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آنگاهکه ،شوکفه از شاهخ های خشکدیمد،
واز یمانذراتاخکزمین،
هبار،رس برکشید...
ویلچقدراز این زمینخشته امی!
و به آمدن ابراین رسشاراز عشق،دلبستهامی!
اقصدک!
وت کهنه زیمنگیری و نهاسیر...
چریخ بزن ،به آن سوی هسیت،
ودر هیاوهی یب وزین؛
درست ابالی حمراب آیبافالک،
یب خیال آمدن ،به رساپردهی ایناخک،
سبک و آهسته،رهاشو
بیا و اب کی خیر انب
اینعقربههای غرق در بیک اتکرا،
ازرمور چرخش های یب مثر رها کن!
ومشارش اثبیه هارا بهرخ سالهایرتفه و سال هایدر راه ،بکش...
وزمان را ،بر مدارروایی ساعت آمدنش تموقف کن...
بگذاردراخموش زمین ،بغض اکل هسیت،
ازگولی خشته ی آمسان ،آذرخیش شود برمتام جهان...
و ابران شوق بیارد از خشم هاینمتظر خشتگان...
اقصدک ،ما بهراه آمدبت،اسبند برآتشبساندهامی
بیشاز خواندن غزل وداع این سال؛
خیریاز آمدن ایر ،بیار...
نویسندهsepehra :
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سـر مقالـه
ملت ایران باید خود را قوی کند؛
این نقشه راهی است که رهبر انقالب پیش روی ملت ایران قرار داده اند تا زیر پای زورگویان عالم لگدکوب
نشویم .ایشان علم ،اقتصاد و فرهنگ را به عنوان سه عامل قوی شدن ملت برشمردند .اکنون در علم  ،پیش
رفته و در دنیا سرآمد شده ایم اما در اقتصاد و فرهنگ همچنان آسیب پذیریم .به همین جهت ایشان سال
 3111را اهتمام ویژه بر اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و با مدیریت جهادی نامیده اند.
درباره وضعیت اقتصادی و راه حل آن یعنی اقتصاد مقاومتیِ عدالت محور ،مردم بنیاد و درون زا ،اما برون گرا
که با اقتصادهای جهانی تعامل دارد مطالب بسیاری گفته شده است .اما فرهنگ !...
اهمیت فرهنگ از آن جایی است که به زندگی روزانه مردم جهت می دهد زیرا ریشه در باورها و ایمان مردم
دارد .باور و ایمانی که در ایران بساط ظلم و استبداد را بر هم زد و انقالبی از جنس نور پدید آورد .از همین
روست که از روزهای اول انقالب دستگاه های تبلیغاتی دشمن همه توان خود را به کار گرفته اند تا باورهای
قلبی مردم و پایه های این انقالب را مورد هجمه قرار دهند.
غفلت از رخنه های فرهنگی دشمن و کم کاری و غلط کاری مسئولین فرهنگی و غیر فرهنگی ،اکنون ما را در
این جایگاه قرار داده است!
جایگاهی از جنس شهادت طلبه ناهی از منکر،
تولید فیلم هایی که در آن خطوط قرمز اعتقادی و انقالبی نادیده گرفته شده،
شبهه افکنی و تعرض به مبانی اسالمی و شعارهای اصلی انقالب همچون استقالل ،عزت و اعتماد به نفس ملی
توسط رسانه هایی که به تعبیر رهبر انقالب زبان بیگانه را در کام خود دارند ،بی ارزش جلوه داده شدن نهاد
خانواده و در مقابل ترویج لذت جویی و ...
البته فعالیت های فرهنگی جوانان مومن و انقالبی با اراده و انگیزه شخصی در سراسر کشور نقطه امیدی است
در این فضای تیره .فعالیت هایی که رهبر انقالب گسترش آن را در بین جوانان دارای نقش مهمی در پیشرفت
و ایستادگی در مقابل دشمن می دانند.
و اینجاست که مخاطبشان افسران جوان جنگ نرم است :
نهراسیدن از هوچی گری رسانه های بیگانه ،پیگیری جدی کارهای فرهنگی خودجوش ،نقد اوضاع فرهنگی
کشور و تذکر نقاط منفی و نقاط ضعف به مسئولین .تذکری با منطق محکم و به دور از تهمت زنی ،جنجال
آفرینی و تکفیر کردن این و آن.
«با منطقِ محکم وارد میدان بشوند ،نقّادی کنند .نقاط ضعف را و نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانند.
گاهی میشود که مسئول ،متوجّه نیست چه دارد میگذرد در متن جامعه ،امّا آن جوان در متن جامعه است ،او
میفهمد؛ آن عزم ملّی و مدیریّت جهادی که عرض کردیم در زمینهی فرهنگ ،این است ».بیانات 11 /3/3
ان شاء اهلل در این عرصه از سستی و غفلت دوری کنیم و بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم .
نویسندهsahar :
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«در همین قضیهى هستهاى ،آن وقتى که ما با اینها همراهى کردیم و
عقبنشینى کردیم  -البته براى ما تجربهاى بود ،اما این واقعیت است  -اینها
جلو آمدند؛ اینقدر جلو آمدند که من در همین حسینیه گفتم اگر بنا باشد که
این روال از سوى آنها ادامه پیدا کند ،من خودم وارد قضیه خواهم شد؛ و وارد
قضیه شدم؛ ناچار شدیم؛ اینها کار ما نیست.
عقبنشینىها آنها را گستاختر کرد ،طلبگارتر کرد .یک روزى بود که مسئولین
ما قانع بودند که اجازه بدهند ما  25سانتریفیوژ در کشور داشته باشیم؛ آنها
گفتند نمیشود! اینها قانع شدند که  5تا سانتریفیوژ داشته باشیم؛ باز هم
گفتند نمیشود! مسئولین ما قانع شدند که  1تا سانتریفیوژ داشته باشیم؛ باز
هم گفتند نمیشود! امروز گزارش را شنیدید ،یازده هزار سانتریفیوژ داریم! اگر
ما آن عقبنشینىها را ،آن انعطافها را ادامه میدادیم ،امروز از پیشرفت
هسته اى که هیچ خبرى نبود ،به این نشاط علمى هم که در چند سال اخیر
در کشور وجود پیدا کرده  -این حرکت علمى ،این جوانها ،این ابتکارات،
اختراعات ،پیشرفتهاى گوناگون در بخشهاى مختلف  -قطعاً لطمه میخورد؛
چون اوالً نسبت به هر یک از آنها ممکن بود یک بهانهاى بیاورند؛ ثانیاً حرکت
هستهاى و صنعت هستهاى ،نماد پیشرفت یک کشور است .این هم یک
واقعیت دیگر است».
بیانات در دیدار کارگزاران نظام 3113 / 5/1
«عدّه اى آن (نرمش قهرمانانه) را به معنى دست برداشتن از آرمانها و هدفهاى
نظام اسالمى معنا کردند؛ بعضى از دشمنان هم همین را مستمسکى قرار
دادند براى اینکه نظام اسالمى را به عقبنشینى از اصول خودش متّهم کنند؛
اینها خالف بود ،اینها بدفهمى است  .نرمش قهرمانانه به معناى مانور
هنرمندانه براى دست یافتن به مقصود است؛ به معناى این است که سالک راه
خدا  -در هر نوع سلوکى  -به سمت آرمانهاى گوناگون و متنوّع اسالمى که
حرکت میکند ،به هر شکلى و به هر نحوى هست ،باید از شیوههاى متنوّع
استفاده کند براى رسیدن به مقصود .وِ مَن یُوَلِّهِم یَومَئِذٍ دُبُرَهُ اِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ
اَو مُتَحَیِّزاً اِلى فِئَةٍ فَقَد بآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اهلل؛( )8هرگونه حرکتى  -چه حرکت به
جلو ،چه حرکت به عقب  -مثل میدان رزم نظامى ،باید به دنبال رسیدن به
اهدافِ ازپیشتعیینشده باشد .اهدافى وجود دارد؛ نظام اسالمى در هر مرحله
اى یکى از این اهداف را دنبال میکند ،براى پیشرفت ،براى رسیدن به نقطهى
تعالى و اوج ،براى ایجاد تمدّن عظیم اسالمى؛ باید سعى کند به این هدف در
این مرحله برسد» .
بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور 3112/8/21
« موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد
ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه
مذاکرات ،فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته
ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز
تعطیل بردار نیست ،ضمن آنکه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران
نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد»
بیانات در دیدار کادر سازمان انرژی هسته ای 11/3/21
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نگایهبه شعار سال 39

«رشد فکری میل» بیش بیازی برای عزم میل!
در یک شرح یک خطی از شعار سال جدید می
توان آنرا بصورت «عزم ملی و مدیریت جهادی
برای تحقق حماسه ی اقتصادی» و«عزم ملی و
مدیریت جهادی برای تحقق حماسه ی
فرهنگی» معرفی کرد.
در این مطلب سعی میکنم نکاتی را در باب
حماسه ی اقتصادی عرض کنم.حماسه ای که
از سال پیش  ،یا بهتر بگوییم از سال های پیش
نیمه کاره یا بهتر بگوییم بیکاره باقی ماند تا به
امسال برسد و نیازمند بشود به «عزم ملی و
مدیریت جهادی»!
از فرهنگ و عزم و مدیریت و جهادش هم ان
شااهلل جداگانه  ،بعداً خواهم نوشت.
حماسه اقتصادی محقق نشد و اگر در این سال
هم به لوازم و پیش نیازهایش توجه نشود  ،باز
هم محقق نخواهد شد و نامش سربار خواهد
شد بر شعارهای سالیان بعد.نمیخواهیم تحقق
حماسه ی اقتصادی را به یک کلید صفر نسبت
بدهیم که به یکباره اتفاق میفتد یا نه  ،اما
جهت گیری اقتصاد کشور به سمت آن می
تواند از یک نقطه آغاز شده و لمس شود.که
آغاز نشد و لمس نشد.
ما امسال را گفتیم سال حماسه سیاسی و
حماسه اقتصادی .بحمداهلل حماسه سیاسی
به وجود آمد ،حماسه اقتصادی تأخیر افتاد
متأسفانه لکن حاال در پایان سال این
سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرآغازی
برای حماسه اقتصادی خواهد بود که قطعاً
باید انشاءاهلل در سال  ۳۹با جدیت کامل از
سوی مسئولین باید دنبال بشود.
(بیانات امام خامنه ای در جلسه تبیین
سیاستهای اقتصاد مقاومتی )21/32/3112 -
در اواخر سال گذشته با بسط نسبی مفهومی
بنام «اقتصاد مقاومتی» کمی بهتر با مفهوم این
حماسه ای که محقق نشد  ،آشنا شدیم.
«اقتصاد مقاومتی» که میتواند برنامه عملیاتی
«حماسه اقتصادی» باشد  ،برای اجرا  ،پیش از
همه به یک «عزم ملی» نیازمند شناخته شده
است.اما عزم ملی برای چه و چگونه شکل می
گیرد حول این مسئله یا هر مسئله ی دیگر؟!
نه قصد و نه توانایی الزم برای بحث های
روانشناسی و جامعه شناسی و ...دارم و نه
میخواهم نسخه ای برای جزم شدن عزم ملی
بپیچم  ،فقط نکته ای و تناقضی در راه شکل
گیری این اراده ی ملی بنظرم میرسد که آنرا
بیان میکنم.

میخواهیم عزم مان را برای شکل دادن
اقتصادی جزم کنیم که «مقاومتی» است ،
«درونزا» ست  ،متکی بر «ظرفیت های درونی»
است و چه و چه  ،اما در عین حال چشم مان
به دوندگی های دیپلمات هایمان در ژنو و وین
و فالن مذاکره و بهمان توافقنامه است.
میخواهیم آستین باال بزنیم که چرخ زندگی و
اقتصاد مان را خودمان  ،از درون خانواده
خودمان بچرخانیم اما چرخ زندگی را گره زده
ایم به چرخ سانتریفیوژ ها و خود را معطل آن
کرده ایم.
این حرف ها تکراری است.سال گذشته هم
زدیم شان.وقتی نتیجه ی وعده ی اقتصادی
صد روزه  ،توافقنامه ی دیپلماتیک هسته ای
ژنو شمرده شد و وقتی سبد کاالی برنج و
گوشت سفره ی مردم بعد از قول دریافت قسط
اول دالرهای توافقنامه داده شد.از همان ابتدا
که این گره در حال چنبره زدن بود بین چرخ
زندگی و چرخ سانتریفیوژ ها ،گفتیم.اما افاقه
نکرد که نکرد و هنوز هم که هنوز است همین
رویه ادامه دارد.
اما حاال که قرار است عزمی شکل بگیرد آن هم
در سطح ملّی  ،باید فکری کرد.تا زمانی که این
نگاه به خارج و دست خارجی وجود دارد و
حتی تا زمانی که این پروپاگاندای رسانه ای در
فتح الفتوح خواندن و سر فرود آوردن شرق و
غرب دانستنِ توافقنامه ژنو وجود دارد و یا حتی
تا زمانی که گوش ها از شنیدن جزئیات بده
بستان های دیپلمات ها نامحرم اند و زبان ها از
گفتن و نقد کردن همین کلیات هم عاجزند و
پلمپ شده  ،نمی توان امیدی به شکل گیری
عزمی ملی داشت.
چرا؟! اصالً عزم ملی چه ربطی دارد به توافقنامه
ژنو و پروپاگاندا و انتقادپذیر بودن دولتِ
دیپلمات ؟!
ربطش به اینجاست که ؛

بنده هم اوّلِ امسال در مشهد مقدّس در
سخنرانى گفتم [که] مذاکره در موضوعات
خاص اشکالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد
ندارم ،خوشبین نیستم به مذاکره ،لکن
میخواهند مذاکره کنند ،بکنند؛ ما هم به
اذناهلل ضررى نمیکنیم.
یک تجربهاى در اختیار ملّت ایران است ،
این تجربه ظرفیّت فکرى ملّت ما را باال
خواهد برد...
...من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن
نتیجهاى را که ملّت ایران انتظار دارد،
بهدست بیاید ،لکن تجربهاى است و
پشتوانهى تجربى ملّت ایران را افزایش
خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادى
ندارد امّا الزم است ملّت بیدار باشد .ما از
مسئولین خودمان که دارند در جبههى
دیپلماسى فعّالیّت میکنند ،کار میکنند،
قرص و محکم حمایت میکنیم ،امّا ملّت
باید بیدار باشد ،بداند چه اتّفاقى دارد
مىافتد [تا] بعضى از تبلیغاتچىهاى
مواجببگیر دشمن و بعضى از
تبلیغاتچىهاى بىمزدومواجب  -از روى
سادهلوحى  -نتوانند افکار عمومى را گمراه
کنند.
بیانات امام خامنه ای در دیدار دانشآموزان و
دانشجویان ()32/8/3112
...
ربطش به اینجاست که با شناختی که از
«خارجی ها» داریم  ،امیدی به «خارج» و
توافق و ژنو و وین و نیویورک و اشتون و
اشمیت و شرمن نیست.اما شما بروید و بیایید و
مذاکره کنید.که چه بشود ؟! که مشکل مان
حل شود و شرق و غرب در برابرمان سر تعظیم
فرو بیاورند و حقوق هسته ای و ان پی تی و
کذا و کذا ؟!
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نه همین اول اش میدانیم حل نمیشود .اما شما
بروید.بروید و بیایید که به یک «تجربه»
برسیم.به تجربه ای که «ظرفیت فکری» مان را
باال ببرد.بروید و بیایید تا به «رشد فکری»
برسیم.تا همه بفهمیم که چرا رهبرمان از ابتدا
خوشبین نبود.تا پرده دری ها و وحشی گری
های یانکی های مؤدب را بهتر ببینیم.تا ببینیم
همان هایی که برای حل مشکالت مان  ،چشم
مان به دست شان بود  ،چگونه گزینه هایشان را
روی میز می آورند.بروید تا ببینیم پاسخ شان به
لبخندمان ریشخند است.پاسخ شان به ادب مان
توهین و تحقیر است.
بروید و پای میز مذاکره بنشینید تا صداقت
آمریکایی نه در خیابان ها که در ذهن هایمان
بیلبورد شود.تا چهره ی غیرقابل اعتماد شان
طوری در مخیله مان شکل بگیرد که هیچ دغل
بازی دیگر نتواند بزکش کند برایمان.
اما یادتان باشد که "ملّت باید بیدار باشد،
بداند چه اتّفاقى دارد مىافتد".ملت باید
بیدار باشد که در جریان این رفت و آمد ها و
بگو و بخند ها « ،بیدارتر» شود.بگذارید ملت با
دقت بیاید و در صحنه باشد و ببیند و بشنود
که چه دارد میگذرد.بگذارید موافق و مخالف
بیایند بگویند حرف هایشان را.موافقان فتح
الفتوح ژنو را شرح بدهند و دفاع کنند از آن ،
مخالفان هم اگر نقدی به «ژنوچای» دارند ،
بگویند.بگذارید مردم بیدار باشد.
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راستی از مذاکراتِ شب عیدیِ وین چه خبر؟! از
گام نهایی چه خبر ؟!
نکند خدایی ناکرده بخواهید ملت را به خواب
بزنید.
نه!ملت باید بیدار باشد تا به رشد فکری برسد تا
خارجی ها را بهتر بشناسد تا از خارج به کل
ناامید شود تا به داخل برسد و ظرفیت های
خودش و اقتصادی که از آن میتواند به جوشش
درآید و مقاومت کند در برابر نامردی های
خارجی ها.ملت باید بیدار باشد و بداند تا به
رشد فکری برسد تا آستین ها را باال بزند و
اراده کند و جزم کند عزمش را برای «اقتصاد
مقاومتی».
برای «عزم ملی» باید فکری به حال «رشد
فکری ملی» کرد و الّا تا زمانی که دیپلمات
هسته ای مان خود را مأمور فراهم کردن رفاه
مردم  ،آن هم در خارج از مرزها معرفی می
کند  ،تا زمانی که رئیس جمهور مان گزارش
اقدامات معیشتی خود را در توافق دیپلماتیکِ
خارج از مرزها خالصه می کند و تا زمانی که
برای پرشدن جیبها و خزانه ها چشم انتظاریِ
قسط های نصفه و نیمه ی توافق دیپلماتیک
خارج از مرزها را می کشیم  ،چگونه می توانیم
انتظار داشته باشیم مردم برای اقتصاد مقاومتیِ
درون زا و متکی بر ظرفیت های درونی آستین
باال بزنند و «عزم ملی» رقم بزنند ؟!

پـیام پـام
«اگر حرکت علمی در فناوری هسته ای با قدرت و جدیت
ادامه یابد ،طیف متنوعی از فناوریها ،با شتاب ،بوجود خواهد
آمد ،بنابراین مطلقاً در زمینه حرکت علمی هسته ای ،امکان
توقف و یا کُند شدن وجود ندارد.
تحریم و فشار ناشی از موضوع هسته ای نیست بلکه آنها با
هویت مستقل ملت ایران و جمهوری اسالمی که از ایمان و
اعتقاد اسالمی سرمنشأ می گیرد ،و همچنین با افق های
آینده این ملت و نظام و زیربار حرف زور نرفتن آنها
مخالفند» .
امام خامنه ای 11/3/21

مشاهده در اندازه اصلی:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26136/B/13930124_0126136.jpg
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تا برهنه بودن این پادشاهِ توافق هسته ای بر
مردم عیان نگردد و واقعیت های مذاکرات به
مردم فهمانده نشود  ،تا رشد فکری حول
ناامیدی از خارج برای حل مشکالت اتفاق نیفتد
 ،عزمی ملی شکل نخواهد گرفت  ،اقتصادی
مقاومتی پا نخواهد گرفت و حماسه ای
اقتصادی محقق نخواهد شد و این سال هم مثل
سال قبل و سال های قبل سپری خواهد شد و
باز هم کلمه ی اقتصاد را فقط در شعارهایمان
در سال های بعدی هم تکرار خواهیم کرد.فقط
در شعار...
پس برای تحقق شعار امسال پیش از هر چیز
باید منتظر به نتیجه رسیدن! رویه ی فعلی
دیپلماتیک دولت بود.باید منتظر بود که به
نتیجه ی بی نتیجه بودنِ تدبیرِ امید داشتن به
خارج برسیم و حول این «نتیجه» به یک «وفاق
ملی» برسیم تا زمینه برای یک «عزم ملی»
فراهم شود.
و آن روز است که اگر این «عزم ملی» برای
تکیه به «ظرفیت های درونی» همراه شود با
یک «مدیریت جهادی»  ،می توان منتظر اتفاق
های خوب و حماسه های بزرگ بود.
به امید آن روز...
نویسندهmahdiyar85 :
لینک افسران552181 :
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روز سـرد و آرام

