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شبهایی که جهان بسان غزه خواب ندارد
غـــرب وحـشــی

چرا رهبری باید دخالت کند؟

منش فرهنگی و سیاسی شیعه

مصاحبه با مدیر افسران
حـجـت مـلـکــی

دلنوشته ای از:
sepehra

ماه خدا که از پس ابرهای آسمان پدیدار می شود
پی پیوندِ سحر ،تا آن سوی مرز خورشید،
در ِ
هزاران فرشته می درخشند...
فرشته ها نور در نور ،با بالهای رنگین کمانی پر گشوده اند...
ستارگان زمین را رصد کنند...
تا از انتهای ابدیت،
ِ
ستاره هایی که ،بر س ِر سفره های افطار و سحر...
در ربناهای پر از شور و اثر...
ِ
شریف هر روزه برای سالمتی دلبر...
و در ختم های مصحف
در دلشان ،آرزویی جز طلوع خورشید روی تو نیست...
کسی چه میداند؛ شاید همین روزها تو بیایی
و این ضیافت مهربانی؛ آغاز را ِه ما شدن باشد...
کاش این شب قدر ،همان آخرین شب قدر انتظارها باشد...
همان شبی که آمدن تو ،در آن مقدر می شود؟
و خدا می داند که چقدر،
قدرها ،آمده اند و رفته اند بی حضور(ظهور) تو...
و تو ،نا امید از دعاهای خالص و پاک،
چشم های مبارکت را دوخته ای به اوج افالک...
و دعا کردی که بیایی ...فقط برای درمان دردهای اهل خاک...

فهرست

برای حضرت باران 2 ................................................
سرمقاله 4 ................................................................
کالم امام 5 ...............................................................
کدام توافق؟ کدام برد؟ 6........................................
اینفوگرافی :مبارزه ،رمز ماندگاری 7...........................
چرا رهبری باید دخالت کنند؟ 8 ..............................
تصاویر مذاکرات وین 9 .............................................
آدرس غلط 10 ..........................................................
والیت بدون سانسور 11 .............................................
نگارستان 12 .............................................................
غـرب وحـشــی 13 ..............................................
شبهایی که جهان به سان غزه خواب ندارد 15 ..............
جریان شناسی رسانه (روزنامه رسالت) 16...................
منش فرهنگی و سیاسی شیعه17 ................................
حوریانی پرده نشین در خیمه ها 18 .............................
کلیپ های تصویری 19 ...............................................
وصیتنامه یک شهید 20 ...........................................
خاکیان افالکی (خواستگاری) 21 ...............................
بهائیت در ایران 22 ..................................................
روز قدس در جهان اسالم 24 .....................................
تصاویر راهپیمایی های روز قدس 25 ..........................
کلیپ های صوتی 26 ................................................
مصاحبه با یک مولتی یوزر 27 ................................
صفحه تولیدات طنز 28 ........................................
اخبار افسران 29 ....................................................
داستانک 30 .............................................................
اینفوگرافی (حرفی برای تمام فصول) 31 ...............
مصاحبه با مدیر افسران 32 ......................................
احکام 37 .................................................................

سـردبیـرBaran ...........................................
همکاران این شمارهArezou ......................
Afsarejavan
Alitanhha
Azadandish
Baran
Ghalandar
Hamase
Infoshahmad
Mahdiyar85
Mahdiyar7
Miladps3
Mim. z
Matinemami
Parvaz77
Parasto
Radiomoghat
Sepehra
Setia
Shiaart
نویسندگان افتخاریSalman56 ..........
Senator0011
گروه طراحیMiladps3 ...........................
Shiaart
Nahaq

اشعار افسرانی 38 ..................................................
برگی از بهشت 39 ...................................................
دلنوشته 40 .............................................................

رایانامهnashrie_afsaran@mihanmail.ir :
وبالگ nashriye-afsaran.mihanblog.com :

4

بسم اهلل الرحمن الرحیم

جام جنایت جهانی !!!

نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران
ســه شــنبه  31تـیــــــــر مــاه 1393

ــروا َّ
ــروا مِــن ب َ ْعــ ِد َمــا ُظل ُِمــوا
«إ ِ َّل الَّذ َِيــن آ َم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
اللَ َكث ً
الصال َِحــاتِ َو َذ َك ُ
ِيــرا َوان َت َص ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ــون»
ِيــن ظل ُمــوا أ َّي ُمن َقل ٍ
ــب يَن َقل ُِب َ
ــي ْعلَ ُم الذ َ
َو َس َ
«مگــر آنــان کــه ايمــان آوردنــد و کارهــای شايســته کردنــد و خــدا را فــراوان يــاد کردنــد
و چــون مــورد ســتم واقــع شــدند انتقــام گرفتنــد و ســتمکاران بــه زودی خواهنددانســت
کــه بــه چــه مکانــی بــاز مــی گردنــد»

بــه نظــر مــی رســد افــرادی کــه چنــد دهــه پیــش بــرای نشــاط جامعــه بشــری
و ورزش کــردن ،جــام جهانــی فوتبــال را بنیــان گذاشــتند امــروز اگــر زنــده
مــی بودنــد از کــرده خــود پشــیمان مــی شــدند درســت هماننــد انیشــتین کــه
نظریــه اش خــرج ســاخت بمــب اتــم توســط آمریــکا شــد و همیــن شــد کــه خــود
در صــف اول مبــارزه بــا ســاح هســته ای پیوســت .
ســر هــم کــردن ایــن پــازل کار چنــدان ســختی نیســت ،جــای دور نرویــم در
ســال  1998جــام جهانــی در بحبوحــه جنــگ اســرائیل و لبنــان بــر گــزار شــد تــا
قصــاب بــزرگ ،شــارون بــه جنایتــش ادامــه دهــد  .ســال  2002مــردم ســرگرم
تماشــای جــام جهانــی بودنــد و امریــکا و متحــدان در افغانســتان  ،ســرگرم مبــارزه
بــا تروریســم (همــان فرزندخوانــده خودشــان )و دالالن یهــودی ســرگرم تجــارت
انســان ! ســال  2006کــه بــه خاطــر داریــم مــزه شــیرین شکســت اســرائیل از
مقاومــت لبنــان را و مــزه تلــخ جنایــت قانــا را  ،ســال  2009جنــگ  22روزه اتفــاق
افتــاد و در ســال  2012اندکــی بعــد از المپیــک جنــگ  8روزه و اکنــون در ســال
 2014جنــگ دیگــری بــه پــا کردنــد .
همانطــور کــه از شــواهد پیداســت بــه علــت بیــداری و ابــراز انزجــار مــردم اگاه در
سرتاســر جهــان از جنایــت اســرائیل و مظلومیــت مــردم فلســطین  ،ایــاالت متحــده
زمانــی کــه نظــر مــردم جهــان بــه رویــدادی خــاص متمرکــز شــده (مثــل جــام
جهانــی ) بــه فرزنــد نامشــروع خــود در غــرب اســیا (یعنــی اســرائیل ) اجــازه جنایت
مــی دهــد تــا بلکــه شــیخ نشــین هــای خلیــج فــارس خیــال خــام برشــان نــدارد
کــه بــه ســمت ایــران متمایــل شــوند و همچنــان مبهــوت قــدرت پوشــالی ارتــش
اســرائیل شــوند  ،همــان ارتشــی کــه در  6روز  6کشــور عربــی را شکســت داد .
مــردم جهــان از گل هــای مســی لــذت مــی برنــد و از کمــر شکســته نیمــار ناراحــت
انــد و اشــک مــی ریزنــد  ،امــا دریــغ از یــک قطــره اشــک بــرای حســین ابــو خضیــر
! هفتایــی شــدن برزیــل خیلــی بهــت آورتــر از شــنیدن زنــده زنــده ســوزاندن ایــن
نوجــوان  17ســاله اســت  ،مهــم تــر از شــنیدن ذبــح کــردن هــای داعــش در عــراق
و ســوریه اســت و کجاســت آن ابــر مــرد تاریــخ کــه بــه اجــداد همیــن مردمــان در
کوفــه و االنبــار بگویــد اگــر خلخــال از پــای زنــی یهــودی در آورنــد و مــرد مســلمانی
بشــنود و دق کنــد و بمیــرد مــن از او خــرده نمــی گیــرم .
اینهمــه شــاهد بــرای جنایــت اســتکبار در فلســطین  ،در عــراق  ،در یمــن  ،پاکســتان
و افغانســتان  ،در نیجریــه بوکوحــرام را مــی آورنــد و در ســودان و اتیوپــی مســمانان
را بــدون هزینــه  ،بــا گرســنگی مــی کشــند و در افریقــای مرکــزی مســمانان را
قصابــی مــی کننــد و عــده ای هنــوز در تشــخیص حــق در مانــده انــد !
هنــوز یادمــان شــعار نرفتــه «نــه غــزه نــه لبنــان» اذنــاب اســتکبار را  ،همــان هــا
کــه اگــر مرزهــای کشــور تهدیــد شــود پاســپورت و گریــن کارت بــه دســت فــرار
مــی کننــد و همــان «هــم غــزه و هــم لبنــان» ی هــا از کشــور دفــاع خواهنــد کــرد.
َول َ َق ْد َك َت ْب َنا فِي ال َّزبُو ِر مِن ب َ ْع ِد ال ِّذ ْك ِر أَ َّن ال ْْر َ
ون
الصال ُِح َ
ض يَ ِرثُ َها ع َِباد َِي َّ
و ما در زبور پس از تورات نوشته ايم که اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد

نویسنده hamase :
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َولَن ت َْرضَ ى َع َ
ارى َحتَّى تَ َّتب َِع
نك ال ْ َي ُهو ُد َوالَ ال َّن َص َ
ِملَّ َت ُه ْم(بخشی از آیه  120بقره)
و هرگز یهود و نصاری از تو خشنود نمیشوند تا
از آیین آنان پیروی کنی

ملتــی اســت کــه تصمیــم گرفتــه مســتقل
باشــد ،زیــر بــار ظلــم نــرود و ظالــم را افشــا
کنــد و ایــن پیــام را بــه همــه ملتهــا نیــز
بدهــد کــه ایــن کار را انجام داده اســت و بیشــتر
هــم انجــام خواهــد داد».
اسفند 90

«آمريكاييهــا بــه خوبــي ميداننــد كــه
توليــد بمــب اتــم در ايــران افســانه اســت و
هيــچ واقعيتــي نــدارد .آنهــا در واقــع ازشــكل
گرفتــن ايــران قدرتمنــد مســتقل اســامي،
پيشــرفته و برخــوردار از فنآوريهــاي مــدرن
نگراننــد و ســعي ميكننــد بــا جــار و جنجــال،
راه پيشــرفت ملــت ايــران را ســد كننــد و ايــن
كشــور را هميشــه نيازمنــد خــود نگــه دارنــد....
انــرژي هســتهاي فقــط بهانــه اســت .اگــر
ايــن بهانــه هــم نباشــد ،آمريكاييهــا بــراي
توطئهچينــي بــر ضدملــت ايــران ،مســائل
ديگــري همچــون حمايــت از تروريســم و نقــض
حقــوق بشــر را بهانــه ميكننــد».
فروردین 84

«اگــر لجبــازى آنهــا نبــود ،موضــوع هســتهاى
براحتــى حــل ميشــد .بارهــا تــا لحظ ـهی حــل
پيــش رفتيــم ،امضــاء كردنــد ،آژانــس هســتهاى
امضــاء كــرد؛ قبــول كــرد كــه ايــن اشــكاالتى
كــه وجــود داشــته ،برطــرف شــده  -اينهــا
موجــود اســت ،اينهــا ســند اســت؛ اينهــا كــه
قابــل انــكار نيســت  -خــب بايــد قضيــه تمــام
ميشــد ،پروندهــى هســتهاى كشــور بايــد پايــان
پيــدا ميكــرد .آمريكائىهــا بالفاصلــه يــك
چيــز جديــد را مطــرح كردنــد ،آوردنــد وســط.
نميخواهنــد قضيــه تمــام شــود».
تیر 92

« تحریــم هــا از ابتــدای پیــروزی انقــاب
اســامی وجــود داشــته اســت ،در حالیکــه
موضــوع هســته ای ،مربــوط بــه چنــد ســال
اخیــر اســت ،بنابرایــن مشــکل اصلــی آنهــا،

« بنــده همچنــان كــه گفتــم خوشــبین
نیســتم؛ مــن فكــر نمیكنــم [از]ایــن مذاكــرات
آن نتیجــهای را كــه ملّــت ایــران انتظــار دارد،
بهدســت بیایــد ،لكــن تجربــهای اســت و

پشــتوانهی تجربــی ملّــت ایــران را افزایــش
خواهــد داد و تقویــت خواهــد كــرد؛ ایــرادی
نــدارد ا ّمــا الزم اســت ملّــت بیــدار باشــد».
آبان 92
«بعضــی از مســئولین و دولتمــردان  -دولتمردان
آن دولــت ،بعــد هــم دولتمــردان ایــن دولــت -
قضیــهی هســتهای مــا بــا
فكــر میكننــد در ّ
آمریكاییهــا مذاكــره كنیــم [تــا] موضــوع حــل
بشــود؛ گفتیــم خیلــی خــب ،اصــرار دارید شــما،
در ایــن موضــو ِع بالخصــوص برویــد مذاكــره
كنیــد؛ ولــی در همــان ســخنرانی ا ّول امســال
گفتــم من خوشــبین نیســتم؛ مخالفتــی نمیكنم
ا ّمــا خوشــبین نیســتم .ببینیــد مرتّــب پیدرپــی
اظهــارات ســخیف آمریكاییهــا را؛ ســناتور
بیآبــروی آمریكایــی از صهیونیســتها پــول
میگیــرد تــا بــرود در مجلــس ســنای آمریــكا بــه
ملّــت دشــنام صریــح بدهــد ،نــه اینكــه اهانــت
كنــد؛ دشــنام میدهــد .رؤســای كشورشــان هــم
همینجــور ،در ســطوح مختلــف بــه ملّــت
ایــران [اهانــت كنــد]»
بهمن 92
جمع آوری توسطafsarejavan :

ـق ؟!
ـدام توافـ
کـ
ـرد ؟!
ـدام بـُـ
کـ
6
توافق برد -برد معنا ندارد
وقتــی رئیــس جمهــور کاســه بنــدزن هــا و ســد
ســازها و مهندســین عمــران و معمــاری را بــه
تحــدی دعــوت کــرد و موضــوع تحریــم هــا را
بــا کاســه شکســته و ســاختمان در حــال فــرو
ریختــن و ت ِــرک برداشــتن ســد تشــبیه مــی
کنــد کمــی مشــکوک میشــوم بــه اینکــه چــه
شــد تحریــم هــای  35ســاله بــا مذاکــرات 10
ســاله در مــدت  6مــاه متزلــزل شــد؟!
نــه حقوقــدان هســتم و نــه قهرمــان دیپلماســی
و نــه دیپلمــات امــا معنــای کالم و واژه هــا رو
خــوب مــی فهمــم .مقدمــات و اصــل توافقنامــه
ایــران بــا  1+5در موضــوع صنعــت هســته ای
ایــران ،دارای وجــوه بســیاری اســت کــه هــر
کــس بــه مناســبت بــه آن پرداختــه امــا بــرای
فــردی کــه سیاســی و سیاســی نویــس نیســت
چالشــهای ذهنــی زیــادی را ایجــاد کــرده.
مدتــی قبــل رایــان کاســتلو ،کارشــناس مســائل
ایــران و امریــکا ،در آخریــن تحلیــل خــود اظهــار
داشــت:
اگرچــه گفتگوهــا پیرامــون مناقشــه ی هســته
ای ایــران در ظاهــر فنــی اســت امــا در حقیقــت
ایــن مســئله کامــا سیاســی بــوده و بــه همیــن
دلیــل ،توافــق بــرد ـ بــرد در آن معنــا نــدارد ...و
بُــرد هرکــدام از طرفیــن ،قطعــا شکســت طــرف
مقابــل خواهــد بــود ! ...
توافق
اصطــاح توافــق ،اســم مصــدر (عربــی) در
فرهنــگ لغــات بــه معنــی «اتفــاق کــردن در
رأی» و «مطابــق و ســازگار شــدن بــا رأی طــرف
مقابــل» اســت...
تــا اینجــا مشــکلی بــا توافــق نامــه هســته ای
نــدارم و توافقنامــه بــا توجــه بــه ضمانــت هــا،
الزامــات و تعهــدات بــه معنــای حقیقــی کلمــه
بــه معنــی اتفــاق کــردن در یــک رای و مطابــق
و ســازگار شــدن بــا رای طــرف مقابــل بــوده .
امــا وقتــی تناقــض گویــی طرفیــن را در
دســتاورد هــای توافقنامــه کذایــی مــی بینــم
معانــی توافــق دچــار لغــزش مــی شــود و در حــد
یــک عهدنامــه تنــزل پیــدا مــی کنــدو تبدیــل
بــه یــک ضمانــت یــک طرفــه و ســر ســپردن بــه
نظریــه و آراء طــرف مقابــل مذاکــره مــی شــود.
چرا ..؟!

برد برد
در مذاکــره تجــاری ،تفکــر تاجــر ماهــر
اینطــوره کــه در یــک معاملــه ،همیشــه اول
بایــد دنبــال رســیدن بــه یــک منفعــت
شــخصی بــود و در آخــر بــه فکــر
ســود طرفینــی تــا باالخــره بــه
یــک ســود حداقلــی برســیم ماننــد
عقــود شــرعی مضاربــه و جعالــه کــه
منفعــت طرفینــی بــه شــرایط خــاص
خــود لحــاظ شــده کــه از ابتــداء طرفیــن
معاملــه حتــی بــدون توافــق نیــز هیــچ ضــرری
را متحمــل نمــی شــوند.
اما
وقتــی شــخصی حقــی را از یــک نفــر تصــرف می
کنــد و مانــع از نفــع شــخص شــد و ضــرر قابــل
اعتنایــی بــا ایــن تصــرف بــه فــرد وارد کــرد ،بــاز
هــم مذاکــره بــرای یــک منفعــت دوطرفــه معنــا
پیــدا مــی کنــد؟
بــا پیوســتن رســمی ایــران بــه (آژانــس
بینالمللــی انــرژی اتمــی  )IAEAو پذیرفتــن
معاهــدات ،تمــام حقــوق در موضــوع هســته ای
ایــران ،از طــرف مرجــع اصلــی رســیدگی بــه
موضوعــات هســته ای کشــورهای جهــان ثابــت
شــده اســت .چگونــه ایــران بــرای رســیدن بــه
حقــوق خــود در پــی یــک مذاکــره بــرد ـ بــرد
اســت ،در حالــی کــه بــرد طــرف متخاصــم
بــه معنــی ضــرر و نرســیدن بــه حقــوق ایــران
خواهــد بــود؟!
بــرد در مذاکــرات منفعتــی ،بــه معنــی رســیدن
بــه ســودی کــه از قبــل بــرای شــخص نبــوده
کــه در مقابــل آن باخــت قــرار دارد در حالــی
کــه در توافقنامــه ژنــو رســیده بــه حقــوق
حداقلــی غیــر ثابــت در مقابــل واگــذاری حقــوق
حقــه یــک ملــت بــه طــور کامــل بــوده.
مذاکــره بــرای رســیدن بــه منافعــی کــه حــق
شــخص محســوب میشــه معنایــی نــدارد
چــه برســه بــه ایــن کــه دنبــال یــک منفعــت
طرفینــی هــم باشــیم و در اینجاســت کــه
اســتقامت و مبــارزه بــرای رســیدن حــق معنــا
پیــدا میکنــه و در آخــر نرمــش قهرمانانــه ...

برگردیــم بــه اظهــارات رایان کاســتلو ،کارشــناس
مســائل ایــران و امریــکا کــه گفتــه بــود :در
ن دوســتانه
تئــوری ،صــادرات کاالهــای انســا 
بــه ایــران قانونــی اســت امــا تحریمهــای همــه
جانبــه ی اعمــال شــده تقریبــاً بــر کل بخــش
بانکــی ایــران ،ایــن کار را یــا بســیار دشــوار یــا
در عمــل غیرممکــن کــرده اســت؛ و ایــن یکــی
از روشــن تریــن دالیــل بــرای اثبــات ایــن مدعــا
اســت کــه توافقــات اینچنینــی را نمــی تــوان
بــه معنــای بُــرد تلقــی کــرد زیــرا چیــزی کــه
در ظاهــر یــک پیــروزی بــرای ایــران عنــوان
مــی شــود پوســته ای خــوش نقــش ولــی
بــدون محتــوای مناســب اســت! بدیــن معنــی
کــه تحریــم هــا روی کاغــذ برداشــته شــده یــا
تخفیــف داده شــده انــد امــا در عمــل امــکان
محقــق شــدن آن وجــود نــدارد.
نکته مهم:
اون وقــت میــان میگــن چــرا مــردم بــرای
باخــت ســه بــر یــک تیــم ملــی ایــران تــوی
جــام جهانــی میریــزن بیــرون شــادی و دســت
افشــانی (رقــص) مــی کننــد ...؟!
خــب بــرادر مــن از منطــق مذاکــره اســتفاده
کــردن  ...هــی فکــر مــی کنــن بــردن!
نویسنده matinemami :
لینک افسران639236 :

گرافیــک اطاع رســان
«کار مــن و شــما ادامــهى آن مبــارزه اســت ،و بــدون مبــارزه نمیتوانیــد بــه آن هدفهــا
دســت پیداکنیــد؛ علــت هــم معلــوم اســت؛ علــت ایــن نیســت کــه نظــام جمهــورى اســامى
یــک نظــام جنگطلــب اســت؛ نــه ،بههیچوجــه قضیــه ایــن نیســت .شــما وقتــى از یــک
منطقــهاى در دریــا کــه در آنجــا دزدان دریایــى مســتقرند ،میخواهیــد بــا کشــتى عبــور
کنیــد ،بایــد مجهــز باشــید؛ طبیعــت کار ایــن اســت .بایــد بتوانیــد از خودتــان دفــاع کنیــد،
انگیــزهى دفــاع داشــته باشــید؛ اگــر انگیــزهى دفــاع نداشــته باشــید ،سرنوشــت شــما معلــوم
اســت :لخــت میشــوید ،آواره میشــوید ،کشــتى از دســتتان میــرود ،جــان شــما هــم یــا نابــود
خواهــد شــد یــا بــا ذلــت و اســارت باقــى خواهــد مانــد؛ مســئله در دنیــا ایــن اســت» .
بیانات امام خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس 1393 /3 /4

میتواند اندازه اصلی را از نشانی زیر مشاهده کنید:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26767/B/0126767_13930403.jpg
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شانزدهم تیرماه 93
رهبر فرزانه انقالب سخنان مهمی
در جمع مسئولین نظام ایراد و ضمن ابراز
اعتماد به تیم مذاکره کننده هسته ای فرمودند« :ما
به تیم مذاکره کننده مان اعتماد داریم .مطمئ ّنیم
یقیناً آنها به دست اندازی به حقوق کشور و حقوق
ملّت و کرامت ملّت راضی نخواهندشد و اجازه
نخواهند داد که چنین کاری انجام بگیرد».
صبح روز بعد عراقچی خطاب به رهبری و ملت ایران
گفت« :به رهبری و ملت ایران اطمینان میدهیم از
هیچ یک از حقوق هستهای کوتاه نخواهیم آمد».
اخبار فوق ،هر ایرانی را غرق در شور و شعف می
کند؛ لیکن یادآوری خاطره تلخ برنامه مشترک
اقدام ،دل شوره را جایگزین شادی می نماید .می
پرسم مگر تعلق مذاکره کنندگان توافق ننگین ژنو،
به کهکشان دیگری بود؟ مگر نبود همین تیم ،که
دستیابی «توافق به هر
خطوط قرمز نظام را برای
ِ
قیمتی» زیر و رو کرد؟
سخنان عضو تیم سابق هسته ای شیخ حسن روحانی
را که می بینی؛ همان ذره امید باقی مانده هم تبدیل
به یاس می شود! مصلحی وزیر اسبق اطالعات در
خصوص وی گفت؛ هرچند حسین موسویان از
اتهام جاسوسی تبرئه شد؛ لیکن از نظر ما همچنان
جاسوس است .نمی خواهم قوه قضائیه را زیر سوال
ببرم ،قوه قضائیه بر اساس قوانین خود که شاید
ضعف و اشکالی در آن باشد عمل کرده؛ لذا تبرئه وی
دلیلی نیست که جاسوس نباشد .بر اساس اسناد ما
ایشان جاسوس است.
موسویان دو روز قبل از بیانات رهبری ،در مصاحبه
با روزنامه شرق علی رغم چند مورد مثبت؛ نکاتی
می گوید که عرق سرد بر پیشانی نقش می بندد:
«تاکتیک مذاکرات در دوره ایی که من حضور
داشتم ،با تاکتیک مذاکرات این دوره کامال مشابه
است؛ با یک تفاوت که در دوره  1382-84من
حضور داشتم!»

