و 
وسطی، گرفتاری ها و مشکالت عدیده و فساد و تبعیض و ظلم هایی را در 
جامعه خود می دیدند که دین مسیحیت و علمای مسیحی برای آن وضعیت، 

هیچ برنامه ای ندارد بلکه مروج آن شرایط است و خود در بوجود آمدن آن 
شرایط نقش مستقیم داشته است!

اگر امروز وضعیت دین داری در جامعه خطرناک شده؛ اگر دین گریزی افزایش 
یافته؛ اگر دختر جوان ما گرایشی به حجاب ندارد؛ اگر پسر جوان ما گرایش به 
دین ندارد یا بگوییم کمرنگ شده، علت را کجا باید بجوئیم؟ کجا را باید نشانه 

برویم؟ کجاها را باید اصالح کنیم؟
دلیل اصلی دین گریزی در جامعه امروز ایرانی همین است که خیلی از مردم 
همه  که  نظام  مسئولین  و  دین  سردمداران  و  دین  علمای  و  دین  جوانان،  و 
تحقق  و  رفع مشکالت جامعه  در  را  دینی هستند  و  روحانی  های  شخصیت 
عدالت و رفع تبعیض ها و فاصله های طبقاتی، موثر و کارآمد نمی بینند. بله 
عوامل دیگری از جمله تهاجم فرهنگی و رسانه ای دشمن به مفاهیم دینی بی 

تأثیر هم نیست. اما این مسئله اصلی نیست.
ناکارآمد جلوه می  را  نظام دینی  و  ها، دین  بگوید رسانه  ممکن است کسی 
دهند. بله نقش اصلی رسانه های دشمن همین است اما آیا واقعاً نگرش امروز 
مردم در بحث ناکارآمدی ها فقط به رسانه های دشمن بر میگردد یا واقعیات 

امروز کشور و دولت ها و مجالس و مدیران این نگرش را بوجود آورده؟
در چنین شرایطی وظیفه مؤمنین حقیقی به اسالم ناب چیست؟ دفاع از وضع 

موجود؟ توجیه وضع موجود؟ پرداختن به امور فرعی؟ خیر.
از  اند  داده  انجام  مسائل  از  بندی  دسته  یک  برای خودشان  برخی  متأسفانه 
مسائل فرهنگی و اقتصادی و بعد می گویند مسائل فرهنگی مهم تر است و 
...! در حالیکه اساساً تعریف این عزیزان از فرهنگ و کار فرهنگی اشتباه است.

اگر فرهنگ یعنی مجموعه ای از عقاید و باورها و ارزش ها و بایدها و نبایدها 
و آداب و رسوم؛ پس بدانید مهم ترین این عقاید و باورها و ارزش ها، مفهوم 
و  ای  خامنه  اهلل  آیت  که  توحیدی  هم  آن  است  #عدالت  و  #توحید  واالی 
شهیدان بهشتی و مطهری تعریفش می کنند نه صرفاً تعاریف کالمی و فلسفی! 
توحیدی که اگر بر جامعه حاکم باشد دیگر جامعه اسالمی طبقه طبقه نیست! 

دیگر تبعیض و ظلم نیست!
فکر می کنند مهمترین مسئله فرهنگ، حجاب است و مسائل اخالقی و جنسی 

و  ...! در حالیکه مسئله اصلی تحقق آن توحید و عدالت است.

علت اصلی #دین_گریزی 
در جامعه چیست؟
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مطالبه

فرار از پاسخگویی به سبک حامیان قالیباف/ بالتکلیفی دو ساله وعده »نظارت بر  	
نمایندگان« از سوی شورای ائتالف

آیا دولت باید هزینه اشتباهات مجلس را بدهد؟ 	
وضع نابسامان در حوزه اطالع رسانی طرح صیانت مجلس، موجب شده تا برخی  	

حامیان اصلی این طرح، مسئولیت اقدام مجلس را متوجه دولت کنند. از دقایق ابتدایی 
تصویب این طرح، حامیان رئیس مجلس تالش زیادی داشتند تا وضع فعلی را متوجه 
دیگران کنند. یک بررسی اجمالی از مواضع فعاالت سیاسی و رسانه ای نزدیک به قالیباف 
نشان می دهد که این جریان مصمم است تا هزینه »تصمیم مجلس« را به گردن »دولت« 

انداخته و در این مسیر از خبرسازی های بی پایه و اساس نیز دریغ ندارد.
کانال تلگرامی »تبیان آنالین« که با وجود انتساب به سازمان تبلیغات اسالمی، همواره  	