نفاوری هسته ای

دولت نهم هنوز  1ماهه نشده بود .با توجه به
آنچه بر سر پرونده ،تاسیسات و دانشمندان
هسته ای کشور آمده بود ،انتظارها از دولت نوپا
چندان زیاد نبود .این بود که وقتی گفته شد در
فروردین ماه خبری خوش از جهش هسته ای
ایران در راه است ،اغلب ناظران سیاسی باور
نمی کردند که این خبر "دستیابی ایران به
فناوری غنی سازی اورانیوم و راه اندازی یک
زنجیره کامل غنی سازی در نطنز" باشد .این
مژده در  21فرودین  85دل همه ایرانیان را
شاد کرد و یک سال بعد با تصویب شورای عالی
انقالب فرهنگی ،تالش های افتخارآمیز
دانشمندان جوان ایران اسالمی برای همیشه در
تاریخ ثبت شد و این روز« ،روز ملی فناوری
هسته ای» نام گرفت .پس از آن بود که هر
ساله ،مراسم جشنی در این روز برگزار می شد،
و بهانهای شد برای رونمایی از دستاوردهای
هستهای کشورمان.
به عنوان نمونه در سومین جشن ملی فناوری
هستهای از دو دستاورد بسته بندی سوخت و
آماده کردن سوخت برای قرار گرفتن در
رآکتورها و آزمایش  2نوع سانتریفیوژ جدید با
ظرفیت چند برابر رونمایی شد .یک سال بعد و
در چهارمین جشن ملی فناوری هستهای در
 21فروردین  81از اولین نمونه سوخت مجازی
رآکتور تهران (میله سوختی مجازی) و نمونه
اول نسل سوم سانتریفیوژها رونمائی شد .تولید
دی اکسید اورانیوم طبیعی با خلوص هستهای
به عنوان خوراک نیروگاه آب سنگین اراک،
رادیو داروی  ،CU-ATSM64ساخت دستگاه
طیف سنج جرمی چهار قطبی ،استقرار همزمان
سامانههای پرتودهی در دو استان کشور ،تولید
ژنراتور رادیو دارویی گالیوم / 68-ژرمانیوم –
 68برای اولین بار در آسیا ،تولید ایزوتوپهای
پایدار در مجتمع آب سنگین اراک و ساخت
اولین شتابگر الکترواستاتیک  KeV211در
ایران هم دستاوردهای جدیدی بودند که در
پنجمین جشن روز ملی فناوری هستهای در
سال  11رونمایی شد.
و این روند همچنان ادامه داشت تا مردم نتایج
ایستادگی و مقاومت خود در مقابل دشمن و
حمایت از توان شگرف دانشمندانشان را به عینه
ببینند و قوت و امیدشان چندین برابر شود.
اما انگار سرنوشت هشتمین جشن روز ملی
فناوری هستهای متفاوت است و خالف
سالهای گذشته خبری از جشن احتمالی این
روز و لحظهشماری برای رونمایی از
دستاوردهای جدید دانشمندان نبوده است .گویا
تمایل چندانی برای پرداختن به این روز ملی

که اتفاقاً همزمان با مذاکرات هسته ای وین هم
شده است ،وجود نداشت.
تعلیق غنی سازی  21درصد در سایت های
نظنز و فردو ،محرمانه ماندن جزئیات توافق ژنو
و مذاکرات گروه ایرانی با  ،3+5نامتناسب بودن
امتیازات داده شده و امتیازات دریافتی از غرب،
توهین رئیس جمهور به منتقدان و کمسواد
خواندن آنان.
به نظر می رسد کمرنگ ساختن دستاوردهای
هسته ای و به حاشیه رفتن آنان ،انفجاری
سهمگین پشت خاکریز خود است که نتیجه ای
جز زخمی کردن انگیزه مقاومت و ایستادگی
مردم و امید و تالش دانشمندان کشورمان
نخواهد داشت.
تغییرات در تیم دانشمندان و پژوهشگران
هستهای از مهمترین انتقاداتی است که
منتقدان رویکرد هسته ای دولت مطرح می
کنند و معتقدند امسال با اقدام دولت ،این
انتقادات بطور هوشمندانه از متن خارج شده و
قربانی برجسته سازی مسائل اقتصادی
حاشیهای شده است.
البته دولتمردان و تیم دیپلماسی دولت این
انتقادات را قبول نمی کند و تمایلی به نشست
مشترک نقد و بررسی مسائل هسته ای با
منتقدان هم ندارد و نشان داده که خواهان
عمل به ضرب المثل "دوری و دوستی" است.
بر این اساس ضروری است که رئیس جمهور و
دستگاه دیپلماسی همزمان با بازکردن آغوش
نقد به روی دلسوزان منافع ملی و هسته ای
کشورمان ،اثرات و دستاوردهای بزرگ صنعت
هسته ای را از حاشیه به متن و توجه افکار
عمومی ببرند و بر امید و عزم آنان بیفزایند؛
گرچه این اقدام خشم طرف غربی و دشمنان را
در پی داشته باشد ،چرا که این اقدام به عنوان
پشتوانه ای محکم برای تیم مذاکره کننده
هسته ای خواهد بود و حمایت همه جانبه مردم
و دولت را از این صنعت ارزشمند و حیاتی برای
آینده کشور به طرف غربی نشان خواهد داد.
تردیدی در این نیست که بزرگترین و مهمترین
پشتوانه دولت بویژه در موضوع سیاست خارجی
و هسته ای ،حمایت و ایستادگی امیدوارانه ملت

است که کمترین خلل در آن هزینه های
سنگینی برای کشور خواهد داشت؛ و البته از
سوی دیگر نتایج تقویت و تحکیم این
ایستادگی و امید هم شگفت آور و افتخارآفرین
بوده و خواهد بود.
و همچنین مقام معظم رهبری در روز ملی
فناوری هسته ای در مورد مذاکرات بیان کردند:
« حتی اکنون که با توجه به حکم شرعی و
عقلی و سیاسی ،مسلّم شده است که جمهوری
اسالمی ایران به دنبال سالح هسته ای نیست،
مقامات امریکایی هرگاه که در مورد موضوع
هسته ای صحبت می کنند ،با اشاره و یا
تصریح ،موضوع سالح هسته ای را نیز بیان می
کنند ،در حالیکه خودشان هم می دانند که
نداشتن سالح هسته ای ،سیاست قطعی
جمهوری اسالمی ایران است.
ایشان افزودند :هدف آنها این است که با این
بهانه ،فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ
کنند و بر همین اساس بود که با طراحی جدید
دولت برای مذاکره درخصوص موضوع هسته ای
موافقت شد تا این جوّ جهانی شکسته و ابتکار
عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقیقت نیز
برای افکار عمومی دنیا مشخص شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :البته
مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری
اسالمی ایران از حرکت علمی هسته ای خود
کوتاه خواهد آمد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند:
پیشرفتها و دستاوردهای هسته ای که تا به
امروز به دست آمده اند ،در واقع بشارت و مژده
ای برای ملت ایران است که می توانند راههای
منتهی به قله های رفیع علم و فناوری را
بپیمایند ،بنابراین حرکت علمی هسته ای ،به
هیچ وجه نباید متوقف و یا حتی کُند شود.
امید است که مسئولین کشور ،با نگاهی
نقدپذیر به انتقادهای وارد بیندیشند و با تمام
توان خود از حقوق هسته ای ملت ایران
حراست نمایند.
نویسندهsetia :
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اطالاعتجزیئ از نحوهشکل بیدی وتافقهنای یمان تمی مذاکره نکندهایرانو 5+3

تیم های مذاکره کننده ایران و  5+3هر دو از
نزدیک شدن به مرحله ای سخن می گویند که
بتوان آغاز نگارش متن یک توافق جامع را
شروع کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه و رییس تیم
مذاکره کننده ایران در مذاکرات با  5+3گفته
است بحث ها در مذاکرات وین  1نهایی خواهد
شد و از دور بعدی مذاکرات نگارش متن توافق
جامع آغاز خواهد شد.
عباس عراقچی هم اعالم کرده است که دور
بعدی مذاکرات با  5+3اواخر اردیبهشت برگزار
خواهد شد.
مهم ترین سوال در مقطع کنونی این است که
درباره مهم ترین مسائل روی میز دیدگاه های
دو طرف به چه نحو دگرگون شده که بستر الزم
برای نگارش متن فراهم آمده است؟
تصویری از آخرین وضعیت مذاکرات درباره
موضوعات کلیدی :
 -3راکتور آب سنگین اراک
با اینکه موضوع اراک در دو ماه گذشته بسیار
برجسته شد و اینطور به نظر می رسید که
بحث درباره اراک مهم ترین محل اختالف ایران
و  5+3است اما اطالعات موجود نشان می دهد
در عمل ،بحث در این باره به سرعت پیش رفته
است .راه حلی که دو طرف به آن نزدیک شده
اند این است که تمهیداتی فنی اتخاذ شود که
این راکتور به میزانی بسیار کمتر از ظرفیت
فعلی اش پلوتونیوم تولید کند.
این کار حداقل  1روش دارد:
اول -طریق کاهش قدرت راکتور اراک از 41
مگاوات به عددی پایین تر
دوم -اینکه راکتور اراک به جای اورانیوم خام ،از
اورانیوم  5درصد غنا به عنوان سوخت استفاده
کند.

سوم -سوخت مصرف شده راکتور اراک پس از
چند ماه از استخر خنک کننده خارج شود.
بنابراین به نظر می رسد دورنمای یک راه حل
فنی درباره راکتور اراک آشکار شده ولی مشکل
این است که این راکتور با انجام هر یک از این
تغییرات بخشی از کارکردهای واقعی خود را از
دست خواهد داد و این عمال به محروم شدن
ایران از حقوقش منجر می شود.
 -2موضوع دوم تعداد ماشین های سانتریفیوژی
است که ایران می تواند در طول گام نهایی
حفظ کند .اطالعات موجود نشان می دهد
بسیار بعید است امریکایی ها با تعدادی بیش از
 4111ماشین نسل اول موافقت کنند چرا که
در غیر این صورت ،یعنی در صورتی که تعداد
ماشین ها بیشتر باشد یا ایران مجاز باشد از
ماشین هایی مدرن تر از  P-1استفاده کند،
زمان  Break outبه میزانی که مدنظر
امریکاست (حداقل  6ماه) کاهش پیدا نخواهد
کرد .کارشناسان می گویند از آنجایی که تیم
ایرانی این منطق را که ایران نباید توان گریز
غیر قابل شناسایی داشته باشد پذیرفته،
بنابراین احتمال دارد در نهایت چاره ای جز
پذیرش این محدودیت نداشته باشد اگرچه این
با موضع اعالم شده این تیم مبنی بر اینکه هیچ
تاسیساتی برچیده نخواهد شد مغایرت دارد و
منجر به محروم شدن ایران از حق غنی سازی
صنعتی می شود.
 -1مسئله سوم میزان ذخیره مواد  5درصدی
است که ایران می تواند در طول گام آخر حفظ
کند .تردیدی نیست که امریکا خواهان کاهش
اساسی ذخیره موجود (حدود  7111کیلو)
خواهد شد.
 -4چهارمین مسئله حجم نظارت هایی است
که بر اساس توافق جامع بر ایران تحمیل
خواهد شد .شنیده های نشان می دهد تیم

ایرانی عمال با هیچ میزانی از بازرسی و نظارت
–حتی فراتر از پروتکل -مخالفت نکرده است.
به نظر می رسد امریکایی ها خواستار اعمال
یک رژیم ویژه نظارتی بر ایران بر اساس یک
قطعنامه جدید شورای امنیت هستند.
 -5پنجمین موضوع سرنوشت تاسیسات فردو
است .ظاهرا این راه حل در شرف نهایی شدن
است که فردو به یک تاسیسات تحقیق و توسعه
بدل شده و ایران اجازه غنی سازی با هدف
انباشت مواد هسته ای را در آن نداشته باشد.
 -6موضوع ششم چگونگی لغو تحریم هاست.
اطالعات موجود نشان می دهد مذاکرات در این
باره هنوز نهایی نشده ولی در صورتی که 5+3
امتیازهای هسته ای را که درخواست کرده از
ایران دریافت کند مشکلی با تعدیل اساسی
تحریم ها نخواهد داشت چرا که می تواند آن
را چند ماه دیگر به بهانه ای جدید مجددا
اعمال کند.
 -7هفتمین مسئله بحث بر انگیز روی میز این
است که  5+3خواهان حل موضوع (PMD
ابعاداحتمالی نظامی) بین ایران و آژانس قبل از
نهایی شدن توافق جامع است« .ایران هسته
ای» کسب اطالع کرده است که از دید ایران
این موضوع به شکلی که مدنظر امریکاست قابل
مذاکره نیست و اگر غربی ها بر موضع خود
پافشاری کنند ممکن است کل مذاکرات
شکست بخورد.
کارشناسان می گویند این «بسته راه حل ها»
هنگام بررسی در تهران به مشکالت اساسی
برخورد خواهد کرد.

ارسالی توسطmahdiyar85 :
irannuc.ir
منبع:
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نشریه تولیدات شبکه اجتماعی افسران
سال دوم  -شماره هـفـدهم

نحیلیل برمصاحبه یوتجهییدجید رشنم و
خیرنگاراندرجصوص مذاکراتهسته ای
وندی شرمن در بیستم فروردین ماه نشستی توجیهی
با خبرنگاران برگزار و به سواالت مختلف ایشان در
خصوص مذاکرات جاری هسته ای ایران و  3+5در
وین پاسخ داد .از آنجا که سخنان شرمن بخش هایی
از الیه های مخفی مذاکرات تیم نیویورکی ها و
کدخدا!!! را آشکار می سازد دارای اهمیت ویژه ای
است.
مذاکراتی که تمام سعی خط سازش در مخفی نگاه
داشتن مفاد آن و برخورد با منتقدان آن ،با عناوین
گوناگون همانند "ناقض امنیت ملی" است .به مفهوم
اکمل ،تنها واژه "هلوکاست هسته ای" توان بیان
عمق فاجعه ی پیش رو را دارد ،هلوکاستی که طی
دوران آزادی منتقدین در دولت راستگویان در حال
وقوع است.
 -3ابتدا شرمن اشاره ای زیرکانه به مذاکرات دارد:
"شهر زیبا و تا حدودی گرمتر شده وین" و در
جمله ی بعد ،شاهد مقایسه شروع با حال حاضر
مذاکرات وین هستیم " ،در حالی که حدود چهار
ماه پیش هم زیبا بود و فقط سرد" جمالتی که
بیانگر برداشت پنهان و البته مثبت رو به جلوی
امریکایی ها از مذاکرات است.
مذاکراتی که در عین زیبا بودن  -بخوانید سودمند
بودن – به سمت گرمتر شدن روابط پیش می رود.
ظاهراً طبق توصیف شرمن برنامه مشترک اقدام بجز
فایده ،نتیجه دیگری برای امریکا به همراه نداشته
است.
 -2شرمن بالفاصله پس از بکار بردن تعبیر فوق،
جمله ای بیان می کند که حاکی از درنوردیدن
خطوط قرمز نظام توسط تیم نیویورکی ها است:
"همه مسائلی که تصور کنید در این گفتگوها
مطرح شد"!

حقوقدان های دولت تدبیر که
منتقدین را بدون هیچ واهمه ای،
بی سواد می خوانند ،از درک مفهوم و
نتایج متبادر «پرداختن رضایت بخش
به قطعنامه های سازمان ملل متحد»
عاجز بوده ،و اال هیچگاه زیر بار
گنجاندن آن ،در متن توافق ژنو نمی
رفتند .یادآور می شود بحث موشکی
تنها یکی از عواقب پرداختن به
قطعنامه های سازمان ملل است.
رهبر معظم انقالب بارها به صورت آشکار به تیم
مذاکره کننده تفهیم کرده اند ،تنها مجاز به مذاکره
دو جانبه با امریکا ،در خصوص مسایل هسته ای و
البته با فراز و فرود تعریف شده می باشند .لیکن تیم
دیپلماسی قایل به حرکت در خطوط ترسیم شده
رهبری نیست.

شرمن در ادامه سخنانش تمامی حدس و گمان ها را
تبدیل به یقین کرده و می گوید" :طرح مشترک
اقدام تصریح کرده است که باید به قطعنامه
های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به
عنوان بخشی از توافق نامه رسیدگی شود و
فکر می کنم همه می دانید که یکی از مسائل
مطرح در قطعنامه های شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،دغدغه هایی است که درخصوص
موشکهای بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات
هسته ای وجود دارد".
وی که گویا قصد ارسال مفهومی خاص به جهان،
باالخص ایرانیان را دارد ،با صراحت لهجه می گوید:
"بنابراین ،وقتی می گویم درباره همه نگرانی
های موجود صحبت شده است ،منظورم این
است که درباره همه نگرانی ها بحث شده
است".
نحوه گفتار شرمن حاوی دو پیام رسا می باشد.
الف -اگر با حسن نیت نگریسته شود ،می توان گفت:
حقوقدان های دولت تدبیر که منتقدین را بدون هیچ
واهمه ای ،بی سواد می خوانند ،از درک مفهوم و
نتایج متبادر "پرداختن رضایت بخش به قطعنامه
های سازمان ملل متحد" عاجز بوده ،واال هیچگاه زیر
بار گنجاندن آن ،در متن توافق ژنو نمی رفتند .یادآور
می شود بحث موشکی تنها یکی از عواقب پرداختن
به قطعنامه های سازمان ملل است.
ب -تیم مذاکره کننده علی رغم نهی رهبری ،به
مسایل مورد عالقه امریکا ،پرداخته و برای خطوط
قرمز ترسیمی توسط رهبری ،وزنی قایل نیست .این
بخش به خودی خود دارای دو مفهوم است.
اوالً القای حاکمیت دوگانه فی مابین رهبری و دولت
اعتدال.
دوماً ،این امریکا است که خطوط تیم مذاکره کننده
ایرانی را ترسیم می کند و نه رهبر انقالب.
شرمن در بخش دیگری از سخنان خویش ،پرده ای
دگر از درنوردیدن خطوط قرمز ترسیمی رهبری
انقالب توسط تیم نیویورکی ها را آشکار می سازد:
"ما در این گفتگو های دو جانبه در خصوص دو
مسئله صحبت کردیم.
یک -مذاکرات هسته ای
دو -موضوعی که با قاطعیت کامل و به گونه ای
متمرکز به آن پرداختیم ،وضع شهروندان
امریکایی (آقایان حکمتی ،عابدینی و رابرت
لوینسون) است" .

هر چند عدم اهمیت به مواضع والیت فقیه توسط
تیم نیویورکی ها مختص به دوران رهبری فرزانه
حضرت آقا نمی شود و در دوران امام راحل نیز
مسبوق به سابقه بوده؛ لیکن این سوال مطرح است،
دلیل عالقه ی وافر تیم نیویورکی ها به درنوردیدن
خطوط قرمز نظام چیست؟ و از این طریق ،چه
اهدافی را دنبال می نماید؟
هرچند مذاکرات اینچنینی ،خارج از دیالوگ تعریف
شده برای خط اعتدال! است ،اما جمله ای که شرمن
در بخشی از سخنانش بر زبان می راند ،تاثر و تالم هر
ایرانی را بهمراه دارد" :اعضای خانواده رابرت
لوینسون از هفت سال پیش او را ندیده اند.
اینکه برای مدت هفت سال عضو خانواده تان را
نبینید و ندانید که کجا است بسیار دشوار
است"!
جا دارد از تیم دیپلماسی و همچنین امریکایی های
متکبر سوال کرد:
آیا چنین تحملی تنها برای خانواده امریکایی ها
دردناک است؟
آیا تحمل فراق حاج احمد متوسلیان و همراهان در
بندش ،درحالی که سی و دومین سال اسارت آنها در
چنگال صهیونیست خبیث ،نحس و نجس را سپری
می کنیم ،برای خانواده های ایشان سهل است؟
آیا خانواده سردار عسگری که توسط عمال موساد و
با هماهنگی سیا و میت در ترکیه ربوده شد و هم
اینک هفتمین سال اسارتش را طی می کنیم،
مضطرب و نگران او نیستند؟
آیا حاج احمد متوسلیان ،شیر دربند صهیونیسم ،از
نظر شما ارزش و منزلتی دارد که در مذاکرات برای
آزادی او و یارانش ،سعی و تالش کنید؟
ای کاش همانند دشمنان این سرزمین ،لختی به فکر
افتخار آفرینانش بودید ،افسوس که نیستید!
 -1دیپلمات چی ایران! برای بیان مقدار تفاهم
حاصل شده در مذاکرات از عبارت " 51تا  61درصد
اتفاق نظر حاصل شده" استفاده می کند در حالی که
شرمن "تنها درصدِ با اهمیت مذاکرات را زمانی می
داند که به توافق جامع دست یافته شود".
همین نگرش متفاوت ،سبب می شود ظریف و تیم
مذاکره کننده دایماً از امید به حصول توافق ،سخن
گویند ،در حالی است که شرمن به کررات از جمله
ی طالیی توافق ژنو در سخنان خود بهره می گیرد:
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طرفها به تعهداتی که در طرح مشترک اقدام
متعهد شدند پایبند بوده اند ".تاکید شرمن بر
یکسان بودن عمل به تعهدات طرفین ،این سوال را
مطرح می کند که:

همان نکته ای که منتقدان توافق ژنو ،بر محل اشکال
بودنش ،پای می فشارند و بیان می کنند اگر بعد از
شش ماه توافقی حاصل نشد ،تکلیف ارزشمندترین
اطالعات حیاتی نظام که توسط خط سازش،
سخاوتمندانه به دشمن تقدیم شد؛ در کنار خسارت
های سنگین وارده به نظام ،همچون تعلیق غنی
سازی ،تعلیق ساخت راکتور اراک ،تعلیق ساخت
سانتریفیوژها ،عدم گسترش تحقیق توسعه – نظیر
جلوگیری آژانس از تست سانتریفیوژ فوق بیشرفته
– IR-8حذف ذخایر با غنای  21درصد و  ...چه
خواهد شد؟

آیا عمل نکردن کدخدا به تعهدات خویش در
خصوص فلزات گرانبها ،پتروشیمی ،خودرو و یا
درخواست ناقص و محدود شرکت های هواپیمایی
جهت تعمیر ناوگان هوایی ایران نیز ،بخشی از توافق
مخفیانه و پشت پرده تیم نیویورکی ها با کدخدا
است؟

و چرا مکانیزمی جهت پرداخت "هزینه ادعا" برای
طرف غربی در نظر گرفته نشده است؟

و آیا عایدات ناچیز ایران از توافق ژنو نیز ،شامل
تبصره های محرمانه با امریکا شده است؟

شرمن  2بار از جمله" :حتی تا اندازه  ۳9درصد
اتفاق نظر وجود داشته باشد ،اما  9درصد
اختالف به معنای آنست که هیچ توافقی دست
پیدا نکردیم !!!".طی مصاحبه استفاده می کند.