امروز بر کسی پوشیده نیست؛
تاکتیک مذاکرات آن دوران ،منجر به عقب نشینی
محض ،التماس به غرب برای نگه داشتن سه چهار
البرادعی اجنبی در جناح
سانتریفیوژ ،دخیل کردن
ِ
بندی های داخلی ،تعلیق و عقب افتادن تمامی
کارها ،درز اطالعاتی که منجر به شناسایی شهدای
هسته ای برای سرویس های اطالعاتی دشمن شد ،و
خالصه وادادگی تمام عیار بود ،آن دوران.
با این حال موسویان اذعان می کند« :توافق مقدماتی
همان چهارچوبی است که پس از حدود  15ماه
مذاکره با سه کشور اروپایی در بهار  ، 1384ما به
آنها پیشنهاد کردیم» و در ادامه می آورد ایران که
به دنبال بمب هسته ای نیست ،بنابر این پروتکل
الحاقی را هم اجرا کند!
وی با نادیده انگاشتن امتیازات واگذار شده در برابر
وعده های نسیه توافق ژنو می گوید« :اما برای
اجرای پروتکل الحاقی هم ،ایران باید امتیاز هم وزن
و متقابل بگیرد .از نظر من چنین امتیاز اتی باید
درمورد رفع تحریمها و گشودن درهای جهان برای
همکاری صلح آمیز هسته ای با ایران باشد!»
نمی دانم خط تسامح عزتِ نفس را چگونه ترجمه
می کند .اما مگر عقب نشینی های فاحش توافق ژنو
کم بود؛ که حاال پروتکل الحاقی را هم ،مفت و مجانی
روی آن گذاشته و قصد تحمیلش به مردم دارند؟
تنها تعلیق غنی سازی بیست درصد برابر بود با رفع
همه ی تحریم های بانکی و تحریم نفت ،چه رسد
به نابودی ذخایر غنای  20درصد .حاال موسویانی که
پس از صدور حکم دادگاه انقالب؛ ایران را به مقصد
امریکا ترک گفت و با سالم و صلوات مورد استقبال
دشمن دیرینه این مملکت قرار گرفت؛ همانند ظریف
و عراقچی برگ های برنده ی واگذار شده در توافق
ژنو را ،هیچ می انگارد و ادعا می کند؛ در قبال
پروتکل الحاقی ،تحریم ها را بردارند!
نمی دانم کدام خط فکری برای تاکتیک مهره ای
سوخته؛ ارزش قایل است؟ مهره ای که پس از
ترک کشورش و سکونت در امریکا؛ در قبال دریافت

حقوقی ثابت؛ مشاورات ارزشمندی به
امریکایی ها داده و می دهد؛ آنچنان که روزنامه
والاستریت ژورنال نوشت« :با حضور موسویان در
آمریکا ،پنجرهای بزرگ از اطالعات برای آمریکاییها
گشوده شده است».؛ گاهی در می مانم در تصمیم
اعتدالیون! که آیا آزموده را ،آزمودن رواست؟
از خودم می پرسم چرا رهبر انقالب در دیدار مسئوالن
نظام؛ این همه بر تطمیع و تهدید دشمن پافشاری
کرده و نسبت به سعی دشمن بر تغییر محاسبه ی
مسئولین ایرانی هشدار دادند؟ چرا ایشان به دولت
هشدار می دهند ،فریب شیطان را نخورید و به خدا
توکل کنید؟ چرا موکد می گویند[« :شیطان] وعده
میدهد ،آرزوها را در دل بیدار میکند ،زنده میکند،
یک آینده ی رنگی و دروغین و خیالی مثل سراب
مؤمنین به خود میگذار؛ ا ّما فریب
در مقابل چشم
ِ
است .از یک طرف تهدید ،از یک طرف تطمیع؛ مثل
رفتاری که امروز آمریکا دارد».
مگر خط تسامح چه کرده؛ که رهبری اینچنین
هشدار می دهند .نزدیک به نیمی از سخنان ایشان؛
با توسل به آیات و ادعیه؛ هشدار بود .بگذریم که
برخی طبق روال ،تنها تاییدی ،که به تناسب هشدار
ها بیش از چند سطر نیست را؛ می بینند[ .که البته
باید دید]؛ و مابقی را وا میگذارند.
رهبری فرمودند« :ما امروز در محاسباتمان نباید
دچار اشتباه بشویم؛ نگذارید دشمن در دستگاه
محاسباتی شما اثر بگذارد؛ نگذارید اغوا کند؛ نگذارید
تطمیع او یا تهدید او اثر بگذارد».
واقعاً فهمش برایم مشکل است؛ چرا خط تسامح
آنگونه که باید ،توان ترسیم خطوط قرمز برای دشمن
را ندارند؛ تا آنجا که رهبر انقالب ،علی رغم میل
ِ
دخالت در جزئیات مذاکرات»؛ به
باطنی بر «عدم
اجبار خلع کوتاهی آنان را ،از حسینیه امام خمینی
(ره) پر کرده و  190000سو نیاز ایران را ،با قاطعیت
روی میز مذاکره می گذارند؟
نویسنده infoshahmad :

تصاویری از سلسله مذاکرات هسته ای وین

ارسالی توسط afsarejavan :
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«خوب است چرخ سانتریفیوژها
بچرخد به شرطی که چرخ کارخانه و چرخ زندگی مردم
هم بچرخد».
می توان گفت با این جمله دکتر روحانی در مناظره
انتخابات سال گذشته  ،رسماً انگشت اشاره به سوی
آدرسی غلط بلند شد و فرآیند مفهوم سازی خاصی
کلید خورده و سعی شد با این مغالطه  ،عده ای به
سمت جهت اشاره  ،پای صندوق های رأی آمده و رئیس
جمهور آینده را انتخاب کنند.این غلط نشان دادن راه ،
بعد از انتخابات هم البته پیگیری شد.
معیشت مردم  ،وضعیت اقتصادی کشور  ،تحریم ها و
نهایتاً پرونده هسته ای حلقه های زنجیره ای از مفاهیم
بودند که به غلط به هم متصل شده تا پیوندی میان چرخ
زندگی مردم و چرخ سانتریفیوژ ها برقرار شود و طبق
این آدرس غلط  ،مردم بر سر یک دوراهی قرار بگیرند.
فناوری هسته ای و ایستادن و صیانت از دستاوردهای آن
ویا وضعیت معیشتی بهتر و شرایط اقتصادی مطلوب تر؟!
غلط بودن این آدرس دهی در اینجاست که تحریم و
فشارهای اقتصادی خارجی سرپوشی می شود بر کاستی
ها و نارسایی های درونی و درنتیجه  ،علت مشکالت
اقتصادی قلمداد شده و در نتیجه رفع مشکالت اقتصادی
در گرو رفع تحریم ها نمایانده شود.
مشکالت درون خانوادگی اقتصاد دیده نشده و همه چیز
به بیرون مرتبط میشود.اقتصادی دالل محور که مناره
های مراکز تبادل سیستماتیک ربا در آن به اسم بانک و
بانکداری و آن هم با پسوند اسالمی! کم کم دارد جای
مناره های مساجد را در سطح شهر می گیرد و بانگ
اذان و دعوت های آن هم شبانه روز از رسانه ای ملی!
به گوش میرسد.
اقتصادی که آن قدر حفره و نقص ساختاری دارد که در
ضعف نظارت ها و کنترل ها  ،فساد ها را در خود می
پروراند و جونیورها و آقا!زاده های پرنفوذ را از سویی و
فعاالن بی تقوای اقتصادی را هم از سوی دیگر بر اموال
مردم می شوراند.
اقتصادی که در آن مدیران دولتی رده باال  ،همزمان
فعال بخش خصوصی اند و از سویی در هیئت دولت اند
و از سوی دیگر در هیئت مدیره.با «ابتکار» عمل قوانین
و لوایح را به این طرف و آن طرف پاس می دهند تا نهایتاً
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اطرافیان فعال در بخش خصوصی شان  ،گل بزنند.البته
ِ
نه برای مردم که برای جیب خودشان!
چنین اقتصادی با این درد های سخت و البته درمان
پذیر  ،فراموش شده و چرخ آن بجای اینکه به چرخ جرح
و اصالح گره بخورد  ،به چرخ سانتریفیوژهای مظلوم گره
خورده و دوای درد خود را در دست تحریم کنندگان
خارجی می بینند.و این خط را در جامعه نشر می دهند
و این «آدرس غلط» است!

سوال اینجاست که اگر امروز
چرخ سانتریفیوژ ها به چرخ زندگی مردم گره زده شد و
با این ترفند چرخ هسته ای از کار افتاد و خاکریز اول از
دست رفت  ،اگر فردا روزی پس از فتح موضوع اول دعوا
توسط طرف مقابل  ،موضوع دیگری بهانه قرار گرفت  ،با
این منطق آیا باز هم می شود مشکالت و نارسایی های
اقتصادی را به گردن موضوع جدید انداخت و باز هم
آدرس غلط داد ؟!

اگر گره زدن چرخ اقتصاد و زندگی مردم به چرخ
دوراهی هسته ای یا معیشت بهتر
سانتریفیوژها و ترسیم
ِ
را آدرس غلط بخوانیم  ،در این روند «آدرسی غلط تر»
در حال ارائه شدن است که بسیار خطرناک تر است.

اگر مسئله ی حقوق بشر به بهانه ی اصلی دعوا تبدیل
شد  ،می شود چرخ زندگی مردم و اقتصاد را این بار
به چرخ حقوق هم جنس بازها و قاچاقچیان اعدامی
گره زد ؟!

تقلیل دادن مسئله ی هسته ای در شرایط فعلی به یک
مسئله ی صرفِ فنی  ،علمی و صنعتی که می تواند مانند
سایر صنایع و فناوری های مشابه با حساب و کتاب ها
و دو دو تا چهارتا های مرسوم اقتصادی و ...پیش رود ،
کند شود و یا حتی متوقف شود.آدرسی غلط تر از آنچه
در باال عرض شد.

اهمیت پرونده ی هسته ای این است که دشمن و تنش
زایی هایش امروز پشت خاکریز این پرونده نگه داشته
شده است و با کمی مقاومت و پیشروی حتی می توان
وی را از همین خاکریز هم دور کرد و همچنین از کف
دادن خاکریز اول به معنای مجوز دادن به دشمن برای
پیشروی بسوی دیگر خاکریز ها و در نتیجه تحمیل
هزینه ی بیشتر به جبهه ی خودی است.

تقلیل دادن اهمیت پرونده ی هسته ای ایران در حال
حاضر  ،به دستاوردها و نیازهای علمی و فناوری آن نظیر
نیاز به انرژی  ،کاربردها در پزشکی و کشاورزی و ...نوعی
ظلم به این پرونده ی حیاتی است!
این دستاوردها و نیاز به آنها کام ً
ال بجا و بسیار پراهمیت
است اما اهمیت اصلی و کارویژه ی پرونده ی هسته
نقش
ای در حال حاضر این است که این پرونده امروز ِ
حیاتی «موضوع دعوای بنیادین و ایدئولوژیک میان
ِ
انقالب اسالمی و نظام سلطه» را ایفا می کند.دعوایی
که بخاطر ماهیت دو طرف بصورت طبیعی وجود داشته
 ،دارد و تا زمانی که ماهیت دو طرف همین چنین باقی
بماند  ،خواهد داشت و مسئله ای مثل پرونده ی هسته
ای تنها موضوع و بهانه ی این درگیری است.
با این تفسیر  ،با دادن آدرس غلط در مسئله ی هسته
ای و مورد تهدید واقع کردن این مسئله ی حیاتی و
کوتاه آمدن در دعوای آن  ،گویی خاکریز اول در این
نبرد از دست رفته است که در نتیجه ی آن باید یا تغییر
ماهیت داد و یا منتظر موضوع ها و بهانه های دیگر برای
دعوا بود.

گره زدن اقتصاد به مسئله ی هسته ای و بدهکار و
مدیون نشان دادن مسئله ی هسته ای نسبت به سایر
حوزه های پیشرفت کشور  ،آدرس غلطی است که نشان
از عدم فهم اهمیت اساسی این پرونده است.
امروز هسته ای خط مقدم پیشرفت  ،عزت و استقالل
کشور است .امروز همه می بایست متشکر و قدردان
چرخ سانتریفیوژها باشند!
پ.ن :می دانید توافق ژنو یعنی چه ؟!!!
ای کاش جناب رئیس جمهور صادقانه به مردم می
گفتند که توافق ژنو واقعاً یعنی چه.ای کاش ازکار افتادن
چرخ سانتریفیوژها به موجب توافق ژنو را آن طور که
هست به اطالع مردم می رسانیدند تا مردم خودشان با
بررسی وضعیت چرخ زندگی و اقتصادی شان  ،رابطه ی
چرخ سانتریفیوژ ها و چرخ زندگی را بهتر درک کنند.
ببینند آیا امروز که چرخ سانتریفیوژها از کار افتاده  ،آیا
براستی چرخ زندگی در حال شتاب گرفتن است ؟!
نویسنده mahdiyar85 :
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مـردم عزيـز ايـران كـه حقـاً چهـره منـور
تاريـخ بـزرگ اسلام در زمان معاصرنـد ،بايد
سـعي كننـد كـه سـختيها و فشـارها را براي
خـدا پذيـرا گردند تا مسـئوالن باالي كشـور
بـه وظيفه اساسـي شـان كه نشـر اسلام در
جهـان اسـت برسـند و از آنـان بخواهنـد كه
تنهـا بـرادري وصميميـت را در چهارچـوب
مصلحـت اسلام و مسـلمين در نظـر بگيرند.
چـه كسـي اسـت كـه ندانـد مـردم عزيـز ما
در سـختي هسـتند و گرانـي و كمبـود بـر
طبقـه مسـتضعف فشـار مـي آورد ،ولي هيچ
كـس هم نيسـت كـه نداند پشـت كـردن به
فرهنـگ دول دنيـاي امـروز و پايـه ريـزي
فرهنگـي جديـد بر مبناي اسلام در جهان و
برخـورد قاطع اسلامي بـا امريكا و شـوروي،
فشـار و سـختي و شـهادت و گرسـنگي را به
دنبـال دارد و مردم ما اين راه را خود انتخاب
كـرده اند و بهاي آن را هـم خواهند پرداخت
و بـر ايـن امـر هـم افتخـار مـي كننـد .ايـن
روشـن اسـت كـه شكسـتن فرهنگ شـرق و

غـرب ،بي شـهادت ميسـر نيسـت .مگر بيش
از ايـن اسـت كـه مـا ظاهـرا ً از جهانخـواران
شكسـت مـي خوريـم و نابـود مـي شـويم؟
مگـر بيـش از اين اسـت كـه مـا را در دنيا به
خشـونت و تحجـر معرفـي مـي كننـد؟ مگر
امـروز بيشـتر از هـر زمانـي كينه و دشـمني
اسـتكبار عليـه اسلام نـاب محمـدي برملا
شـده اسـت .بسـيج عمومـي آنـان در دفـاع
از يـك خـود فروختـه و نويسـنده مـزدور
گويـاي ايـن واقعيـت اسـت و شـايد آنـان
اينهمـه فضاحـت و بـي آبرويـي شـان را بـه
خاطـر رسـيدن بـه هـدف شـوم خـود پيش
بينـي نكرده بودنـد كه امروز با سـرافكندگي
و خـواري از كـرده خـود پشـيمان و بـا ذلت
مراجعـت مـي كنند...
مـن بـاز مـي گويـم همـه مسـئوالن نظـام و
مـردم ايـران بايـد بداننـد كـه غرب و شـرق
تـا شـما را ازهويـت اسلامي تان  -بـه خيال
خـام خودشـان  -بيرون نبرنـد ،آرام نخواهند
نشسـت .نـه از ارتبـاط بـا متجاوزان خشـنود

شـويد و نـه از قطـع ارتبـاط بـا آنـان رنجور،
هميشـه بـا بصيـرت و بـا بيـش از اين اسـت
كـه بـا نفوذ ايـادي قاتـل و منحـرف خود در
محافـل و منـازل  ،عزت اسلام ومسـلمين را
پايكـوب مـي كنند؟ مگـر بيش از اين اسـت
كـه فرزنـدان عزيـز اسلام ناب محمـدي در
سراسـر جهـان بر چوبه هـاي دار مـي روند؟
مگـر بيـش از اين اسـت كـه زنـان و فرزندان
خردسـال حـزب اهلل در جهـان بـه اسـارت
گرفتـه مـي شـوند؟ بگـذار دنيـاي پسـت
ماديـت بـا مـا چنين كنـد ولي ما بـه وظيفه
اسلامي خـود عمـل كنيم .چشـماني بـاز به
دشـمنان خيره شـويد و آنان را آرام نگذاريد
كـه اگـر آرام گذاريد ،لحظـه اي آرامتان نمي
گذارند».
صحيفه امام ،جلد بیست و یکم  -صفحه 327

( 2فروردين  ،1368پيام به مهاجرين جنگ تحميلي)

گردآوری توسطalitanhha :

پوسترهای تولید شده توسط افسران جوان جنگ نرم
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ایـت
جـن وستان
سیاه پ
علیه
با حضور نژاد انگوساکسون در قاره آمریکا و اشغال
سرزمین های سرخپوستان غاصبان آمریکای شمالی
برای کار سخت در کشتزارهای بزرگ نیاز به نیروی
کار انبوه و ارزان داشتند .آنها نمیتوانستند در ابتدای
حضور در خود در این قاره ،ســاکنان بومی یعنی
سرخپوستان را استثمار کنند زیرا جنگلهای تودرتوی
آمریکایشــمالی برای اشغالگران ،بیگانه و برای
سرخپوستان ،همچون خانهشان آشنا و مانوس بود.
در وقت جنگ ،این جنگلها پناهگاهی کامال ایمن برای
بومیان و قتلگاهی برای اشغالگران به حساب میآمد.
ازین رو ،در این برهه از زمان ،غاصبان اروپاییاالصل تا
جایی که ممکن بود از درگیری با سرخپوستان پرهیز
میکردند چون نمیخواستند در«جنگ استثمار»
مغلوب شوند عالوه بر اینکه جمعیت و قدرت مبارزه
سرخپوستان در این دوران بر سفید پوستان غلبه داشت.
یک راهبرد شــیطانی ،آرزوهای سرمایهداران اشغالگر
را محقق میکرد :در اختیار داشــتن کارگرانی«تنومن
د»«،پراستقامت»«،ارزان»«،غریب و ناآشنا به منطقه»
و«مطیع» .آنچه این فکر را در مقام عمل ،شیطانیتر
و غیرانسانیتر میساخت ،تبدیل«اطاعت از روی میل و
اختیار» به«بردگی» و«ارزان بــودن» به«رایگان بودن»
بود.
قــاره آفریقا گزینه این تصمیم نابودکننده شــد.
بزرگترین عملیات آدمربایی و بردهداری تاریخ ،توسط
کمپانیهای غارتگران زرســاالر ،آفریقای سیاه را به
خاک سیاه نشاند .تا سال  1619یک میلیون سیاهپوست
را وارد آمریکایجنوبی و جزائر کارائیب کردند .از دید
آنان ،برده و کارگر ،مادامالعمر قلمداد میشدند.
تا ســال (1800آغاز قــرن  )19حدود  10تا 15
میلیون سیاهپوســت آفریقایی به قاره آمریکا وارد
شــد .براساس محاسبات ،آفریقا بیش از پنجاه میلیون
نفر از جمعیتش را به خاطر تجارت برده از دست داد.
همه این وقایع در طول قرنهایی روی داد که ما آنها را
آغاز شــکلگیری تمدن مدرن مینامیم.
بردهداری آمریکایی به دو دلیل ظالمانهترین نوع
بردهداری تاریخ بود:
 -1بردهداری آمریکایی از«جنون سود» بیپایان پدید
آمد.
 -2بر«تنفر نژادی» مبتنی بود .به همین خاطر با بردگان
همچون موجوداتی پستتر از انسان رفتار میکردند)3(.
برخورد غیر انسانی دزدان(تاجران) برده ،از همان ابتدای
شکار برده از ســرزمینهای آفریقایی آغاز شد .جایی
که بردگان را به هم زنجیر و مجبور به حرکت پیاده به
ســمت ساحل میکردند.