جهت گیری های روشنی به سود رئیس مجلس داشته، در مطلبی با تیتر »چه کسی پا 
روی اینترنت گذاشت؟« ادعا کرده که دولت به دنبال محدودیت اینترنت بین المللی 
بوده و این موضوع را در شورای عالی فضای مجازی و در حضور مقامات عالی دولت به 
تصویب رسانده است. این کانال حامی قالیباف با عبور ساده از کنار هزینه کالنی که طرح 
»مجلس« در افکار عمومی ایجاد کرده، صرفا با بیان اینکه »این مصوبه نیز بر نارضایتی 

کاربران افزوده است« سعی کرده تا ژست بی طرفی خود را حفظ کند.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ به گفته مقامات وزارت ارتباطات، عدم سرمایه گذاری  	

زیرساختی در شبکه اینترنت ثابت طی سال های گذشته، در کنار رفع نقایص شبکه 
آموزش مجازی از مهر ماه امسال و به تبع، افزایش شدید استفاده از پهنای باند کشور 
در حوزه آموزش مدارس و دانشگاه ها، باعث شده تا ظرفیت انتقال شبکه مخابرات 
کشور اشباع شده و کوچ دو طرفه کاربران میان شبکه اینترنت ثابت و سیار، تفاوت 

چندانی در کیفیت سرعت اینترنت ایجاد نکند.
اما ارتباط دادن این اختالل که به گفته وزیر ارتباطات به سرعت و از طریق  	

گسترش شبکه فیبر نوری در حال رفع بوده، با انتقاداتی که متوجه نحوه مدیریت 
رسانه ای طرح صیانت از سوی مجلس است، اقدامی عجیب و قابل تامل است. اما این 
ماجرا زمانی بدتر می شود که کسانی علیرغم حمایت های پیشین رئیس مجلس از این 

طرح، سعی در ارائه تصویری بی طرف و خنثی از قالیباف در این ماجرا دارند.
پس از طرح انتقادات به نسخه اولیه طرح صیانت، رئیس مجلس حداقل در سه  	

نوبت از لزوم تصویب طرحی برای ساماندهی فضای مجازی سخن گفته است. قالیباف 
صراحتا با رد برخی ادعاها در خصوص این طرح گفته بود: »جوسازی ها علیه مجلس 
درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بیخود است. عده ای اعالم کردند که 
مجلس درپی تعطیلی پلتفرم ها است درحالی  که مجلس به دنبال حمایت از مشاغل 
خرد در این حوزه است.« او همچنین در اظهار نظر دیگری به این شکل به انتقادات 
واکنش نشان داده بود: »روزی که کمیسیون مربوطه تشکیل شد من همانجا خیلی 
صریح با مردم صحبت کردم و گفتم مطمئن باشید موضوع فیلترینگ نیست. در اینجا 
یک فضاسازی اتفاق افتاد. اکثر جوانان خالق ما و کارآفرین ما در این پلتفرم ها کار 

می کنند و اقتصاد به آنجا رفته، ما به دنبال تقویت اقتصاد و ایجاد شغل هستیم.«
قالیباف همچنین در دانشگاه شهید بهشتی اعالم کرد که تخریب ها علیه طرح  	

صیانت از آن طرف آب ریشه گرفته و در صفحه اینستاگرام خود ضمن اعالم اینکه 
پلتفرم های با کاربران چند ده میلیونی مسدود نخواهد شد اعالم کرد: »عمدة ادعاهای 
مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و 
فعاالن دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی ها و مطالب خالف واقع، 
پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند.  « در نهایت نیز کمیسیون مشترک بررسی 
طرح صیانت با نظر کمیسیون های تخصصی مجلس شکل گرفت و با حضور شخص 

رئیس مجلس تشکیل جلسه داد.
به نظر می رسد که حامیان سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس با پیوند دادن میان  	

اختالالت اخیر ناشی از کم کاری دولت سابق با تصویب پر اشکال طرح صیانت از 
سوی مجلس و در کمیسیون منتخب نمایندگان همین مجلس، در تالش برای فرار 
از پاسخگویی و هزینه تراشی بی مبنا برای دولت هستند. اقدامی که نیازمند واکنش 

روشن و شفاف از سوی مقامات ارشد دولت برای پاسخگویی به افکار عمومی است.
در این بین اما بد نیست مسئوالن شورای ائتالف اصولگرایان که مدعی نظارت بر  	

عملکرد نمایندگان مورد حمایت خود پس از رای آوری با شعار شفافیت بودند، اکنون 
و در دو سالگی انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم، گزارش روشنی از میزان نظارت و 
گزارش های وعده داده شده به جریان انقالبی ارائه کنند. نمی توان در هنگام انتخابات 
شعارهای پوچ داد و در موعد پاسخگویی هزینه را متوجه دولت و گروه های سیاسی 

دیگر کرد.