اگر بعد از شش ماه توافقی حاصل نشد،
تکلیف ارزشمندترین اطالعات حیاتی نظام
که توسط خط سازش ،سخاوتمندانه به
دشمن تقدیم شد؛ در کنار خسارت های
سنگین وارده به نظام ،همچون تعلیق غنی
سازی ،تعلیق ساخت راکتور اراک ،تعلیق
ساخت سانتریفیوژها ،عدم گسترش
تحقیق توسعه – نظیر جلوگیری آژانس از
تست سانتریفیوژ فوق بیشرفته IR-8
حذف ذخایر با غنای  02درصد و . . .
چه خواهد شد؟

با وجود چنین وسعت دیدی در تیم نیویورکی ها،
خصوصاً قهرمان دیپلماسی! ،پیشنهاد می گردد شیخ
حسن ،جهت جلوگیری از ایراد چشم زخم ،هر روز
برای ایشان اسپند بر آتش ریزد!
 -4شرمن در خصوص جلسه مشترک ،دو نکته
حیاتی را بیان می کند:
الف -بررسی پایبندی طرفین به تعهداتشان.
ب -جلسه طوالنی نبود اما بسیار مفید و سودمند
بود.
چنین رویکردی سواالت متعدد و مهمی را طرح می
کند:
اوالً -علی رغم انجام کامل تعهدات از سوی ایران و
مهر تایید آژانس بر آن ،چرا کدخدا "ظاهراً" به هیچ
یک از تعهدات خویش عمل نکرده است؟  -فی المثل
امکان برداشت اقساط پرداختی برای ایران امکانپذیر
.
نیست–
آیا ایران در جلسه مشترک ،به بد عهدی امریکا،
اعتراض کرده است؟
در صورت پافشاری ایران ،چرا به ادعای شرمن،
جلسه طوالنی نبوده؟
اگر امریکا ادعای ایران را به راحتی قبول و جلسه به
سرعت پایان یافته ،چرا عملکرد امریکا تصحیح نشده
است؟
با فرض معترض بودن نمایندگان دولت در مذاکرات
و البته عدم تغییر رویکرد کدخدا ،چرا امریکا
مذاکرات مذکور را ،مفید و سودمند می داند؟
شرمن در ابتدای سخنانش جمله ای با الیه های
پنهان و مفاهیم خاص ،بیان می کند" :همه ی

آیا عدم امکان برداشت اقساط واریزی به حساب بانک
مرکزی در سویس نیز بخشی از توافق بوده است؟

موید پرسش های فوق ،سوال و جواب فی مابین
خبرنگار بی بی سی و شرمن است .شرمن دو بار می
گوید" :آنچه ما باید انجام می دادیم ،انجام داده
ایم !!!".و حتی در پاسخ این خبرنگار که می گوید:
"چرا ایرانی ها می گویند نمی توانند به پول ها
دسترسی داشته باشند ".بیان می کند" :از مقامات
ایرانی بپرسید!!!".
حال این سوال مطرح است که پای طرح محرمانه و
زد و بند پشت پرده تیم نیویورکی ها مطرح است و
یا در این خصوص نیز همانند موارد دیگر توافق ژنو،
کاله گشادی بر سر خط سازش رفته است؟
 -5خبرنگاری از شرمن در خصوص مخالفت امریکا
با انتصاب ابوطالبی نماینده معرفی شده ایران به
سازمان ملل و چگونگی انتقال مخالفت امریکا به
ایران و آیا این کانال همان [مذاکرات جاری] وین
است؛ می پرسد .ولی شرمن با پاسخ غیر منتظره ای
خبرنگار را غافلگیر می کند" :من درباره اینکه این
پیام را چگونه به ایران منتقل کردیم توضیح
نمی دهم".
چرا شرمن حاضر نیست کانالهای انتقال نارضایتی
کدخدا از انتصاب ابوطالبی را افشا کند؟
آیا شرمن از این موضوع بی اطالع است؟

و یا قصد دارد بیش از این تیم دیپلماسی را ،با
چالش های ناشی از تضاد عملکرد با خطوط قرمز
تعیین شده توسط رهبری نظام ،مواجه نکند؟
 -6از پرسش و پاسخ شرمن و خبرنگار دیگری می
توان نتیجه گرفت؛ ظاهراً مذاکرات دوجانبه با
امریکایی ها در چهارچوب جلسات اعالم شده توسط
دو طرف خالصه نمی شود .چرا که شرمن در پاسخ
خبرنگاری که مدعی است آیا پنج هفته دیگر برای
ادامه مذاکرات دیر نیست؟ می گوید:
" به شما اطمینان خاطر می دهم که هر روز،
کاری دراین زمینه انجام می شود .این کار به
صورتهای مختلف و در کشورهای مختلف حاضر
در مذاکرات و در تعامل دوجانبه این کشورها یا
از طریق نشستهای کارشناسان ما و کارشناسان
ایرانی انجام می شود".
گویا بر خالف خبر توقف مذاکرات مخفیانه بین تیم
دیپلماسی و کدخدا ،اینچنین رایزنی ها همچنان
ادامه دارد.
شرمن در بخش دیگری با نام بردن انواع گفتگو ها،
به "گفتگوهای دیگر" اشاره می کند که در قالب
های نامبرده نمی گنجد " :در گفتگوهای خود هم
در وین و هم در نشستهایی که در فاصله این
دور از گفتگوها در سطح کارشناسی یا
مسئوالن سیاسی در وین یا گفتگوهای دیگر
انجام شده است به همه این مسائل پرداخته
ایم".
 -7نکته قابل تامل دیگر ،نگرش شرمن به آینده
مذاکرات است .وی بیش از  8بار بطور مستقیم و
بارها بصورت غیر مستقیم ،آینده توافق را موکول به
جمله ی "اگر بتوانیم توافق کنیم" می نماید.
حال با مروری گذرا بر سخنان مختلف مصدق زمان!
و دیگر دست اندکاران تیم مذاکره کننده با جمالت
متعددی که بیانگر امید بیش از حد به آینده توافق و
نتیجه بخش بودن مذاکرات است مواجه می شویم.
 -8هر چند تیم دیپلماسی بارها متذکر شده که هیچ
یک از بخشهای صنعت هسته ای برچیده نخواهد
شد؛ لیکن سخنان شرمن بیانگر آن است که دولت
بر سر تعداد سانتریفیوژها ،سطح غنی سازی و میزان
ذخایر با کدخدا به توافق دست یافته است.
 -1امید است با توجه به عقب نشینی های متعدد
مقابل کدخدا و اروپا ،همچنین شگرد مذاکره امریکا و
آژانس در خصوص برنامه احتمالی نظامی ایران
 ،PMDدر موج دوم ترورها ،دانشمندان نظامی ایران
اسالمی ،جزئی از لیست ترورهای هدفمند موساد،
سیا و ام آی  6نباشند.
نویسنده infoshahmad :
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والبت بدون سابسور

«مردمی که مراجعه میکنند باید هوشیار باشید که راضی برشان گردانید .مثل سابق نیست که توی سر
مردم بزنید تا راضی بشوند .امروز کسی نمیتواند توی سر مردم بزند که بیا راضی بشو یا تن به رضایت
بده .امروز مردم همه هوشیار هستند و زیر این بارها نمیروند .اما ناراضی درست میشود.
ما باید دنبال این باشیم که این آیه شریفه را که فرموده است که فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ
پیغمبر که فرمود که من ریشم سفید شد برای این ،پیر شدم برای این .خود ایشان که استقامت داشت،
برای اینکه «وَ مَنْ تابَ مَعَکَ» پهلوش است یعنی پیغمبر مأمور شده است که اشخاصی هم که همراه او
هستند ،اشخاصی هم که ایمان به او آوردند ،آنها هم استقامت کنند و آن شما هستید.
باید استقامت کنید و ادامه بدهید به این نبردی که کردید .نبردی که با همه کشورهای مخالف اسالم و با
ابرقدرتها کردید باید ادامه بدهید؛ و ادامه به این است که هرکس در هر جا هست کار خودش را خوب
انجام بدهد .کار به این نداشته باشد که دیگری خوب انجام میدهد یا نه ،خودش کارش را خوب انجام
بدهد .البته دیگری را نصیحت کند یا امر به معروف و نهی از منکر کند.
اما اگر دیگری یک کار خالفی کرد ،شما تکلیف ازتان ساقط نمیشود .اگر همه دنیا هم برخالف بکند
شما یک نفر هم باشید ،شما یک نفر باید خالف نکنید .توجه کنید که همه قشرهای ملت با هم کارهایی
که به آنها محول است خوب انجام بدهند .همین معارضه با آنهایی است که میخواهند به این کشور
تعدی کنند .و خدای تبارک و تعالی با شما همراهی خواهد کرد .وقتی که شما در خدمت اسالم باشید،
در خدمت خدای تبارک و تعالی باشید»
امام روح اهلل
منبع  :صحیفه ی امام جلد  - 38صفحه 417
ارسال توسط hamima :
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سال دوم  -شماره هـفـدهم

به ایدآر طاولت را
ظلم «جالوت » بر بنی اسراییل از حد گذشت و قوم پیوسته استغاثه میکردند و منتظر ظهور منجی خویش بودند .
«وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا»
( و پیامبرشان فرمود همانا خداوند خداوند طالوت را بر شما به پادشاهى مبعوث کرد)
برخی از قوم گفتند او فقیر است و ما صاحبان ثروت برای پادشاهی از او سزاوارتریم .
«قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»
( پیامبرشان گفت همانا خدا او را بر شما برترى داده و او را در دانش و [نیروى] بدنى بر شما برترى بخشیده است و خداوند پادشاهى خود را به هر کس که بخواهد مىدهد و خدا
گشایشگر داناست)
پس طالوت بنی اسراییل را برای مبارزه با جالوت جمع کرد .او رو به لشکر خود فرمود  :همانا خداوند شما را امتحان خواهد کرد .
در میانه راه به نهری رسیدند که طالوت فرمود  :هرکس از آب این نهر بنوشد از من نیست و هرکس نیاشامد (یا در حد یک کف دست بنوشد) او از من است  .به جز تعداد اندکی از
لشکریان طالوت بقیه از آن نهر نوشیدند !

وقتی به لشکر جالوت رسیدند آنها که از آب نهر خورده بودند ترسیدند و گفتند ما تاب مقاومت در برابر لشکر جالوت را نداریم .
اما آنها که به طالوت ایمان آورده بودند و از آب نهر ننوشیده بودند گفتند « :کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ» (چه بسا گروهى اندک که بر
گروهى بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با صابران است)
آنگاه در برابر جالوت و لشکرهای او ایستادند و گفتند « :رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»
(پروردگارا بر [دلهاى] ما شکیبایى فرو ریز و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرماى )
و باذن پروردگار لشکر کفر را شکست دادند.
( تاریخ انبیاء  ..عالمه مجلسی ) (سوره بقره  ..آیات  251 ، 241 ، 247و )253
استکبار از زمان آفرینش آدم تا کنون کمر به گمراهی و نابودی انسان بسته است  .پس از انقالب اسالمی نیز سی و اندی سال است در قالب «شیطان بزرگ»  ،رویای نابودی ایران
اسالمی را در سر می پروراند  .خون های پاک بسیاری در راه دفاع از اسالم و کشور در برابر هجوم بیرحمانه غرب بر زمین ریخته شده است  .دشمن  ،انواع و اقسام روشها را در
مبارزه با خواست برحق ملت ما به کار گرفته و برای هر حرکتی برنامه ریزی کرده است .
لشکر بزرگ شیطان در برابر ما صف کشیده و با چشمهایی پر از حقد و کینه و نگاهی کینه توزانه نسبت به اسالم و ایران اسالمی  ،چنگ و دندان نشان می دهد و تهدید می کند
اما  ...طالوت در میان ماست .
اشاره ولیّ زمان به نبرد پیدا و پنهان دشمن است و اکنون نیز آخرین سالح حیله و نیرنگ دشمن را به ما می شناساند و امر به مقاومت می کند « .تنها راه این است که به مسیر
پیشرفت خود ،با قدرت ادامه دهیم و زیربار حرف زور نرویم » .بیانات 3111/3/21
ضعف های درونی ما  ،دشمن را به فکر استفاده از حربه ای به نام «تحریم» انداخت  .عده ای تاب مقاومت نداشتند و راه حل رفع تشنگی را در استفاده از نهر ممنوعه دانستند.
وسوسه های مدام و دعوت شیطانی به سیراب شدن  ،هوش از سر برخی برد  .خوی وحشی گری دشمن را در پس ژست های متمدنانه او ندیدند و از در مذاکره با کدخدای
خودخوانده برآمدند  .شیطان نیز فرصت را غنیمت شمارده و طوماری از خواسته های باطل و ظالمانه در برابر ما گذاشت  .انگشت اشاره او به نهر است و ما تشنه ایم !
اما رهبر جامعه می گوید صبر کنیم و در برابر این سراب که عزتمان را نابود می کند مقاومت کنیم .
راه نجات ما اتکا به ظرفیت های درونی و ایمان به وعده های نصرت الهی است  .چشم از وعده ها و اقتصاد و محصوالت فریبنده بیرونی برداریم و هرچه می خواهیم با تالش خود در
داخل کشور تولید کنیم « .براى مسائل اقتصادى کشور همهى تالشمان بایستى متمرکز باشد بر روى مسائل داخلى؛ آن پیشرفتى ،آن گشایشى ارزش دارد که
متّکى باشد به قدرت درونى یک ملّت .یک ملّت اگر به قدرت خود ،به توانایىهاى خود متّکى بود ،دیگر از اخم یک کشور ،از تحریم یک کشور متالطم نمیشود»
بیانات 3112/8/32
اگر قدرت درونی خود را کشف کنیم و به آن اعتماد داشته باشیم  ،اگر نقطه ضعف هایمان را با قناعت بپوشانیم و اگر از تشنه ماندن نترسیم  ،دیگر اخم و تحریم دشمن بر
سرنوشت ما تاثیری نخواهد داشت و زورگویان عالم نمی توانند با لحنی تحقیرامیز ادعا کنند که تحریم ها ملت ما را به زانو دراورده است و به خود اجازه نخواهند داد با درخواست
های بیشرمانه در مذاکرات  ،خواب بردگی ما را ببینند .باید راه را بر زورگویی دشمن ببندیم که جز نابودی ما هدف دیگری ندارد.
امروز ماییم و آزمایش اطاعت از امام  .به راستی تاریخ مارا جزو کدام گروه ثبت خواهد کرد ؟:
آنان که از نهر نوشیدند و از لشکر جالوت ترسیدند یا آنان که اطاعت امر کردند و بر جالوت پیروز گشتند .
نویسنده baran :
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ابیاخب وزیر
پادشاهی می خواست نخست وزیرش را انتخاب کند...
چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند.
آنان را در اتاقی قرار دادند و پادشاه به آنان گفت که" :در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق ،قفلی معمولی
نیست و با یک جدول ریاضی باز خواهد شد ،تا زمانی که آن جدول را حل نکنید نخواهید توانست قفل را باز کنید .اگر
بتوانید مسئله را حل کنید می توانید در را باز کنید و بیرون بیایید"...
پادشاه بیرون رفت و در را بست...
سه تن از آن چهار مرد بالفاصله شروع به کار کردند .اعدادی روی قفل نوشته شده بود ،آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد،
شروع به کار کردند.
نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود!
آن سه نفر فکر کردند که او دیوانه است .او با چشمان بسته در گوشه ای نشسته بود و کاری نمی کرد .پس از مدتی او
برخاست ،به طرف در رفت ،در را هل داد،باز شد و بیرون رفت!!!
و آن سه تن پیوسته مشغول کار بودند .آنان حتی ندیدند که چه اتفاقی افتاد که نفر چهارم از اتاق بیرون رفته!
وقتی پادشاه با این شخص به اتاق بازگشت ،گفت" :کار را بس کنید .آزمون پایان یافته و من نخست وزیرم را انتخاب
کردم".
آنان نتوانستند باور کنند و پرسیدند" :چه اتفاقی افتاد؟ او کاری نمی کرد ،او فقط در گوشه ای نشسته بود .او چگونه
توانست مسئله را حل کند؟"
مرد گفت" :مسئله ای در کار نبود .من فقط نشستم و نخستین سؤال و نکته ی اساسی این بود که آیا قفل بسته شده بود یا
نه؟ کامأل ساکت شدم و به خودم گفتم که از کجا شروع کنم؟

نخستین چیزی که هر انسان هوشمندی خواهد پرسید این است که آیا واقعأ مسأله ای وجود دارد؟ بعد چگونه میتوان آن را
حل کرد؟ اگر سعی کنی مسئله ای را که وجود ندارد  ،حل کنی تا بی نهایت به قهقرا خواهی رفت؛
هرگز از آن بیرون نخواهی رفت .پس من فقط رفتم که ببینم آیا در ،واقعأ قفل است یا نه و دیدم قفل باز است".
قفلی که باز است ،کلید نمی خواهد!!..
افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
ارسالی توسط Peimane :
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جراین سبایس رسانه های افریس زابن
هقیه انمه 3دی
هفته نامه « 1دی» به صاحب امتیازی و مدیر
مسئولی حمید رسایی در موضوعات سیاسی
فرهنگی و اجتماعی بعد از حضور میلیونی
مردم در  1دی  88و با الهام از نام آن روز
تاریخی انتشار خود را آغاز کرد 1 .دی با جبهه
گیری صریح نسبت به سران فتنه کار خود را
آغاز کرده و ضمن انتقاد از فتنه گران  ،انتقاد
به ساکتین فتنه را در کنار حمایت از دولت در
دستور کار خود قرار داد.
این نشریه با پررنگ تر شدن نقش جریان
انحرافی در دولت  ،زاویه اش با دولت مشخص
تر شد 1 .دی را می توان همان رجانیوز فضای
سایبر دانست که امروز بر روی دکه ها جای
گرفته است .این یکسانی نه تنها در محتوا و
جهت گیری است  ،بلکه حضور میثم نیلی
مدیر مسئول رجانیوز به عنوان یکی از اعضای
شورای سردبیری  1دی دلیلی بر این مدعاست.
 1دی مدعی است که خط مشی حرکت خود
را بر اساس رهنمودهای عالمه مصباح یزدی
تنظیم می کند و حضور رسایی از یک سو و
قاسم روانبخش که نشریه « پرتو سخن» را
سالیان درازی است منتشر می کند از سوی
دیگر این مدعای  1دی را بیشتر نمایان می
کند .عالوه بر افرادی که نام برده شد علیرضا
معاف محمد سعید ذاکری و علی اصغر زارعی
نیز در
شورای سیاست گذاری این نشریه حضور دارند.
 1دی همچنین از صاحب نظرانی مانند
پناهیان  ،آقا تهرانی  ،یامین پور  ،حسن
سبحانی حسن عباسی  ،سعید قاسمی و ...
استفاده می کند.
نقد جدی صداوسیما  ،پرداختن به موضوعات
جبهه فرهنگی انقالب جبهه گیری صریح و
مشخص نسبت به جریان فتنه و تا حدودی
انحراف  ،از مشخصه های جدی این نشریه
است.
 1دی گرچه شاید عمر کمتری نسبت به
رقبای مطبوعاتی خود بر روی دکه داشته باشد
ولی در همین عمر کم نیز حواشی بسیاری را
پشت سر گذاشته که دلیل اصلی آن را هم
میتوان نمایندگی این نشریه از جبهه پایداری
دانست که در فضای انتخابات مجلس راهی را
غیر از راه جبهه متحد اصولگرایان در پیش
گرفت.

محبوبیت و هزینه کردن از نام رهبری
الریجانی از چه می هراسد؟» به نقد مواضع
علی الریجانی رئیس مجلس پرداخت.
اما برخالف بازداشت میثم نیلی که به دلیل
شکایت الریجانی بود این بار بنا بر گفته وکالی
الریجانی بازداشت ذاکری بر اساس دستور
مدعی العموم انجام شده بود.