این فاصلهگاه به هزاران مایل میرسید .طی این
راهپیماییها از هر پنج سیاهپوست اســیر ،دو تن جان
میباختند .بازماندگانی که به ساحل میرسیدند ،تا زمان
فروش در قفس زندانی میشدند .سپس آنها را درون
کشتیهای تجارت برده جای میدادند.
در این مرحله ،همگی در فضایی تاریک و تنگ به
هم زنجیر میشــدند و در جایی به اندازه تابوت
به حالت دراز کش قرار میگرفتند .عدهای به دلیل
ازدحام شدید ،کمبود اکسیژن و یا جراحات حاصل از
شــکار برده ،میمردند .گاه در طول ســفر یک سوم
کل آفریقاییهای درون کشتی ،جان خود را ازدست
میدادند .تعدادی ،برای پایان دادن به این رنج و عذاب،
خود را به دریا میانداختند .با این همه ،تجارت برده
چنان ســودآور بود که تجار ،سوراخهای کشتی را هم
با برده پر میکردند.
اولین کشتی آمریکایی برده ،در سال 1637از ایالت
ماساچوست حرکت کرد .محفظههای نگهداری برده
درآن کشتی ،به قفسهایی با عرض  61ســانتیمتر و
طول  ،180تقسیم میشد و در قسمت پا ،قفلهایی
برای زندانیان تعبیه شده بود.
آمریکاییها در این جنایت سازمان یافته اقدام به اعزام
نیروهای جوان سیاه به خاک آمریکا برای استفاده ابزاری
از آنها میکردند .گذشته از خرید و فروش ،عملیات اعزام
را راه انداخته بودند که به مثلث بردهداری در شمال
غربی آفریقا و آمریکا شده بود.
شــورش سیاهپوستان در دهههای  1950و  ،60سفید
پوستان آمریکا را غافلگیر کرد؛خاطرههای متراکم
سیاهان از ظلم ،تعدی و نژادپرستی آمریکایی ،شورش را
دور از انتظار قرار نمیداد.
ایاالت متحده در اوج سروری زورگویانه خود بر دنیا ،در
عقب افتادهترین وضعیت حقوق مدنی به ســر میبرد.
تا  ،1946هنوز نیروهای مسلح آمریکا تفکیک نژادی
داشتند .از این سال نیز که دستور به پایان این قانون
صادر شد 10 ،سال طول کشید تا باالخره ارتش  ،از
لحاظ نژادی مختلط شد.
مدارس ملی کشور تا سال  ،1945با قانون«جدا اما
برابر» اداره میشد .تا  10سال پس از  1954که دیوان
عالی دستور پایان این تفکیک را صادر کرد ،بیش از
 %75مدارس جنوب هنوز مجزا بود.
اتوبوسهای محلی تا ســال  ،1956قســمتی مخصوص
سفیدپوستان داشت که ورود سیاهان به آن قســمت،
موجب بازداشت آنان میشد .سلف ســرویسهای
کالجها نیز محلی ویژه برای توزیع غذای ســفید پوستان
داشت که به سیاهان در آن محل خدمات ارائه نمیشد.

اواخر دهه 70و بعد از تظاهرات
جنبشهای اعتراضی بسیار و تصویب
قوانین بیشتر در جهت رفع تبعیض
نژادی ،هنوز هم جمعیت ســیاهان
که  20درصد کل جمعیت را تشــکیل
میداد ،صاحب کمتر از  3درصد مشاغل موثر
بود.
تبعيض نژادي در عرصه اشتغال هنوز هم وجود
دارد ،ميزان دستمزدها تفاوت ميكند و به طور كلي
تبعيضآميز است.
در آمريكاي امروزي سياهان بورژوا و مرف ه نيز ديده
ميشود ،سياهان تحصيلكرده ،دانشمند ،استاد ،مهندس،
سياستمدار و هنرمند و ...بسيارند ولي در مجموع اين
سياهان بورژوا معرف اكثريت جامعه سياه اياالت متحده
نيستند بلكه اكثريت سياهان را طبقات پايين و حتي
مادون متوسط تشكيل ميدهند و در محلههايي زندگي
ميكنند كه تقريباً فراموش شده به نظر ميرسد.
تعداد زندانیان سیاه از سفید بیشتر است چرا که از
لحاظ امکانات در فقر شدید به سر میبرند .
ميزان اميد به زندگي در آمريكا بين سياهان  4سال
كمتر از سفيدپوستان است و اين مسلماً ناشي از درآمد
كمتر اين اقشار و دسترسي كمتر آنان به خدمات
بهداشتي و تغذيه مناسب است .نرخ بيكاري سياهان
نسبت به سفيدپوستان نزديك به دو برابر گزارش شده
است كه براي جوانان زير  20سال به باالي  40درصد
بيكاري ميرسد 55 .درصد سياهپوستان مالك خانه
نيستند در حالي كه فقط  35درصد سفيدپوستان چنين
وضعيتي دارند.
این نوع نگاه به انسان نیز سند ننگین دیگری است که
بر پیشانی آمریکا قرار گرفته است.
منابع tasnimnews.com :

gerdab.ir
کتاب «ریشهها»  /الکس هالی

تصاویر رفتار نژاد پرستانه غرب نسبت به سیاه پوستان

ارسالی توسط afsarejavan :
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شبهایی که جهان به سان غزه در آن خواب ندارد

امشــب دیــدار رده بنــدی فوتبــال جــام جهانی
اســت و هلنــد و آرژانتیــن بــرای کســب مقــام
ســوم باهــم خواهنــد جنگیــد ،بلیــط بــازی در
بازارســیاه بــه بیــش از  ۳هــزار دالر فروختــه
مــی شــود و شــبکه هــای مختلــف تلویزیونــی
از جملــه صداوســیمای مــا بــا مبالــغ کالن
حــق پخــش ایــن مســابقه را خریــده انــد تــا
مــردم شــان بتواننــد از دیــدن یــک مســابقه
لــذت ببرنــد و همــه ی اینهــا تنهــا هــر چهــار
ســال یــک بــار محقــق مــی شــود ،چهارســالی
کــه دنیــا بــرای آن میلیاردهــا پــول صــرف می
کنــد ،صدهــا مســابقه مــی دهــد و انتظــار می
کشــد تــا دوبــاره فــرا رســد و …
 ..چهــار ســالی کــه اســرائیل هــم آن را بــه
انتظــار مــی نشــیند تــا مثــل  ۴ســال پیــش
و مثــل هرفرصــت دیگــری کــه غــزه را بــه
خــاک و خــون کشــید ،از ایــن همــه غفلــت
و ســرگرمی دنیــا اســتفاده کنــد و دوبــاره
فرصتــی بــرای بــروز و تمریــن درندگــی اش
ایجــاد نمایــد …
… فرصتــی کــه بــرای حفــظ ،ثبــات و اثبــات
وحشــی گــری اش بــه آن نیــاز دارد تــا میــزان
هــاری اش را بــا کــف و خــون آویــزان از
دهانــش بــه ســران عــرب کــه بــرده ی غــرب،
پــول ،تــرس و شــهوات شــان هســتند نشــان
دهد…
… فرصتــی کــه در آن دنیــای غــرب ،جهــان

عــرب و حتــی مــا ایرانیــان چشــم بــه دروازه
هــای فوتبــال دوختــه ایــم کــه تــوپ از کــدام
شــان رد مــی شــود …
… ســاعاتی کــه همــه نگراننــد کــه نکنــد
فــان داور صحنــه ای از چشــمش بــه دور
مانــده باشــد و حقــی از هلنــد ،برزیــل،
آرژانتیــن و آلمــان اجحــاف شــود …
… و در همــان آن در آن ســوی دنیــا ،تــوپ
هــا نــه در دروازه هــا کــه بــر ســقف خانــه هــا
ریختــه مــی شــوند ،بــی آنکــه کســی صدایــی
را از حنجــره هــای بــه خــون تپیــده شــنیده
باشــد و یــا تقاضــای پخــش صحنــه آهســته
عبــور بمــب از ســقف خانــه را کــرده باشــد…
… امشــب جهــان از ایــن کــه نیمــار کمــرش
مصــدوم شــد و نتوانســته بــه بــازی رده بنــدی
برســد غصــه مــی خورنــد ولــی گویــا کســی
بــه کمرهــای کــودکان ،نوجوانــان ،جوانــان
و پیــران غــزه کــه زیــرآوار بــی صــدا مــی
شــکند ،نمــی اندیشــد …
… و فــردا شــب همــه چشــم شــان بــه پاهــای
مســی اســت کــه آیــا مــی توانــد بــر نظــم
آلمانــی هــا غلبــه کنــد و طرفــداران آرژانتیــن
نگراننــد کــه نکنــد دروازه آرژانتیــن هــم
ماننــد برزیــل گل بــاران شــود و …
… و نکنــد کــه اشــک از چشــم فــان کــودک
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آرژانتینــی بریــزد ،در حالــی کــه بمبــاران
غــزه ،خــون صدهــا کــودک فلســطینی را
ریختــه و بــه اشــک شــان آمیختــه و جــان ده
هــا تــن شــان را گرفتــه اســت و …
… و جهانیــان هنــوز بــا عمیــق تریــن
احساســات جاهالنــه ی نژادپرســتی ،ریختــن
خــون اعــراب را از ریختــن خــون یــک قــاده
پلنــگ ایرانــی کــم اهمیــت تــر مــی داننــد …
… آری ،امشــب و فرداشــب مــردم دنیــا شــب
از هیجــان ایــن کــه کــدام تیــم هــا رتبــه
هــای اول تــا ســوم دنیــا را کســب مــی کننــد
خــواب ندارنــد و غــزه از صــدای بمبــاران و
موشــک بــی خــواب اســت …
… و البتــه امشــب نیــز چونــان  ۴ســال پیــش،
ایــن فقــط خــدای غــزه اســت کــه برخــاف
وجــدان هــای خــواب جهانیــان بیــدار اســت و
اوســت کــه نخواهــد گذاشــت رونــد شکســت
هــای مفتضحانــه  ۳۳روزه ۲۲ ،روزه و  ۸روزه
ی اســرائیل ایــن بــار حتــی بــه همــان  ۸روز
برســد ،ان شــاءاهلل؛ باشــد کــه بــه همــگان
ثابــت شــود ،تحریــم هــا و حملــه هــای
خونخــواران دنیــا جــز بــا صبــر ،مقاومــت
و موشــک قابــل حــل نخواهــد بــود و هیــچ
ظالمــی ،ظالمانــه بــودن تحریــم هــا و حملــه
هایــش را بــا زبــان مذاکــره نخواهــد پذیرفــت.
نویسنده salman56 :

جریــان شناســی رســانه های
فارســی زبــان ()8
.
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تاسـیس روزنامـه رسـالت بـه  19دی مـاه 64
بـاز میگـردد .رسـالت توسـط منتقدیـن دولـت
میرحسـین موسـوی در دهـه  60تاسـیس شـد.
رسـالت روزنامـه خبـری سیاسـی چـاپ صبـح
تهـران اسـت که معمـوال دیـدگاه هـای نزدیک به
جامعـه روحانیـت مبارز و حـزب موتلفه را منعکس
مـی کند.ایـن روزنامـه بـه صاحـب امتیـازی بنیاد
رسـالت در حـال حاضر بـه مدیر مسـئولی مرتضی
نبـوی و سـردبیری محمدکاظـم انبارلویی منتشـر
می شـود.
نبـوی عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و
عضـو شـورای مرکـزی جامعه اسلامی مهندسـین
اسـت و در کارنامـه خـود وزارت پسـت وتلگراف و
تلفـن دولـت اول میرحسـین موسـوی را دارد کـه
اختالفـات وی و چنـد تـن دیگـر از وزرا ( علـی
اکبـر پـرورش  ،احمـد توکلـی  ،علی اکبـر والیتی
 ،حبیـب ا..عسـگراوالدی  ،محسـن رفیـق دوسـت
و محمـد غرضـی) بـا موسـوی در فضـای کشـور
جنجـال رسـانه ای بسـیاری ایجـاد کـرد.
مرحـوم آیـت ا...آذری قمـی  ،محمدعلی شـرعی ،
راسـتی کاشـانی  ،کریمی جهرمی  ،مرحوم شـفیق
بـه نمایندگـی از جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه
قـم و ازسـوی دیگر مهنـدس مرتضی نبـوی  ،علی
اکبـر پـرورش  ،احمـد توکلـی  ،علی اکبـر والیتی
 ،محسـن رفیـق دوسـت  ،حبیـب ا..عسـکراوالدی
و محمـد غرضـی و تنـی چنـد از فعـاالن سیاسـی
نزدیـک بـه هیئـت هـای موتلفـه افراد موثـر و ذی
نفـوذ ایـن روزنامـه در مـاه های نخسـت تاسـیس
آن بودند.
گرچـه ایـن روزنامـه خـود را ارگان هیـچ حـزب
و دسـته ای عنـوان نکـرد  ،امـا احزابـی چـون
جامعـه روحانیـت مبـارز  ،حـزب موتلفـه اسلامی
 ،جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و جامعـه
اسلامی مهندسـین روزنامه رسـالت را ارگان خود
شـناختند.
دهه شـصت دهـه طالیی رسـالت اسـت.انتقادهای
رسـالت بـه عملکرد میرحسـین موسـوی در دوران
نخسـت وزیـری اش یکی از
تنـش هـای اصلـی سیاسـی در آن ایام بوده اسـت
 ،حتـی گفتـه مـی شـود بـه دلیـل حجـم ایـن
انتقـادات توزیـع رسـالت در جبهه ها ممنوع شـده
بـود .در آن ایـام روزنامـه رسـالت منتقـد اصلـی و
اول اقتصـاد دولتـی و کوپنی میرحسـین موسـوی
شـد و از اقتصـاد بـاز و بـازار حمایـت مـی کـرد.
نماینـدگان مخالـف دولـت ( معـروف بـه 99
نفـر) رسـالت را بـه عنـوان رسـانه ای بـرای بیـان
مطالبشـان و نقدهایشـان یافتـه بودنـد.
ماجـرای  99نفـر بـه افـرادی بـر میگـردد کـه بـه
میرحسـین موسـوی در مجلـس بـرای دور دوم
نخسـت وزیـری اش رای ندادنـد .توکلـی دربـاره

اتفاقـات آن دوران مـی گویـد « :در سـال 67
دولـت آقـای موسـوی الیحـه ای را بـا مهر سـری
بـه مجلـس داد مـن هـم آن را در روزنامه رسـالت
افشـا کـردم و در سـرمقاله ای تحت عنـوان الیحه
سـری عنوان کـردم که مـا الیحه سـری نداریم ....
تحـت تاثیـر انتشـار الیحـه در روزنامه آنهـا مجبور

شـدند الیحـه را علنـی کننـد و وصـول آن را هـم
اعلام کننـد.آن زمـان دولـت علیه من اعلام جرم
کـرد .شـاکی عطاءا....مهاجرانـی  ،معـاون حقوقـی
نخسـت وزیـر بـود کـه بعدهـا گفـت هیـچ کـس
نبایـد از هیـچ روزنامـه نـگاری شـکایت کنـد بلکه
مدیرمسـئول فقط باید پاسـخگو باشـد.من هم سه
جلسـه بازپرسـی رفتـم».
نبـوی هـم رابطـه دولـت و رسـالت را چنیـن بیان
می کند « :موسـوی در دوران نخسـت وزیری تنها
روزنامـه منتقـد را کـه روزنامه رسـالت بـود تحمل
نمیکـرد و بـه امـام شـکایت مـی بـرد تا آنکـه امام
نظرشـان برایـن بـود کـه ما انتقـاد نکنیـم و ما هم
تـا پایان جنـگ انتقـادی برخورد نمـی کردیم».
وجـه انتقـادی رسـالت در دولـت سـازندگی و
اصالحـات هـم ادامـه پیـدا کـرد کـه هـم زمـان
میشـود با ورود نیروهای جوانـی مانند امیرمحبیان
بـه رسـالت .در دولـت سـازندگی گرچـه همراهـی
هایـی بـا وی در دولـت اول هاشـمی دیـده مـی
شـد .امـا بـا بـروز و ظهـور جـدی کارگـزاران ،
رسـالت نیـز بـه منتقـد جـدی دولـت تبدیل شـد.
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در دولـت اصالحـات علاوه بـر فضـای اقتصـادی ،
نقدهـای فرهنگـی و سیاسـی علیـه دولـت خاتمی
بیشـتر شـد .رسـالت جزو حامیان دور اول احمدی
نـژاد شـناخته میشـد کـه ایـن حمایت هـم دوامی
نداشـت و بـا پررنـگ تر شـدن جریـان انحرافی در
دولـت کـم رنـگ تر شـد.
ولـی بـه هـر حـال باید اذعـان کـرد رسـالت دیگر
اثرگـذاری دهـه شـصت خـود را از دسـت داده
اسـت .یـک دلیـل آن میتوانـد ایـن باشـد کـه در
دهـه شـصت در حالـی کـه کیهـان  ،اطالعـات و
جمهوری اسلامی حامیـان جریان چـپ بودند که
بعدهـا دسـت انـدرکاران آنها جـزو جریـان اصالح
طلـب شـناخته شدند.رسـالت تنهـا نشـریه ای بود
کـه جریـان راسـت و روحانیـت مبـارز و جمعیـت
موتلفـه را نمایندگـی میکـرد.
بعضـی از نویسـندگان و تحریریـه سیاسـی ایـن
نشـریه را نزدیـکان حزب موتلفه اسلامی تشـکیل
میدهنـد .امیـر محبیـان که دبیر سیاسـی رسـالت
و عضو شـورای سـردبیری آن بوده  ،خود موسـس
حـزب نواندیشـان ایران اسلامی اسـت کـه حزبی
میانـه رو  ،مـدرن ولـی اصولگـرا به شـمار می رود.
محبیـان هـم اکنـون خبرگـزاری آریـا را تاسـیس
کـرده اسـت .محبیـان در تمـام دوران  8سـاله
حاکمیـت اصلاح طلبان بـر دولت با نـگارش بیش
از چندصـد مقالـه در چارچوب ادبیـات خاص خود
در صـف مقـدم نبـرد قلمـی و نظـری بـا آنـان بود
و در همـان حـال برخلاف چهـره هـای شـاخص
جریـان اصولگـرا با نشـریات اصالح طلـب مصاحبه
و گفـت و گـو مـی کرد.
حشـمت ا ..فالحـت پیشـه نیـز دبیـری بخـش
سیاسـت خارجـی ایـن روزنامـه را بر عهده داشـته
اسـت که بعدهـا نماینده مجلس شـورای اسلامی
شد .
© منبع  :مرکز پژوهش های خبرگزاری دانشجو
ارسالی توسط mim.z :

منــش فرهنگــی و سیاســی شــیعه
وقتی حرف از انقالب می شود ،طبیعیست که
اذهان به سوی دلیل انبعاث و برانگیخته شدن
مردم آن جامعه برای انقالب برود .در لغت عرب،
«إثاره» از ریشه «ثور» به معناى إنبعاث ،تهییج،
برانگیختن ،بلند کردن و آشکار کردن است« .ثار
الغبار» یعنى :گرد و غبار برخاست (ابن فارس،
1404ق ،ج  ،1ص  .).395انقالب ،قیام ،نهضت و
جنبش را نیز به همین مناسبت «ثوره» مى گویند.
بی تردید بزرگترین جنبش اسالمی عصر حاضر،
که در کنار انقالب های کبیر فرانسه و روسیه
قرار داده شده ،یک حرکت ساده برای فرار از
ظلم اجتماعی و سیاسی نبوده .ویژگی این انقالب،
شباهت های منحصر به فرد آن به قیام سید
الشهداء (علیه السالم) است .به گونه ای که باعث
شد به صورت معمایی برای تحلیلگران سیاسی و
اجتماعی غرب و شرق جلوه کند.
این تحلیل اشتباه که؛ انقاب اسالمی ایران ،یک
تغییر نظام حکومتی و سیاسی با کمک جنبش
مردمی در یک مقطع از زمان برای رسیدن به نیاز
های اجتماعی سیاسی است؛ باعث شده عده ای از
نخبگان خارج و داخل کشور فرایند ارتقاء حکومت
ظالمانه را به اسالمی طبق نظریه های غربی
عنوان کنند تا مانعی باشد برای انحالل و فروپاشی
نظام ایران اسالمی .اما فارغ از اینکه این انقالب
همچون الگو و دلیل برانگیخته شدن خود ،که در
هر عاشوراء و حتی روز به روز زنده تر از همیشه،
احیاء می شود ،می تواند خودر را با پشتوانه آن
تفکر بعد از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی
خود هر روز تجدید و هر روز انقالبی نو را در پی
داشته باشد.
بی مناسبت نیست که این نوع تفکر در عده ای
قلیل از روشنفکران و موثرین در انقالب اسالمی
ایران ،باعث به بی راهه رفتن سیاست های
فرهنگی اجتماعی جامعه اسالمی شود تا جایی که
انقالب را ناقص و رسیدن به حد کامل آن را غیر
ممکن فرض می کنند.
نفوذ و تاثیر اندیشه های سکوالر ،مارکسیست،
کمونیست و ...در تحلیل ها و ارائه راه کارها و
سازکار هایی طبق آن ،جز نتیجه ای متناقض با
مبانی اندیشه های انقالب اسالمی نداشته است.
آنچه این نظریه پردازان را دچار اشتباه کرده و
موجبات تناقض را با این نظریه ها فراهم آورده،
این است که بر اساس تعاریف و کلیشه های موجود
غربی ،یعنی انقالب بر مبنای عواملی مثل توطئه،