»طرح صیانت« و بحران پاسخگویی در جبهه اصولگرایی
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02/ 01 /1361 : عملیات فتح المبین غرب شوش ) ارتفاعات شارویه – بلتا – علي گره زد ( توسط 
رزمندگان اسالم استان در قالب تیپ 2۷

03/ 01 /1364 : مقاومت دلیرانه ي نیروهاي بسیج همدان در ارتفاعات چناره مریوان در مقابل تک 
تیپ کماندویي دشمن و شهادت دها تن از آنان

0۵/ 01 /1361 : پاتک گسترده دشمن به منطقه ي دشت عباس و مقاومت دلیرانه رزمندگان 
استان همدان در این منطقه

06/ 01 /1361 : شهادت شهید محمد رضا مازویي )همدان ( فرمانده گردان تخریب تیپ انصار 
الحسین )ع( در منطقه ي مهران

0۹/ 01 /136۷ : بمباران شهر همدان توسط دشمن بعثي
11/ 01 /136۵ : اعزام یک لشکر از نیروهاي بسیج استان همدان در قالب راهیان کربال به جبهه ها

1۵/ 01 /1364 : حمله ي موشکي به همدان در بلوار مدني و شهید وزخمي شدن دهها تن از مردم بیگناه
1۵/ 01 /1360 : عملیات پیروزمندانه هوایي توسط تیز پروازان پایگاه شهید نوژه همدان – بمباران پایگاه الولید عراق

16/ 01 /136۷ : بمباران شهر همدان ساختمان اعزام نیرو و به جاي ماندن تعدادي شهید و مجروح
1۷/ 01 /1364 : ارسال وسیع کمکهاي مردمي استان همدان به جبهه ها

1۷/ 01 /1364 : ارسال وسیع کمکهاي مردمي استان همدان به جبهه ها به نام کاروان نوروزي
1۷/ 01 /136۷ : بمباران شهر نهاوند و شهادت و زخمي شدن دهها تن از مردم این شهر

1۷/ 01 /1364 : بمباران شهر همدان وشهید و مجروح شدن تعداد ي از اهالي شهر
1۸/ 01 /1364 : عملیات کربالي ۸ و شرکت فعاالنه رزمندگان لشکر 32 با استفاده از گردانهاي 1۵2 و1۵۸ و غواصي و تخریب در شرق دریاچه ماهي

1۸/ 01 /1364 : ارسال وسیع کمکهاي مردمي استان همدان به جبهه ها
1۸/ 01 /1364 : بمباران شهر همدان و شهید و مجروح شدن تعدادي از اهالي شهر

1۹/ 01 /136۵ : تک گسترده عراق به منطقه عین خوش و مقاومت دلیر مردان تیپ سوم زرهي شهید قهرمان
22/ 01 /1366 : بمباران شیمیایي دشمن در عقبه لشگر انصار الحسین )ع( خرمشهر و شهادت تعداد کثیري از رزمندگان

23/ 01 /136۵ : شهادت شهید عباس فرجي )همدان ( معاون گردان 1۵4 در منطقه ي فاو – کارخانه نمک
2۵/ 01 /136۵ : بمباران شهر همدان و شهادت و مجروحیت تعدادي از مردم شهر – منطقه ي منوچهري ، مسجد المهدي در جاده کرمانشاه

26/ 01 /136۷ : بمباران شهر همدان - خیابان شهدا – چهار راه نظر بیگ و بدنبال آن شهادت تعدادي از مردم مظلوم
2۹/ 01 /136۷ : اعزام کاروان سپاهیان امام حسین )ع( از استان همدان به جبهه ها

30/ 01 /136۷ : احداث پل سیدالشهدا بر روي رودخانه چومان توسط گردان الغدیر جهاد استان همدان
30/ 01 /136۷ : بمباران شهر همدان و به جاي ماندن تعدادي شهید و مجروح – 4۵ متري منوچهري