جنجال های انتخابات مجلس
جنجالی ترین حاشیه  ۳دی را می توان
توقیف و بازداشت ذاکری از اعضای
شورای سیاست گذاری اش عنوان کرد.
برای توقیف  1دی بعد از بیست شماره چند
دلیل بیان شد از جمله آنکه این نشریه زمینه
اقتصادی نداشت و دست به انتشار مطالب
اقتصادی زد و اینکه این نشریه در شماره 37
خود به روحانیت و لباس روحانیت به دلیل
چاپ کاریکاتوری از سید محمد خاتمی توهین
کرده بود.
اما رسایی در جواب هیئت نظارت بر مطبوعات
توقیف نشریه  1دی را کار مشترک فتنه گران
و جریان انحرافی می دانست و در سایت
شخصی خود مطلبی تحت عنوان «خواص
و
مردود
جریان انحرافی  ،پیوندتان مبارک» منتشر
کرده و پاسخ داده بود که  1دی در سال جهاد
اقتصادی و با نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی
پرداخته است و ثانیا این کاریکاتور نقاشی است
تا کاریکاتور و قبل از  1دی روزنامه ایران و
شرق هم آن را چاپ کرده اند و اگر خالف
است اول باید با آن ها برخورد شود .رسایی اما
در مورد خاتمی نکته ای دیگر را متذکر شده
بود مبنی بر اینکه «البته این جانب حمید
رسایی اعالم میکنم که محمد خاتمی به دلیل
خیانت هایش در سال های اصالحات و
همچنین نقش جدی ای که در کودتای انقالب
مخملی سال  88داشت اساسا باید خلع لباس
شود و نهادهای ذی ربط باید پاسخگوی تعلل
باشند».
باره
این
در
خود
نکته جالب آنکه احمد توکلی هم در ماجرای
توقیف  1دی و هم بازداشت ذاکری  ،نسبت به

اصل ماجرای توقیف و بازداشت انتقاد کرده
و خواستار رفع توقیف نشریه و آزادی ذاکری
شده بود .در حالی که وی با رسایی به دلیل
اختالف سالیق سیاسی در رسانه هایشان از هم
انتقادهای تند و تیزی میکنند.
اما ماجرای بازداشت ذاکری زمانی رخ داد که 1
دی در یادداشتی صریح با عنوان « رابطه افت

همان طور که رجانیوز در ایام انتخابات به
عنوان رسانه جبهه پایداری فعالیت می کرد
 1دی به عنوان رسانه مکتوب همین رسالت
را دنبال می کرد .مناظره های قلمی زاکانی
در پنجره و رسایی در 1دی شروعی بر رقابت
انتخاباتی جبهه پایداری با جبهه متحد بود.
جبهه متحد اصولگرایان زمانی رسما به 1دی
اعتراض کرد که این نشریه در صفحه اول
خود عکس تعدادی از افراد را بر اساس گمانه
زنی ها به عنوان لیست جبهه متحد منتشر
کرد .پایگاه اطالع رسانی جبهه متحد در
واکنش به این اقدام 1دی چنین موضع
گیری کرد:
«در میان افرادی که در لیست تخریبی 1
دی به عنوان نامزدهای انتخاباتی جبهه
متحد اصولگرایان معرفی شده اند چهره هایی
از سوی گردانندگان نشریه گنجانده شده بود
که برخی از آن ها کارنامه درخشانی در
دوران فتنه بعد از انتخابات  88نداشتند و
حتی بعضی جزو مردودین فتنه محسوب می
شدند.
اما در کمال تعجب با وجود آنکه جبهه متحد
اصولگرایان بارها به صورت رسمی حضور
مردودین فتنه را به عنوان خط قرمز فهرست
انتخاباتی خود اعالم کرده بود و گردانندگان
این نشریه از این موضوع با خبر تبودند با
این حال برخالف مشی اصولگرایانه و برای
ایجاد واکنش منفی در افکار عمومی
درصفحه اول نشریه خود به صورت رسمی
تخریب رقیب از طریق انتشار این لیست
جعلی را کلید زد.
لیست تخریبی که در میان عکس های آن در
صفحه اول تصاویر کسانی چون عباسپور ،
کاتوزیان  ،مطهری  ،مریم بهروزی  ،حجت
االسالم نواب  ،امیدوار رضایی و غفوری فرد
به چشم می خورد و بعد ها مشخص شد که
از میان  35تصویر منشتر شده در لیست
تخریبی نشریه  1دی تنها  7نفر آنها یعنی
کمتر از نیمی از آن در فهرست نامزدهای
انتخاباتی اصولگرایان حضور داشتند».
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انتقادهای فراوان از  ۳دی
جنجال بعدی بحثی بود که بر سر استفتایی
از رهبر انقالب شروع شد مبنی بر مردود
شدن منطق ترجیح « صالح مقبول» بر
«اصلح» که  1دی آن را منتشر کرد و با
تکذیب محمدحسین فالح زاده  ،عضو دفتر
استفتائات مقام معظم رهبری در قم روبرو
شد« :از آن نشریه که داعیه تبعیت از رهبری
را دارد انتظار می رود در نقل خبر از ایشان
یا دفتر معظم له  ،دقت کامل را مبذول
داشته و الاقل پیش از نقل مطلب صد و
کذب یا جواز نشر آن را از دفتر جویا
میشدند».
 1دی در اطالعیه ای به اعتراضات رسانه ها و
شخصیت های سیاسی جواب داد  ،که فقط
منتقل کننده خبر بوه و آن ها فقط از روی
سایت رادیو معار ف اقدام به بازنشر خبر کرده
اند.
البته کار به همان جا ختم نشد و فالح زاده
بار دیگر نسبت به اقدام  1دی و رجانیوز
اعتراض کرد« :مع االسف این اقدام توسط
کسانی صورت میگیرد که دائما برای برخورد
با مخالفان خود از رهبری مایه گذاشته و به
هیچ روی حرمت دفتر رهبری را حفظ
نمیکنند
دوستان یکبار دیگر متن تکذیبیه این بنده را
بخوانند تا بدانند هیچ نکته ای خالف در آن
نیامده و عین واقع میباشد.
بنده همچنان تاکید دارم که کار نشریه نهم
دی و رجانیوز نوعی سوء استفاده و جعل
عنوان برای دفتر استفتائات رهبری بوده و
قابل پیگیری قانونی است».
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اسدا ..بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه
اسالمی در پی نقد موتلفه از سوی  1دی در
مورد آن می گوید « :نشریه  1دی بدترین
تبلیغات منفی را علیه موتلفه انجام داد و
تالش آنها این است که موتلفه اسالمی در
صحنه وجود نداشته باشد».
علی مطهری پس از چاپ کاریکاتور خاتمی
در  1دی چنین اعتراض کرده بود « :بطور
کلی وجود اینگونه نشریات هتاک و افترا زن
به نفع جنبش سبز و جریان انحرافی ست!»

تکمیلی:
نشریه  1دی در انتخابات ریاست
جمهوری سال  12از کاندیداتوری سعید
جلیلی حمایت کرد.
پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری
نیز که با پیروزی حسن روحانی همراه
بود  1دی به همراه روزنامه هایی
همچون وطن امروز  ،جوان  ،کیهان و
یالثارات از منتقدین اصلی مشی دولت
در زمینه سیاست خارجی و امور فرهنگی
بشمار می آمد  .در روزهای پایانی سال
 12با حکم هیات نظارت بر مطبوعات
نشریه  1دی به دلیل انتقاد از دولت
یازدهم توقیف شد .این هفته نامه پس از
یالثارت دومین نشریه منتقد دولت است
که در کمتر از یکسال از روی کار آمدن
آن مورد توقیف قرار گرفته است

ارسالی توسط  :میم  .ز
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نقد چیست؟
(ارم به معروف و هنی از نمکر ،کی مهارت اجتامیع)

آیا نقد یک حرفه است یا شاخه ای از یک حرفه؟ آیا
کسی که دارای تخصص عمران است می تواند در هر
رشته دیگری منتقد باشد؟ واضح است که منتقد باید
خود در زمینه ای که نقد میکند دارای تخصص و
دانش باشد که ما او را به عنوان داور و ارزیاب
بپذیریم و داوری و رای او را قبول کنیم.
نقد ،روشی مهم برای ارزیابی مفاهیم ،پدیده ها و
داده های مختلف در تولید و ارائه اندیشه هاست.
نقد ،روش بررسی ،در فرایند تحلیل ذهن است که در
یک ارتباط دو سویه ی نگرش نقادانه و اندیشه و
رفتار شکل می گیرد( .فوکویاما ،نقد در فرایند
بررسی)
هر انسان دارای عقل و نفس سلیم اقرار می کند به
ثمرات فراوان نقد اجتماعی به عنوان یک مهارت
اجتماعیِ مانع از ایجاد و پیشرف اندیشه و رفتار های
فاسد اجتماعی .ولی شاهد رویگردانی افراد در جوامع
اجتماعی واقعی و مجازی از نقد و نقادی هستیم .این
خود نوعی آسیب و مسئله اجتماعی و فرهنگی
شمرده می شود که با پیشرفت آن بسیاری از مسائل
و مشکالت را در جامعه پدید می آورد.
از این رو باید در مقام فرهنگ سازی ،فرهنگ نقد و
نقد پذیری را با تعریف درست از آنها در جامعه پایه
گذاری کنیم .نکته مهم در انجام نقد سازنده توجه
ویژه به «فرهنگ نقد» و سپس «فرهنگ نقد
پذیری» است:

فرهنگ نقد
پیش از این که منتقد به نقد اندیشه و رفتار
بپردازد ،باید به معیارهایی که در بر گیرنده
فرهنگ نقد است توجه داشته باشد .مانند:
•بهبود بخشیدن به امور؛
•پرهیز از دخالت احساسات حب ،بغض و یکسو
نگری (خیر خواهی)؛

•ارائه اصالحات پیشنهادی و یا راه حل مناسب؛
•ذکر آثار و جنبه های مفید در کنار جنبه های
منفی؛
•ارائه استدالل ،سند و مدرک ؛
•قطعی ندانستن برداشت ها در هنگام بررسی؛
•آشنایی و علم یقینی به تمام اطراف و حواشی
رفتار و اندیشه (مانند احکام غیبت)؛
•در نظر داشتن ویژگی های مثبت و منفی
رفتار و اندیشه؛
•در نظر داشتن هنجارها ،اقسام رفتار و اندیشه
های هنجار شکن (آگاهانه یا نا آگاهانه) در
حین ارزیابی؛
•آگاهی کامل نسبت به روش های ارائه نقد؛
• و . ...
این معیارها فقط برای علمی کردن موضوع
فرهنگ نقد در فرایند انتقاد بیان شده و چه
اینکه اقسام دیگری نیز وجود دارد که کالم را
طوالنی خواهد کرد.

هر انسان دارای عقل و نفس
سلیم اقرار می کند به ثمرات
فراوان نقد اجتماعی به عنوان یک
مهارت اجتماعیِ مانع از ایجاد و
پیشرف اندیشه و رفتار های فاسد
اجتماعی .ولی شاهد رویگردانی
افراد در جوامع اجتماعی واقعی و
مجازی از نقد و نقادی هستیم.

فرهنگ نقد پذیری
در بحث ارزش شناسی؛ نقـد ،ظرفیت ارزشی
دارد ،لذا فرهنگ نقد پذیری جلوتر از فرهنگ
نقد ،ارزشمندتر است (رابرت گیدمن ،درباره
نقد) .در این تعبیر برای "فرهنگ نقد پذیری"
ارزش خاصی در نظر گرفته شده است .بی
تردید ،داشتن روحیه فرهنگ نقد پذیری ،یکی
از ظرفیت ها و ارزش های ویژه برای مقوله نقد
و نقد پذیر است .در فرایند فرهنگ نقد پذیری،
مسائل سازنده و تاثیرگذاری برای رسیدن به آن
ظرفیت ،وجود دارد مانند:
•کنار گذاشتن حساسیت های منفی و یکسویه
نگری درباره خود و اثر؛
•دقت به به آرای دیگران در هنگام نقد شدن؛
•تحمل آرای خالف بینش و سلیقه خود؛
•نترسیدن از نقد؛
•طبیعی دانستن اشتباه در هنگام عمل؛
•توانایی در باز اندیشی؛
•نوگرایی و زدودن گرد قرائت های سنتی و
متحجر از افکار.
خو گرفتن به این اجزای هفت گانه ،مستلزم
تجربه و تکرار برای رسیدن به فرایند نقد
پذیری است که ظرفیت فرهنگ نقد پذیری را
در وجود ما گسترش بدهد.
نمقتد یکست؟
اصل مهم در شناخت و تعریف منتقد ،داشتن
آگاهی های الزم بر مبنای روش نقد است .این
آگاهی ها در بر گیرنده مواردیست که منتقد اید
آن را در نفس و ذهن خود داشته باشد.
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مانند:
•احاطه بر روش های نقد سالم؛
•علم به ویژه گی ها و مشخصه هایی که نقد را
شکل می دهد؛
•نگاه ساختار شکنانه؛
•دریافت نو از مفهوم اندیشه و رفتار مورد
بررسی؛
•توجه به دیگر رویکردها و نظریه هایی که
ممکن است در متن رفتار و اندیشه باشد؛
این مولفه های پنج گانه ،ویژه گی ها و
مهمترین عناصری است که کار و وظیفه منتقد
را در حوزه نقد ،مشخص میکند.
جدی ترین مشکلی که درباره نقد و نقادی
وجود دارد ،نقد یکجانبه (یعنی نقد به معنی
انتقاد صرف) است؛ زیرا به دلیل عدم درک از
مفهوم "نقد" ،بسیاری از افراد در جامعه به
"انتقاد صرف" در حوزه نقد می پردازند .دیگر
در جامعه واقعی و مجازی ارزش ها را همسان با
کاستی ها ،در فرایند نقد و نقادی مطرح نمی
سازند.

و رفتار (آسیب دار) و (بی آسیب) است.
شناخت منطقیتر نسبت به گونههای مختلف
رفتاری (الگو ساز ،الگوده و الگو پذیر) و مواجهه
صحیح با اقسام رفتار باالخص موارد آسیبدار از
وظائف فردی در قبال جامعه است.
رفتار های فردی در ایفاء نقش در مسیر آسیب
زایی یا ارزش زایی از جامعه (آسیب دار):
.3مهاجم (به اخالق عمومی):
این افراد در مسیر آسیبزایی نقش (الگوسازی)
دارند .خواسته یا ناخواسته در پیحرمتشکنی،
هنجارشکنی ،پردهدری و عفافگریزی هستند
توضیح :مشابهت به جنس مخالف نظیر آرایش
صورت ،مشابهت به گروهها و فرقههای
شیطانپرستی و ...
.2متخلف (نسبت به هنجارهای عمومی جامعه)
این افراد در مسیر آسیبزایی نقش (الگودهی)

نقــد اجتمــاعی عکــسالعملــی
در قالــب امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر اســت کــه در مقابــل
اندیشــــه هــــا و رفتارهــــای
نـاپسـند صـورت میگیرد.
مهارتاجتامیع
نقد اجتماعی عکسالعملی در قالب امر به
معروف و نهی از منکر است که در مقابل اندیشه
ها و رفتارهای ناپسند صورت میگیرد .این نقد
گاه در مقوله پیشگیری مطرح است ،زیرا
وجدان همگان به رفتارهای پسندیده توصیه
می کند و از ارتکاب رفتارهای فاسد و فساد
انگیز نهی می کند .مسئولیت این نوع از نقد
بیشتر متوجه عموم افراد و گروه ها بوده و نقد
اجتماعی برای مهار رفتارها و انحرافات کارسازتر
است.
نقد اجتماعی ،داوری اخالقی و ارزشیست در
پاسخ بایدها و نبایدهای رفتار اجتماعی .دغدغه
و دل نگرانی هر انسان در تمامی لحظات زندگی
خود این است که درست را از نادرست
تشخیص دهد و باید و نباید زندگانی خویش را
بشناسد و راه خویش را از میان هزار راهههایی
که در برابر او دام و دامن گسترانیده بیابد این از
آن روست که انسان موجودی است که باید
انتخابگر به دنیا بیاید انتخابگر بزرگ شود
انتخابگر زندگی کند.
داوری و انتخاب (قضاوت) جهت نقد و در
نهایت مهار اجتماع ،اولین اصل شناخت اندیشه

دارند .بیآنکه در پی ترویج بیبند و باری باشند
عمالً با بیانضباطی در پوشش و آرایش و رفتار
خود مروج انواعی از ناهنجاری در این عرصهاند
توضیح :مصادیق این گروه موجب میشوند
ناهنجاری پوششی یا آرایشی افراد ،موجب جلب
نظر دیگران شود.

رعایت حداقل احکام و ارزشهای دینی
میدانند.
توضیح :مصادیق این گروه افرادی هستند که در
رفتار ها همرنگ با عموم جامعه به نظر میآیند
اما در عین حال موارد خالف شرع در وضعیت
آنان مشاهده نمیشود .به عنوان مثال استفاده
از مانتو و روسری در زنان به طوری که موهای
سر کامالً پوشیده باشند .معیار تشخیص این
گروه از گروه  1آسیب دار ،صرفاً رعایت
حداقلهای شرعی و عرفی است.
.2منضبط (نسبت به ارزشها)
این افراد در مسیر ارزشزایی نقش (الگودهی)
دارند .با پوشش آرایش و رفتار خود عمالً
هنجارهای رفتاری و اخالقی در این عرصه را
تثبیت میکنند.
توضیح :مصادیق این گروه عالوه بر رعایت
موازین شرعی ،در نگاه ظاهری متمایز از
الگوهای رفتاری ،عمدتاً وارداتی بوده و گرایش
به ظاهری بومی و مذهبی در آنها مشخص است
مثل :مردان :استفاده از بعضی نمادهای رایج
مذهبی مثل انگشترهای مذهبی و محاسن
نیمهبلند و زنان :استفاده از چادر ملی.
.1مروج (فرهنگ پسندیده و ارزش های
متعالی)
این افراد در مسیر ارزشزایی نقش (الگوسازی)
دارند.

.1غافل (نسبت به ارزشها)
این

افراد

در

مسیر

آسیبزایی

نقش

(الگوپذیری) دارند .مخالف ترویج بیبند و باری
در عرصه پوشش و آرایش و عفافند ولی
بیانضباطی و ناهنجاری خود در این عرصه را
ناصواب و ناپسند نمیشمرند.
توضیح :مصادیق این گروه ،دارای
ناهنجاریهایی هستند که اگرچه بر خالف شرع
مقدس است اما متاسفانه در بسیاری از موارد
در عرف جامعه پذیرفته شده و عادی میباشد.
مثل بیرون بودن قسمت جلوی موهای سر در
زنان
رفتار های فردی در ایفاء نقش در مسیر آسیب
زایی یا ارزش زایی از جامعه (بدون آسیب)

آگاهانه با پوشش ،آرایش و رفتار خود در پی
گسترش عفاف و حجاب و نفی ناهنجاریها در
این عرصهاند.
توضیح :مصادیق این گروه از نمادهای نهچندان
معمول مذهبی در پوشش و آرایش خود
استفاده میکنند .مانندمردان :استفاده از چفیه
زنان :نقاب یا پوشیه و یا روگرفتن
طبق این تقسیم بندی می توان طبق میزان
اثرگذاری یک فرد بر جامعه خود ،از نظر آسیب
زا یا ارزش زا بودن ،افراد را امر به خوبی ها و
نهی از بدی ها کرد و به میزان الزم نسبت به
اندیشه و رفتار دیگران عکس العمل الزم را ابراز
نمود.
(بر اساس جدول طبقهبندی مترددین در معابر
عمومی ـ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)

.3هوشیار (نسبت به حفظ ارزش ها)
این افراد در جهت مراعات حدود و احکام الهی
در تمام حوزه های فرهنگی در جایگاه
(الگوپذیر) هستند .خود را مقید و ملزم به

إن شاء اهلل و به شرط حیات در شماره های
بعدی ،نسبت به هر گروه توضیحات الزم ارائه
خواهد شد... .
نویسنده matinemami :
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ارسالی توسط ghalandar :
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رواجاسبعاروه های نجیس دراجمعه
استعاره های جنسی به نشانه ها و عالمت های گفتـاری و رفتـاری گفته می شود که ذهن افـراد را به سمت لذات و تمایالت جنسـی سوق می
دهد .شایـد بتوان منشأ رشد و بروز استعـاره های جنسـی در ادبیات عامیـانه و گفت وگوهـای روزمـرّه افـراد در جامعه را خرده فرهنگ
بزهکـاران و اوباش دانست ؛ استعـاره هایی که تأکیـد بر بانـوان و یا تشبیـه جنس مذکر به مؤنث در آن بیشتـرین نقـش را دارد و سهم عمده
الفاظ و کلمات را به خود اختصـاص می دهد.

شاید تا به حال دیده و یا شنیـده باشیـد که در بین خرده فرهنگ اوباش به جای سـالم از الفاظ و کلماتـی استفاده می شود که جایگـاهـی در
ادبیات فرهنگ اکثـریت جامعه ندارند ؛ این گونه از الفاظ همان استعـاره های جنسـی هستند .کلماتـی که ناخودآگاه ذهن فـرد را به سمت
جنس مؤنث سوق داده و تصویـر تمتّع  ،لذت طلبی و شهوت انگیـزی را در مخیّله فرد به نمایش می گذارند .این استعـاره ها در واقع
دربردارنده مفاهیـمـی هستند که طرح آنها تنهـا در دایـره محیط خانـواده  ،معنـای مشـروع پیـدا می کند و در غیـر آن ،جرقّـه ای برای
پیـروی از شهـوات و نشـر ارزش های غیر اصیـل ایرانـی – اسالمی است.
متأسفـانه بدلیـل پاییـن آمدن سنّ بلـوغ و آشنایی غیرضـروری و زودهنگـام کودکان و نوجوانان با مسائـل جنسـی و زناشویی ،استفـاده از
استعـاره های جنسـی در کلمات و گفت وگوهای این قشـر مهم و بااهمیّت از جامعـه روز به روز افزایش پیـدا می کند و در افزایش صعـودی
این بهـره گیـری از استعـاره ها ،رسانـه های دیـداری و شنیـداری بسیـار تأثیـرگذار هستند .در صداوسیمـا آنچـه که بیش از همه در
تبلیـغات می بینیم حضـور غیرضـروری یک خانـم بعنـوان مبلّغ کاال و اجنـاس مختلـف است ؛ و یا در رسانـه های شنیـداری در غالـب
موسیقـی های کالسیـک تولیـد شده در سبک پاپ  ،رپ و  ...تأکیـد بیش از اندازه بر روابط خارج از چهارچوب دختـر و پسـر و عشق های
زمینـی و بی نتیجـه و دلتنگـی برای جنس مخالف و ماننـد اینهـا بیشتـرین تأثیـرگذاری را بر روی اذهان دختـران و پسـران نوجوان دارد.
آشنایـی زودهنگـام با این موضوعـات برای کودکـان و نوجوانان و یا استفـاده بیش از انـدازه از استعـاره های جنسـی در قالب ادبیات و گفت و
گوهای روزمرّه برای بزرگسـاالن خطـر اسیـر شدن در بنـد شهـوات و رها کردن هدف ها و آرمان های اصیـل در زندگـی را به دنبـال خواهد
داشت .هر جا که شهـوت و مسـائل جنسـی خارج از محدوده مشـروعش طرح و واکـاوی شده ،منجـر به آسیب در حوزه های مختلف جسمی،
روانی ،اجتماعی و  ...برای افـراد گشتـه است .باید دقّت کرد که اسیـر شدن در بند شهـوات انسان را از رسیدگـی به اصـل زندگـی بازداشتـه و
اساساً یکی از آسیب های جدی این اسارت نفسـانی ،کاهش شدید عزّت نفس در افـراد می باشـد .آنچـه که عنـوان شد گوشـه ای کوتـاه از
آنچـه بود که رهبـر معظم انقالب در دیـدار نوروزی خویش در حرم مطهر رضـوی نسبت به آن ابـراز نگـرانی کردند  « :اگر در این چیزها
بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد ،زندگی در جامعه جوری خواهد شد؛ اگر خدایناکرده جهتگیری غلط باشد ،زندگی
جوری دیگری خواهد شد؛ خدایناکرده به همان بالیی مبتال خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده را و بنیان خانواده را ویران کردند و
شهوات را به راه انداختند به آن سرنوشت دچار شدند»
نویسنده msafari :
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پـویاـ پـامییـ
و کیلپ های تصویری
پویانمایی  311ثانیه ای :پدر
http://www.afsaran.ir/link/542703

آخرین قدم

معبر عشق (ویژه راهیان نور)

http://www.afsaran.ir/link/540258

http://www.afsaran.ir/link/545896

نبرد آقای وزیر
http://www.afsaran.ir/link/542631

هسته ای میراث شهدا

دشمن را بزک نکنید

سین مثل ستاری

http://www.afsaran.ir/link/564972

http://www.afsaran.ir/link/529813

http://www.afsaran.ir/link/549090

میالد نور

بمناسبت روز مادر

احترام دو طرفه

http://www.afsaran.ir/link/574874

http://www.afsaran.ir/link/574790

http://www.afsaran.ir/link/565015
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داسبانطبس
تقویم را ورق زد و نگاهش را جمع کرد در یکی از صفحات .روز  5اردیبهشت .نفس عمیقی
کشید و لبخندی که دقیقاً نمی توانستم بفهمم تلخ است و یا یادآور خوشی ها.
گفت" :چه ها که ندیدیم ما! الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل"...
می دانستم دوست دارد بشنوم و می داند که من همیشه مشتاق شنیدنش هستم .بی آنکه
سرش را باال بگیرد و از نگاهم مطمئن شود ،شروع به حرف زدن کرد .دوباره ورق زد
خاطراتش را در میان روزهای تلخ و شیرین و پر از تجربه سال های جوانی .سال هایی که
گره خورده به انقالب و اتفاقاتش .و من سراپا گوش شدم تا ببینم که وعده خدا حق است.
اگر آن ها روزی  ،جوانی شان را فدای راه خدا کرده اند ،حاال هزاران جوان فدایی راهشان
هستند.