استبداد ،اقتصاد و مدرنیزاسیون ،چگونه یک عالم
س ّنتی ،در اوج دوران مدرن و حاکمیت مدرنیته،
با شعار هایی تحت لوای دین و متحجرانه ،انقالبی
بر مبنای دینی که قابل تقسیم و تجزیه نیست ،به
راه می اندازد؟
به یقین باید گفت؛ همچنین عملکرد و رفتار
خصمانه و فشار دولت های غربی ،که در این سالها
به پیکر نا متأثر انقالب اسالمی وارد شده ،ناشی از
این تحلیل نادرست از پیدایش و ثبوت این حرکت
سیاسی بر پایه دین است .عمده مشکالت نظریه
پردازان غربی در تحلیل نادرست انقالب اسالمی
ناشی از این است که آنان نقش اصلی پیروزی
انقالب اسالمی را که آموزه های شیعی و عناصر
و مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه بوده است،
نادیده گرفته اند؛ امری که در ادبیات سیاسی
مدرن و بر اساس مبانی نظریه های مدرن غربی،
قابل درک و توضیح نیست.
فرهنگ سیاسی شیعه
باید اقرار کرد در معنای فرهنگ و سایت اختالفاتی
وجود دارد که طبیعی است که این اختالفات در
تعریف «فرهنگ سیاسی» نیز نفوذ کند ،اما می
توان یک اشتراک را در تمام این تعریف ها پیدا
کرد .لذا در جمعبندی تعاریف« ،فرهنگ سیاسی»
را می توان این گونه تعریف کرد :مجموعه ای
از ارزش ها و اعتقادات اجتماعی موثر بر رفتار
سیاسی یک جامعه که سازنده نظام سیاسی یک
جامعه می باشد.
لذا وقتی مجموعه ای منسجم و غیر قابل انفکاک
از فرهنگ تشیع ،مبنای کنش و واکنش های
مردم ایران در بروز انقالب اسالمی شود ،باید گفت
«فرهنگ سیاسی شیعه» موثتر ترین و بلکه مبنای
حکومت نظام جمهوری اسالمی ایران است.
وقتی نظرات روشنفکرانی غربی مانند هانری
کربن را درباره تشیع و ایران و یا انقالب و قیام
های شیعی مانند قیام عاشوراء ،توابین و  ...را
بررسی کنیم ،می فهمیم که یکی از ارکان مهم
فرهنگ سیاسی شیعه که باعث پویایی و حیات آن
محسوب می شود مجموعه «اعتقادات» و «ارزش
های» آن است .این دو ،همان «فرهنگ سیاسی
شیعه» است که با پیوستگی و انسجام خود،
باعث کنش و واکنش های دقیق سیاسی در برابر
حکومت های جبار و ظالم طول تاریخ بوده است.
در تحت عناوین اعتقادات و ارزش های شیعه مولفه
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های زیاد وجود دارد که برخی از آنها دقیقاً موثر در
تفکر سیاسی شیعه است .وقتی «استکبار ستیزی»
یجعل ّ
َ
ِلکافرین
الل ل
شیعه ،طبقه آیه کریمه :لَن
َ
المؤمنین َسبیال (نساء )141 :تحت «امامت»
َعلی
َ
و والیت ولی فقیه و مسائل مربوط به حکومت و
اداره جامعه یعنی «امر به معروف و نهی از منکر »
تجلی پیدا کرد ،ارزش بزرگی به نام «روحیه ایثار
و شهادت طلبی» را که با نام سید الشهداء (علیه
السالم) در فرهنگ سیاسی تشیع ثبت شده ،خون
تازه ای را با شهادت خود در رگ های پیکر جامعه
به جریان می اندازد تا رفتار مسئوالنه سیاسی یک
شیعه را که دارای تفکر صحیح در قالبی یه نام
تفکر «معاد» است نشان دهد .تمام اینها باعث بروز
رفتاری به نام «عدالت خواهی» می شود که همان
مفهوم سیاسی اجتماعی عدل ،در مقابل ظلم یا
همان معنای حقیقی عدالت اجتماعی بشری.
عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد
بشر باید آن را محتوم بشمارند. ...
مولفه های فرهنگ شیعه ،از اساسی ترین عناصر
فرهنگ سیاسی اسالم است که در چارچوب آن،
مشارکت سیاسی در امر حکومت و نظارت همگانی
بر هیأت حاکمه تحقق می یابد و سالمت جامعه
در ابعاد مختلف تأمین می گردد و عمل به آن،
ضامن بقا و استمرار حکومت و نظام اسالمی صالح
و عادل است.
از مهم ترین علل وقوع انقالب نقش بی بدیل
رهبری و استفاده از ساختارهای اجتماعی سیاسی
شیعه در بسیج و سازماندهی انقالبیان است .در
انقالب اسالمی ایران پیوند دینی و اعتقاد و باور
مردم به مولفه های فرهنگ شیعی ،باعث ایجاد
قوام انقالب شده است و به نتیجه مطلوب رسید و
باعث افزایش قدرت و اقتدار کشورمان شده است.
جمهوری اسالمی ایران هویت متمایزی را در
منش فرهنگی و سیاستی خود پذیرفت که بی کم
و زیاد بر مبنای اسالم بود؛ اسالمی که در حکومت
و نظام قابل تفکیک بین اجتماع و سیاست نیست،
الگویی که تشابهی با ساختار اندیشه سکوالر
نداشت؛ حکومتی که با مبانی فکری ،هدف ،فرآیند
تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکوالر شعار
عینیت سیاست با دیانت را نهادینه کرد و پایه گذار
گفتمان جدید در نظامات سیاست بین المللی شد.
نویسنده matinememi :

حوریانی پرده نشین در خیمه ها
مسئله پوشش و حفظ عفاف خاص دنياي اسالم و حتي دنياي اديان توحيدي نيست.
براساس زمينه فطري ،حتي جوامع اوليه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد توجه
خود قرار داده اند (شيرين بياني ،زن درايران عصرمغول ،ص)58ودر همه جوامع و ملل
به صورت هاي گوناگون ،کم و بيش وجود داشته است ،اما با آمدن اسالم اين مسئله به
عنوان يک حکم تکليفي و ضروري براي زنان تعيين گرديد
.بر مبناي دستورات اسالم هنگامي که زن پوشيده با وقار باشد ودر روابط اجتماعي
جانب عفاف و پاکدامني را رعايت کند ،افراد مغرض ،جرات نخواهند کردتا متعرض وي
شوند (سوره احزاب،آيه / 33عبداهلل جوادي آملي ،زن در آيينه جالل وجمال،ص )438
بر اساس فطرت وطبيعت انساني ،زنان از ازظرافت ،لطافت و جاذبيت هاي خاصي
برخوردار هستند كه عمل ورفتار آن هامي تواند مردان ،رابه سوي خود جذب كنند.
هم چنان كه در روايات آمده است« :المرئه ريحانة»(محمد بن الحسن حرعاملي،وسايل
الشيعه،ج،2ص)168يعني «زن هم چون ريحانه يا شاخه گلي ،ظريف است»،اگر باغبان
او را پاس ندارد ،از ديد و دست تعرض گلچين ،مصون نمي ماند.با بررسي آيات و روايات
در مي يابيم كه رعايت عفاف شامل مردان نيز مي شودو نيز در لزوم رعايت عفاف،
تفاوتي بين افراد زن ومرد وجود ندارد( .سوره نور،آيه)33اما به علت طبيعت وروحيه
زنان،اسالم براي آن كه قدر و ارزش زن ها محفوظ باشد با مقرر داشتن حکم پوشش،
زنان را از سهل الوصول بودن مصون داشته وبا حجاب محدوده مطمئن تري پيرامون او
قرار داده است(5.سوره نور،آيه)30بنابراين براي سالم سازي جامعه بايد به دنبال عفت
عمومي باشيم تا حجاب آگاهانه گسترش يابدتاسالمت وامنيت اجتماعي در جامعه
پايدارشود.قرآن كريم ،زنان ايده آل را كه در بهشت جاي دارند ،به مرواريد محجوب و
ون( » .سوره واقعه )
پوشيده در صدف تشبيه ميكندَ « :ك َأ ْم ِ
ثال اللُّ ْؤل ُ ِؤ ال ْ َم ْك ُن ِ
هیچ گوهر فروشی گوهرهای ناب و قیمتی خود را در معرض دسترس افراد قرار نمی
دهد  .استاد شهيد مطهري در اين باره ميفرمايد« :حركات و سكنات انسان گاهي
زبان
زباندار است .گاهي وضع لباس ،راه رفتن ،سخن گفتن زن معنا دار است و به ِ
بيزباني ميگويد :دلت را به من بده ،در آرزوي من باش ،مرا تعقيب كن؛ گاهي بر عكس،
تعرض از اين حريم كوتاه است (».مساله حجاب ص
با زبان بيزباني ميگويد :دست ّ
)136بررسی ابعاد مختلف عفاف و گستره ان در شئونات فردی و اجتماعی دامنه وسیعی
دارد که با استعانت از قران و سنت به چند مورد ان اشاره می کنیم :
*عفت در اندیشه
عقل یکی از عوامل موثر در تعدیل خواهش های نفسانی و رام کردن غرایز بشری است،
هر چه تفکر انسان متعادل شود و با فطرت کمال جویی او بیشتر منطبق باشد،سریعتر
راه تکامل را می پیماید.امیر المومنین علی علیه السالم می فرمایند«:من عقل عف» هر
آن کس که عقل دارد عفت دارد.
*عفت در نگاه :
ارزش و اهمیت این موضوع از این باب است که چشم ،دروازه دل است و انچه از این
دریچه وارد باطن شخص می گردد ،گاهی او را به سر منزل سعادت و گاهی به ورطه
سقوط و ذلت می کشاند،چنانچه امام علی (ع) می فرمایند « :العین رائد القلب» چشم،
دل را بدنبال خود می کشاند  .از انجا که خداوند خالق انسان است و نسبت به تمام
صفات و اخالقیات او اگاهی کامل دارد و مصلحت و مخیر و صالح ادمی را بهتر از
هر کسی می داند عفت در نگاه را توصیه فرموده است و مومنین را از نگاه های الوده
بر حذر می دارد «:قل للمومنین یغضوا من ابصارهم  *.....و قل للمومنات یغضضن من
ابصارهن( ..سوره نور /آیه  30و  )31بیان صریح این ایات مبنی بر حرمت نگاه کردن
مرد و زن نامحرم به یکدیگر است .
*عفت در معاشرت
انسان موجودی است که به صورت انفرادی معاشرت نمی کند ؛یعنی برای ادامه زندگی
نیاز به روابط اجتماعی دارد .در این میان زن نیز همچون مرد وجودی اجتماعی است و
برای تامین نیاز های خو د باید د ر اجتماع حضور یابد.انچه مسلم است و از قران و سیره
پیامبر ص و ادمه اطهار دریافت می شود این است که زنان با رسول اکرم ص و امامان
بزرگوار ع معاشرت و گفتگو داشته اند حتی قران بیعت با زنان را که یکی از بارزترین
نمونه های مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان است پذیرفته( .سوره ممتحه  /آیه)12
*عفت در زینت
تمایل انسان به زیبایی و جمال با سرشت او امیخته شده است،در کتب اسالمی روایات
بسیا ری درباره ارزش زیبایی و جمال انسان امده است.از جمله پیامبر اکرم ص فرمودند
 «:علیکم باالوجوه المالح و الحدق السود» (سفینه البحار ص  )546بر شما باد که با
خوب رویان نمکین صورت و مشکین چشم معاشرت کنید» امیرالمومنین نیز در این
باره فرمودند «:حسن وجه المومن حسن عنایه اهلل به » (غررالحکم ص  )379روی
زیبای مردم با ایمان عنایت نیکوی خداوند به انان است .بنابر این خدا وند نهی از
زینت نمی کند بلکه انچه مذوم است و مورد نهی واقع شده است نهی از تبرج (سوره
احزاب )33/و مانند دوران جاهلیت خود ارایی نکنید.
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*عفت در کالم
قران به ما دستور می دهد به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیمار دالن در شما
طمع کنند(سوره احزاب )32/بنابر این از نظر قران هر گونه ناز و غمزه در کالم با ادا و
اطوار سخن گفتن تغییر صدا که شهوت ران را به فکر گناه می افکند و هر گونه سخن
باطل و غیر حقی مردود است
*عفت در ستر (حجاب)
به جرات می توان گفت که یکی از پر دامنه ترین موضوعاتی که در دنیای امروز راجع
به زن و حیات اجتماعی او مطرح است موضوع ستر یا حجاب زنان می باشد(گنجینه
عفاف  ،گوهر حجاب مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران)ابن شهر آشوب وقطب
راوندى روايت كرده اند كه روزى حضرت اميرالمؤ منين علي (ع)مـحـتـاج بـه قرض
شد وچادر حضرت فاطمه(س)را به نزد مرد يهودى كه نامش زيـد بود رهن گذاشت وآن
چادر از پشم بود وقدرى از جوبه قرض گرفت  .پس يهودى آن چـادر را بـه خـانـه بـرد
ودر حجره گذاشت  ،چون شب شد زن يهودى به آن حجره درآمد نـورى از آن چـادر
ساطع ديد كه تمام حجره را روشن كرده بود چون زن آن حالت غريب را مـشـاهـده
كـرد بـه نـزد شـوهـر خـود رفـت وآنـچـه ديـده بـود نـقـل كـرد .يـهـودى از
اسـتـمـاع آن حـالت در تـعـجب شد وفراموش كرده بود كه چادر حـضـرت فـاطـمـه
(س) در آن خـانـه اسـت بـه سـرعـت شـتـافـت وداخل آن حجره شد كه ديد شعاع
چادر آن خورشيد فلك ع ِْصمت است كه مانند ب َ ْدر ُمنير خانه را روشـن كـرده اسـت ،
يـهودى از مشاهده اين حالت تعجبش زياده شد پس يهودى وزنش به خانه خويشان
خود دويدند وهشتاد نفر از ايشان را حاضر گردانيدند واز بركت شعاع چادر فاطمه (س)
همگى به نور اسالم من ّور گرديدند(8.محمد باقر مجلسي  ،ج،۴۳ص/۳۰محمد محمدي
اشتهاردي ،سيره چهارده معصوم (ع) ،ص 64
گردآورنده parasto:

کلیــپ هــای تصویــری

www.afsaran.ir/ganjine/3

دوباره اسیر نمی شوی

www.afsaran.ir/link/641501

منظورما از فرهنگ ،فرهنگ انقالبی است
www.afsaran.ir/link/647286

پویانمایی پشتم گرمه

www.afsaran.ir/link/652290

پویانمایی صاعقه

www.afsaran.ir/link/647454
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خروس قندی های یواشکی
www.afsaran.ir/link/630706

درجنگ نرم چریک باشید

www.afsaran.ir/link/627723

پویانمایی فرجام شرارت

www.afsaran.ir/link/647454

د وحید رزاقی

ـت نامه شـهی

بخشی از

وصی
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ای مــردم ،ای آنهایــی کــه هــر وقــت مصیبــت امــام حســین بــه گوشــتان مــی رســد مــی گرییــد
و قلبـاً آرزو داشــتید تــا بودیــد و فرزنــد علــی را یــاری میکردیــد تــا طفــل شــیر خــواره اش ،علــی
اصفــر شــش ماهــه شــهید نشــود ،تــا زینــب و اهــل بیــت اســیر نشــوند .اینــک بدانبــد و بــه گــوش
دل بشــنوید کــه زمــان ،همــان زمــان اســت و حســین ،همــان حســین اســت.
نــدای هــل مــن ناصــر ،همــان صداســت .یزیــد هــم در لبــاس دیگــری همــان یزیــد اســت و
اینجاســت کــه آزادمردانــی چــون حــر مشــخص گردنــد ،اینجاســت کــه همچــون عبــاس ،وفــادار
هــا مشــخص گردنــد .اینجاســت کــه حبیــب ابــن مظاهرهــا مشــخص گردنــد و اگــر کمــی بــه عقــب
برگردیــم ،اینجاســت کــه همچــون حنظلــه ای کــه یــک شــب عروســی کــرده و حتــی فرصــت
غســل هــم نیافتــه  ،مشــخص گــردد.
بیــا و رخــت همــت را بــر تــن پــوش ،بیــا و شمشــیر علــی اکبــر را در دســت گیــر ،بیــا و پرچــم
ابوالفضــل را بلنــد کــن و نهایت ـاً بیــا و چــون علــی بگــو «فــزت و رب الکعبــه»
ای دوســتان و عزیــزان همســنگر ،امــروز دار عمــل اســت و فــردا دار حســاب؛ نــدای وانفســای مــا را
در صحــرای قیامــت بــه یــاد بیاوریــد و اندکــی تامــل کنیــد کــه بــرای چــه خلــق شــده ایــم .خداوند
آزمایــش میکنــد بــه راهــی کــه شــاید بــه فکــرت هــم نرســد .جهــاد را در نظــر داشــته بــاش و بــه
یــاد آر آیــه ای را کــه خداونــد بعــد از ایمــان بــه خــدا ،بهتریــن تجــارت را جهــاد مــی دانــد و بــدان
کــه ایــن ســخن حــق اســت و خداونــد تخلــف نمیکنــد و آنگاســت کــه بعــد از یقیــن  ،خداونــد راه
ســعادت را مــی نمایانــد و خــوش بــه حــال آنانــی کــه تشــخیص ایــن امــر را بدهنــد کــه همانــا
ســعادت دنیــا و آخــرت را خریــده انــد.
پــدر و مــادر و همــه اهــل خانــواده بدانبــد کــه خــدا مــرا در ایــن راه یــاری کــرد و خــدا شــما
را دوســت داشــت کــه چنیــن امــری را بوجــود آورد .خداونــد وقتــی کســی را دوســت داشــته
باشــد او را در بــا و مشــکالت قــرار میدهــد و بدانبــد کــه مــا در ایــن راه گامــی بــه غیــر از ایــن
نمیتوانســتیم برداریــم ،در غیــر اینصــورت برابــر بــود بــا پســتی.
شــما را بــه خــدا قســم کمــی فکــر کنیــد کــه ایــن دنیــا بــا تمــام زیبایــی اش ،ســرای گــذر اســت
و پلــی اســت کــه همــه مــا در حــال رد شــدن از آن مــی باشــیم و ســختی و مشــکالتش برابــر
اســت بــا راحتــی و ســعادت آخــرت .پــس دنبــال توشــه ای باشــید کــه قیمتــش گــران تــر و بــارش
ســنگین تــر و اخــاص در آن توشــه نیــز بیشــتر باشــد.
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نیت کردم؛چهل روز روزه بگیرم ودعای توسل بخونم.
بعد از این چهل روز هر کسی آمد ،جواب نه نمی نشنود.
شب سی و نهم یا چهلم بود که ابراهیم آمد خواستگاری.
آمــده بــود بلــه را بگیــرد .بهــش گفتــم « :مــن مهریــه نمــی خواهــم.
راضــی کــردن خانــواده بــا شــما».
خیلی راحت گفت«:من وقت این کارها را ندارم».
با عصبانیت گفتم«:شما که وقت ندارید،چرا می خواهید ازدواج کنید؟!»
گفت«:درست است که وقت ندارم ،ولی توکل که دارم».
مراســم بــا خریــد یــک حلقــه بــرای مــن و یــک انشــگتر عقیــق بــرای حاجی،
خیلــی ســاده برگزار شــد
به نقل از همسر شهید حاج محمد ابراهیم همت
ارسالی توسطGhalandar :

مراسم اعطای لقب  Sirو نشان شوالیه گری به بنیان گذار بهائیت

بهائیــت در ایران

استعمارگران با تجربه ای که از جنبش های
ضد استعماری در ایران به دست آوردند
تصمیم گرفتند تا پایه های اعتقادی مذهب
را مورد تردید و تزلزل قرار دهند ،مشکل
اصلی آنان با ملت متحد ایران بود .عنصر
اساسی اتحاد مردم که رهبری ،تشکیالت و
اقتدار سیاسی هم داشت مذهب «شیعه» بود.
بنابراین در ایران مرامی را بدعت گذاشتند
که بعدها به نام» بهائیت « مشهور شد.بعد
از جنگهای ایران و روس،دولت ایران عمدتاً
در دست روسیه بود و انگلستان نیز اعمال
نفوذ در آن داشت .از دوره ی ناصرالدین شاه
به بعد هم انگلیسی ها به صف حامیان جدی
این فرقه های تقسیم کننده ی ملت به گروه
ها و اعتقادات گسسته ،پیوستند.
بهائی گری به عنوان یک جنبش اجتماعی
در قرن 13هجری ( 19میالدی) در ایران
به وجود آمد.بهائیت فرقه ای منشعب از
بابی گری است.بنیانگذار فرقه بهائیت»میرزا
حسینعلی نوری» معروف به بهاءاهلل است.
او فرزند میرزا عباس نوری است و در سال
 1233قمری در تهران به دنیا آمد.بعد از
اعدام باب،میرزا حسینعلی «بهاءاهلل» با زیرکی
و شگردهای فریبکارانه زمام کارها را در دست
گرفت.
او پس از رسیدن به عکا در فلسطین به
صورت کامل و علنی دست از ادعای نائب باب
بودن برداشت و رسما خود را پیامبر نامید
و فرقه ی بهائیت را بنیان گذاشت که فورا ً
از جانب دولت روسیه به رسمیت شناخته
شد.دولت استعماری روسیه پس از به رسمیت
شناختن فرقه ی ضاله ی بهائیت به عنوان
یک دین،همه گونه امکانات در اختیار آنها
گذاشت.
مرگ میرزا حسینعلی و بحران جانشینی،
اختالفات و درگیری های زیادی را در
میان فرزندانش به دنبال داشت».عباس
افندی»پسر ارشد او که بعدها»عبدالبهاء» لقب
گرفت،جانشین وی شد.عباس افندی در سال

 1911میالدی به اروپا و آمریکا مسافرت کرد
و این سفر بر نگرش و عقاید عبدالبهاء تأثیر
عمیقی بر جای گذاشت.او در جریان جنگ
جهانی اول خدمات زیادی برای انگلستان
انجام داد و پس از پایان یافتن جنگ،به پاس
این خدمات،طی مراسمی لقب»سِ ر» و نشان
«نایت هود» که بزرگترین نشان خدمتگزاری
به انگلیس است،به وی اعطا شد.
بدین صورت بهائی گری به عنوان ستون پنجم
و یکی از ابزارهای سیاست استعماری انگلیس
و نیز آمریکا مبدل شد.پس از عبدالبهاء ،
«شوقی افندی» ملقب به «شوقی ربانی»
فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بنا به وصیت
عبدالبهاء جانشین وی گردید.شوقی در زمان
حیاتش از تأسیس دولت صهیونیستی حمایت
و مراتب دوستی بهائیان را نسبت به اسرائیل
ابالغ کرد.

اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد
که محفل بهائیت در ایران مدتها پیش از
کودتای انگلیسی سوم اسفند،1299توسط
حبیب اهلل عین الملک(پدر هویدا)به وجود
آمد.آغاز حکومت رضاخان با ابتدای رهبری
«شوقی افندی» همراه بود.نفوذ بهائیان در
دولت اگرچه در دوره ی حکومت رضاخان
آغاز شد،اما در حکومت پهلوی دوم به اوج
خود رسید به طوری که اکثر وزرا و کارکنان
حکومت از بهائیان بودند.در واقع این دوران
را باید یکی از مناسبترین ادوار برای رشد و
گسترش سریع «بهائیت» در ایران نامید.
آنها با آزادی هایی که داشتند مهم
ترین مناصب حکومت همچون  :وزارت
فرهنگ،آموزش و پرورش و ...را به دست
گرفتند و بدین ترتیب شریان های حیاتی
حکومت در دستان آنان قرار گرفت .با روی
کار آمدن «حسنعلی منصور» برای نخستین
بار پای بهائیان به کابینه ی وزیران ایران باز
شد.یکی از نخستین بهائیانی که با برنامه
ریزی قبلی در حوزه ی فرهنگ و هدایت
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نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران
ســه شــنبه  31تــیـــــــرماه 1393

افکار عمومی ایران در دوره ی پهلوی فعال
شد»،فرخ دین پارسای» بود.او از اوایل
حکومت رضاخان تا سالهای پایانی عمر خود
در اواسط سلطنت محمدرضا پهلوی نقشی
درجه اول و کلیدی در کار اداره ی مطبوعات
و سمت و سو دادن به فعالیت زنان و رواج
ابتذال و ولنگاری در بین آنان داشت.او یکی
از چهره های مرموز مطبوعات دوران پهلوی
بود و به عنوان نماینده ی حضیره القدس
بهائیان،در بیشتر حوادث و فعل و انفعاالت
مربوط به حوزه ی زنان نقش داشته است.
مهم ترین بهائی شاغل در دستگاه سلطنت
محمدرضا پهلوی»،امیر عباس هویدا» بود که
حدود  15سال در منصب وزارت بود.در یکی
از گزارش های ساواک به بهائی بودن او اشاره
می شود.

قبل از انقالب تلقی مردم ایران از بهائیان
تلقی یک فرقه ی ضاله ی ضد اسالم و ضد
ملیت بود،این طرز تلقی بعد از انقالب نیز
نه تنها تغییر نکرد بلکه شدت یافت.تا سال
 1362بهائیت به طور مخفیانه به فعالیتهای
تشکیالتی خود ادامه داد .در این سال
دادستانی کل کشور با انتشار نامه ی رسمی
هر گونه فعالیت تشکیالتی بهائیت در ایران
را ممنوع اعالم کرد.مشاغل حساس و غیر
حساس دولتی و بعضاً غیر دولتی ،که در رژیم
پهلوی به فراوانی در اختیار آنان قرار داده
شده بود از آنان پس گرفته شد و از کلیه ی
مراکز نظامی ،فرهنگی و هنری اخراج شدند.
امروزه این فرقه با مرکزیت اسرائیل و
بیشترین طرفدار در آمریکا در سطح جهان
دارای سه شاخه ی اصلی است و مورد حمایت
کشورهای سلطه گر می باشد.به نظر می رسد
علت حمایت کشورهای فوق از آنان این باشد
که نشر عقاید بهائیت یکی از وسایل مهم
برای مقابله با حرکتهای اسالمی به خصوص
در منطقه ی خاورمیانه باشد.
نویسنده Parvaz77 :

بیت العدل  -مقر بهاییان در آمریکا
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روز قدس در جهان اسلام

مســئله ی فلســطین و اشــغال آن توســط
رژیــم صهیونیســتی مســئله ی جدیــدی
نیست.بیشــتر از نیــم قــرن اســت کــه از
اشــغال آن میگــذرد وســاکنانش کمتر روزی
را بــدون بمبــاران ســپری میکننــد.در مــورد
جایــگاه ویــژه و اهمیــت بیــت المقــدس
همیــن کافــی اســت تــا بدانیــم کــه اولیــن
قبلــه ی مســلمانان بــوده و معــراج پیامبــر
اکرم»صلــی اهلل علیــه و آلــه وســلم» از ایــن
مــکان اتفــاق افتــاده اســت.
مســئله قــدس همیشــه مــورد توجــه ملــت
مــا بــوده اســت.امام خمینــی (ره) در اوج
قــدرت رژیــم پهلــوی در مناســبتهای
مختلــف رابطــه هــای پنهــان و آشــکار
پهلــوی بــا اســرائیل و خطــر آن بــرای جهان
اســام را بیــان میکردند.مثــال روشــن ایــن
روشــنگری هــا صحبتهــای حضــرت امــام
اســت در  13خــرداد  42کــه ســرانجام بــه
تبعیــد ایشــان بــه ترکیــه و اتفاقــات بعــد از
آن انجامیــد.
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــه
رهبــری امــام خمینــی(ره) و الهــام گرفتــن
فلســطینیان از آن روح تــازه ای بــر پیکــره
ی نیمــه جــان مقاومــت دمیــده واســام
وارد صحنــه مبارزاتــی مــردم فلســطین شــد.
بــا ابتــکار حضــرت امــام آخریــن روز مــاه
مبــارک رمضــان هــر ســال «روز قــدس»
نــام گذاشــته شــد.این ابتــکار از اولیــن مــاه
رمضــان بعــد از پیــروزی انقــاب عملــی
شــد.
بــا کمــی دقــت در ایــن کار بــه ظاهــر ســاده
مــی تــوان متوجــه شــد مطــرح کــردن
چنیــن روزی آن هــم در کل جهــان اســام
چــه تأثیــر عمیقــی در بیــدار ســاختن
جهــان اســام و حتــی کل مــردم جهــان
داشــته اســت.
بــه دلیــل مســلمان بــودن مــردم فلســطین
ایــن موضــوع بــه طــور ویــژه مربــوط مــی
شــود بــه جهــان اســام و عکــس العملهایــی
کــه بایــد در ایــن موضــوع داشــته باشــند و

از طرفــی تلنگــر زدن بــه مــردم دنیــا کــه
بایــد بــا ظلــم و زورگــو ،هــر کــس و هــر
کجــا کــه باشــد و بــه هــر ملتــی اعــم از
مســلمان یــا غیــر مســلمان کــه زور بگویــد
،بایــد ایســتادگی کــرد و اینکــه ســکوت یک
خیانــت بــه بشــریت محســوب مــی شــود.
در واقــع بــا ابتــکار حضــرت امــام و مطــرح
شــدن فلســطین و جنایــات اســرائیل در
ایــن منطقــه وجدانهــای خفتــه در ســطح
جهــان بیــدار شــدند و در حــال حاضــر
کمتــر کشــور و رســانه ای اســت کــه در
ایــن مــورد حرفــی نزنــد و عکــس العملــی
نشــان ندهــد.
حضــرت امــام بعــد از نامگــذاری آخریــن
جمعــه ی مــاه مبــارک رمضــان بــه نــام
«روز قــدس» فرمودنــد:
«روز قــدس یــک روز جهانــی اســت ،روز
مقابلــه مســتضعفین بــا مســتکبرین اســت،
روز حیــات اســام اســت ،روزی اســت کــه
بایــد بــه همــه ابــر قــدرت هــا هشــدار
بدهیــم کــه اســام دیگــر تحــت ســیطره
شــما و عمــال خبیــث شــما واقــع نخواهــد
شــد»...
«مســئله قــدس یــک مســئله شــخصی
نیســت و یــک مســئله مخصــوص بــه یــک
کشــور و بــا یــک مســئله مخصــوص بــه
مســلمانان جهــان در عصــر حاضــر نیســت،
بلکــه حادثــه ای اســت بــرای موحدیــن
جهــان و مؤمنــان اعصــار گذشــته ،و حــال
و آینــده ،از روزی کــه مســجداالقصی پــی
ریــزی شــد تــا آنــگاه کــه ایــن ســیاره در
نظــام هســتی در گــردش اســت .و چــه
ننــگ اســت بــرای دولــت هــای اســامی
کــه بــا در دســت داشــتن شــریان حیاتــی
ابرقدرتهــای جهــان بنشــینند و تماشــاگر
باشــند کــه آمریــکا ابــر جنایتــکار تاریــخ
یــک عنصــر فاســد بــی ارزش را در مقابــل
آنــان علــم کنــد و بــا عــده هــا ی ناچیــز
،عبادتــگاه مقــدس و قبلــه گاه اول آنــان را از
آنــان غصــب نمــوده و بــا کمــال وقاحــت در
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مقابــل همــه آنــان قــدرت نمایــی کنــد« ...
یــک بعــد دیگــر اهمیــت ایــن روز ایــن
اســت کــه ملــت مســلمان فلســطین خــود
را تنهــا و رهــا شــده نمیبینــد و وقتــی بــا
حمایــت کشــورهای اســامی و حتــی ســایر
کشــورهای غیــر مســلمان جهــان مواجــه
مــی شــود امیــد و روحیــه ی مقاومــت و
ایســتادگی شــان بیشــتر مــی شــود و بــا
قــدر تــی زیادتــر از گذشــته از حــق خــود
دفــاع خواهنــد کــرد.
ســخنان امــام خامنــه ای هــم اهمیــت ایــن
بعــد از مســئله را نشــان مــی دهــد:
«امــروز ،مبارزیــن فلســطینی و ملــت
مظلــوم فلســطین ،نیــاز بــه حمایــت جهانــی
و دلگرمــی از ســوی بــرادران مســلمان
خودشــان دارنــد ،مــن بــه مــردم عزیزمــان
و همینطــور بــه همــه ملتهــای مســلمان
توصیــه میکنــم کــه انشـ َّ
ـاءالل ایــن روز را
از گذشــته گرمتــر و پرشــورتر برگزارکننــد.
ایــن ،بــه مبــارزه و اصــاح امــور فلســطینیها
کمــک خواهــد کــرد»...
در آخــر بایــد گفــت کــه انتخــاب روزی بــه
نــام «قــدس» ایــن مســئله را از یــک مبــارزه
ی صرفــا داخلــی ،خــارج کــرد  .بــه فرمــوده
حضــرت امــام،روز قــدس یــک روز جهانــی
اســت.روزی کــه هــر کــدام از ملتهــا ی
جهــان کــه مــورد ســتم از طــرف کشــورهای
زورگــو همچــون آمریــکا و اســرائیل قــرار
گرفتند،بــا ملــت فلســطین همــدردی
میکننــد و نجــات و حمایــت از کشــورهای
مظلــوم از دســت کشــورهای ظالــم را
وظیفــه ی خــود مــی دانند.نکتــه ی کلیــدی
ایــن اســت کــه فقــط بــا عنصــر «اتحــاد»
میتــوان بــا ظالــم مقابلــه کــرد و هــر جایــی
کــه اتحــاد بیــن مســلمانان گسســته شــد
ســرانجامش جنگهــای طوالنــی مــدت و
نرســیدن بــه پیــروزی کامــل اســت.
نویسنده parvaz77 :

تصاویــر راهپیمایــی روز قــدس
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ـلیپ های صوتـی
کــ
چگونه باید کار فرهنگی انجام بدهیم؟
http://www.afsaran.ir/link/593853
شیطان مخالف کار فرهنگی است
http://www.afsaran.ir/link/646168
خاطره ای عجیب از امام خامنه ای در شروع جنگ
http://www.afsaran.ir/link/647373
خوشحال کردن مومن
http://www.afsaran.ir/link/647385
دنبال آرزوهای دراز ندوید
http://www.afsaran.ir/link/647378
خودمان را تسلیم قرآن کنیم
http://www.afsaran.ir/link/642166
تاثیر خواندن قران در خانه
http://www.afsaran.ir/link/647368
صحبت دختر سه ساله با امام زمانش
http://www.afsaran.ir/link/647374
پادکست آقا بیا
http://www.afsaran.ir/link/621562
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مصاحبه با یک مولتی یوزر
مدت ها بود که دوست داشتم با یک مولتی
یوزر مصاحبه ای داشته باشم
شما هم اگر مثل من دوست دارید حرف های
یک مولتی یوزر رو بشنوید همراه ما بشید
البته نامی از این فرد برده نخواهد شد.....
ســـــــــــــلام آمـده هسـتید
مصاحبـه رو شـروع کنیـم؟
مولتـی یـوزر :علیـک سلام بلـه من کاملا آماده
هستم .
من میتونم شما رو مولتی یوزر خطاب کنم؟
مولتـی یـوزر :آره چـرا کـه نـه بـه هـر حـال
همیـن مولتـی یـوزر بودن مـن باعث شـده با من
مصاحبـه کنیـد دیگـه
بسیار خب شروع میکنیم این رو هم بگم
که شما میتونید از کل سواالتی که از شما
میپرسم به  2سوال پاسخ ندید....
شما دارای چند یوزر هستید؟
مولتـی یـوزر  :اجـازه بدیـد بشـمارم  ......در کل 9
یـوزر ولـی  3تـا از یـوزر هـا رو غیر فعـال کردم
میتونـم بپرسـم چـرا  3تا یـوزر هاتـون رو
غیـر فعـال کردید؟
مولتی یوزر :اینو بزارید به حساب همون  2سوال
هدفتون از این مولتی یوزر بودن چی هست؟
مولتـی یـوزر  :هـدف کـه رسـیدن بـه قلـه هـای
ترقـی بـوده !! اولـش بـه خاطـر مثبـت گرفتـن
لینـک هـا و پیامک هـام بود حتی تصمیم داشـتم
 20یـوزر داشـته باشـم کـه دیگه نیازی بـه مثبت
دیگـران نداشـته باشـم و بقولی آقای خودم باشـم
و منـت حاتـو طایـی نکشـم ! ولـی بعـد از مدتـی
دیگـه برگزیـده شـدن لینکهـا و پیامـک هـا هـم
واسـم بـی اهمیـت شـد هم تکـراری
خب پس چرا هنوز مولتی یوزر هستید ؟
مولتـی یـوزر  :االن بیشـتر وقتـی بحثـی بین بچه
هـا پیـش میاد میـروم و نظـر خـودم رو میگم و با
بقیـه یـوزر های خودم شـروع مـی کنـم از خودم
طرفـداری کـردن البتـه فقـط این نیسـت میشـه
خیلـی کار هـای دیگـه هم بـا مولتی بـودن انجام
داد .......کال صفایـی کـه در مولتـی یـوزر بـودن
هسـت در کشـیدن قلیان نیسـت !
تـا حاال شـده یوزر هاتـون رو با هم اشـتباه
بگیریـد و لو برید؟

مولتی یوزر ( با خنده) :
راسـتش ایـن همون سـوالیه کـه نخواسـتم بهش
پاسـخ بـدم یعنـی بله شـده بـه همین خاطـر اون
 3یـوزر رو غیـر فعـال کـردم پـس مـن هنـوز 2
فرصت برای پاسـخ ندادن به سـوال دارم درسـته؟
حـاال ببینیـم چـی پیـش میـاد شـاید.....
آیـا تصمیـم داریـد بـاز هم بـه یـوزر های
خودتـون اضافـه کنیـد چـرا؟

مولتـی یوزر  :من از شـما شـناخت خوبی داشـتم
شـاید اگـر فـرد دیگـه ای بـود مـن مصاحبـه
نمیکـردم
ولـی بـرای محکـم کاری هـم که شـده ایـن یوزر
خـودم رو هـم غیـر فعـال خواهـم کـرد و یکـی
دیگـه خواهم سـاخت تـا ویترینم کم تعداد نشـه !
االن حرفتـون بـا کسـایی که تصمیـم دارن
مولتـی یـوزر بشـن چیه؟

مولتـی یـوزر :نـه نـه بـه هیـچ وجـه حتـی شـاید
همیـن یـوزر هایـی رو کـه دارم رو هـم غیـر فعال
کـردم البتـه بـه جـز یـوزر اصلـی خـودم گرچـه
اینهـا همـش فرضـه !

مولتـی یـوزر  :چـی بگـم واهلل اینها همـش اثرات
وجـود «رفیـق نابـاب» !! هسـت  ..فقـط ایـن رو
میگـم کـه اگـر بـه گذشـته برگـردم ایـن کار را
نخواهـم کـرد واقعا ایـن رو میگم از تـه دل  ..مثل
اعتیـاد میمونـه نمیتونـم ترکش کنم ولی دوسـت
دارم کـه تـرک کنـم  ..یه مرکز تـرک اعتیاد خوب
سـراغ ندارید ؟!!!

مولتی یوزر  :بله دقیقا

قبلا یکی سـاختن  ..نمیدونـم االن فعاله یا
نـه ! دوسـت داشـتید در ایـن مصاحبه چه
سـولی از شـما می پرسـیدم که نپرسیدم ؟

آهـان پس شـما یـک یـوزر اصلـی دارید و
بقیـه در واقـع فرعی هسـتند

آیا ممکنه یـک روز از افسـران خدا حافظی
کنید ؟
مولتی یوزر :نه به هیچ وجه
االن ایـن یـوزی کـه داریـد با مـن مصاحبه
میکنیـد یوزر اصلی شـما نیسـت؟
مولتی یوزر :معلومه که نیست

مولتـی یـوزر  :دوسـت داشـتم سـوال مـی کردید
کـه کـه تـوی این  9یـوزری کـه داشـتید و دارید
شـده جنسـیت خودتـون رو بـه دروغ بگید؟
خب من االن این سوال رو از شما میپرسم
مولتـی یـوزر  :واقعـا نه نشـده فقـط یک یـوزر رو
زدم نامعلـوم بقیـه همـون جنسـیت خـودم بود.

کسـی به غیـر از خـود شـما از ایـن مولتی
یـوزر بودن شـما خبـر داره؟

من دیگه سوالی ندارم خیلی لطف کردید که
حاضر به مصاحبه شدید ممونم از شما

مولتـی یـوزر  :نـه هیچ کس مـن فوق العـاده آدم
رازداری هستم

مولتی یوزر :خواهش میکنم
خدانگهدار

ولـی مـن االن یکـی از یـوزر های شـما رو
میدونـم چـی شـد کـه تونسـتید بـه مـن
اعتمـاد کنیـد و حاضر بـه مصاحبه شـدید
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نویسندهAfsar0313 :

ـران
ـز افسـ
ـدات طنـ
تولیـ

www.afsaran.ir/ganjine/5
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29
بــه مناســبت فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمــان فعالیتهــای مختلــف ســایت انجــام
میشــود از جملــه تولیــد محتــوا بــا محورهــای تعییــن شــده قرآنــی در گــروه هــا و
همچنیــن برگــزاری مســابقه «جــام حذفــی قرآنــی»

برترین لینک ها

ایــن لینــک توســط کاربــر  bravoاز
طــرف افســران جهــت حمایــت از مــردم
مظلــوم غــزه ارســال شــد

کاریکاتــوری در بــی توجهــی جامعــه
جهانــی بــه حــوادث غــزه کــه توســط
کاربــر  nonameارســال شــده اســت

پوســتری بســیار زیبــا بــا عنــوان پیمــان
بــا امــام کــه توســط کاربــر shiaart
طراحــی و ارســال شــده اســت

برترین پیامک ها
حــدودای  4:30صبــح ،وضــو گرفتــم و
آمــاده شــدم بــرای نمــاز صبــح
یــه کارتــون آوردم و انداختــم جلــو مغــازه
و خالصــه شــروع کــردم بــه خونــدن نمــاز
نمــازم کــه تمــام شــد دیــدم ســه نفــر
دیگــه هــم منتظــرن بیــان رو اون کارتــون
وایســتند نمــاز بخونــن
بــرام خیلــی جالــب بــودش!! قبــا هــم
پیــش آمــده بــود کــه سرنشــین هــای
یــه ماشــینی وقتــی دیــدن مــن نمــاز
میخونــم آمــدن و رو همــون کارتــون
نمازشــون رو خونــدن!
شروع خوبی برای امروز بود ):
ایــن هــم یکــی از #آزادی-های-علنــی
مــا
Bravo
درسی که من از بازی با آرژانتین گرفتم
خیلی وقتها خود ما و رسانه هامون همسو
با رسانه های دشمن از رقیب (دشمن) یک
غولی میسازیم که دسترسی بهش ممکن
نیست .بهش هزارتا لقب میدیم کهکشانی
و مشت اهنین و...
اما واقعا رقیب غول نیست اون هم یه ادمه
یه ملته مثل ما
باتــاش عالمانــه و مجاهدانــه میشــه
فاصلــه هاروخیلــی کــم کردوحتــی
ســبقت گرفــت
چــه تــو ورزش چــه توعلــم چــه توفناوری
چــه تواقتصاد
قهرمانان واقعی شهیدان اسالمند
بیاد مصطفی
Hojjat

طبــق امــار رســیده از مدیریــت ســایت آمــار کاربــران بــه عــدد 33640
رســیده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته در همیــن زمــان رشــد 196
درصــدی را نشــان میدهــد .
هــم اکنــون تعــدادد  1186گــروه در ســایت هســت کــه بســیاری از آنهــا
کــم فعــال یــا غیرفعــال مــی باشــند  .خــوب اســت کاربــران قبــل از ایجــاد
گــروه در لیســت موجــود جســتجو داشــته باشــند

در همراهــی بــا مــردم مظلــوم غــزه و
در جهــت محکومیــت جنایــات رژیــم
صهیونیســتی  ،کاربــران ســایت و گــروه
هــای عملیاتــی  ،تولیــد محتــوا در ایــن
زمینــه را آغــاز کردنــد  .ایــن فعالیــت هــا
شــامل تغییــر چهــرک  ،تولیــد پوســتر ،
نوشــتن مقالــه و دلنوشــته مــی باشــد

از زمــان نوشــتن اخبــار نشــریه شــماره 18
تــا کنــون  ،چهــار برنامــه دیگــر از رادیــو
افســران منتشــر شــد .
برنامه های شماره  25و  26و  27و 28
http://www.afsaran.ir/link/617200
http://www.afsaran.ir/link/630268
http://www.afsaran.ir/link/643737
http://www.afsaran.ir/link/655748

گــروه کانــون نویســندگان بــا هــدف انســجام
نویســندگان ســایت و انجــام عملیــات هــای محتوایــی
و حمایــت از نوشــتارهای تولیــد شــده تاســیس شــد .
لینــک هــای ایــن گــروه را مــی توانیــد در ایــن آدرس
ببینیــد:

afsaran.ir/group/1143

داسـتانک
براساسداستانهایواقعی

کشــوی کمــد را مــی کشــد و از بیــن چندرنــگ
ســاق دســت ،ســاق دســت مشــکی اش را بــا
اطمینــان خاطــر برمیــدارد و میپوشــد ،از بیــن
روســری هــا هــم تیــره ترینشــان را انتخــاب
میکند...مهمانــی امشــب را بایــد بــا چــادر
دانشــجویی اش بــرود تــا کمــک بــه میزبــان
برایــش راحــت تــر باشــد و کــم تــر بشــنود از
دیگــران کــه چــادر دســت و پاگیــر اســت و
مانتــوات مناســب ،میتوانــی چــادرت را از ســرت
برداری.هربــار بــرای ملطفــت شــدن دیگــران ،بایــد
تکــرار کنــد کــه مــن راحــت تــرم ایــن شــکلی و
مشــکلی نیســت.
...
بعــد از برگشــت از مجالــس مهمانــی ،میدانســت
کــه بایــد بــه خاطــر نــوع پوششــش از مــادر و
خواهــرش ســرکوفت بشــنود.»..فرزانه تــو جوونــی!
نــوع پوششــت عینهــو پیــرزن هاســت! بــازم ســاق
دســت مشــکی پوشــیدی!؟ چــه خبــره ؟!چــرا
روســریتو اینقــد کشــیدی جلــو؟!و»....
جوابــش در برابــر همــه ایــن حــرف هــا ســکوت
بــود و بــس ،از وقتــی تصمیــم گرفتــه بــود حجــاب
کامــل داشــته باشــد هــر روز همیــن آش بــود و
همیــن کاســه .تمامــی ایــن حــرف هــا برایــش
بــاد هــوا بــود کــه مــی آمدنــد و می¬رفتنــد ،تنهــا
دلخوشــیش دل گرمــی ای بــود بــه انتخــاب راه
صحیــح و رضایــت خداونــدی خــدا .
....
فریبــا ،خواهــر فرزانــه اکثــر اوقــات بــه صــورت
خیلــی مالیــم آرایشــش را داشــت و لبــاس هــا و
روســری هــای رنــگ روشــن تــری را می-پوشــید،
بــا وجــود کمتــر بــودن ســنش از فرزانــه بــود
خواســتگارهای بیشــتری داشــت البتــه از جنــس
خــودش ! کســانی بودنــد کــه ظاهــر برایشــان
اهمیــت بیشــتری داشــت امــا خواســتگارهای ش
رو بــه فلــک بــود ،مــردم کوچــه و بــازار ظاهــر
فریبــا را بیشــتر می¬پســندیدن ،عقــل مــردم
بــه چشمشــان بــود گرچــه مهربانــی و گذشــت و
زیبایــی درون فرزانــه ،قابــل وصــف نبــود ،افســوس
کــه ایــن زیبایــی بــرای مــردم شهرشــان فرصــت
بیشــتری بــرای بــروز میخواســت.