31/ 01 /136۷ : بمباران شهر همدان - شهرک فرهنگیان

روزشمار فروردین ماه دارالمجاهدین

صیانت

روحانی  دولت  در  و  بود  نظام  کلیت  تصمیم  اینترنت  انسداد  که  میماند  یادمان 
تصمیم سازی و کارسازی شد،تمام زیرساختهای انسداد اینترنت هم در دولت امنیتی 
روحانی و توسط اذری جهرمی و فیروزابادی تامین شدند، تیترها و خروجی جلسات 

دولت روحانی در زمینه فضای مجازی هم براحتی گویای این واقعیت هستند
️♦یادمان میماند در روز تصویب طرح صیانت هم دبیر شورای فضای مجازی فیروزابادی 
امنیتی اصالحطلب و خواهرزاده موسوی بجنوردی فامیل حسن خمینی بود! و پیشتر 

هم از کمک مجلس یازدهم به مرکز امرش تشکر کرده بود!
️♦یادمان میماند در مجلس لیست امید گماشته گان خاتمی طرح واگذاری درگاه های 
اینترنت به نیروهای مسلح را مطرح و خبرساز شد و طرح صیانت کنونی در همان 

دوران پایه گذاری شد.
️♦یادمان میماند شورای مجازی مثال در جلسه 6۹ طرحی به ریاست فیروزابادی تصویب 
و ابالغ کرد که در ان تاکید شده ق قضاییه باید با همکاری مرکز فضای مجازی،وزارت 

ارشاد، وزارت ارتباطات ظرف 3ماه نسبت به ارائه الیحه قضایی مقابله با اطالعات و 
محتوای خبری خالف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کنند!همچنین هیات نظارت بر 
مطبوعات درگاههای نشر داخلی هم مطابق با شرایط تعیین شده در قانون مطبوعات 
شیوه نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطالعات،اخبار،محتوای خبری خالف واقع را 
در چارچوب قانون و آیین نامه های آن تهیه و اجرا کنند.طبق این مصوبه وزارت ارشاد باید 

ظرف 3ماه،درگاه های نشر پرمخاطب را شناسایی و احراز هویت کند!!
️♦یادمان میماند اولین بار در زمان خاتمی و در شورای انقالب فرهنگی به ریاست 
خاتمی و در اوج فریب دوم خرداد،انسداد اینترنت تصویب شد که بر اساس ان افراد زیر 
1۸سال از اشتراک اینترنت محروم شدند!سرویس دهندگان موظف شدند از فیلترینگ 
مناسب جهت انسداد دسترسی به سایتهای سیاسی اخالقی استفاده کنند!کافی نت ها 
موظف شدند نام، نشانی، ادرس کامل، مشخصات هویتی، و ای پی استفاده کنندگان 

را ثبت کنند!!

یادمان می ماند!!!امیر مقدم

ماه انقالب ودفاع مقدس همدان
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محسن مهدیانسواد رسانه ای

خطای خبرهای رازآلود
سـواد رسـانـه ای

به شما گفته می شود داخل زیرزمین اتاق نموری است تاریک با حیوانات موذی. گوشه 
اتاق صندوقچه ایست قدیمی که سالهاست از محتوای آن بی خبریم. آخرین فردی که 

پا به این زیرزمین گذاشته است امروز بین ما نیست. 
9 کلید واژه اسرارآمیز:

زیرزمین/نمور/ حیوان موذی/ تاریک/ صندوقچه/ قدیمی/ بی خبری/ آخرین فرد/ مرگ 
ذهن شما ناخودگاه از این زیرزمین یک مکان اسرارآمیز می سازد و حتی معطل باقی 
اطالعات نیست. نقص اطالعات را خود به خود با داستانی خودساخته تکمیل می کند. 

اما واقعا ماجرا  اسرارآمیز است؟
خب زیرزمین ها اغلب نمور است. تاریکی را هم با روشن کردن چراغ حل می کنند. 
حیوان موذی یعنی چی؟ مثال عنکبوت؟ در صندوقچه رو هم باز کنیم ببینیم چه 
محتوایی دارد. آخرین فرد یعنی چه؟ خب باالخره یکی بیرون میاد و یک روز هم می 

میرد.
عدد ۹ هم کال مهم نیست. ذهن شما دنبال عدد پایه مثل 10 یا ۵ است. وقتی من 
بجای 10 میگویم ۹ احساس می کنید رازی است در این ۹. حاال آنکه خب ۹ تا کلمه 

بوده و 10 تا نشده است.
ما همواره نسبت به اسرار، حس هیجان داریم و اغلب به رویدادهای اسرارآمیز با قضاوت 