بعد از پیروزی انقالب اسالمی و کوتاه شدن دست آمریکا از ایران ،این کشور و عوامل آن در پی این بودند که با انجام کارهای مخفیانه و نفوذ
در عوامل جهت داری که در بدنه ی نظام نوپای ایران قرار داشتند،اقداماتی جهت ضربه زدن به انقالب و در نتیجه تضعیف آن بکنند.
یکی از پایگاه های آمریکا برای انجام اقدامات خود  ،سفارت این کشور در ایران بود که می توانست بهترین پوشش برای انجام و برنامه ریزی
توطئه ها باشد.
دانشجویان دانشگاههای ایران که به دانشجویان پیرو خط امام معروف شدند ،با دیدن اقدامات آمریکا در ایران و از طرفی اجازه دادن این کشور
به شاه برای ورود به این کشور و دیدار بازرگان با برژینسکی در الجزایر،به سفارت آمریکا حمله کردند که با تسخیر و گروگان گرفتن کارکنان
این سفارت خانه همراه بود.
بعد از اینکه نیروهای آمریکایی در سفارتخانه ی آمریکا به اتهام جاسوسی دستگیر شدند این کشور از هر فرصتی برای آزاد کردن آنها استفاده
می کرد و در نتیجه نقشه ای را برای آزادسازی نیروهایش طراحی کرد .این طرح که "عملیات پنجه ی عقاب" نام داشت از طرف کارتر مطرح
شد.
برای عملی کردن این طرح  11نفر از کماندوهای آمریکایی موسوم به "دلتا" به ایالت آریزونا و صحرای آن ،که شرایط آب و هوایی و کویری آن
به ایران نزدیک بود اعزام شدند و در حدود  5ماه مشغول آموزش و تمرینهای الزم ،جهت انجام عملیات بودند.
همه چیز برای انجام عملیات آماده بود .سازمان هواشناسی آمریکا هم وضع جوی ایران بخصوص منطقه فرود در صحرای طبس را کامال مورد
پیش بینی علمی قرار داده بود و به علت اینکه هوای آن شب مهتابی بود ،ورود هر نوع هوای غیرمطلوب و وقوع طوفان را بعید می دانست .
سرانجام درست دو هفته بعد از قطع ارتباط یک جانبه آمریکا با ایران و تحریم ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی و یک روز پس از اینکه یک
گروه جاسوس از صلیب سرخ بین الملی در مالقات با گروگان ها مشخص نمود که تمام گروگان ها در سفارت به سر می برند  ،کارتر در دفتر
کارش کلمه رمز «بروید» را که اعالم کننده آغاز حمله بود را صادر کرد.
نیمه شب پنجشنبه  4اردیبهشت ماه مطابق با ساعت  31به وقت واشنگتن هشت فروند هلی کوپتر نفربر از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتز
برخاستند وبا پرواز در ارتفاع کم و با استفاده از نقاط کور رادار ،راهی ایران شدند .طبق نقشه هواپیماها و هلی کوپترها باید در فرودگاه شماره3
واقع در صحرای طبس فرود می آمدند ،سپس هلی کوپترها ،کماندوها را به اطراف تهران منتقل کنند تا از آنجا با کامیون ها و خودروهایی که
از قبل توسط عمال داخلی و نفوذی آمریکا آماده شده بود ،به اطراف ساختمان سفارت سابق آمریکا انتقال بدهند.
پس از ورود به حریم ایران اسالمی  ،یکی از هلی کوپترها در  321کیلومتری شهر راور کرمان دچار نقص شد و ناگزیر فرود آمد .سرنشینان به
هلی کوپتر دیگری منتقل شدند که پس از طی مسافتی دستگاه هیدرولیک این هلی کوپتر نیز از کار افتاد ،اما توانست خود را به ناو هواپیمابر
نیمیتز برساند.
در هر صورت شش هواپیمای سی 311-و شش فروند هلی کوپتر در محل مورد نظر واقع در صحرای طبس در تاریکی شب فرود آمدند .یکی
دیگر از هلی کوپترها در حال سوخت گیری برای اجرای مرحله ی بعدی عملیات ،دچار نقص فنی شد .با از کار افتادن این هلی کوپتر ،تمام
برنامه های آمریکایی ها به هم خورد چون با محاسباتی که انجام داده بودند ،برای انجام مرحله بعدی عملیات حداقل به شش فروند هلی کوپتر
نیاز داشتند .موقعیت به ناو نیمیتز و از آنجا به کاخ سفید گزارش شد و از رییس جمهور کسب تکلیف شد .کارتر دستور توقف عملیات و عقب
نشینی را صادر کرد،
اما هنگامی که آمریکایی ها قصد بازگشت داشتند ،توفانی از شن رخ داد .هواپیماها و هلی کوپترهای آمریکایی ،در حال بلند شدن از زمین
دچار مشکل شدند .یک هواپیما و یک فروند هلی کوپتر با هم برخورد کردند و هر دو آتش گرفتند .در اثر این حادثه ،هشت نفر از آمریکایی ها
به هالکت رسیدند و بقیه نیز فرار کردند.
پس از فرار آمریکایی ها و صدور اعالمیه توسط کاخ سفید مبنی بر شکست عملیات و این که اسنادی سری و مهم در درون هلی کوپترها به
جای مانده است .به دستور مستقیم بنی صدر که در آن زمان سمت فرماندهی کل قوا را داشت ،هلی کوپترهای به جا مانده بمباران شدند و
اسناد سری و مهم باقی مانده در آتش سوختند و محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران یزد که از هلی کوپترها حفاظت می کرد ،به شهادت
رسید و بعد از این واقعه بود که حضرت امام(ره) ان جمله معروفی را که شنها مامور خدا بودند را فرمودند .
«وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَاللّه وَاللّه ُ خَیْرُ الْماکِرینَ»
نویسنده parvaz77 :
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تصاویری از واقعهطبس

ارسالی توسطafsarejavan :
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اخـکیانـ ا ـالـکی
بچه محلمان بود
خیلی قشنگ مداحی می کرد
با یه عده طلبه اومدند قــم  ،همه شهید شدند إال محســن
این أواخر حال دیگه ای داشت
روزها خندان بود  ،شبها تاصبح گریه می کرد.
می گفت« :همه کارها رو کردم.دیگه نگرانی ندارم مگریه چیز ،اون هم اینکه ارباب راضی بشه»
خواب امام حسین علیه السالم رودیده بود.
آقا بهش گفته بود« :کارهات روبکن  ،این باردیگه بار آخره»»
یه سربند داده بود به یکی از رفقاش  ،گفته بود شهید که شدم ببندیدش به سینه ام
آخه از آقا خواستم بی سر شهید شم
با چندتا از فرماندهان توی دیدگاه
گلوله  321خورده بود وسطشون
جنازه اش که اومد سر نداشت
سربند رو بستیم به سینه اش.
روی سربند نوشته بود« :أنا زائر الحسین»
شهید محسن درودی
کتاب «خط عاشقی» حاج حسین کاجی
ارسالی توسط ghalandar :
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رـهیامه پـور
ساعت  1بامداد  27اسفند پارسال بود .بلیط
هایمان را گرفته بودیم و روی صندلی های
پایانه ،منتظر نشسته بودیم .روی بلیط نوشته
بود :ساعت حرکت ،یازده و چهل و پنج دقیقه
شب!
با خودمان فکر کرده بودیم اگر اتوبوس از رشت
تا لنگرود را یک ساعته طی کند ،پس بهتر
است دوستانی که از شهرهای شرقی استان در
لنگرود جمع شده اند ،ساعت دوازده ،دوازده و
نیم کنار جاده باشند تا سوارشان کنیم .اما
بندگان خدا در سرمای کوهپایه های گیالن ،یخ
می زدند و زنگ می زدند و می پرسیدند پس
چرا نیامدید؟!
علت دیر کردنمان ،بازداشت شدن راننده
اتوبوسی بود که باید ما را سوار می کرد .بخاطر
رعایت نکردن قوانین سختگیرانه سفرهای
نوروزی ،گرفته بودندش .بعد از مدتی ،راننده
دیگری می رود و اتوبوس را از پلیس راه تحویل
می گیرد و می آید و سوار می شویم و می رویم
برای نجات دوستانِ در سرما مانده که هرچه
داشتند پوشیده بودند و پیچیده بودند دورشان.
زنگ می زنند و با صدای لرزان توصیه می کنند
به ما چند نفر که جایمان را هر از چندی عوض
کنیم تا نشستنمان ،صندلی های اتوبوس را گرم
کند!

همجوار حضرت معصومه سالم اهلل علیها که
می آمدند برای دیدار ...یا به قول معروف ،قرار
افسرانی.
بین راه اما در امامزاده هاشمِ جاده هراز
چشممان روشن شد به دیدن دو افسر دیگر.
 alisevenو  . afsar17و انگار نوید سالی
را میداد که پر باشد از دید و بازدید های
افسرانی!
مسئول کاروان اصرار عجیبی داشت به اینکه
حتماً خورد و خوراک و محل اسکان در حداقلی
ترین شکل ممکن نگه داشته شود ...البته این را
خودش بعدا در یک جمع خصوصی برایمان
تعریف کرد که دلیلش رسیدن بچه ها به ذره

بعد از آنکه شدیم هفت نفر ،باید می رفتیم
سمت بابلسر از استان مازندران ،تا چهار نفر
دیگر هم به جمع ما اضافه شوند و بعدش برویم
بابل و سوار اتوبوس عتیقه ای شویم که تا آخر
سفر ،ما را در حال هوای جبهه و جنگ نگه
داشت ...حاال باید از مازندران به سمت قم
حرکت میکردیم .آخر چند تا دیگر از رفقای
افسرانیمان هم آنجا منتظرمان بودند .یکی از
همدان می آمد و دیگری از اصفهان! و دوستان

ای از حال و هوای بچه های دوران دفاع مقدس
بود .اینکه کم در بند این چیزهای دنیایی
باشیم ،چه تاثیری در رسیدن به حال معنوی
دارد را هم من نمیدانم و هم برای کسی که
تجربه اش را نداشته ،قابل درک نیست ...فقط
کاش میتوانستم تصویری از اولین شب
حضورمان در قم نشانتان بدهم که یک جمعیت
عظیم در اتاق زیر زمینی ای که بعنوان مهد
کودک استفاده میشد ،چنان فشرده خوابیده

بودند که برای رفت و آمد بین اتاق حتی جایی
برای روی پنجه راه رفتن هم نبود! البته چون
شب رسیده بودیم ،ما افسرانی های کاروان و
چند افسر قمی تا صبح نشستیم به صحبت
های کارشناسانه درباره جنگ نرم!
و صبحش هم حرکت کردیم به سمت جنوب و
نشد که به زیارت حرم حضرت معصومه برویم.
به اهواز که رسیدیم ،چند افسر دیگر هم به ما
ملحق شدند ...در مسجد النبیِ میدان توپ
مستقر بودیم ...مسجدی که در دوران جنگ،
عراقیها تا چند قدمی اش آمده بودند و نتوانسته
بودند اشغالش کنند .نکته مهمش برای ما این
بود که می توانستیم بساط رایانه و

اینترنت را برپا کنیم و یک جماعتی را از
خماریِ افسران در بیاوریم!
چنان چنبره زده بودند سر رایانه کتابی ،انگار
اگر نباشند ،چه گنجی را از دست داده اند!
صبحش آخرین روز سال بود و اولین یادمانی
که برای زیارت رفتیم ،اروندکنار .خادمینِ آقا
داشتند بلوک های سنگی می چیدند تا سکویی
بسازند برای اینکه بانوان خادم ،شروع کنند به
تشکیل و تزئین سفره هفت سین .ده ساعت
مانده بود به تحویل سال و حاج حسین یکتا
داشت پشت به اروند روایتگری میکرد و عده
زیادی روبرویش جمع شده بودند .چند بار دیگر
هم ایشان را در یادمان های دیگر دیدیم ولی
توفیق نبود پای صحبتشان بنشینیم؛ همانطور
که در اروند ،روایتشان را نیمه رها کردیم و
بخاطر رسیدن به زمانی که پیشتر برای جمع
شدن در اتوبوس باهم قرار گذاشته بودیم،
برگشتیم .اما تا جمع شدن همه و رفتن به
مسجدی در همان حوالی و منتظر ماندن برای
آماده شدن نهار ،آنقدر وقت تلف شد که
حسرت نماندن پای روایتگری حاج حسین ماند
بر دلمان.
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داشت غروب میشد .باید سریع حرکت
میکردیم .چند یادمان معروف در نزدیکی مان
بود اما به هیچکدام نرفتیم .مسئول کاروان که
همیشه نگران حال معنوی بچه ها بود ،میگفت
شلوغ بودن آنجا و ماندن در ترافیک باعث
میشود چیزی از نو شدن سال درک نکنید.
در عوض رفتیم به جایی که پرنده پر نمیزد...
جزیره مینو .تاریک و ساکت و غریب .بین آن
همه غلغله های دنیایی ،رها شده و دور مانده
بودنِ جزیره ،اشک آدم را در میاورد« .من
خودم میترسم از این تیربرق جلوتر بروم...
نیروهای عراقی آن طرف مرز ،شلیک میکنند»
جمله ای بود که مسئول کاروان برای جلوگیری
از پراکنده شدن بچه ها در تاریکی جزیره گفت.
سنگ و سیم خاردار و چفیه ...ساعت و سکه و
سیب و سنجد ...اینها را گذاشته بودیم در
سینی که بشود هفت سین! زیارت خوانی و یاد
شهدا ...روضه و ذکر مصیبت دختر پیامبر...
بغض و ناله و اشک ...و سال ،اینگونه نو شد.

فردایش هم شلمچه بودیم و پاسگاه زید و
مسجد جامع خرمشهر ...کمی ناهماهنگی بچه
ها در سوار شدن به اتوبوس و کمی هم بی
برنامگی مسئولین باعث شد نتوانیم زیاد در
یادمان ها بمانیم .مگر اینکه راوی ای می بود و
به بهانه گوش دادن حرفش بیشتر می ماندیم.
بقیه ساعت ها هم که به عکس گرفتن ها
گذشت ...به نظرم باید قبل از چنین سفرهایی
دوره های آموزشی ترک اعتیاد به تکنولوژی و
شیوه درست استفاده از آن را فراهم کنند تا
اینگونه بیشتر متوجه بعد عرفانی و ملکوتی
فضایی شویم که در آن قدم میزنیم.
بین راهمان به هور الهویزه هم رفتیم ...نمیدانم
همان روز بود یا فردایش؟ به هر حال ،محل
شهادت سردار علی هاشمی با روایتگری زیبا و
جانسوز و به روزی که داشت ،چسبید .کال این
بروز بودنِ راوی های امسال خیلی برایم
خوشایند بود .مخصوصاً آن جمله روحانی
مستقر در یادمان عملیات رمضان که گفت :در
جنگ سخت اگر کسی در جبهه ها مجروح
میشد ،میرفت به شهر برای مداوا ...جوان دوران
جنگ نرم بخاطر زخمهایی که در شهرها بر
روحش نشسته ،می آید به جبهه ها تا مداوا
شود!
راست می گفت ...چقدر آرمانی و پاک رفتار
میکنند آدمها در این فضا! طوری که دوست
داری شیوه زندگی ای که این چند روزه داشته
ای تا ابد ادامه داشته باشد .طوری که دلت
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همیشه برای آن روزهای سخت از نظر خواب و
خوراک ،اما پاک و معنوی تنگ میشود.
آن بی برنامگی ها که گفتم بخاطر جور کردن
یک برنامه ویژه بود ...آخرین روزی که در
پادگان میشداغ ،رزمایش میگرفتند .با وجود
توصیه های عجیب و نادر این چند وقت از امام
درباره راهیان نور ،اما کم کردن بودجه شان
باعث شده بود انفجارات و شلیک ها از سالهای
قبل کمتر باشد .و زمزمه هایی بود که سال
دیگر ،میشداغ دیگر رزم شب نمیگیرد!
همین برای آخرین بار حس کردنِ فضای
طبیعی دفاع مقدس ،شاید باعث شده بود با
تمام سوز و درد با شهدا سخن بگوید راوی .و
عجیب تاثیرگذار که اشک همه را در آورد در
شبی که روشنایی اش فقط مهتاب بود .میشداغ
تمام شد اما رفاقت با شهدا و مقاومت نه.
به رسم پیمان بستن های شب عملیات ،بچه ها
دستشان را حنا گذاشتند که یادشان بماند آن
شب چه قولی داده اند ...اینکه همیشه پیرو امام
امت بمانند.

سفر طوالنی ای بود که از خیلی چیزهایش
میشود نوشت ...از کل کل کردنهای بچه های
استان های مختلف تا بحث های سیاسی و غذا
پختن ها و المپیک راهیان نور که در رشته های
کشتی و طناب کشی و خروس جنگی برگزار
شد! و خیلی حرف هایی که هم مجالش در این
محدوده نیست و هم گفتنش بلد بودن
میخواهد که ندارم.
فقط اینکه فهمیدیم میشود ...میشود هر روز
یک لباس نپوشید و غذای زیاد و رنگارنگ
نخورد و در یک وجب جا خوابید و از زندگی
لذت برد ...فقط کاش قولمان یادمان بماند.
نویسنده miladps3 :
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وصیتامه شهید محید رسبدی

آیا مردم چنین پنداشته اند که به صرف اینکه گفته اند ایمان آورده ایم رهایشان کنند
و بر این دعوی امتحانشان نکنند؟
ای کسانیکه ایمان آورده اید جهت چیست که برای جهاد در راه خدا به خاک زمین دل بسته اید؟آیا راضی به
زندگی دنیا عوض حیات آخرت شدید به متاع دنیا در پیش عالم آخرت اندک و ناچیز است....
بنده با عقیده کامل بدین راه قدم گذاشته و به کمال آگاهی آن را دنبال کرده ام.از آنجا که دنیا محل امتحان
است و در این چند روز زندگی که به لحظه ای می ماند انسان به بوته آزمایش گذاشته می شود.اگر بخواهیم
عاقبتمان سعادتمندانه باشد باید از این آزمایش سرافراز بیرون آئیم با هم موجب سرافرازی خود و هم خداوند
باشیم که خداوند به بندگان پاکش مباهات می کند و خوشا به حال شهیدان که می فرمایند باالتر از هر چیزی،
چیزی مگر اینکه کسی به مسلخ عشق رفته و شهید شود که باالتر از آن چیزی نیست.
برادران و خواهران خدا را شکر کنید که در این عمری که خدا گرفته اید شاهد چنین تحویل عظیمی بودید .قدر
این انقالب را بدانید و از آن مراقبت کنید و به متاع قلیل دنیا دل نبندید که شما را منحرف و بر زمین می زند .
قانون اساسی و نظام این جمهوری که گفته و خواسته شهیدان ،نگهداری و پاسداری از آن بوده را سبک نشماریم و
گرامی بدارید  .واقعاً شرم دارد که این شهدا را ببنیم و ولی مدافع این انقالب نباشیم .اگر خود را آماده کرده ایم
باید بدانیم که آخرت خود را فروخته ایم واگر در این دنیا قدری پایبند به دین خود بودیم ،بهره را در آخر خواهیم
بود و اگر دین نداریم الاقل باید آزادمرد بود  ...این بنده در طول عمر خود نتوانستم هیچ خدمتی انجام دهم و در
اعمال خودم عمل مثبتی ندیدم و فقط کوله باری از گناه بر دوش دارم که می دانم فقط شهادت در راه او اگر
مقبول گردد می تواند این گناهان را بشوید و امید داشتم که در طول این زندگی بتوانم هرچقدر کم و کوچک
خدمتی کنیم تا الاقل کمی از وظیفه ای که به دوش داریم و وظیفه هر انسانی اگر بخواهد آزاد باشد و سعادتمند
یاری دین است انجام داده باشم
اما افسوس که خود را خیلی بدهکار می بینم و واقعاً در جا زده ایم و حال که خود در صف مجاهدین فی سبیل
اهلل جا زده ام می خواهم خداوند به آبروی این سلحشوران نظر خودش را از ما راضی گرداند و از او می خواهم
مرگم را شهادت راه خودش قرار دهد  ...چند خواسته دارم که می خواهم اگر ممکن بود رعایت شود اگر خداوند ما
را قبول کرد و مهر بازگشت نزد هیچ خواسته ای از دولت و مردم نداشته باشند.....دوم صبر پیشه کنند و طریق
حضرت زینب (س) را پیشه کنندو سوم اینکه از دوستان به خصوص دوستان نزدیک می خواهم  ...از کسانیکه با
آنان رابطه داشته ام حاللیت بطلبند...
فرستنده shieh110 :
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ـکیلپ های وصتیـ
خیلی باید ساده لوح باشند
زمان 11:13:58 :

talateadineh

http://www.afsaran.ir/link/566688
باز شمعی کشته شد ...شهید علی خلیلی
radiomighat

زمان 11:11:43 :

http://www.afsaran.ir/link/569299

عالمه حسن زاده آملی رو چقدر میشناسید؟
زمان 11:11:52 :

radiomighat

http://www.afsaran.ir/link/569297

دقت کردید موقع نماز اول وقت چقدر کار برامون پیش میاد؟
radiomighat

زمان 11:13:26 :

http://www.afsaran.ir/link/569296

میدونید تو ایام فاطمیه ،قحطی آب امسال از ایران دور شد؟
radiomighat

زمان 11:13:24 :

http://www.afsaran.ir/link/569293

میدونستید گزینه های روی میز آمریکا از زمان کارتر جریان داشته؟
زمان 11:12:21 :

radiomighat

http://www.afsaran.ir/link/569292

فرق بین نقی ایرانی و راکی امریکایی!
radiomighat

زمان 11:16:23 :

http://www.afsaran.ir/link/569290

بررسی پیغام تبریک عید اوباما  ،چی میگه این؟!
زمان 11:13:56 :

radiomighat

http://www.afsaran.ir/link/569288

و این مورد اصال لبخند ژوکوند تحویل ندید وگرنه...
زمان 11:11:45 :

radiomighat

http://www.afsaran.ir/link/569645
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موقفیت یفنگییل رابه اجمعه