گوشــی فریبــا مملــو از جــک هــای قومــی بــود و
صحبــت و غیبــت در مــورد همــه چیــز و همــه
کــس هــم در دایــره او مجــاز بــود ،امــا بــرای
فرزانــه بحــث هــای مفیــد و اجتنــاب از غیبــت
رجحــان داشــت و همیشــه مانــع تمســخر و غیبــت
میشــد.
بــا اینکــه دختــران و خانومهــای فامیــل اکثــرا
مشــابه فریبــا بودنــد امــا عالقــه و احترامشــان
نســبت بــه فرزانــه زیادتــر بــود  .حــرف فرزانــه
برایشــان حجــت شــده بــود  .زن دایــی مــی
گفــت  « :نمیشــه جلــوی فرزانــه جــان غیبــت
کــرد  .ایــن اخالقشــو دوســت دارم چــون میدونــم
مطمئنــا پشــت ســرم حــرف نمیزنــه و اگــر هــم
کســی غیبتــم رو بکنــه ازم دفــاع مــی کنــه»
دایــی هــم بــا تاییــد حــرف همســرش گفــت
هروقــت بــراش جــوک ایــن قــوم و اون قــوم رو
مــی فرســتم بــا یــه تغییــر باحــال  ،پاســتوریزه
اش مــی کنــه و بــرام مــی فرســته  ..اینقــدر لــذت
مــی بــرم کــه نگــو »..
بــا اینحــال فرزانــه مثــل فریبــا خواســتگار نداشــت
 .خواســتگارای عجیــب و غریــب فریبــا میامدنــد
و مــی رفتنــد و منتظــر جــواب فریبــا بودنــد .
فریبــا دنبــال یــک مــورد خــوش تیــپ و پولــدار و
خــوش مشــرب بــود قیافــه هــای عجیــب و غریــب
خواســتگاراش رو مرتــب ســبک و ســنگین میکــرد
 .هرچــی فرزانــه بهــش میگفــت دنبــال اخــاق
خــوب و ایمــان باشــه گوشــش بدهــکار نبــود .
مــی خواســت پســری رو انتخــاب کنــه بعــدا بتونــه
بیــن دختــرای فامیــل پــز بــده !
دیگــه کــم کــم داشــت زمــان عقــد فریبا میرســید
و هنــوز فرزانــه ازدواج نکــرده بــود  .مــادرش مــی
گفــت حیــف چهــره قشــنگ تــو نیســت کــه بــه
خاطــر چــادرت و اخالقــت ترشــیده بشــه ؟!!
حرفــای خانــواده اش مثــل خنجــر در قلبــش فــرو
مــی رفــت ولــی بــه وعــده هــای خــدا امیــدوار بود
ــون ل َّ
ِیــن َو َّ
ــات ل َّ
« َو َّ
ِلط ِّی َبــاتِ
الط ِّی َب ُ
الط ِّی ُب َ
ِلط ِّیب َ
َ
ُ
أُ ْولَئـ َ
ـر ٌة َو ِرزْقٌ
ون ِم َّمــا یَقُولـ َ
ـر ُء َ
ـک ُمبـ ََّ
ـون ل ُهــم َّم ْغ ِفـ َ
یــم»
َک ِر ٌ
فریبــا ازدواج کــرد بــا پســری بــا همون مشــخصات
کــه مــی خواســت  .پســری بــا ظاهــری زیبــا و
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ماشــین آنچنانــی و چقــدر بهــش افتخــار میکــرد
بخصــوص در مهمانــی هــا کــه باعــث میشــد
چشــم دختــران فامیــل و دوســتان دربیــاد !
فرزانــه صبورانــه نــگاه هــای ســنگین اطرافیــان
رو تحمــل میکــرد  .یکســال از ازدواج خواهــرش
گذشــته بــود و فرزانــه ناراحــت بــود
چــون خواهــرش دیگــه نمــاز هــم نمــی خوانــد !
همــون حجــاب شــل و ول رو هــم کنــار گذاشــته
بــود و دائمــا پــای ماهــواره مــی نشســت و هــر روز
یــک مــدل بــرای بیــرون رفتــن انتخــاب میکــرد و
شــوهرش هــم ....
یکــی دوبــار بــرای فرزانــه خواســتگار آمــده بــود
کــه نپســندیده بــود  .شــب دوبــاره تلفــن زنــگ
زد  .یکــی از خانومهــای همســایه بــود  ،بــرای
پســر یکــی از دوســتانش مــی خواســت وقــت
خواســتگاری بگیــره  .خیلــی کــه تعریــف میکــرد
ولــی ایــن تعاریــف همیشــه تــو همــه خواســتگاری
هــا بــوده !
خانــواده عظیمــی اومــدن بــرای دیــدن دختــر
 .مــادر پســر خیلــی محتــرم بــود و فرزانــه از
صحبتهــاش و وقــارش خوشــش اومــده بــود  .یــه
جورایــی محبــت اون خانــوم بــه دلــش افتــاده بــود
و انــگار واقعــا دل بــه دل راه داشــت  ...مــادر بــرای
جلســه بعــد و اوردن پســرش وقــت گرفــت .
محمدامیــن پســری بــا شــخصیت و بــا ایمــان
بــود  .ظاهــرش از شــوهر خواهــر فرزانــه زیباتــر
نبــود و زندگــی ســاده ای داشــت ولــی نــگاه پــاک
و حرفــای صادقانــه اش قلــب فرزانــه رو گرفتــار
کــرد .
مــادر فرزانــه خوشــحال بــود کــه باالخــره ایــن
دختــر روی دســتش نمونــد !
خــدا بــه زندگــی ســاده و گاه پــر مشــکل ( از
لحــاظ مــادی ) آنهــا دو فرزنــد ســالم و خــوش
اخــاق عطــا کــرده و محمدامیــن ضــرب المثــل
شــوهر خــوب درمیــان خانــواده و دوســت و آشــنا .
فرزانــه نمــازش را خوانــد و شــروع کــرد بــه
گفتــن تســبیحات  ..از صمیــم قلــب مــی گفــت
 :الحمــدهلل الحمــدهلل الحمــدهلل ....
afsarejavan

ـان
ـاع رسـ
ـک اطـ
گرافیـ

حرفــی بــرای تمــام فصــول

برای مشاهده در اندازه اصلی از نشانی زیر استفاده کنید:
bayanbox.ir/id/7055875286794208828?download
طراحarezou :
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سالم علیکم  ..چطور شد پروژه ای به نام افسران کلید خورد ؟
علیکـم السلام  ....ابتـدای پـروژه افسـران برمیگـرده بـه مطالعـه ای کـه من در
ایـام دانشـجویی سـر یکـی از ارائـه ها و کارهای دانشـجوییم داشـتم کـه چندتا
 social newsرو بررسـی کـردم  .ایـن مطالـب سـرکالس ارائه شـد بعد احسـاس
کـردم ایـن سـایتها ظرفیتـی بیشـتر از چیـزی کـه مـن از لحـاظ تجـاری بهش
نـگاه مـی کنـم دارند و مطالعاتم روی این سـایتها رو از زوایـا و دیدگاههای دیگه
ادامـه دادم ...ایـن بحـث مـال اوایل سـال  87هسـت .چندتا شـبکه اجتماعی رو
بررسـی کـردم و پـس از بررسـی  ،ایـن ایـده در ذهنـم شـکل گرفـت کـه ایـن
سـایت هـا یـک پتانسـیل خیلی خوبی بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای اجتماعی
و همچنیـن ایجـاد «جنبـش هـای اجتماعی» و پیگیـری «مطالبـات اجتماعی»
دارنـد .ایـن طـرح رو بـه سـازمانها و نهادهـای مختلـف ،چـه دولتـی و چـه غیر
دولتـی ،ارائـه دادم امـا خیلـی جـدی نگرفتنـد  ..سـال  88کـه فتنه اتفـاق افتاد
مسـئولین بـه اهمیـت رسـانه هـای اجتماعـی و نقششـون در مسـائل اجتماعی
پـی بردنـد .اولیـن جایی که برای شـروع همکاری مشـترک باهاشـون بـه توافق
رسـیدم و گفتنـد کـه از ایـن طرح حمایـت می کنیم موسسـه اطلس بـود .البته
قبلـش مـی خواسـتم بطـور خصوصـی ایـن کار رو انجـام بـدم ولـی یک سـری
مشـکالت جـدی بـرای راه انـدازی خصوصیـش بـود .مجمتع اطلس کـه این کار
رو قبـول کردنـد سـعی کـردم تیمـی رو جمع کنـم که ایـن کار رو انجـام بدیم.
نفـر دومـی کـه از همـون ابتـدای کار وارد شـد آقای نجفـی بود  .یـک تیم 5-6
نفـره تشـکیل دادیـم و حـدود سـه چهارمـاه کار مطالعاتـی روی رسـانه هـای
اجتماعـی مختلـف انجـام شـد و بـه یـک مـدل مفهومی بـرای شـبکه اجتماعی
افسـران رسـیدیم  .مسـئله بعـدی این بـود که چطور وارد اجرای افسـران بشـیم
 .قـرار شـد اقـای نجفـی که فـارغ التحصیل رشـته مهندسـی کامپیوتر دانشـگاه
شـریف بـود و اون سـال هـم دانشـجوی رشـته مدیریـت دانشـگاه عالمـه بودن
خودشـون زحمـت پیـاده سـازی نرم افـزاری این رو بکشـن و این بود کـه پروژه
افسـران شـروع شد .
محتـوای افسـران چقدر بـه اهدافی که بـراش درنظر گرفته شـده بود
نزدیک هست؟
موقعی که افسـران رو راه می انداختیم می خواسـتیم جایی باشـه که مخاطبین
حـزب اللهـی ( بـا تعریفـی کـه از این نـوع مخاطـب داشـتیم ) بتوننـد کنار هم
جمـع بشـن و بـه بحـث و تبـادل نظـر راجـع بـه مسـائل مختلـف اجتماعـی و
سیاسـی و فرهنگـی بپردازنـد و در زمینـه جنـگ نـرم فعالیت کننـد یعنی بحث
جنـگ نـرم خیلـی جـدی بود و بایـد یـه کار خوبی براش انجـام میشـد  .ما باید
سـراغ مخاطـب مـورد نظرمـون میرفتیـم و افسـران رو بهش معرفی مـی کردیم
تـا اینهـا باهـاش آشـنا بشـن و فعالیـت کننـد  .فکـر مـی کنـم مخاطـب هـای
اصلیمـون رو جـذب کردیـم البتـه نه صد در صد  ..احسـاس می کنـم 30 – 20
درصـد کسـایی کـه باید مـا رو می شـناختند  ،شـناختند وتعداد خوبیشـون هم
دارنـد تـو افسـران فعالیـت می کننـد  .قاعدتـا محتـوا رو بایـد کاربرهـا بگذارند
و مفهـوم شـبکه اجتماعـی همین هسـت کـه کاربرها محتـواش رو تولیـد کنند
و سـردبیری کننـد .مـن برداشـتم اینـه که بـا محتـوای مدنظر خودمـون فاصله
داریـم و چیـزی کـه االن هسـت رو نمـی پسـندم  .البتـه بـه ایـن معنی نیسـت
کـه محتـوای افسـران بـده  ..ارزیابـی مـن اینـه کـه یک حجـم خیلـی خوبی از
محتواهـای خـوب تـو افسـران وجـود داره ولـی اونطـور که بایـد دیده نمیشـه .
خیلـی از گـروه هـا تـو افسـران وجـود داره کـه تولیـد محتـوا در آنها بـه خوبی
انجام میشـه مثل گروه افسـران گرافیسـت و کانون نویسـندگان و سـایر گروه ها
 ..در ایـن جاهـا محتوایـی کـه مـا می خواهیـم و افسـران رو بـراش راه انداختیم
هسـت ولـی ایـن محتواهـا دیـده نمیشـن و مـا وظیمونـه کاری کنیـم کـه این
محتواهـا بیشـتر دیده بشـن و انگیـزه برای تولید این جنس محتوا بیشـتر بشـه.
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اینبــار بــرای مصاحبــه ســراغ مدیریــت ســایت افســران
یعنــی آقــای حجــت ملکــی رفتیــم .
کمابیــش اکثــر افســران ایشــون رو مــی شناســند  .جناب
ملکــی فــارغ التحصیــل مهندســی بــرق و مدیریــت MBA
در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد از دانشــگاه
صنعتــی شــریف و دانشــجوی دکتــری مدیریت رســانه در
دانشــگاه تهــران هســتند کــه مســئولیت هــای مختلفــی
رو در کارنامشــون ثبــت کردنــد و االن هــم مدیریــت
افســران رو بــه عهــده دارنــد  .ازشــون بــه خاطــر وقتــی
کــه در اختیــار نشــریه گذاشــتند تشــکرمی کنــم

منظور از مخاطب حزب اللهی چیه ؟
مخاطبـی کـه مدنظر مـا بود مخاطبی هسـت
کـه واقعـا دغدغـه فعالیـت تـو جنـگ نـرم
داشـت .تـو حـوزه بحـث هـای سیاسـی هـم
بـه آدمهـای سیاسـی و جنـاح هـای سیاسـی
منحصـر و محـدود نمیشـه  .انگیـزه مـا ایـن
بـود کسـانی کـه نسـبت بـه آرمـان هـای
انقلاب وفـادار هسـتند در یـک جایـی کنـار
هـم جمـع بشـن و بـا مهمتریـن جنگـی کـه
االن باهـاش مواجـه هسـتیم یعنـی جنگ نرم
شـروع بـه مقابله کننـد  .منظـورم از مخاطب
حـزب اللهـی چنیـن مخاطبـی بـود.
اینهـا یـک طیف هسـتند دیگـه ؟ چون
بیـن همیـن هـا هـم گاهـی اختلاف و
دعـوا پیـش میاد
مخاطـب حـزب اللهی قطعا یه طیف هسـت و
محـدود بـه یک آدم نمیشـه نمـی تونیم بگیم
طرفـداران آقـای فالنـی یـا فالنـی  ..ایـن یک
طیفـی هسـت از کسـانی کـه دغدغـه انقالب
رو دارنـد و دنبـال محقـق کـردن آرمـان های
انقلاب هسـتند  .اینهـا از نظـر مـا  ،مخاطـب
ما هسـتند.
آیـا در افسـران واقعـا بـه جنـگ نـرم
پرداختـه میشـه ؟
بحـث جنـگ نـرم یـک مقولـه خیلـی مهمی
هسـت کـه مصادیـق متفاوتـی داره  .تعریـف
کلـی تو حوزه جنـگ نرم اینه که دشـمن می
خـواد محاسـبات مـردم و مسـئولین رو عوض
کنـه این محاسـبات تـو حوزه های سیاسـی و
اجتماعـی و فرهنگـی وجـود داره یعنـی همه
فعالیتهـا در ایـن حوزه ها می تونـه فعالیت تو
حـوزه جنـگ نـرم باشـه  .خیلی ها بـرای این
موضـوع در بخـش های مختلف افسـران دارن
فعالیـت مـی کنند  .گـروه های خیلـی خوبی
فعالیـت مـی کنند و محتوای تولیدی افسـران
نسـبت به شـبکه هـای اجتماعـی دیگه خیلی
خیلـی بیشـتر هسـت ولـی آیـا مطالـب دیگه
ای هـم غیـر از جنگ نرم در افسـران هسـت؟
کـه بایـد گفت بله و بـا این هم موافق نیسـتم
کـه ایـن مطالـب در افسـران نباشـند چـون
باالخـره اینجـا یـک اجتمـاع هسـت و بـرای
اینکـه یک جامعه ای شـکل بگیره یک سـری
نیازهایـی هسـت کـه بایـد در کنـار همدیگـه
بـراورده بشـن امـا نبایـد بگذاریـم موضوعیت

جنـگ نـرم از بیـن بـره .مـن االن احسـاس
مـی کنـم داریم به همون سـمت میریـم و به
همین خاطر فرهنگ سـازی و حسـاس کردن
کاربرهـا رو شـروع کردیـم  .بایـد در ایـن فضا
مراقـب باشـیم و نگذاریـم افسـران فقـط بـه
معنـای دور هـم بودن یه سـری آدمها باشـه .
ایـن دور هم بـودن خیلی مسـئله مهمیه ولی
ایـن فقـط یک قـدم از کارهسـت .
در مقایسـه بـا سـایر شـبکه ها سـایت
افسـران رو چطـور ارزیابـی مـی کنید؟
شبکه اجتماعی افسران برای مخاطب خاص
ایجاد شده و نه برای هر مخاطبی  .ما خودمون
تمایل نداریم که هر مخاطبی لزوما تو افسران
باشه  .دوم اینکه برای مخاطب ایرانی هست
و با سطح تکنولوژی ایرانی  .به نظرم شبکه
اجتماعی افسران از نظر کاربرها و از نظر
محتوا از همه شبکه های اجتماعی داخلی
خیلی خیلی قویتر هست ولی از لحاظ بحث
های فنی مشکالتی داریم که این مشکالت هم
قابل مقایسه با شبکه های دیگر که از کدهای
اماده استفاده کردن نیست  .خدماتی که تو
افسران میدیم خیلی متنوع تر از شبکه های
دیگر هست چون ما خودمون این کدها رو
تولید کردیم و می تونیم روش کار کنیم .