های کلیشه ای منفی مواجه می شویم.
به این دو خبر توجه کنید:

وزیرنفت در جمع خبرنگارها گفت: تحریم های نفتی به زودی خواهد شکست. 
حاال این خبر:

درصوتی که اخیرا از مکالمه وزیر نفت به دست ما رسیده است وی در جلسه ای پنهانی 
با حضور چند فرد گمنام، در حالی که دستش را جلوی دهانش گرفته بود، گفت: بزودی 

تحریم ها خواهد شکست. 
فرق اولی با دومی چیست؟ دومی نیز همان جلسه اولی وزیردر جمع خبرنگاران است. 
سرفه می کرده و دستش جلوی دهانش برده است. اما در ذهن مخاطب متفاوت است. 

در دومی گویا کاسه ای زیر نیم کاسه است. رازی است و رمزی و شاید فسادی.
ذهن های آلوده به »بدبینی نهادینه شده« از هر خبر رازآلودی یک تحلیل مافیایی می 
سازد. برای همین است که اخبار بولتن ها و ناگفته ها و محرمانه ها و شنیده نشده ها 
و درگوشی ها جذاب تر است. چون هیجان آمیز ترست. این حس هیجانی حتا نقص 
های خبر را می پوشاند. مثال اگر همین خبر بولتنی، بدون منبع و بدون سند و بدون 
استناد و بدون استدالل منتشر شود، احتماال پس می زنید اما وقتی داخل بولتن است 

گوئی اعتبار ذاتی پیدا می کند. 
با همین روش ذهن مخاطب را دچار خطا می کنند. چند بچه راهزن مجازی، سیستم 
صوتی یک بانک را دستکاری می کنند تا صدای رضاشاه روحت شاد پخش شود و 
خطای ذهن میگوید گوئی حفره های امنیتی در کشور ایجاد شده است. بامزه نیست؟

»انتشار فایل صوتی سخنان یک مسوول سپاه با یک مسوول دیگر«. و البته قضاوت های 
نادرستی هم در این گفت وگو صورت گرفته است. االن این قضاوت چه حکمی دارد؟ 
سند است؟ االن قضاوت عدلیه را رها کنیم و قضاوت شخصی در یک فایل صوتی را 
بچسبیم؟ چون فایل صوتی اش ناخواسته منتشر شده؟ چون جلسه پشت درهای بسته 

است؟ چون رازالودست؟ 
»مکالمه منتشر نشده نوید افکاری از زندان با دوستش.« خب؟ یعنی االن اعترافات 
دادگاه و دیگر شواهد و قضاوت قاضی و غیره را رها کنیم و به این صوت منتشر نشده 

بچسبیم؟
خبر گلشیفته فراهانی از فروش دریای خرز به چین از البه الی سند منتشر نشده تفاهم 
2۵ ساله. جالب اینکه عده ای باور می کنند و پالکارد به دست به خیابان می آیند که 

اجازه خاک فروشی نمی دهیم.
ادعای همسر یک مسوول سابق درباره اینکه فرمانده سپاه در جلسه ای چنان و چنین، 
گفته است از عمد هواپیمای اوکراین را زدیم. حق اینست که باور کنیم؟ تکذییبه هم 
قبول نیست؟ ادعاهای متعارض قبلی هم؟ ادعاهای دیگر مسوولین هم؟ 40 ساله سابقه 
جمهوری اسالمی در صداقت در بیان خطاها هم؟ شواهد دیگر نیز؟ گزارش دادگاه هم؟ 
چرا چنین است؟ چون قاعده »خودش به من گفت چی گفت در گوش من گفت چی 

گفت؟ االن شب است« برای خیلی ها مستند تر از روشنی خورشید است.
خطای اسرار باعث میشود قصه های هیجان انگیزی در ذهن شکل بگیرد که حتا نسبت 

به افشای اسرار نیز مقاومت نشان می دهد. 
راه حل چیست؟ 

اینکه فرض کنیم اگر این خبرهای مگو و پنهانی، چنین کلیشه های رازآلودی نداشت 
و مثال آشکارا و رسمی منتشر می شد، آیا باز هم حجیت داشت؟ سندیت داشت؟ برای 

مان قابل اتکا بود؟ دنبال دلیل و منطق و سند نمی گشتیم؟
اینجاست که متوجه می شویم، اهریمن رسانه ای با کلیدواژه های صوت منتشرنشده 
و لورفته و درز شده و غیره روی این خطای ذهنی برای القای تصاویر معیوب و معجوج 

حساب باز کرده است.
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