شعر طیر

بیت انمنکنداگن ایرانه بیرکی یم گویمی

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
یارانه نگیرید که دولت نگران است
کفگیر ته دیگ زده دولت تدبیر
باد بدی از جانب صندوق وزان است
دخل همه را کرده طرف خرج عطینا
این کار ز موجودی صندوق عیان است
فیکس است حقوق من و تو در همه ی سال
فینگیلی :ای خدا خودت کمک کن چقدر کار دارم!
سپهرا :به به فینگیلی اینطرفا سال نو مبارک وروجک تعطیالت خوش گذشت؟
فینگیلی :دست رو دلم نزار سپهرا خونه ،خون!!|:
سپهرا :وا چرا اول سالی؟!!
فینگیلی :هیچی بابا از صبح تا حاال دارم به خاطر قولی که به آقای بابا و خانم مامان دادم تو این سایت رفاهی پرسه
میزنم!
سپهرا :قول؟ چه قولی؟؟؟
فینگیلی :هیچی دیگه یه شب رفته بودیم عید دیدنی حرف یارانه شد اقای بابا پز داد که فینگیلی بلدِ و همه ی ثبتنام
فامیل با ما!! منم موندم تو تعارف گفتم کاری نداره نمی دونستم که اینجوریه!!!االن از صبح چشمام دراومده هیچکس را
نتونستم ثبت کنم دارم از خواب می میرم اما قولم چی میشه!!!!!(:
سپهرا :هان چه کار خوبی کرده اقای بابا!!!حاال میخوایی چی کار کنی!ببین اصال به نظر من برو انصراف بده میگفتن تو
تی وی هی میگن انصرافش خیلی مزایا داره!!!مثال رشد قد را افزایش میده پوست و مو را زیبا می کنه!!و کاهش وزن و
درمان بیمارهای العالج و تنظیم فشار قند و خون و این حرفا!!|:
فینگیلی  :نه بابا شوخی نکن!!!یعنی انصراف بدیم؟؟؟
سپهرا  :حداقل با این حرفا می تونی این دردسری که افتادی توش از سرت رفع کنی !!!
فینگیلی  :میگما سپهرا االن چرتکه انداختم به نفعم نیست!!!
سپهرا  :نفع؟؟ چه نفعی؟؟
فینگیلی  :نه من نمی تونم انصراف بدم نیاز دارم به پولش !
سپهرا :تو چه نیازی داری؟ ببین همه وزیران و استانداران و شهردارها و حتی نماینده های خیلی محترم مجلس هم
نیاز ندارن اونوقت تو چه نیازی داری؟!بیا برو انصراف بده خودتم راحت میشی از مراحل ثبت نام|:
فینگیلی :آخه تو ببین اقای بابا گفته تو اگر سربلند بیایی از سایت رفاهی بیرون ،یعنی همه فامیل ثبت نام کنی خب!!
اولین یارانه همه ی اهل خونه را میریزم به حساب تو ،بری هرچی دوست داری باهاش بخری |:االن انصراف بدیم من
چطوری برم جام جهانی تماشا کنم؟!؟!!
سپهرا :هان بری کجا؟!؟!؟
فینگیلی:جام جهانی دیگه!! تو دوست نداری بری تماشا کنی یادته رفته بودیم باغ وحش االن عکس اون حیونه اسمش
چی بود همون که با من دست داد میگم رو پیراهن تیم ملیه!!می خوام برم اونو مالقات کنم!!میگن کمیاب شده!!!
سپهرا  :هان؟|:
بازیکنان تیم ملی*:):(:|: /: :
تیم ثبت نام یارانه دولت! |:هی بچه برو انصراف بده زود باش! ما به جای تو جام جهانی حاضر میشیم نگران مالقات
نباش|:
سایت رفاهی :سایت در حال به روز رسانی است منتظر باش تا صبح جام جهانی ات بدمد!!!.........................
فینگیلی  :هیس سسسسسسسسسسسس هیچی نگو سپهرا..........آخ جون موفق شدم اولی را ثبت کنم پیش به سوی
جام جهانی((:
هوراااااااااااااااااااااااااااااااااا
نویسندهsepehra :

نرخ همه اجناس ولی در نوسان است
آن چیز که مفت است فقط جان من و توست
حتی پف فیل و پفک و چیپس گران است
یارانه نگیرید اگرچند بمیرید
در روز جزا اجر همه باغ جنان است
از فرط نخوردن چه کسی مرده پدر جان؟
دانید نخوردن چقدر پرهیجان است؟
یارانه نگیرید که چرک کف دست است
چرکی که پر از میکروب و آسیب و زیان است
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اخبارافرسان

وپیش«ارم بهمعروف وهنیاز نمکر،واجبفراموششده»
این پویش بنا به درخواست کاربران سایت و با هدف محقق ساختن رهنمودهای رهبر انقالب در
ارتباط با احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شده است.
محورهای محتوایی را می توانید در شرح این پویش در سوژه های روز ببینید.

برترینیلنکها

این لینک توسط کاربر
 ، chekhabarبه مناسبت شهادت
طلبه جوان علی خلیلی گذاشته شد
که در راه امر به معروف و نهی از
منکر  ،از جان خود گذشت  .این
لینک بیش از  231رای کسب کرد.

با انعکاس اخبار مربوط به انصراف از
یارانه در جامعه  ،کاربر
 rahesorkhاین طرح زیبا و
معنادار را منتشر کرد که حائز 211
رای شد

کاتور لبخند ابلهانه در اعتراض به
سیاستهای تیم دیپلماسی توسط
کاربر  saidmashhor10تولید و
منتشر شد که بیش از  351رای
بدست اورد

مشانقهدنلوسبههایافطیم
به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا سالم
اهلل علیها  ،گروه ترنج اقدام به برگزاری یک
مسابقه دلنوشته نویسی نمود که با استقبال
کاربران مواجه شد  .با انتخاب داوران 1 ،
دلنوشته از بین آثار رسیده برگزیده شد .
اسامی برندگان را می توانید در صفحه 15
همین شماره ببینید

برترینبیامکها

الحمدهلل مشکالت فنی به سرعت داره
حل میشه
انتقال که تموم بشه ان شااهلل دوستان
یک تغییر معماری هم قراره بدهند و به
امید خدا بعد از این اتفاق افسران میتونه
بدون مشکل فنی تا  1برابر این وضع
فعلی هم ترافیک داشته باشه
"باذن اهلل"
 313 Hojjatرای

دوستان توجه کنن نظر و منفی زیاد به
یک لینک خودش تبلیغ اون لینکه
وقتی از طرف صاحب لینک جواب داده
نمیشه یک نوع بی احترامیه
به دوستان پیشنهاد میکنم برای اینکه
یک نفر رو توی این محیط برجسته
نکنیم نه منفی و نه نظر به لینکاش
بدیم
و اگر لینکی رو خواستیم جواب بدیم
فرد رو منشن کنیم تا کسی که ادعای
آزادی بیان داره بیاد و پای نظرهای ما
جواب بده نه اینکه دوستان تخیالت اون
رو جواب بدن
 14 Saberaliرای

امروز با یکی از ابجی افسرانی ها رفتم
چادر خریدم چادری شدم..منم شدم
محجبه!
 86 Sana58رای

مشانقه مقاهل ونییسمقاومت
نشریه افسران نیز با شروع سال جدید مسابقه
مقاله نویسی ویژه اعضا نشریه برگزار کرد که
با درخواست تعدادی از کاربران تصمیم به
برگزاری عمومی این مسابقه در سایت گرفت
 .به همین جهت مدت زمان تحویل آثار تا
 31اردیبهشت ماه تمدید شد .
http://afsaran.ir/link/568861

فروش ابییرنیت کیمشتندافرساین
مستند «من روحانی هستم» کاری از گروه
شفق به صورت آنالین قابل خریداری است.
عالقمندان برای دریافت این مستند میتوانند
با مراجعه به «فروشگاه اینترنتی سفیرفیلم»
به آدرس  safirfilm.ir/virtualاقدام به
خرید نمایند.
http:/afsaran.ir/link/541011

رادوی افشـران
برنامه  21رادیو افسران نیز در سال جدید
منتشر شد  .در این قسمت  ،برنامه شهر مه
گرفته به صورت فایل ضمیمه منتشر شد
http://afsaran.ir/link/569242
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سال دوم  -شماره هـفـدهم

مـساپـقه دلـیوسبه های افطمیـ (ـگروهپـرپـج)
salam110
درب خانه ها را می زد
آیا بیعت نکرده بودید
فردا جوابش را دادند
درب خانه اش کوبیدند
اما با لگد...

sepehra
آبــــــــ و گُـــل را که بر آتش نشانیم،
گالب می دهد…
آب ،مهرش…
یاس،
دَر،
آتش…
اندکی بعد…
عطر یاسِ نگار،
پیچید؛ در باغِ نوبهار…

rasoul69
می خواستم بنویسم از " دردهایتان " ولی.
پیش پایتان قلم گریه اش گرفت.
تا " در " نوشتم  ،ندیدم ناگهان چه شد . . .
نه دست.
نه قلم..
نه دیگر نمی توان نوشت.
مادر.
ببخش  . . .کار من نیست.
بچه ام.
با این مداد خیس،نه! دیگر نمی توان نوشت.

«ما الزم است که مردم را کتابخوان کنیم ،اما از این واجبتر ،آن است که استعداد نویسندگی را در بین مردم بیابیم و تولید کتاب کنیم .وادار کنیم
مقام معظم رهبری 61 / 1 / 31
که استعداد به کار بیافتد؛ قلمها روی کاغذ بیاید؛ فکرها کار کنند و برای مردم بسازند و تولید کنند» .
تالش کردیم تا افسران خوشقریحه را گرد آوریم و ماتم نوشتههایی فاطمی بنگاریم تقدیم به دُردانه پیامبر خاتم (ص) تا نشانههایی باشند بر همدردی ما و ابراز ارادت ما به ایشان.
رقابت بهانهای بود برای شور بیشتر ،تالش بیشتر و آثاری ماندگارتر.
از همه عزیزانی که برایمان دلنوشته ارسال کردند ممنونم و از خداوند جوشندگی و معنویت میطلبم برای قلمهایشان.
از همکاری داوران عزیز ،برادر  ،msabpeykarبانو  ،zarfiat92بانو  ،baranبانو  parastoبسیار ممنونم که منت بر سر این حقیر گذاشته و بار این مسئولیت سنگین را از
دوشم کاستند و تقبل زحمت نمودند که دلنوشتههای زیبای شما عزیزان به واقع کار ایشان را سخت کرده بود.
از بانو  sepehraمدیریت ارشد گروه ترنج سپاسگزارم که برگزاری این رقابت جز به موافقت و نظر ایشان صورت نپذیرفت و با وجود مشغله فراوان در ایام برگزاری مسابقه ،لطف
کرده و با دلنوشتهای آن را برکت بخشیدند .با وجود آنکه قصد شرکت در مسابقه را نداشتند ،نخواستیم و انصاف ندانستیم که این حق را به صرف مدیر بودنشان از ایشان صلب
کنیم پس به پیشنهاد بنده ،دلنوشته ایشان نیز مثل دیگر شرکتکنندگان توسط گروه داوری مورد بررسی قرار گرفت؛ داوران هم ضرب المثل «حساب حساب است ،کاکا برادر» را
به نحو احسن اجرا کردند.
از همکاران در گروه نشریه افسران ،ممنونم و تشکری مضاعف از سردبیر محترم نشریه بانو  baranکه صفحهای را در این شماره به ما اختصاص دادند.
هدایای ناقابلی نیز به نشانی از قدردانی ما ،به برگزیدگان مسابقه تقدیم خواهد شد که ان شاء اهلل بعد از انجام هماهنگیهای الزمه به دستشان خواهد رسید.
در نهایت امیدوارم که همه ی ما به حب اهل بیت (ع) از این جهان رخت بربندیم و بانوی دو عالم (س) شفیعمان گردند در آن دنیا.
ارسالی توسط ostadnovin :
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داسباکن

براساس کی داسبان واقیع

اروغانـ
سیزده به در بود " .ارغوان" قرار بود همراه
خانواده اش بروند بیرون شهر .
مدتی بود تغییر کرده بود  .خانواده یک طور
دیگه نگاهش میکردند و تقریبا برای
هیچکدامشان قابل قبول نبود .
طبق قرار قبلی اعضای خانواده جلوی خانه
ارغوان اینها آمدند و همگی با هم به سمت
جاجرود حرکت کردند  .صبح زود راه افتادند
که جای خوب پیدا کنند .
وقتی رسیدند هنوز کنار رودخانه شلوغ نشده
بود  .زیر سایه یک درخت بزرگ بساط پهن
کردند  .هوا خیلی خوب بود  .مادر با زن دایی
ها مشغول صحبت بود  .مردها هم در حال
چالندن سیاست و بازار و قیمت ها بودند .
اما بچه ها مشغول اسم فامیل بازی شده بودند
 ...بازی مورد عالقه همشون بود  ...حرفهای
سخت و اسم های عجیب و غریب :
اسم  :قلمراد !
میوه  :عزگیل ! ( صدای همه در اومد که با الفه
 ...قبول نیست ! ولی ساسان قبول نکرد !)
غذا  :نون و پنیر و خربزه ! ( روشنک گفت منم
نوشتم نون و پنیر  ...محبوبه  :ولی من خربزه
هم گذاشتم مثل تو نشه !)

صدای خنده شون فضا رو پر کرده بود  .ارغوان
هم از خنده روده بر شده بود .
کم کم نزدیک ظهر میشد  .دخترا و پسرای
خانواده همراه پدرمادراشون شروع کردند به
آماده کردن وسایل ناهار .
ارغوان هم برای کمک آمد  .دختردایی روشنک
گفت  :ارغوان جون ! تو نمی خواد دست بزنی .
اینطوری سختته  .ما انجام میدیم تو برو بشین !
ارغوان لبخند زد و گفت  :نه روشنک جان ..
خیلی هم راحتم  .اون سیخا رو بده من تا
جوجه ها رو آماده کنم .
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بچه ها حریفش نشدند  ... .تمام جوجه ها رو
آماده کرد .
سر سفره هم شلوغ کردن بچه ها تموم نشد.
ساسان به علی چشمک زد  :خب مسعود جان !
سالمتی خودمون که مجردیم !..
هردو لیوانشان را به همدیگر زدند و یک نفس
سرکشیدند  ...داد مسعود درآمد  ...داد که نه
جیغ کشید  :سووووختم !
علی یواشکی تو لیوان نوشابه مسعود فلفل
ریخته بود .
همه می خندیدند غیر مادر مسعود و ارغوان .
ارغوان سریع یک کاسه ماست داد به مادر تا
بریزد توی دهان مسعود  .چند دقیقه بعد آروم
شد .
محبوبه با نیشخند گفت  :ارغوان جون  ..دستت
خوب بود زود آروم شد ! بعد هم با روشنک کر
کر خندیدند .
بعد از ناهار  ،مادر سینی چای رو آماده کرد .
ارغوان سینی را برداشت تا تعارف کند  .باز
محبوبه و روشنک با شیطنت شروع کردند به
خندیدن  .روشنک گفت :ارغوان بیخیال شو ..
بذار خودمون تعارف میکنیم  ..تو سختته !
ارغوان لبخند زد و گفت  :بفرما خانوم خانوما ..
چاییتو بردار که بقیه منتظرن  ..تا تو بخوای
بلند بشی همه چاییشون رو خوردن !
همه خندیدند .
ساسان توپ را برداشت و داد زد  :وسطی !
بچه ها گفتند آخجون  ! ...دور هم جمع شدند
برای بازی  .ارغوان هم آمد .
علی گفت  :ارغوان تو نمی تونی  ..برو کنار .
ارغوان گفت  :خیلی هم می تونم  ..تو حواست
باشه زود از زمین بیرون نری .
ایستاد برای زدن توپ  .نشانه گیریش خیلی
خوب بود  .اول از همه هم روشنک را زد .

هوا داشت تاریک میشد  .خیلی خوش گذشته
بود و البته خسته شده بودند  .وسایل را جمع
کردند و در ماشین ها گذاشتند .
محبوبه گفت  :بچه ها بیایین تو ماشین دایی ..
می خواهیم تا خونه دست بزنیم !
ماشین دایی شاسی بلند بود و عقبش هم کلی
جا داشت  .بچه ها سوار شدند  .ارغوان هم آمد
و گفت  :بذارید منم بیام  ...خوب جو میدم ها !

محبوبه با تمسخر گفت  :نه  ..برو ماشین
خودتون  ..اینجا نامحرم هست صداتو میشنوه ..
گناه می کنی !
ارغوان خندید  ..سوار ماشین بابا شد .
بابا از آینه ماشین  ،صندلی عقب را نگاه کرد .
هنوز لبخند زیبایی روی صورت ارغوان بود .
چقدر دوستش داشت .
با خودش گفت  :ارغوان  ..کاش تغییر نمی
کردی !
همه راه افتادند  ..در جاده  ،بچه ها از پشت
شیشه ماشین پیدا بودند  .می خندیدند و دست
میزدند  .ارغوان براشون دست تکان داد .
ساسان شکلک دراورد  ..ارغوان خندید و
چادرش را روی سرش مرتب کرد .
بهجتی عمیق همه وجودش را فراگرفت ..
نشاطی که درگذشته حتی هنگام قهقهه زدن با
بچه ها پیدا نکرده بود .

روشنک جلوی ایستگاه دانشگاه آزاد با
دوستانش سوار اتوبوس شد  ..داشت خاطرات
 31به در را با آب و تاب تعریف میکرد .
به اسم ارغوان که رسید صداش آرام تر شد :
معلوم نیست این دختره چش شده  ...قبال مثل
ما بی حجاب بود اما نمیدونم یهو چی شد که
چادر سرش کرد  ..هرکارش هم می کنیم کنار
نمیذاره  ..حتی موقع وسطی بازی هم چادر رو
بست به کمرش !
المصب ! اول از همه هم منو زد ! خل شده این
دختر ...

ارغوان در اتاقش روی سجاده نشسته بود  ..بابا
از الی در با چشمانی بهت زده و مشتاق
نگاهش میکرد  ..دوست داشت صدای خواندنش
را بشنود :
َ ُ
َ
َ َ ُ َ َ
َ َ َ َّ
فِلِلافدعواسبقم كامأرمتوالبیبع
َ
َ
َ ُ َ ُ َ ُ
َ
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مصاحبه اب ـکراربر افشـران Adihaned
مصاحبه این شماره با یکی از کاربران فعال سایت انجام شد که برای اکثریت اعضا ناشناخته بودند!
معموال انتقادهای تند و تیز و البته معموال بحق ایشون رو نسبت به دولتها در بخش پیامک ها می
بینیم ولی خیلی کم پیش امده نظری رو پاسخ بدن یا در بحثی شرکت کنند  .وقتی مصاحبه انجام
شد انگار شخصیت جدیدی کشف کردم ! فردی بسیار فعال با نظرات خاص و البته صاحب ابعاد
گوناگون در فعالیت های اجتماعی  .مثل همیشه پیشنهاد می کنم این مصاحبه جالب رو بخونید.