انگیـزه مـا ایـن بـود کسـانی
کـه نسـبت بـه آرمـان هـای
انقلاب وفـادار هسـتند در یک
جایـی کنار هـم جمع بشـن و با
مهمترین جنگی کـه االن باهاش
مواجـه هسـتیم یعنـی جنـگ
نـرم شـروع بـه مقابلـه کننـد
نکتـه بعدی مخاطب های اون سـایت هسـت
 .از نظـر فنـی وقتـی یـک سـایت داریـد با دو
سـه هـزار تـا کاربـر ،مشـکالت شـما از یـک
جنسـه ولی وقتی یک سـایت دارید با سـی و
خـرده ای هـزار کاربر مشـکالت کامال متفاوت
میشـه و ترافیکـی کـه در سـایت بوجـود میاد
خودش مسـئله درسـت می کنه  .خیلی از این
مشـکالتی کـه دارید مـی بینید بـه خاطر اینه
کـه افسـران وارد مرحلـه دیگـری از زندگیش
شـده و از نظـر مخاطـب و ترافیـک وارد یـک
گـروه دیگـری از رسـانه هـای اجتماعی شـده
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و بـه همیـن خاطـر بایـد تغییـرات جـدی در
زیـر سـاختهای افسـران ایجاد بشـه تـا بتونیم
بـه نیازهـای مخاطـب پاسـخ بدیـم کـه البته
 80 – 70درصـد کار انجـام شـده و در گام
هـای آخـرش هسـتیم  .امیـد داریـم بعـد از
ایـن تغییـرات خدمـات بـه کاربـران و میـزان
رضایـت آنهـا خیلـی بهبـود پیـدا کند .
در ضمـن افسـران یـک  social newsهسـت و
مقایسـه اش با شـبکه های اجتماعی مقایسـه
درسـتی نیسـت .اصلا کارکـرد و ماموریـت
افسـران بـا اونهـا متفاوت هسـت.
گفتید تمایـل ندارید هـر مخاطبی وارد
سـایت بشـه ولـی کاربـران بـه حضور
افـرادی مثـل کاربر حامـی اسـراییل یا
حامـی فتنـه گـران اعتـراض داشـتند
کـه چـرا پروفایل اینها بسـته نمیشـه .
جریـان چیه ؟
ببینیـد ایـن کـه مـا تمایـل نداریـم بـا اینکه
اینهـا بیاینـد یـا نـه دوتـا مسـئله متفـاوت
هسـت  .مـا یـک سـری ابزارهایی داریـم برای
اینکـه تعییـن کنیم چه کسـانی وارد افسـران
شـوند  .اینکـه میگیـم تمایـل نداریـم یعنـی
سیاسـت کلـی مـا این نیسـت کـه اسـراییلی
هـا بـه افسـران بیایند  ،سیاسـت کلـی ما این
نیسـت کـه فتنـه گـران بـه سـایت بیاینـد .
کانالهایـی کـه بـرای تبلیـغ افسـران داریـم و
تصویـری کـه از افسـران ارائه مـی دهیم برای
مخاطـب هدفی هسـت کـه می خواهیـم وارد
افسـران شـود ولـی ممکنـه یـک اسـراییلی یا
فتنـه گـر هـم وارد سـایت شـود  .مـا بـا اینها
طبـق قانـون برخـورد مـی کنیـم  .مـا یـک
قانونی در افسـران داریم که تا وقتی کسـی از
قانـون تخطـی نکرده ما بـا اون برخوردی نمی
کنیـم  .اینـم عـرض کنـم کـه روزهـای اولـی
کـه داشـتیم مطالعـه روی افسـران رو شـروع
میکردیـم یکـی از بحثهـای جدیمـون این بود
کـه وجـود تفکـر مخالـف در افسـران بـه بچه
هـا کمک مـی کنه و کسـی که از بیـرون آمد
و افـکار و حرفهـای متفاوتـی داشـت رو نباید
فـورا بیرونـش کنیم و بـه این آدم تـا وقتی به
قانـون افسـران پایبنـد باشـه اجـازه حضور در
سـایت رو میدهیـم  .پس اگر کسـی اینطوری
بیـاد اصال چیز بدی نیسـت مثلا اون کاربری
که از سـرزمین های اشـغالی آمـد مطالبی رو
مطـرح کـرد و باعث شـد کاربـران افسـران به

تحـرک بیفتنـد و بیشـتر محـک خوردنـد و مـن
انتظـار داشـتم بچـه هـا در مواجهـه بـا اون خیلی
بیشـتر از اینهـا فعالیـت داشـته باشـند و محتـوا
تولیـد کننـد ولـی آیا اگـر اون کاربر مـی آمد و به
ارزش هـای مـا توهیـن می کـرد و قانون افسـران
رو زیـر پـا میگذاشـت مـا بهـش اجـازه فعالیـت
میدادیـم ؟ نخیـر اجـازه نمیدادیـم  .نکتـه بعدی
هـم اینـه کـه خـود کاربـران سـایت هـم نباید در
مواجهـه بـا ایـن نـوع ورودی هـا قانـون رو زیـر پا
بگذارنـد کـه در اینصـورت بـا اونهـا هـم مطابـق
قوانیـن سـایت برخـورد خواهـد شـد و ایـن بـه
معنـای حمایـت از کاربـر غیرهمفکـر نیسـت .

وجـود تفکـر مخالـف در افسـران
بـه بچـه هـا کمـک مـی کنـه و
کسـی که از بیـرون آمـد و افکار
و حرفهـای متفاوتـی داشـت رو
نبایـد فـورا بیرونـش کنیـم و بـه
ایـن آدم تـا وقتـی بـه قانـون
افسـران پایبنـد باشـه اجـازه
حضـور در سـایت رو میدهیـم
تعریف شـما از عبـارت «فرهنگ افسـرانی
» چیـه ؟ اصلا چنیـن چیـزی بطـور خاص
وجـود داره؟
یکـی از نقـاط ضعـف مـا اینـه کـه در حـوزه
مدیریـت رسـانه اجتماعـی دانـش زیـادی وجـود
نـداره کـه ایـن موضـوع در ایـران بـه صفـر میـل
میکنه.اینـو از جایـگاه کسـی کـه داره دکتـرای
مدیریـت رسـانه مـی خونـه و بطـور تخصصـی در
رسـانه هـای اجتماعـی فعالیـت مـی کنـه عـرض
مـی کنـم  .در دانشـگاه ما هیـچ دانشـی در رابطه
بـا مدیریـت جوامـع مجازی وجود نـداره  .من یک
سـری تحقیقـات هم کـردم متاسـفانه چیـزی که
بـه درد مدیـر جوامـع مجـازی بخـوره در مباحث
بیـن المللـی هم نیسـت یـا به نـدرت پیدا میشـه
یعنـی کلـی منابـع رسـانه اجتماعـی داریـم ولـی
غالبـا تحلیـل خـود رسـانه هـای اجتماعـی یـا
تاثیـری کـه رسـانه اجتماعـی روی موضـوع دیگر
داره هسـت امـا تعـداد مقاالتی که بـرای مدیریت
جوامـع مجازی باشـه از انگشـتای دوتا دسـت هم
کمتـره !
یکـی از سـختی هـا همینه کـه بایـد خودمون در
ایـن فضـا دانش تولیـد کنیم که الحمـدهلل یکی از
کارهایـی کـه شـروع کردیـم همیـن تولیـد دانش
هسـت و سـعی مـی کنیم کـه مکتوبـش کنیم .
این عبارت فرهنگ جوامع مجازی عبارتی هسـت

کـه خودمـون درسـت کردیـم و مـن قبلا ندیدم
جـای دیگری وجود داشـته باشـه  .با ایـن دیدگاه
کـه جامعه مجـازی هم باالخره یک جامعه هسـت
و خیلـی از پارامترهـای جوامـع حقیقـی رو دارنـد
،شـروع کردیـم بـه تولیـد ادبیـات  .مثلا راجع به
فرهنـگ جوامـع دانشـگاهی مطلـب وجـود داره و
کار شـده  ،راجـع بـه فرهنـگ سـازمانی مطلـب
وجـود داره ولـی راجـع به فرهنـگ جوامع مجازی
چیـزی وجـود نـداره  .تعریـف کلـی ایـن فرهنگ
هـم یعنـی یـک سـری ارزش هـا و باورهایـی کـه
بیـن افـراد جامعه مشـترک هسـت ،نهادینه شـده
و گاهـی در قالـب بعضـی نمادهـا خودشـو نشـون
میـده  .در افسـران شـروع کردیـم بـه تحقیـق که
ایـن باورهـا رو اسـتخراج کنیـم  .البتـه یه سـری
مـواردش کاملا مشـخصه  .مثلا بدیهیـه کـه در
افسـران دغدغـه فعالیـت در جنگ نـرم از همه جا
بیشـتر هسـت  .تعـداد بسـیار زیـادی از کاربـران
افسـران برای سـرگرمی وارد این سـایت نشده اند
و دنبـال فعالیـت کـردن هسـتند ولـی در جوامـع
مجـازی دیگـر خیلـی اینطـور نیسـت  .اینکـه در
افسـران تولیـد محتوا کـردن یک ارزش محسـوب
میشـه و اگـر کسـی محتـوا تولیـد کنـه خیلی ها
ازش تشـکر و تقدیـر مـی کنند و مطلبش بیشـتر
دیـده میشـه اینهـا یعنی همـون فرهنگ افسـران.
فرهنـگ یعنـی چیزهایـی کـه در جامعه ارزشـه .
در افسـران ایـن چیزهـا خیلی ارزش هسـت و در
جوامـع دیگـه اینقـدر پررنگ نیسـت  .بـه هرحال
طـی یک کار مفصل داریم مولفه هاشـو اسـتخراج
مـی کنیـم کـه ان شـاء اهلل شـاید بعـدا بشـه در
قالـب مقالـه هم ارائـه داد .
آیـا ایـن عبـارت «افسـران قدیمـم
ارزوسـت »..کـه هرچندوقـت یکبار توسـط
کاربـران گفتـه میشـه بـه خاطـر تغییـر
فرهنـگ افسـران هسـت ؟ آیـا اصلا بـه
افسـران قدیـم و جدیـد اعتقـادی دارید ؟
بلـه  ...اینکـه به مرور زمـان در هرجایـی تغییرات
بوجـود میـاد طبیعـی و ناگزیرهسـت ولـی اینکـه
افسـران در قدیـم وضعـش بهتـر بـوده یـا االن به
نظـرم خیلـی نمیشـه گفـت چـون اگـر بخواهیـم
وضعیـت رو تحلیـل کنیم بایـد  40 - 30مولفه رو
همزمـان درنظـر بگیریـم و این مولفه ها را نسـبت
بـه قبـل مقایسـه کنیـم و ببینیم کدومـش بهتره
 .مـن اعتقـاد نـدارم کـه در مجمـوع ایـن – 30
 40تـا مولفـه  ،افسـران ضـرر کـرده امـا قطعـا در
برخـی مولفـه هـا تنـزل داشـتیم این مولفـه های
فرهنگـی کـه گفتـم قبلا خیلـی پررنگ تـر بوده
یـک مـدت کـم رنگ شـد ولـی االن هم بـا تالش
کاربـران خـوب افسـران و تـا حـدی تلاش هـای
مدیریـت دوبـاره داره پررنـگ تر میشـه .
یکـی از کارایـی کـه در ایـن موضوع داریـم انجام
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میدیـم راه انـدازی گنجینـه هسـت  .فلسـفه راه
انـدازی گنجینـه  ،بهـا دادن به تولید محتوا سـت
 .در آینـده هـم مـی خواهیـم کاری کنیـم کـه
محتـوای گنجینـه خیلی بیشـتر دیده بشـه  .اینها
نگـه داشـتن ارزش هاسـت  .در برخـی مولفـه هـا
هم رشـد داشـتیم مثلا اینکـه  100نفر بشـینیم
بـا هم حـرف بزنیم یـک تاثیـری داره و اگر روزی
 2000نفـر الگیـن کننـد یـک تاثیـر دیگـه داره .
بایـد سـعی کنیـم در مـواردی کـه تنزل داشـتیم
بـه سـطح قبلـی برگردیـم و حتی بهتر هم بشـیم
و ایـن کاملا شـدنی هسـت و خـود کاربرهـا باید
انجامـش بـدن  .مسـئله دیگـر ایـن هسـت کـه
وظیفـه مدیـر شـبکه اجتماعـی وظیفـه اینقدری
کـه بچـه هـا فکـر میکنند نیسـت .

بدیهیـه کـه در افسـران دغدغـه
فعالیـت در جنـگ نـرم از همـه جـا
بیشـتر هسـت  .تعـداد بسـیار زیادی
از کاربـران افسـران برای سـرگرمی
وارد ایـن سـایت نشـده انـد و دنبال
فعالیـت کـردن هسـتند ولـی در
جوامـع مجـازی دیگر خیلـی اینطور
نیسـت  .اینکـه در افسـران تولیـد
محتـوا کـردن یـک ارزش محسـوب
میشـه و اگر کسـی محتـوا تولید کنه
خیلـی هـا ازش تشـکر و تقدیـر می
کننـد و مطلبـش بیشـتر دیده میشـه
اینهـا یعنـی همـون فرهنگ افسـران
شـما شـبکه هـای اجتماعـی دیگـر رو ببینیـد.
مدیـران هیچکـدام از آنهـا بـه اندازه مـا ورود پیدا
نکردنـد و ورود مـا از همـه شـبکه هـای دیگـر
بیشـتر هسـت  .البتـه قبـول دارم ایـن موضوع به
خاطـر ماهیت افسـران هسـت امـا ایـن مطالباتی
کـه از مدیریـت افسـران میشـه رو خـود کاربـران
مـی تواننـد خیلـی راحـت تر بـا ابزارهـای موجود
انجـام بـدن  .خیلـی ها غـر میزنن که چـرا فضای
افسـران اینطـوری شـده ؟! درحالیکه خـود همین
ادمهایـی که غـر میزنند به محتواهـای بی کیفیت
رای میـدن  .باالخـره این محتوا کـه  100تا 200
تـا رای میـاره همینطـوری که رای نیـاورده  ،خود
شـماها ایـن کار رو کردیـد  ،یـا بایـد بهـش منفی
میدادیـد یـا محتـوای باکیفیـت رو رای میدادیـد
 .در ایـن بحـث هـا ورود مـا خیلـی زیـاد بـوده
درحالیکـه خـود کاربرهـا مـی توانند حلـش کنند
 .بایـد اینهـا رو فرهنـگ سـازی کـرد مثلا منفی
دادن بایـد خیلـی راحـت تـر انجـام بشـه و نبایـد
توهیـن محسـوب بشـه  .یـک عـده مـی گفتنـد
اصلا منفـی رو حـذف کنیم کـه این پـاک کردن
صـورت مسـئله بـود و مـن اینو قبـول نـدارم و به

نظـرم یکـی از نقـاط قـوت افسـران همیـن وجود
رای منفـی هسـت .
گروه ها در سایت چه جایگاهی دارند ؟
یکـی از نقـاط قوت افسـران گروه ها هسـت  .االن
گـروه هـای خیلـی خوبـی در سـایت داریـم کـه
درحـال فعالیـت هسـتند و اتفاقـا  90- 80درصد
اصـل اون جنـگ نـرم هم در گـروه هـا داره اتفاق
مـی افتـه  .یکـی از وظایـف خودمـون مـی دونیم
گـروه هایـی کـه دارنـد خـوب فعالیـت مـی کنند
رو بیشـتر معرفـی کنیـم و بـه کاربران ارائه شـون
بدیـم و کمکشـون کنیـم  .بعضـی گروه هـا بودند
کـه کمـک خـارج از افسـران از مـا خواسـتند کـه
تـا جایـی کـه تونسـتیم براشـون انجـام دادیـم .
بـرای معرفـی کارهاشـون هم کـم نگذاشـتیم چه
بـه صـورت شـخصی و بـا کاربـری خـودم چـه بـا
ابزارهـای مدیریتـی کـه داریـم  .همـه گـروه هـا
خـوب نیسـتند ولی بـار اصلـی افسـران در جنگ
نـرم رو گـروه ها متحمل میشـن  .تقریبا 15 – 10
گـروه خـوب در افسـران داریم .
بایـد قدر کارایی که در افسـران میشـه را دانسـت
مثلا یـک چیـزی مثل نشـریه افسـران را در هیچ
شـبکه اجتماعـی داخلـی ندیـدم  .نمیگـم وجـود
نـداره ولـی مـن ندیـدم حداقـل  .یـک چیـزی
مثـل رادیـو افسـران یک کار بسـیار بسـیار بزرگ
و شـاخصی هسـت کـه داره انجـام میشـه  .اینکـه
برنامـه رادیویـی داره تولیـد میشـه  15 – 10 .نفر
کـه در جاهـای مختلـف کشـور هسـتند باهم می
نشـینند و کار مـی کننـد  .نمایشـنامه داره برنامه
شـون و از ایـن بحثهـا  ..بایـد قدر اینهـا رو بدونیم
و اینهـا داره در گـروه هـا اتفـاق میافتـه  .گـروه
شـفق و گـروه فریـم دو تـا از بهتریـن گـروه های
افسـران هسـت  .کانـون نویسـندگان همینطـور ..
خنـده حلال بـه نظرم کـم فروغ شـده  .افسـران
گرافیسـت گـروه خیلـی خوبـی هسـت فعالیـت
هـای خیلـی خوبـی درش انجـام میشـه  ..گـروه
ترنـج گـروه خیلی خوبیـه و داره فعالیـت میکنه .
بـه نظـرم اصـل اتفاق مـورد نظر مـا در ایـن گروه
هـا مـی افته .
امتیاز و شاخص فعالیت گروه ها با هر فرمولی
که هست خیلی روی دیده شدن گروه های
خاص تاثیری نداره آیا این ضعف افسرانه یا
ضعف فعالیت گروه ها ؟
ببینیـد چندتـا مسـئله اسـت  :گـروه هایـی وجود
دارنـد کـه یـک سـری آدم بـا عقایـد شـبیه هـم
دارنـد تـوش کار میکننـد  .اینهـا تونسـتند کلـی
آدم جمـع کننـد و باهـم کار کننـد  ،ایـن قـوت
مدیـر اون گـروه هسـت و ایـن ایـراد نـداره  .گروه
هایـی کـه گرایش هـای سیاسـی مختلـف دارند ،
گـروه هایـی کـه روی یـک موضـوع تمرکـز دارند

 ...اینهـا نقطـه قـوت هسـت و نقطه ضعف نیسـت
 .امـا در ارائـه گـروه هـای برتـر  ،آمـار مـا کیفـی
کمـی هسـت  .شـاخص هـای مـا
نیسـت بلکـه ّ
مـی خـواد بگـه چـه جامعـه خوبـی شـکل گرفته
 ..تعـداد آدمهـاش چقـدر هسـت  ..تعامـل ایـن
آدمهـا با همدیگـه چقدر هسـت  ...محتواهایی که
میگذارنـد چقـدر مـورد قبـول واقـع میشـه  ..امـا
مـا بایـد کاری کنیـم کـه گـروه هـای کیفـی هم
معرفی بشـن  .بـرای این کار ابـزاری مثل گنجینه
درسـت شـده و مدیریتـش هـم غالبـا در اختیـار
مدیـران همـان گروههـای کیفـی اسـت .خـود ما
هـم بـا ابزارهـای شـخصی کـه در اختیـار داریـم
سـعی مـی کنیـم ایـن کار رو انجـام بدیـم.
در ایـن مرحلـه جـا داره از تاسـیس کانـون
نویسـندگان هـم تشـکر کنـم  .گـروه کانـون
نویسـندگان کـه راه افتـاد بـه نظـرم تـا همیـن
االن تاثیـر جـدی داشـته روی محتواهایـی کـه تا
قبلـش  5یـا  10تـا رای داشـت و رسـیده بـه 30
–  40تـا رای  .ایـن خیلـی اتفـاق خوبیـه  .ایـن
محتواهـا جـزء محتواهای غنی افسـران هسـتند و
جـزء محتواهایـی هسـتند که بایـد تولیـد و دیده
شـوند  .ان شـاء اهلل در تغییرات بعـدی یک کمک
جـدی به این محتواهـای تحلیلی خواهیم داشـت
تـا بیشـتر از ایـن دیـده شـوند .

باید قدر کارایی که در افسـران
میشـه را دانسـت مثال یک چیزی
مثـل نشـریه افسـران را در هیچ
شـبکه اجتماعی داخلـی ندیدم
چرا برای ممانعت از موازی کاری هیچ نطارتی
روی تایید گروه ها وجود نداره؟
در بحـث گـروه هـا دوتـا رویکـرد وجـود داره :
رویکـرد اول اینکـه گـروه هـا رو خیلـی سـفت و
سـخت بگیریـم و بـه ایـن راحتـی اجازه تاسـیس
گـروه ندهیـم کـه ایـن کار معایـب و هزینـه های
خـودش رو داره  .دوم اینکـه اجـازه بدیـم گروه ها
بـا هـم فعالیـت کننـد  ،رقابت کنند و هـر گروهی
کـه تونسـت بیشـتر کار کنـه  ،موفـق تـر باشـه.
افسـران شـبکه اجتماعـی هسـت و ما باید سـعی
کنیـم تـا جایـی کـه میشـه دخالـت مدیریـت به
حداقـل برسـهو فقـط در مـوارد ضـروری صـورت
بگیـره .
ببینیـد مثلا ممکنـه یـک گروهـی خیلـی خوب
نباشـه ولـی کاربـر دیگـری مـی خـواد بـا انگیـزه
بیشـتر و دانـش بیشـتر گروهـی مشـابه اون گروه
ایجـاد کنـه مـا نمی تونیم بـه اون بگیـم حتما برو
تـو گـروه قبلـی ! شـاید اصلا اختالف نظـر جدی
باهـم داشـته باشـند  ..پس اینکه مدیریـت در این
سـطح بیـاد دخالـت کنـه مـن اعتقـاد نـدارم  .به
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نظـرم اگـه گروه هـا اون قوانیـن اصلـی رو رعایت
کننـد و تخلـف نداشـته باشـند اجـازه فعالیـت
بهشـون بدیم .
البتـه این مسـئله هم هسـت کـه معمـوال کاربران
هنگام تشـکیل گروه  ،گروه های قبلی رو بررسـی
نمـی کننـد کـه ببیننـد چنیـن گروهی هسـت یا
نـه و ایـن باعث میشـه گـروه های موازی تشـکیل
بشه .
برای سـاماندهی بخـش برگزیده هـا برنامه
ای داریـد ؟ چـون معمـوال بـا لینکهـای نه
چنـدان جالـب پر میشـه !
در بحـث برگزیـده هـا با تغییـر تعـداد آرای الزم
بـرای برگزیـده شـدن مـا میتونیـم مدیریتمـون
رو انجـام بدیـم .چنـد وقـت پیـش تغییراتـی در
«تعـداد آرا بـرای برگزیـده شـدن» در افسـران
انجـام دادیـم کـه اتفاقـا مقاومت شـد ولـی تقریبا
اغلـب افـرادی کـه مقاومـت کردنـد بعـدا بـه این
نتیجه رسـیدند که تصمیم درسـتی بـوده .یکی از
سـختی هـای کار در افسـران ایـن هسـت کـه هر
کاری مـی کنیـد خیلـی هـا مقاومـت مـی کننـد.
یـک سـری ایـن گـروه .یـک سـری آن گـروه .بـا
انگیـزه هـای مختلف.
تغییـر آرای برگزیده شـدن تاثیر جدی داشـت در
ایـن فضـا و کار دیگـری که باید بکنیم این هسـت
کـه کاربرهـا را بـه رای دادنشـون حسـاس کنیـم.
ایـن خیلـی مهمـه .عـرض کـردم اصـل اتفـاق ها
در افسـران توسط کاربرهاسـت .ابزارهای مدیریت
خیلـی ابزارهای محدودی اسـت .کاربران ابزارهای
زیـادی دارنـد که خوب اسـتفاده نمـی کنند و اگر
از ایـن ابزارهـا خـوب اسـتفاده کننـد  99درصـد
مشـکالت افسـران بـر طـرف مـی شـود .در بخش
برگزیـده هـا کاربرهـا بایـد خیلـی خـوب و دقیق
رای بدهنـد .ایـن خـوب رای دادن کمـک مـی
کنـد بـه اینکـه چه محتوایـی برگزیده شـود و چه
محتوایـی برگزیـده نشـود .رای دادن بـه مطلـب،
پیـام بـه کاربر اسـت که رفتـارش رو تکـرار کنه یا
نکنـه .رفتـار او رو تقویت یا تضعیـف می کنه.قتی
رفتـار تقویـت مـی شـود بیشـتر تکرار می شـود و
وقتـی تضعیـف مـی شـود کمتـر تکرار می شـود.
در مسـئله رای دادن بـرای برگزیده شـدن
برخـی از کاربرهـا هسـتند که لینـک های
سـایت خـود را می گذارنـد و کاربـری های
متعـددی هـم دارنـد کـه بـه وسـیله آنهـا
لینـک رو برگزیـده مـی کنند و در حاشـیه
امنـی هـم قـرار گرفته انـد .اینجـا باید چه
کار کرد؟
مـن یـک نکتـه رو بگـم کـه مسـئله مولتـی یوزر
چنـد نکتـه منفـی دارد .یکـی اینکـه کاربرهـا می
گوینـد بـه ما منفـی میـدن ! اینجـا مهمترین کار

اینـه که حساسـیت کاربرهـا به منفی پاییـن بیاد.
منفـی بخوردند مگـه چه اتفاقی مـی افته؟ طوری
مـی نویسـند منفـی خوردیـم کـه انـگار گلولـه
خوردنـد!! خـود مـن در برهـه هایـی هـر مطلبـی
مـی گذاشـتم تعـدادی کاربـر منفـی مـی دادنـد.
مـن بـه انـدازه یـک هفتـه ،دو هفتـه بـه ایـن کار
توجهی نکردم تا پشـیمون شـدند و ادامـه ندادند.