سالم علیکم ...لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید
سالم .سال نو شما هم مبارک باشه  .حامد رضایی .
دانشجوی دکتری فیزیک  .شاغل در آموزش و پروش
 21 .ساله .
چه گرایشی از فیزیک می خونید ؟
گرایش ماده چگال (حالت جامد).
با انگیزه خاصی وارد این رشته شدید یا طبق
شرایط پیش آمده ؟
پیش خودم خیال می کردم کشور نیاز به علوم
بنیادی مانند فیزیک دارد .عالقه و توانمندی هم
داشتم  ،پس این رشته را انتخاب کردم .در دبیرستان
که بودم در مرحله اول المپیاد فیزیک هم برگزیده
شدم .البته بعد از این همه سال تجربه باالخره به این
نتیجه رسیدیم که کشور ما در شرایط فعلی امکان
استفاده از این علم را ندارد .فیزیک و علوم مشابه آن
علوم سطح باال هستند که متأسفانه در کشور ما به
شدت مورد غفلت قرار گرفته اند .خیال نکنیم چون
ماهواره ای فرستاده ایم یا در انرژی هسته ای
موفقیتی بدست آورده ایم پس ما از فیزیک استفاده
کرده ایم .برعکس! می توان گفت که در ایران چیزی
به اسم فیزیک وجود ندارد .به این علت است که اکثر
فارغ التحصیالن این رشته یا به خارج می روند یا
وارد کارهای غیر مرتبط با رشته خود می شوند.
فیزیک پیشه های کشور نیز هر کدام در دانشکده ای
 ،جایی  ،در مظلومیت کامل در حال تالش هستند !
در حالی که بسیاری از نخبه ترین و تیز هوش ترین
جوانان کشور عمر خود را در چنین رشته هایی
صرف می کنند  ،چرا مدیریت مناسبی وجود ندارد تا
نیروها به هدر نرود؟
وضعیت این رشته رو در جهان اسالم چطور می
بینید ؟
ما در جهان اسالم فیزیکدان های برجسته ای داشته
و داریم  .اما در حال حاضر در جهان اسالم در این
رشته حرفی برای گفتن نداریم .اگرچه هستند
مسلمان های فیزیکدان اما آنها نیز در کشورهای
غربی فعالیت می کنند و سودی برای جهان اسالم
ندارند .برای پیشرفت در فیزیک و استفاده از آن
نیازمند مدیریت و صرف هزینه هستیم  .در غرب این
رشته توسط دولت مورد حمایت جدی قرار دارد زیرا
این رشته به گونه ای است که نیازمند بودجه است و
بدون حمایت دولت نمی تواند حرفی برای گفتن
داشته باشد .غرب به خوبی از اهمیت رشته فیزیک
آگاه هست و به این علت به آن اهمیت می دهد .ما
آگاه نیستیم و به آن اهمیت نمی دهیم  .شما همین
صدا و سیما را نگاه کنید .آیا از علم در آن چیزی می

بینید ؟ نه  .زیرا در آنجا کسی وجود ندارد که از
اهمیت علم آگاه باشد .فرد موفق در صدا و سیما فرد
ثروتمند ،خوش سیما و بازیگر است!
تنها چیزی که می بینیم کنکور است! پول بده
فرمول را بگیر و حفظ کن و فراموش کن برای
همیشه.
برخی دانشکده های فیزیک به نام هم فقط
محل پرواز دادن نخبه ها به خارج از کشور
هستند  ..به نظرتون چطور میشه این جو
تاریک و فضای به شدت غربزده رو از برخی
دانشکده های فیزیک کنار زد ؟ نقش اساتید رو
چطور ارزیابی می کنید؟
دانشکده ها و اساتید کار چندانی نمی توانند انجام
دهند! زیرا مشکل اصلی به علت فرهنگ غرب زدگی
نیست .وقتی فرد می بیند در خارج فضای بسیار
مناسب تری برای یک فارغ التحصیل فیزیک وجود
دارد کشور را ترک می کند .لزوماً به معنای این
نیست که به کشور خود پشت کرده است .بلکه در
کشور خود جایی برای خود نمی یابد .می بیند در
دانشگاه های غربی هم سطح علمی باالتر است ،هم
امکانات آزمایشگاهی و رفاهی بیشتر است ،هم پول
خوبی به دانشجو و شاغل می دهند هم احترام برای
او قائل هستند و هم در شغلی متناسب با تخصص
خود کار می کند  .پس چرا نرود؟
بماند که به توصیه وزیر کار سابق در رستوران کار
کند و تحقیر شود؟ یا بیکار باشد که هم تحقیر شود
باشد؟
خود
کشور
سربار
هم
و
اگر روزی بود که مسئوالن فضای مناسب را برای او
فراهم کنند او خواهد ماند .راه حل فقط همین است.
ایجاد فضای مناسب .شغل مناسب .درآمد مناسب.
احترام در مقابل تحقیر .من سال هاست که در این
زمینه فکر کردم و امروز به این نتیجه رسیدم که راه
حل فقط و فقط همین است و راه حل های دیگر راه
حل های خیالی و بی تأثیری بیش نیستند.

افســران محــل آمــد و شــد جوانــان
مؤمن است .جایی معـنوی و پـاک
طبق موارد مستند اوضاع دانشجوها در غرب
بطور عام اینطور نیست و خیلی ها در یافتن
شغل مناسب یا مسائل رفاهی دچار مشکل
شدن!
واقعیت این است که این اصال قابل مقایسه با
مشکالت دانشجویان در ایران نیست .در ایران اکثر
دانشجویان و فارغ التحصیالن این مشکل را دارند .در
حالی که در کشورهای پیشرفته نه تنها برای

دانشجویان خودشان به اندازه کافی جا هست بلکه از
همه جای دنیا هم دانشجو می پذیرند .شما سری به
خوابگاه های دانشجویی بزنید .هزاران مشکل وجود
دارد .قطعاً وضعیت تحصیل کرده ها در ایران با غرب
قابل مقایسه هم نیست.
با توجه به اینکه شاغل در اموزش و پرورش
هستید تفاوتی بین دانش اموزان نسل خودتون
با نسل حاضر می بینید ؟ آیا تدریس می کنید ؟
اما در مورد دانش آموزان باید بگویم که دانش آموز
فعلی دانش آموز ماهواره و اینترنت است .مثل
گذشته نیست که دانش آموز به معلم و خانواده
متکی بود .پس برای یاد دادن به این دانش آموز
نیازمند این هستیم که معلم از دانش آموز عقب
نماند! بلکه در بسیاری از موارد نیازمند هستیم که
بگیرد !
یاد
آموز
دانش
از
معلم
تدریس هم می کنم اما نه فیزیک  .من بیشتر قرآن
تدریس می کنم .چون قاری قرآن هم هستم .البته با
همین مثال فکر کنم شما به خوبی معنای این که در
کشور ما فیزیک و علم مورد غفلت قرار گرفته است
را بهتر بفهمید.
آیا تونستید بین قران و علم دانشگاهیتون
ارتباط برقرار کنید ؟
می خواستم بگویم نه دیدم ممکن است سوء برداشت
صورت گیرد .اما می توانم بگویم بعد از مطالعه
فیزیک هیچ خللی در اعتقاد من به وجود نیامد و
بلکه اعتقادم بیشتر شد .البته توضیح دالیل آن آسان
نیست اما این تجربه ی شخصی من است.
طبق تجربه این حرفتون رو درک می کنم  ..اگر
علم رو با فکر آزاد یاد بگیریم حتما ایمان آدم
بیشتر میشه بخصوص علمی مثل فیزیک که با
خلقت جهان سروکار داره  ..ولی منظورم ارتباط
بین مفاهیم موجود در قران و علوم فرمولیزه
شده دانشگاهیه  ...می خوام عرض کنم ایا
میشه در حل مسائل علمی هم به قرآن رجوع
کرد؟
من خیلی با این نظریه موافق نیستم  .قرآن کتاب
علمی نیست .هدف قرآن بیان مسائل علمی نیست.
حتی شاید هدف قرآن بیان برخی مسائل علمی برای
اثبات حقانیت خود نیز نباشد .در قرآن برخی مسائل
علمی بیان شده است که بعضی از آنها با علم امروز
می خواند و توافق دارد که جالب توجه است .البته
برخی از موارد نیز دارایی ابهاماتی است .به شخصه
تاکنون در قرآن ندیده ام آیه ای وجود داشته باشد
که ثابت شده باشد از نظر علمی اشتباه است .ما فقط
می توانیم احتمال بدهیم که بتوانیم از قرآن به
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عنوان یک منبع علمی در علمی مانند فیزیک
استفاده کنیم .شاید مواردی وجود داشته باشد .اما
حتی اگر وجود نداشته باشد هیچ خدشه ای به
حقانیت قرآن وارد نمی شود .مهم این است که آیات
قرآن با عقل سلیم یا علوم کامالً قطعی تناقض
نداشته باشد که این گونه است و تناقضی وجود
ندارد .البته با این وجود .به هر حال این نظریه که
شما مطرح نمودید در بین برخی از دانشمندان جهان
اسالم طرفدارانی دارد و برخی از آنها توانسته اند
ارتباط خوبی بین برخی مفاهیم و آیات قرآنی با
برخی از نظرات جدید علمی برقرار سازند.
خب حاال بفرمایید چه زمانی و چطور با افسران
اشنا شدید ؟
تابستان سال  .11فکر کنم اسم افسران رو توی یکی
از سایت ها (احتماالً رجانیوز) دیدم.
فضای افسران رو چطور می بینید ؟
افسران محل آمد و شد جوانان مؤمن است  .جایی
معنوی و پاک  .شاید افراد با تفکرات و جهت گیری
های سیاسی مختلفی در افسران حضور داشته باشند
اما به نظر اکثر آنها جوانان معنویت گرا با گرایش
سیاسی نظریه والیت فقیه هستند  .حال ما کسی
داریم که طرفدار روحانی و هاشمی است  ،کسی رو
داریم که طرفدار احمدی نژاد و مشایی است ،کسی
هست که طرفدار خاتمی است! عموماً رابطه خوبی
هم باهم دارن  .یعنی تا حد امکان نظرات مختلف رو
تحمل می کنند .
چیزی که در افسران هست رو با واقعیات
جامعه منطبق می بینید؟
تا جامعه رو چی ببینیم! منظور از جامعه فقط خیابان
های قسمت های خاصی از شهر تهران نیست (یعنی
آن چیزی که همیشه جلوی چشم است) .البته همان
طور که در سوال قبل گفتم کاربران افسران تفکر
خاصی دارند که مربوط به بخش مهمی از جامعه
است  .و البته نه همه اقشار و بخش های جامعه  .ما
انتظار نداریم که فضای افسران فضای خیابان های
اطراف میدان ولیعصر تهران باشد .یا فضای داخل
یک بوفه یک دانشگاه در تهران.

همان طور که فضای حوزه علمیه خاص
است ،فضای اتاق اساتید فالن
دانشکده خاص است ،فضای افسران
هم خاص است .از نظر من افسران جای
پاک ترین اقشار جامعه است  .تفکری
فعال ،برتر و نشأت گرفته از اسالم
انتظار نیست فضای جامعه حتی در این ایران
اسالمی ما این گونه باشد  .حداقل در کوتاه مدت .
اما حرکت جامعه به سمت چنین فضایی  ،آرزویی
دست نیافتی نیست  .پس ما ادعا نمی کنیم که
افسران یک جامعه کوچک از جامعه ایرانی است و
نباید چنین خواسته ای هم داشته باشیم چون نمی
خواهیم آمار گیری کنیم .فضای افسران نیز این
نیست .البته حضور افراد با تفکرات مختلف در یک
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شبکه اجتماعی یا یک سایت کاربر محور در کل
مورد پسند است اما اصالت ندارد .به نظرم اگر افسران
به صورتی هدایت و مدیریت شود که بتواند حضور
کاربران با تفکرات مخالف را البته با رعایت قوانین
سایت بپذیرد و تحمل کند بیشتر موفق خواهد شد.
البته منظورم برایند فضای حاکم بر کشور بود
نه فقط برخی مناطق شهری  ...اینکه تفکرات
مخالف حضور داشته باشن شامل همه میشه ؟
یعنی حتی اونهایی که ممکنه فضای معنوی
افسران رو خراب کنند هم باید فعال باشن
(حاال چه با ظاهر حزب اللهی یا غیر حزب
اللهی) ؟
خط قرمز ها را تعیین کنید .اگر یک مخالف تفکر
دینی یا حکومت اسالمی وارد سایت شد و فقط
نظرات خود را در چارچوب قوانین بیان کرد آزاد
باشد .اما اگر از قوانین و خط قرمز ها عبور کرد
دورش خط بکشید .منظور این است که تا حد ممکن
که فضای افسران خراب نشود امکان حضور برای
تفکرات مخالف وجود داشته باشد .البته برای
مدیریت درست این مسئله نیازمند امتحان و خطا
هم هستیم و توجه می کنیم که فضای افسران
خراب نشود زیرا در این صورت بسیاری از کاربران ،
افسران را ترک خواهند کرد.
بطور کلی فضای مجازی می تونه تاثیری بر
رفتار مردم در فضای واقعی داشته باشه ؟
پاسخ سوال روشن است  .فضای مجازی جدای از
فضای واقعی نیست .اسم فضای مجازی نباید باعث
سوء برداشت شود .پس می توانیم بگوییم فضای
مجازی جزوی از زندگی مردم شده است .البته با
آشنا شدن درصد بیشتری از مردم با اینترنت تأثیر
آن بیشتر خواهد شد .
سایت افسران چقدر می تونه تاثیرگذار باشه ؟
نیروهای مذهبی بدون داشتن تشکل و بدون مدیریت
نخواهند توانست در جهان امروز که دهکده جهانی
است حرفی برای گفتن داشته باشند.

افسران می تواند با پیوند دادن بخش
مهمی از جوانان متعهد و مذهبی با یکدیگر
در باال بردن درک سیاسی-مذهبی و
هماهنگی آنها نقش مهمی ایفا کند
البته در این میان تا حد زیادی سایت افسران نقش
یک ظرف و مکان را بازی می کند! این خود افسران
هستند که به کمک یکدیگر می آیند .حال کاربران
افسران در فضای مجازی به تولید محتوا می پردازند
و به عنوان یک افسر جنگ نرم نیز ظاهر می شوند.
به این شکل  ،افسران در نقش یک موجود سیاسی و
اجتماعی نیز ظاهر می شود و در فضای مجازی ابراز
وجود کرده و سخن و موضع خود را بیان می کند.
پس افسران می تواند عالوه بر هدایت و هماهنگی
نیروهای مذهبی و روشنگری در جامعه  ،موضع و
مطالبه بخش مهمی از جامعه را هم مطرح سازد .این
قطعاً در صحنه سیاست و اجتماع تأثیر گذار خواهد
بود.

قرار های افسرانی رو برای هماهنگی و انسجام
کار چقدر موثر میدونید ؟
قرار افسرانی بسیار خوب است .هر چند من به
شخصه نتوانسته ام در قرار های افسرانی شرکت کنم.
اما کال بسیار مهم و مناسب است.
نقدی هم به افسران دارید ؟
بعید است که یک منتقد بگوید نقدی ندارم! اما واقعاً
نقدی به افسران ندارم .شاید بگوییم فالن امکان هم
به افسران اضافه شود .مثل امکانات فوروم ها و امثال
اینها  .اما شاید هم انتظار درستی نباشد  .باالخره
منابع سایت محدود است.
نسبت به کاربران چی؟
کاربران افسران باید کمی تحمل مخالف خود را باال
ببرند .از ارسال محتوای تکراری یا کلیشه ای پرهیز
کنند .در زمینه بحث عدالت ،مشکالت اقتصادی
مردم و مسائل سیاسی بیشتر ورود پیدا کنند .از نظر
من بیان مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،مسائل میحط
زیست و امثال اینها که در کشور ما وجود دارد به
هیچ عنوان به معنای سیاه نمایی یا ناامید کردن و
زیر سوال بردن نظام نیست .حرف دل مردم را باید
بزنیم  .زیرا اگر ما هم نگوییم دشمنان خواهند گفت
اما به شکلی دیگر  .به گونه ای که نظام را زیر سوال
ببرند و مردم را به نظام بدبین کنند  .اما ما می
توانیم یک حقیقت را به درستی بیان کنیم  .کاربران
افسران نیز هیچ گاه احساس نکنند انتقاد از مسئوالن
زیر سوال بردن نظام است .بلکه یکی از روش های
دفاع از نظام اسالمی است .چون هیچ چیز به اندازه
خطاهای مسئوالن و مدیران و مسئوالن بد به نظام
ضربه نمی زند .و بیان آنها توسط ما به نوعی مبارزه
با دشمنان نظام است.

افسران می تواند عالوه بر هدایت و
هماهنگی نیروهای مذهبی و
روشنگری در جامعه  ،موضع و مطالبه
بخش مهمی از جامعه را هم مطرح
سازد .این قطعاً در صحنه سیاست و
اجتماع تأثیر گذار خواهد بود.
با وجود اینکه کاربر فعالی هستید ولی تعامل
کمی با سایر کاربران دارید  ..چرا ؟
با این که بیش از  32هزار نظر برای پیامک ها و
لینک های کاربران نوشته ام اما قبول دارم که تعامل
کمی دارم .این یک نقیصه است که من بهش فکر
نکرده بودم و شما به یادم انداختید .شاید به ویژگی
های روحی ام مربوط باشد که تا کسی رو خوب
نشناسم از تعامل با او دوری می گزینم.
بیشتر مطالبی که از شما میبینیم سیاسی
هست  ،می خواهیم نظرتون رو در مورد فرهنگ
جامعه بدونیم .
سیاست جدای از فرهنگ نیست زیرا حداقل می
توانیم بگوییم فرهنگ در دست دولت است .مهم
ترین نهادهای فرهنگی  ،یا دولتی هستند یا بودجه
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خود را از دولت می گیرند .همچنین دولت و حکومت
است که فرهنگ جامعه را مدیریت می کند .پس
وقتی فردی دغدغه سیاسی دارد ممکن است بخش
مهمی از مطالبه او مطالبه فرهنگی باشد .وقتی
رئیس جمهور مملکت در تبلیغات انتخاباتی خود
چندین بار نام یک خواننده را بر زبان می آورد این
نشان دهنده سیاسی بودن فرهنگ است .من به
شخصه بسیار به مدیریت فرهنگ اعتقاد دارم.
مدیریت فرهنگ مهمتر از مدیریت اقتصادی است.
پیامبر اسالم به همراه امت اسالم سه سال در شعب
ابوطالب در بدترین شرایط اقتصادی زندگی کرد .آن
چه آنها را به پیروزی رساند فرهنگ اسالمی بود .اگر
فرهنگ درست شود به زودی اقتصاد نیز درست
خواهد شد.
من یک نامزد انتخابات نیستم که از فرهنگ مردم
تعریف و تمجید کنم .من واقعیت را می گویم.
فرهنگ مؤلفه های بسیاری دارد و فرهنگ مردم
ایران در برخی از مؤلفه های آن بسیار فراتر و مترقی
تر از فرهنگ بسیاری از ملت ها از جمله مردم اروپا و
آمریکاست و در برخی جنبه ها  ،بسیار پائین تر از
آنهاست .فرهنگی که اسالم معرفی می کند بهترین
فرهنگ است .اما ما نام مسلمان را داریم ولی فرهنگ
اسالمی نداریم .فرهنگ ما فرهنگی مخلوط از
فرهنگ باستانی ایرانی آمیخته با خرافات،
کاریکاتوری از فرهنگ غرب و کاریکاتوری از فرهنگ
اسالمی است.

مدیریت فرهنگ مهمتر از مدیریت
اقتصادی است .پیامبر اسالم به همراه
امت اسالم سه سال در شعب ابوطالب
در بدترین شرایط اقتصادی زندگی
کرد .آن چه آنها را به پیروزی رساند
فرهنگ اسالمی بود .اگر فرهنگ
درست شود به زودی اقتصاد نیز
درست خواهد شد.
ما نیازمند این هستیم که فرهنگ خود را بازسازی
کنیم .فرهنگ برخورد اجتماعی و روابط انسانی،
فرهنگ خانواده ،فرهنگ رانندگی و قوانین اجتماعی،
فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و امثال اینها
چیزی است که نیازمند بازسازی است .سخن گفتن
از مشکالت فرهنگی ما ایرانیان نیازمند نوشتن یک
کتاب است اما به طور خالصه باید بگویم که فرهنگ
ما با فرهنگ اسالمی فاصله بسیار دارد و برای
رسیدن به آن نیاز به تالش بسیار است.
این را هم بگویم که من در افسران فقط مطالب
سیاسی ارائه نمی کنم .در مورد فرهنگ هم گاهی
سخن می گویم! به خصوص در مورد سینما و صدا و
سیما  .چون در جهان امروز سینما و صدا و سیما
مهم ترین نقش را در مقوله فرهنگ دارند .اگر
نداشتند که اولین برنامه عمومی رئیس جمهور
مملکت با نقش آفرینی و سخنرانی یک بازیگر سینما
همراه نبود!
برای مدیریت فرهنگی هرکس بنا به جایگاه و
مسئولیتی که داره می تونه نقشی در این زمینه
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ایفا کنه  ..از نظر شما فردی مثل یک کاربر
عادی در سایت چه کاری در این زمینه می تونه
انجام بده که اثر واقعی داشته باشه ؟
هر کاربر افسران با توجه به عالیق و توانمندی هایش
با ارسال لینک ،پیامک و نظرات و محتواهای دیگر در
زمینه فرهنگ تأثیر گذار باشد .البته من از میزان
بازدید سایت توسط مهمان (کسانی که کاربر افسران
نیستند) اطالعی ندارم .اما در صورتی که آمار  ،قابل
توجه باشد محتوای ارسالی کاربران تأثیر گذار خواهد
بود .در میان خود کاربران نیز تأثیر مطالب بدیهی
است.

در صورتی که مطالب و محتوای ارسالی
هدفمند باشد یعنی با مخاطب شناسی
همراه باشد تأثیر آن بیشتر خواهد بود.
یعنی کاربران توجه کنند که مثالً آیا مخاطب آنها
صرفاً اقشار مذهبی اند یا طیف های دیگر را نیز
شامل می شوند.

تعریفتون از کار فرهنگی چیست؟
به نظر کار فرهنگی بیشتر به معنای انجام فعالیت
برای باال بردن فرهنگ و بهبود و مدیریت آن است.
اما منظور ما از آن بیشتر برای بهبود فرهنگ اسالمی
است .هر فرد می تواند کار فرهنگی انجام دهد .برای
کار فرهنگی حتماً نیاز به این نیست که بودجه
زیادی داشته باشیم یا هنرمند به معنای رسمی آن
باشیم .هر فرد استعدادها و توانمندی هایی دارد که
می تواند با استفاده از آن در جامعه تأثیر گذار باشد
و فعالیت های فرهنگی هدفمند داشته باشد .مهم
این است که نخبگان سیاسی و فرهنگی بتوانند
فضای مناسب برای کار فرهنگی را برای جامعه فراهم
کنند .اما باید دقت کنیم که روشهای کار فرهنگی در
جهان امروز به کلی با دیروز متفاوت است .امروز
سینما ،تلویزیون و ماهواره و اینترنت حرف اول را می
زنند .در جهان امروز بازی های کامپیوتری هم تأثیر
گذار هستند .مثل گذشته نیست که با نوشتن چند
بیت شعر در فالن مجله خیال کنیم کار فرهنگی
مطلوب خود را انجام داده ایم  .در این جا هم بدون
مدیریت مناسب  ،کار فرهنگی معنا نخواهد داشت و
انرژی افراد جامعه در جای مناسب استفاده نخواهد
شد .