اینجـا مهمـترین کـار اینـه کـه
حساسیت کاربرها به منـفی پایین
بیاد .طـوری می نویسـند منفی
خوردیم که انگار گلوله خوردند!!
پـس اصـل کار بـی توجهـی و گـزارش دادن بـه
مدیریـت اسـت .گزارش بـه مدیریت هـم به معنی
جـار زدن و هـوار زدن در سـایت نیسـت .اگـر این
اتفـاق رخ بـده  90درصـد کار حل شـده اسـت.
یـک بخـش کار هـم دسـت مـا اسـت .مـا یـا باید
در ایجـاد کاربـری سـخت بگیریـم یـا بعـد بیاییم
نظـارت کنیـم .نظـارت بعـد یعنـی اول اتفاقـی
بیفتـه بعـد مـا اقـدام کنیـم .مـا در منابع انسـانی
هـم محدودیـت داریـم و نمـی تونیـم هـر اتفاقـی
افتـاد در مـدت کوتاهـی واکنـش نشـون بدیـم.
کاربرهـا باید صبرشـون رو بیشـتر کنند مـا هم از
ایـن طـرف کارمـون رو انجـام میدیـم.
کاربـران مولتـی
نکتـه دیگـه اینکـه داریـم بـرای
ِ
یـوزر سیسـتم جدیـدی مـی نویسـیم کـه دسـت
مـا رو خیلـی بـاز می کنـه  .در این مسـئله هم ما
تاکیـد داریـم اگـر واقعـا معلوم شـد کاربـر مولتی
یـوزر اسـت برخـورد کنیم نه براسـاس شـک  .اگر
بخواهیـم بر اسـاس شـک عمـل کنیم بایـد تعداد
زیـادی کاربر بسـته شـوند!
امـا ایـن بحـث کـه کاربـری هـای مولتی یـوزر به
خودشـان رای مـی دهند ،این سـمت ماسـت و ما
بـا سیسـتم جدیدمـان خیلـی راحـت تـر میتونیم
عمـل کنیم.
آیـا بـاال رفتـن عـدد رای بـرای برگزیـده
شـدن لینـک هـا باعـث تبلیغ هـای خارج
از عـرف در افسـران نشـده ؟
ایـن کارهـا جزء فرهنگ افسـران نیسـت .یکی از
عواملـی کـه فرهنـگ فضـای مجازی رو می سـازه
شـبکه هـای اجتماعی دیگـر هسـت .باالخره نمی
تـوان گفـت کسـی کـه قبلا فیس بـوک بـوده به
افسـران نیـاد .ایـن هـا بـا همـون نـگاه مـی آیند
و فعالیـت مـی کننـد .اونجـا رفتارهایـی متـداول
هسـت امـا مطلـوب مـا نیسـت .مثلا عکـس آقـا
رو مـی گـذاره و مـی نویسـه هـر کـی دوسـتش
داره مثبـت بـده !! یـا حتـی «هـر کی مثبـت نده
دسـتش بشـکنه» !! در ایـن مـوارد مـن حتمـا

منفـی داده ام .بـه عکـس آقـا یـا محتـوای خـوب
کـه منفـی نـدادم به نـوع رفتـار کاربر منفـی داده
ام .مطمئـن باشـید اگـر در ایـن موارد بـی تفاوت
باشـیم و حتـی مثبـت بدیـم بعـدا دچـار مشـکل
میشـیم .در ایـن فضـا کاربرهـا بایـد وارد شـوند و
از فرهنـگ افسـران در مقابل فرهنـگ های بیگانه
حراسـت کنند.
بعضـی هـم از دسـته بندی اشـتباه بـرای برگزیده
شـدن سـریع تر اسـتفاده مـی کنند!
اینهـا رو بایـد کاربـران دقـت کننـد .االن روزانـه
 1500تـا  2000لینـک وارد افسـران مـی شـود و
مـا آدمـی نداریـم که همـه اینهـا رو بررسـی کنه.
نظـارت بایـد سـمت کاربرها بـرود .البتـه در بحث
دسـته بندی کار سـختی هسـت .قبول دارم اینکه
کاربرهـا چـک کننـد و بعد رای بدن  ،کار سـختی
هسـت .امـا نبایـد اینطور باشـه کـه این اتفـاق ها
بیفته .

عکـس آقـا رو مـی گـذاره و
مـی نویسـه هـر کی دوسـتش
داره مثبـت بـده ! یـا حتـی
«هـر کـی مثبـت نده دسـتش
بشـکنه» !! در ایـن مـوارد
مـن حتمـا منفـی داده ام
اشاره کردید برای برخی از اقدامات با
مقاومت کاربرها رو به رو شدین  ،برخی از
کاربرها انتظار دارندیک سری از اقدامات با
نظرسنجی انجام بشه  .نظر شما چیه؟
در حـوزه تغییـرات برخـی از مـوارد کارشناسـی
سـت .مـا بـه کار کارشناسـی اعتقـاد داریـم .پس
در ایـن زمینـه هـا مـا حتمـا بـه نظر کارشناسـان
رجـوع مـی کنیـم .امـا در برخـی از زمینـه هـا
موضـوع اصلا کارشناسـی نیسـت .بلکـه سـلیقه
ایـه .در ایـن مـوارد مـی تونیـم بـه فـرض  ،نظـر
کاربرهـا رو ارزیابـی کنیـم .ایـن هم بـه معنی این
نیسـت کـه رفرانـدوم بگذاریـم!
مـی تونیـم از ابزارهـای مختلـف نظـر کاربرها رو
ارزیابـی کنیـم .همانطـور کـه تـا االن بارهـا ایـن
کار رو کـرده ایـم .مطمئـن باشـید اگر بـرای همه
کارهای افسـران میخواسـتیم نظرسـنجی داشـته
باشـیم افسـران دچـار شکسـت مـی شـد .چـون
کاربرهـای مختلفـی داریـم  :از  17 ،16سـاله تـا
 50سـاله .هـر کـدوم از اینهـا در یـک زمینـه ای
تخصـص دارنـد .بنابرایـن نظـری کـه در ایـن فضا
گرفتـه میشـه نظـر درسـت و دقیقـی نیسـت .مـا
تاکیـد داریـم تـا جایـی کـه میشـه دنبـال نظـر
کارشـناس باشـیم .بعـد از ایـن مـوارد  ،جایی که
مربـوط بـه سـلیقه شـد بـه سـراغ کاربرهـا مـی
رویم.
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آیـا میشـه امیـدوار بـود کـه روزی
مشـکالت فنـی سـایت تمـوم بشـه ؟

مشـکالت فنـی چندتـا دلیـل داره  .یکیـش
محدودیـت هـای زیرسـاختی هسـت یکـی
محدودیـت هـای مالـی بعلاوه دانـش مـا هـم
در بحـث فنـی محـدود هسـت  .ایـن محدودیـت
هـم لزومـا بـرای مـا نیسـت  .خیلـی از تیـم های
داخلـی ( تقریبـا همـه تیـم هـای داخـل کشـور )
ایـن محدودیـت رو دارنـد و تـا جایی کـه میدونم
فقـط یـک یـا دوتـا شـبکه اجتماعـی هسـتند که
مشـکالت فنـی شـون زیـاد نیسـت  .مـا داریـم
دانشـمون رو باالتـر مـی بریـم و زیرسـاخت هـای
مناسـبی فراهـم مـی کنیـم .

داریـم تمـام تالشـمون رو میکنیـم
کـه نـرخ خطاهـا رو پاییـن بیاریـم
شـما مطمئـن باشـید بـزودی
افسـرانی کـه مـی بینیـد اوضاعـش
از امـروز خیلـی بهتـر خواهـد شـد
ولـی اینکـه ایـن خطاهـا صفـر
بشـه چنیـن اتفاقـی نخواهـد افتاد.
در بهتریـن شـبکه هـای اجتماعـی هـم اینطـور
نیسـت در فیسـبوک و پلاس هـم ایـن مسـائل
رو داریـم  .ایـن وعـده رو بـه کاربـران میـدم کـه
ان شـاء اهلل در آینـده نزدیـک خدماتـی رو ارائـه
خواهیـم داد کـه از نظـر کیفیـت مباحـث فنـی
قابـل رقابت با شـبکه هـای اجتماعی بیـن المللی
باشـد .

پایان بخش اول
اگـــر مـــی خواهیـــد بدانیـــد :
چـرا برخـی مسـئولین فعـال در فضـای

مجـازی بـه افسـران نمـی آینـد ؟
محتـوای خـوب و برنامـه مدیریـت بـرای

حمایت از محتواهای تولید شـده چه هست ؟
چطور با شـهید احمدی روشن آشنا شدند ؟
قـرار افسـرانی و اطالعـات مفیـد دیگـر ...

بخـش دوم مصاحبـه را
در شـماره بعـد بخوانید

چند مســئله دربــاره روزه
.1تزریق آمپول در حال روزه:
الف)تزریق هیچ نوع آمپول مبطل روزه نیست.
آیات عظام:اراکی،تبریزی،خویی،سیستانی،صافی،گلپایگانی،نوری
ب)فقط آمپول تغذیه ای بنابراحتیاط واجب جایز نیست.
آیات عظام:امام خمینی(ره)،مکارم،زنجانی
ج)باید از آمپول تغذیه ای اجتناب کند.
آیت اهلل بهجت(ره)،آیت اهلل فاضل(ره)
د)آمپــول تغذیــه ای و تقویتــی و آمپولــی کــه در رگ تزریــق
میشــود بنابراحتیــاط جایــز نیســت.

روزه ی آن روز بــر او واجــب نیســت و بایــد قضــای آن را بجــا
اورد.
.2بعــد از ظهــر برســد:روزه اش باطــل اســت و بایــد قضــای آن
را بجــا آورد* .توضیــح المســائل،م1714،1721،1722،1723
در برگشــت از سفر،رســیدن بــه حــد ترخــص ،بــرای روزه اثریندارد؛بنابرایــن اگــر پیــش از ظهــر بــه حــد ترخص برســد
ولــی هنــوز بــه وطــن یــا جایــی کــه میخواهــد ده روز بمانــد
نرســیده ظهــر شــود،نمیتواند نیــت روزه کنــد.

امام خامنه ای
س  :767نظــر شــريف جنابعالــى دربــاره تزريــق آمپــول و
ســاير تزريقــات نســبت بــه روزهداران در مــاه مبــارک رمضــان،
چيســت؟
ج :احتيــاط واجــب آن اســت کــه روزهدار از آمپولهــاى مقـ ّوى
يــا مغـ ّ
ـذى و هــر آمپولــى کــه در رگ تزريــق مىشــود و نيــز
انــواع ســرمها خــوددارى کنــد ،لکــن آمپولهــاى دارويــى
کــه در عضلــه تزريــق مىشــود و نيــز آمپولهايــى کــه بــراى
ـس کــردن بــه کار مــىرود ،مانعــى نــدارد.
بىحـ ّ

ســوال :ســجده کــردن در برابــر ضریــح چــه
حکمــی دارد؟
ج :ســجده کــردن بــه عنــوان عبــادت و بندگــی ،فقــط در
مقابــل خــدا ممکــن اســت؛ زیــرا ســجده نهایــت خضــوع اســت
و مختــص کســی اســت کــه در نهایــت کبریــا و عظمــت باشــد.
اگــر ســجده بــرای غیــر خــدا باشــد ،معصیــت و حــرام اســت،

.2حکم روزه مسافر:
الف)به سفر رفتن(آغاز سفر):
.1قبــل از ظهــر بــه ســفر مــی رود:وقتــی بــه حــد ترخــص
رســید،روزه اش باطــل مــی شــود و اگــر قبــل از آن روزه را
باطــل کنــد،
بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد.
.2بعــد از ظهــر بــه مســافرت مــی رود:روزه اش صحیــح اســت و
نبایــد آن را باطــل کنــد.
ب)از سفر برگشتن(پایان سفر):
.1قبل از ظهر به وطن یا جایی که بنا دارد ده روز بماند برسد:
*.1اگر کاری که روزه را باطل میکند،انجام نداده است؛باید نیت
روزه کرده و روزه ی آن روز را تمام کند و صحیح است.
*.2اگــر کاری کــه روزهــرا باطــل کنــد انجــام نــداده اســت؛

بــا ایــن حــال اگــر ســجده بــرای شــکر و خضــوع در برابــر خــدا
باشــد ،ماننــد ســجده مالئکــه بــرآدم علیــه الســام و بــرادران
یوســف علیــه الســام بــدون اشــکال اســت.
ســید کاظــم یــزدی ســجده ی برخــی از مــردم نــزد قبــر ائمــه
معصــوم علیهــم الســام را اشــکال مــی دانــد ،مگــر آنکــه قصــد
آنــان «ســجده ی شــکر باشــدکه موفــق بــه زیــارت شــده انــد».
بــه فتــوای برخــی فقهــا چنیــن ســجده شــکری «اجــر هــم
دارد ».امــام خمینــی در اینبــاره مــی نویســد« :ســجده کــردن
بــرای غیــر خداونــد متعــال حــرام اســت و بعضــی از مــردم عوام
کــه مقابــل قبــر امامــان علیهــم الســام پیشــانی را بــه زمیــن
مــی گذارند،اگــر بــرای شــکر خداونــد باشــد ،اشــکالی نــدرد؛
وگرنــه حــرام اســت ».البتــه ایــن ســجده نبایــد بــه گونــه ای
باشــد کــه در نظــر ســایر مردم،بــرای امــام جلــوه کنــد.
منبع :آداب زیارت/نوشته  :محمدباقر پورامینی
فرستنده ghalandar :
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آرام قدم بردار
مراقب باش
غبار قدم زائر بر زمین است
رسفرو انداز و ببین
پا نگذاری
بر جای قدوم عطر آگین اش
با ِل پرواز دارد
و طواف می کند
و تو دو چشم تر داری
و نگاه می کنی!
*
إذن بگیر و روانه شو
حواست باشد
سنگ فرش مقدس اش
َمقدَم عباد صالح عصور است
آسامنش مطاف مالئک است
جای جای زمین اش
َمهبِط عرشیان است
بال گسرتانیده اند
و فرش کرده اند
آیا تو پاک کرده ای؟
آماده ای برای دیدار؟
*
غوغایی برپاست
همه می ستانند از خان کَ َرم
تو نیز دل بگشا و بطلب
از واسطه فیض تو نیز بخواه
تا نشانت دهد
حلقه اتصال زمین و آسامن کیست
منی دانم توجه ات به اوست
یا به کاشی و آیینه و گچربی؟!
حواست به هر کدام است
از همو هم خواهی گرفت
از آنها هیچ چیز
و از او همه چیز...
شاعرMahdiyar7 :
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سنگ صبور بی کسی من  ،حبیب من
شمش الشموس وادی طوس ای غریب من
ای عشق من زیارت تو جای خود ولی
کی می شود زیارت جدت نصیب من
یک عمر پای پنجره ات قفل ها زدم...
با صد امید بر در این خانه آمدم
عادت شده فقط ز تو حاجت طلب کنم
این بار هم به حرمت سقا نکن ردم
ساقی رضا شود که مرا هم رضا کنی؟
یک شب برای بی رس و پاها دعا کنی؟
از آن نگاه های خدایی به من کنی
یک کربال برای دمل دست و پا کنی؟
من را رضا اگر نکنی گریه می کنم
بر من دعا اگر نکنی گریه می کنم
جان خودت که خسته شدم  ،قسمت مرا
کربوبال اگر نکنی گریه می کنم
یک کربال بده همه ی هستی ام بگیر
یک کربال بده به من اصال بگو مبیر
یک کربال بده طلبت بیشرت بکن...
یک کربال به راه خدا بر من فقیر...
آقا برای کربوبال زار می زنم
از فرط هجر کربوبال جار می زنم
این آخرین امید دل خسته ی من است
دست طلب به نام علمدار می زنم
آقا تو را قسم به علمدار کربال
آقا به احرتام سپهدار کربال
جان عمویتان نکنی نا امیدمان
ما را برب به همره زوار کربال ...
شاعر senator0011 :
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آیت اهلل جوادی آملی دامه برکاته:
پیامبرصلی اهلل علیه و آله سفارش کرده که برخی
ذکر ها را زیاد بگوییم .یکی از این اذکار دعای «الهی التکلنی
الی نفسی طرفه عین ابدا» و دیگری دعای «یا مقلب القلوب ثبت
قلبی علی دینک» است .ما هر چه می کشیم از خودخواهی و غرور است.
نفس ما امیری دارد که ما را به زشتی دعوت می کند  ...عزل کردن این امیر و
جایگزین کردن امیر خوبی جای آن  ،جان کندن می خواهد چون نوعی جنگ است
مانند این که ما نظام سلطه را برداشتیم و نظام اسالمی را جایگزین آن کردیم.
ما گرفتار یک نظام سلطه درونی هستیم لکن کسی را می خواهیم که ا ّمار به حسن باشد و آن عقل
و فطرت است .برای برداشتن این امیر به بدی و جایگزین کردن عقل و فطرت نیازمند جهاد هستیم
که کار آسانی نیست برای همین در همه مراحل باید دعای «الهی التکلنی الی نفسی »...را زیاد بخوانیم.
در مبارزه با نفس اگر تنها باشیم پیروز نخواهیم شد راز این که گفته اند «یا مقلب القلوب ثبت قلبی
علی دینک» را زیاد بگویید همین است چون جهاد نفس دائمی است چرا که ما دشمنی داریم که معادل
ندارد...
وقتی می گوییم یا مقلب القلوب و االبصار ،این زیر و رو کردن نیاز به ابزار و مصالحی دارد که خداوند
آن را به ما معرفی کرده است .خدا فرموده ما ساختار اولیه شما را با طهارت و طیب آفریدیم ولی شما آن
را به هم زدید حال اگر می خواهید دوباره آن را برایتان بسازم مصالح الزم آن را که عبارت است از توبه،
عبادت ،خدمت به مردم و  ...بیاورید.
این دعای «یا مقلب القلوب» اختصاصی به تحویل سال ندارد و در همه حال ها و زمان ها باید خوانده
شود  .ما در اطراف خودمان انسان بی دست و پا کم می بینیم ولی خدا می گوید انسان های با دست و
پا خیلی کم هستند چرا که دستی که نتواند خدمت کند ،تولید علم کند و از دیگران دستگیری کند
دست نیست .خداوند می گوید ابراهیم دارای دست است چون دستی که تبر به دست نگیرد و بت
نشکند دست نیست .می فرماید ابراهیم چشم دارد چون با آن به توحید رسید .خدا با فراز
«اولی االیدی و االبصار» از ابراهیم تعریف می کند و ما هم چنین اعضا و حال و احوالی را
از خدا می خواهیم.
afsarejavan
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غزه در جنگ
بــی تماشــای تــو ایــن شــبها تماشــا مــی شــود
میــان ســینه ام هــر لحظــه پیــدا مــی شــود
غــم
ِ
از تبــا ِر قــدس امــا ،رنــج و درد و خــون و آه
بــا چــه احساســی شکســتن هــا تماشــا مــی شــود؟
جــان میــان آتــش و تــن هــا بــه زیــ ِر انکســار
پشــت ایــن تصویرهــا تشــویش معنــا مــی شــود
غــزه هــر شــب خــون و جنــگ اســت ،و عــرب
زخــم دلهــا مــی شــود
میــان خــواب نــاز ،و
در
ِ
ِ
ســازمانی کــه حقوقــش را بشــر نامیــده انــد
تــن اجســا ِد غــزه ،تیــ ِر رســوا مــی شــود
در
ِ
قلــب شــیر
زیــ ِر بمــب بــاران ،مــی لــرزد هــزاران
ِ
آن طــرف بــا زوزه ی گــرگان تماشــا مــی شــود
مــرد ِم غــزه در ایــن شــب هــا چــه «قــدر»ی داشــتند!
زبــان روزه احیــا مــی شــود!
گاه آنجــا ،بــا
ِ
جــای قــران بــر ســرش یــک آیه کــودک می گذاشــت
تقبــل» هــم مهیــا مــی شــود
ذکـ ِر ایــن آیــه «ربنــا ّ

پوستر بر اساس طرحی از محمود آزادنیا

ســوختند و بــاز هــم
آیــه آیــه
میــان قــو ِم اســرائیل حاشــا مــی شــود
در
ِ
ای بشــر تــا کــی تماشــا مــی کنــی؟
یــا تــو نســیان مــی کنــی ،یــا درد ادنــی مــی شــود
ـیرین افطــار« ،غــزه» ام
مــی رســد یــک وعــده ی شـ ِ
میــان ندبــه هــا مــردی تمنــا مــی شــود...
چــون
ِ
azadandish