حاصل کار فرهنگی دشمن را برای مردم به نمایش
گذاشته است.
یعنی خانه های ما را فتح کرده اند .بدون نیاز به توپ
و تانک و با استفاده از امواج الکترومغناطیسی پر از
تولیدات مبتذل و دین ستیز غرب .امروز کودک ما را
نه معلم ،یا پدر و مادر یا صدا و سیما  ،که دشمن
تربیت می کند .با همین ماهواره و اینترنت که در
دست آنهاست و ما در آن بسیار ضعیف هستیم .چرا
این گونه شده است ؟ دلیلش این است که ما در
بسیاری از موارد سر خود را مانند کبک در برف فرو
برده ایم و خیال کرده ایم دشمن دوست است یا ما
را نمی بیند و تسلیم فرهنگ غرب شده ایم در حالی
که خودمان حرف برای گفتن داریم .امروز به گونه
ای شده است که وزیر فرهنگ ما به جای حمایت از
سایت های فرهنگی داخلی به عنوان وکیل مدافع
یک شبکه اجتماعی قدرتمندِ در اختیار دشمن ،
نقش ایفا می کند.
با این اوصاف سال جدید رو برای ملت چطور
می بینید؟
اگر بخواهیم واقع بین باشیم باید بگوییم سال جدید
فرق چندانی با سال قبل نخواهد داشت .می دانیم که
مر حله بعدی هدفمندی یارانه ها در پیش است.
دولت هم عالقه ای به افزایش یارانه اقشار مردم
ندارد .اصوال نگاه به یارانه در سال های اخیر یک نگاه
درآمد زایی برای دولت است نه یاری رساندن به
مردم .یعنی مسئله برعکس شده است .هدف از
هدفمندی این است که با افزایش قیمت ها پول
بیشتری از مردم گرفته شده و درآمد دولت افزایش
یابد و در ادامه فقط بخشی از این درآمد صرف دادن
یارانه به مردم شود! بخش دیگر به سرمایه داران و
صاحبان شرکت ها داده خواهد شد  .یعنی پول از
مردم گرفته شده به سرمایه دار می رسد .از نظر من
وضع چندان بدتر از قبل نخواهد شد .اما بهتر هم
نخواهد شد .سالی که نکوست از بهارش پیداست .
افزایش قیمت تاکسی ،گاز و سیب زمینی و الی آخر.

چرا وقتی به مردم پول می دهند می
گویند اقتصاد صدقه ای و گداپروری و
مردم نیازمند  ،اما وقتی سخن از دادن
به پول به شرکت ها می رسد از این
حرف ها نمی زنند ؟

امروز به گونه ای شده است که وزیر
فرهنگ ما به جای حمایت از سایت
های فرهنگی داخلی به عنوان وکیل
مدافع یک شبکه اجتماعی قدرتمندِ
در اختیار دشمن  ،نقش ایفا می کند.

البته ظاهرا حرف دولت اینه که می خواد
کسری بودجه رو با بخش یارانه ها جبران کنه ...
به هرحال قصد و نیتش هرچی باشه با افزایش
قیمت ها وضع مردم بدتر خواهد شد مگه اینکه
در کنار این جریانات راهکار اقتصادی دیگه ای
باشه .فکر می کنید چنین راهکاری وجود داره؟

باید بدانیم دشمنان ما سال هاست که مدیریت
فرهنگی و کار فرهنگی را آموخته و به کار گرفته اند
پس اگر ما در خواب غفلت فرو برویم وقتی بیدار می
شویم که مثل امروز ببینیم در خانه بسیاری از مردم
یک مکعب (و اخیراً مربع) جادویی وجود دارد که

ه دف یارانه یاری رساندن به مردم بود .هدف
هدفمندی یاری رساندن بهتر به مردم بود .یعنی آرد
یارانه ای توسط نانوا به کارخانه کیک سازی فروخته
نشود! بنزین یارانه ای قاچاق نشود .اما حاال این گونه
شده که می گویند یارانه را برداریم یک پول تو
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جیبی به مردم بدهیم که صدایشان در نیاید و
خوشحال و شادمان شوند و درآمد حاصل رو توی
جیب دولت بریزیم که دولت بتواند به سرمایه دار و
کارخانه دارِ (تولید کننده) عامل گرانی بدهد ! مگر
قبال نمی داد؟ مگر قبال یارانه به کارخانه ها داده نمی
شود؟ پس چه چیز عوض می شود؟
از نظر من راه کار حل مشکالت اقتصادی مردم در
زمینه یارانه این است که دولت با توجه به تورم ،
میزان یارانه نقدی اقشار کم درآمد جامعه (شامل
کارگران بخش دولتی و بخش خصوصی ،کارمندان
معمولی با حقوق کم ،و برخی اقشار نیازمند و  ) ...را
بیشتر کند  .جا دارد میزان یارانه نقدی در همین
مرحله اول تا  11هزار تومان شود .همه ما می دانیم
که این برای دولت پولی نیست .در مرحله دوم میزان
یارانه قطعاً باید از این هم بیشتر باشد .و اال کم کم
یارانه نقدی بی اثر شده و دادن یا ندادن آن فرقی
داشت .
نخواهد
اما در مورد حمایت از تولید .آیا حمایت از تولید به
معنای خالی کردن جیب مردم است ؟ آیا تولید
کننده ما نیازمند یارانه است ؟ چرا وقتی به مردم
پول می دهند می گویند اقتصاد صدقه ای و
گداپروری و مردم نیازمند  ،اما وقتی سخن از دادن
به پول به شرکت ها می رسد از این حرف ها نمی
زنند ؟ چون صاحبان آن شرکت ها خودشان هستند
!؟ آیا باید باور کنیم با انصراف یک عده قلیل از
گرفتن یارانه همه چیز مثل بخش درمان رایگان
خواهد بود!؟
سواالت خوبی مطرح کردید ولی در مورد زیاد
کردن میزان یارانه  ،آیا اون رو در راستای
اقتصاد مقاومتی می دونید ؟
درآمد برخی از اقشار جامعه از جمله کارگران و
برخی کارمندان خیلی پائین است  .برای مثال یک
کارگر معمولی حقوق ماهیانه ای در حدود  511تا
 611هزار تومان دارد  .با این حقوق چطور می شود
یک خانواده  5نفره را اداره کرد؟ حاال به ازای هر فرد
 45هزار تومان داده می شود در حالی که همزمان
خیلی چیزها گران شده  .در این شرایط زندگی برای
چنین اقشاری بسیار سخت خواهد بود .حامعه نیز از
این مسئله متضرر خواهد شد .فشار اقتصادی کمر
خانواده را می شکند .اعضای خانواده دچار فشار
روحی می شوند .بسیاری به سمت کارهای خالف
می روند .فرزندان نمی توانند تحصیل کنند .آیا در
اقتصاد مقاومتی خانواده کارگر باید گرسنه زندگی
کند ؟ آیا دادن یارانه  11هزار تومانی به چنین
خانواده ای تناقضی با اقتصاد مقاومتی دارد ؟ برعکس
این موجب مقاوم شدن آن خانواده و در نتیجه مقاوم
شدن جامعه می شود .یارانه ندهند .به جایش پایه
حقوق ناچیز رو باال ببرند .پایه حقوق رو باال نبرند .به
جایش برای اقتصاد مقاومتی هم که شده حقوق
مدیران و آقازاده ها را کم کنند .حقوق هایی که از 1
میلیون شروع شده و تا  11میلیون هم می رسند .از
ثروتمندان و تاجران مالیات بگیرند.
با افزایش قیمت های مکرر و عجیب تولیدات و
خدمات شرکت ها موافقت نکنند .اقتصاد مقاوتی این
است .اقتصاد مقاومتی یعنی حفظ جامعه از گزند
مشکالت اقتصادی  .برخورد سنگین با گران فروش
ها .از مغازه دار تا صاحبان شرکت های بزرگ .
شرکتی که مدعی کارآفرینی است و ده ها و صدها
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میلیارد وام از بیت المال و پول های مردم می گیرد
و در مدت یک سال قیمت تولیدات خود را دو تا سه
برابر می کند! آیا این اقتصاد مقاومتی است ؟ چرا
وقتی سخن از اقتصاد مقاومتی به میان می آید همه
یاد کم کردن حقوق کارگر و اقشار فقیر و ندادن
یارانه می افتند؟ چرا کسی از کم کردن درآمد یک
وزیر با درآمد میلیاردی در هر ماه سخن نمی گوید ؟
افزایش درآمد چند ده هزار تومانی یک کارگر و
اقشار کم درآمد را موجب ایجاد تورم می دانند اما
هم زمان بدون هیچ "مقاومتی" قیمت آب و برق و
گاز را  25درصد افزایش می دهند .بدون هیچ
مقاومتی با افزایش قیمت های سی چهل درصدی
تولیدات و خدمات موافقت می کنند .این به معنای
اقتصاد ریاضتی برای اقشار کم درآمد است نه اقتصاد
مقاومتی  .زیرا هدف آن کوچک تر کردن سفره بسیار
کوچک اقشار کم درآمد و پر کردن بیشتر جیب
بزرگ ثروتمندان است.
طبق وعده های رییس جمهور  ،مذاکرات با
امریکا و  1+9می بایست به نتایج خوب
اقتصادی برسه  ..ایا قسط های پرداختی امریکا
از پول خودمون می تونه وضع رو بهتر کنه ؟
آیا چند قسط پول  ،مشکالت اقتصادی ما را حل می
کند ؟ قبال که همه  311درصد این پول دست
خودمان بود مشکالت حل نمی شد حاال که 7-6
درصد آن ممکن است به دست خودمان برسد مشکل
حل خواهد شد ؟ مشکالتی مانند بیکاری و تورم!
مشکالت بسیار فراتر از این مسائل ناچیز است .دست
آوردهای مذاکره آن قدر ناچیز است که نباید از آن
سخن گفت .دشمن ما دشمن تر از آن است که با
چند لبخند راضی شود آن چه را که به زحمت از
چنگ ما بدست آورده است به راحتی به ما دهد.

مذاکره فقط می توانست جنبه
تبلیغاتی داشته باشد که ما به مردم
جهان بگوییم ما حق هستیم که آن هم
نشد .زیرا رسانه های غرب گفتند
ایران کم آورد و تسلیم شد .
آیا کسانی که اعتقادی به عدالت اسالمی ندارند می
توانند وضع اقتصادی کشور را بهتر کنند ؟ اینها همه
در گذشته صاحب قدرت بودند چه کردند ؟ آیا جز
این بود که فقط دارایی های خود را صدها برابر
کردند ؟ برخی از وزیرهای دولت روحانی ثروت های
افسانه ای دارند .آیا اگر آنها متصل به قدرت نبودند
فقط با تالش خود می توانستند چنین دارایی هایی
به دست آوردند؟ آن کس که طعم گرسنگی را نمی
چشد می تواند کاری برای مردم بکند ؟
به این علت است که با وجود تورم  17درصدی (تورم
واقعی شاید باالی  51دصد باشد) شاهد هستیم
حقوق ناچیز کارگران به میزان ناچیز  25درصد
افزایش می یابد در حالی که قبل از آن همه چیز
فقط در اول سال  25درصد افزایش یافته است.
با این وضعیت وظیفه افسران در قبال دولت و
مردم چیه؟

من همیشه در افسران نشان داده ام ابایی از مطرح
کردن نظر واقعی خود ندارم و چندان دنبال
مالحظات خاص نیستم  .نمی خواهم اسیر کلیشه
های موجود در رسانه ها و جامعه باشم .از نظر من
وظیفه هیچ سایت و رسانه غیر دولتی این نیست که
به دنبال تعریف و تمجید از دولت باشد .دولت ها به
اندازه کافی قدرت رسانه ای در اختیار دارند و به
اندازه کافی روزنامه و سایت و دیگر رسانه ها از جمله
صدا و سیما برای دولت نوشابه باز می کنند .پس
رسانه های غیر دولتی که قدرت آنها در مقابل رسانه
های دولتی و حامی دولت چندان زیاد نیست وظیفه
نقد دولت را دارند  .پس افسران در مقابل دولت باید
در نقش یک منتقد ظاهر شود .منتقدی جدی .البته
هر دولت جمهوری اسالمی چه دولت خاتمی باشد
چه احمدی نژاد و چه روحانی در کل مورد حمایت
هر ایرانی دل سوز است .اما این نوع حمایت یک
حمایت کلی است و در مسائل جزئی باید واقع بین
بود و با انصاف  ،خطاها را مطرح کرد .در صورتی که
افسران وظیفه نقد دولت را به خوبی ایفا کند تا حد
زیادی توانسته است وظیفه خود را در قبال مردم نیز
به انجام رساند .مردم از یک رسانه سیاسی چه انتظار
دارند؟ مردم می خواهند کسی حرف دل آنها را بزند
و مطالبات آنها را بیان کند  .مردم در جامعه در
رابطه با دولت چه می گویند ؟ ما باید آن را بگوییم
زیرا از رسانه های دولتی هیچ انتظار نیست به جای
تعریف و تمجید از دولت بیایند و سخن و مطالبه
مردم را مطرح کنند.
البته دولت درباره رسانه نداشتن خیلی مظلوم
نمایی می کنه و قدرت رو در ید طرف مقابل می
دونه  ...به این ترتیب چقدر دولت رو در
حرفهاش صادق میدونید ؟
به این حرف دولت که او در رسانه مظلوم است مرغ و
ماهی خندند ! ده ها روزنامه اصالح طلب نه حامی
دولت بلکه متملق دولت هستند  .دولت هم به تمام
معنا از آنها حمایت می کند .ایرنا مهم ترین
خبرگزاری کشور است .مؤسسه روزنامه ایران وزین
ترین روزنامه کشور است .اما در کنار اینها صدا و
سیما نیز چون وابسته به دولت است (فقط رئیس آن
توسط رهبری تعیین می شود) و بودجه خود را از
دولت می گیرد به طور کامل از دولت حمایت می
کند .دولت کوچک ترین انتقاد را بر نمی تابد و چون
خود را بری از اشتباه می داند کوچک ترین نقد را به
معنای مظلومیت خود می داند! اگر رئیس صدا و
سیما را هم رئیس جمهور تعیین می کرد در همه
سریال ها بیانیه های مسئوالن دولتی قرائت می شد
(ماند سریال پایتخت که بیانیه خانم ابتکار را قرائت
نمود).
امروز شاهد هستیم که افراد از این می ترسند که
ممکن است به علت نوشتن یک مقاله در نقد یک
اقدام دولت یا یک توافق نامه به دادگاه کشیده شوند
و نشریه و روزنامه آنها توقیف شود .متأسفانه سیاست
رسانه ای دولت درست مانند سیاست رسانه ای
هاشمی سیاست چماق و مشت آهنین است .البته
آنها در حرف از آزادی رسانه سخن می گویند اما
منظور آنها آزادی رسانه های حامی آنها و توقیف
رسانه های منتقد است .از وقتی که روحانی رئیس
جمهور شده است شاهد هستیم که بارها و بارها علیه
رسانه های منتقد موضع گرفته است! در همین مدت
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کم .در حالی که در دولت قبل با وجودی که حجم
بی نظیری از اهانت ها و توهین ها علیه رئیس
جمهور وجود داشت هیچ گاه شاهد حمله رئیس
جمهور به رسانه ها و خط و نشان کشیدن برای آنها
نبودیم.
عده ای که مخالف چنین انتقادهایی هستند
می گویند این نقدها موجب ایجاد تشنج در
جامعه میشه و باید بگذاریم دولت کار خودش
رو انجام بده  ..در این مورد نظرتون چی هست؟
چرا این افراد در دولت قبل چنین سخن نمی گفتند
؟ وقتی خود رئیس جمهور  ،حسن روحانی می گوید
بگذارید فضا باز باشد رسانه ها حرف بزنند و نقد
کنند پس ما توجهی به حرف این عده که مخالف نقد
هستند نمی کنیم ! خود روحانی می گوید نقد کنید
! البته این فقط سخنی تبلیغاتی و رسانه ای و
نمایشی است و دولت هیچ و هیچ انتقادی را بر نمی
تابد و اگر می توانست همه روزنامه های منتقد را
توقیف و صاحبان آن را به زندان می انداخت اما
دوران تک صدایی و ایجاد فضای خفقان مدت هاست
که گذشته است .باال بودن تحمل نقد در دولت قبل
باعث شده است رسانه ها و مردم به چنان فضایی
عادت کنند و دولت جدید نخواهد توانست با توقیف
رسانه ها  ،مردم را از بیان مطالبات خود منع کند.
اگر نقد وجود نداشته باشد کم کم فساد بر دولت
حاکم می شود و آنها هر چه می خواهند انجام می
دهند .اما افشاگری و نقد باعث کنترل دولت می
شود .نقد از مهم ترین مؤلفه های مردم ساالری
است .اما به نقد درست اعتقاد داریم .یعنی دوری از
تهمت زدن ،دروغ گفتن و بیان مطالب کذب یا
مسائلی که از آن اطمینان نداریم .و حمایت از
اقدامات خوب دولت  .از اقدامات خوب حمایت کنیم
و خطاها را بیان کنیم.
حاال فکر می کنید تا این زمان افسران تونسته
به این وظیفه اش عمل کنه ؟
افسران در حمایت و نقد دولت نقش خوبی ایفا کرده.
افسران از دولت هم حمایت کرده هم نقد ها رو بیان
کرده .این نشان می دهد نگاه افسران نگاه جناحی و
کینه توزانه و مچ گیرانه نیست .البته شاید کاربری
مثل من بیشتر به انتقاد عالقه داشته باشه تا حمایت
و تعریف و تمجید اما افسران این گونه نیست و به
اندازه کافی حمایت هم کرده است که جای تقدیر
دارد.
از موضوعات اجتماعی بگذریم  ...غیر از امور
رسمی علمی و فرهنگی  ،مشغله غیر رسمی ،
برطبق عالئقتون دارید ؟ مانند مسائل هنری یا
ورزشی .
هنر قرائت قرآن! قرائت قرآن از بهترین هنرهاست که
من بیشتر در روش ترتیل مهارت دارم .از کودکی به
قرآن و قرائت قرآن عالقه داشتم االن هم عالقه دارم

نشریه تولیدات شبکه اجتماعی افسران
سال دوم  -شماره هـفـدهم

و دلنشین ترین صدا را صدای قرآن می دانم .من یک
استاد قالی بافی هم هستم! در ورزش شطرنج هم
دستی دارم .در ورزش چوب بازی (یکی از هنرهای
رزمی که در آن با چوب دستی حرکات نمایشی
انجام می دهند) هم مهارت هایی دارم .یک گیمر
حرفه ای هم هستم .یعنی در زمینه ورزش بازی های
کامپیوتری هم برای خودم کسی هستم .انواع بازی
های استراتژیک و بازی های اول شخص و سوم
شخص ژانر ترسناک و اکشن  .البته کمی تعجب آور
است اما واقعیت است .
در کنار اینها به مواردی مانند تماشای شبکه مستند
صدا و سیما و سریال های خارجی برجسته  ،به
برنامه های مستند از جمله مستند های حیات وحش
هم از کودکی عالقه داشتم و در حال حاضر هم
عالقه دارم و تماشا می کنم .به نظرم در زمینه شکل
زندگی حیوانات برای خودم متخصصی شده ام! چهار
پنج سالی هم هست که وبالگ نویسی می کنم.
وبالگ نویسی سیاسی .البته این اواخر کمتر برای
وبالگ نویسی وقت می گذارم .به تماشای سریال
های برجسته خارجی هم عالقه دارم .البته خیلی
برای آن وقت نمی گذارم .بیشتر برای آشنایی با حال
و هوای چنین سریال هایی .شاید هفته ای یک
ساعت .اهدا کننده مستمر خون هم هستم .یعنی
سالی دو سه بار خون اهدا می کنم برای رضای خدا.
فوق العاده اس و جالب  ..می توان بوسیله نعمت
صوت زیبا  ،مفاهیم ناب قرانی رو منتقل کرد ..

قالی بافی ! هم هنر است هم یک شغل و منبع
درآمد .هنری با اعمال شاقه  .هنری مخلوط با خون!
شاید تعجب کنید چرا گفتم خون! هم خون دل هم
خون معمولی  .در طول جریان قالی بافی مکرر اتفاق
می افتد که چاقوی قالی باف دست بافنده را می برد.
بسیار اتفاق افتاده که چاقوی قالب دار قالی بافی در
چشم و دست و بدن بافنده فرو می رود .قالی بافی
کاری بسیار مشکل است .نیاز به اعصاب قوی دارد.
چشم را ضعیف می کند .همه می دانیم قالی دست
باف کاالیی گران قیمت است .به ذهن می رسد که
حتماً قالی بافی درآمد خوبی دارد .اما اکثر قالی باف
ها فقیر ترین اقشار جامعه هستند .چون قالی از آنها
بسیار ارزان خریده شده و توسط واسطه و تاجر بسیار
گران فروخته می شود .می دانیم که در سال های
اخیر رتبه کشور ما در قالی بافی بسیار تنزل پیدا
کرده است .مهم ترین دلیل  ،عدم حمایت از قالی
بافان است .هیچ حمایتی وجود ندارد .حمایت  ،فقط
از تجار وجود دارد .تجار قالی از ثروتمندترین اقشار
جامعه هستند .قالی بافان از فقیر ترین اقشار جامعه!
چرا ؟ چون هیچ گاه دولت از قالی باف (شهردار
تهران را نمی گویم) حمایت نکرده است .در صورتی
که دولت از قالی بافی نیز حتی مشابه کشاورزی
حمایت می کرد همین قالی بافی اقتصاد کشور را
متحول می کرد .راه حل مشکل فقط حمایت های
دولتی از قالی بافان است .قالی باید به قیمت حقیقی
از قالیباف خریده شود .در این صورت کشوری دیگر
خواهیم داشت.

روی این مسئله و انتقال تفسیر قران هم کار
کردین ؟

توصیف دردناکی بود  ..حیف که حجم محدود

قرائت قرآن یکی از راه های جذب افراد به سمت
قرآن است .حاال این کار استاد قرائت یا معلم قرآن
است که بتواند افراد جذب شده را به سمت مفاهیم
قرآنی سوق دهد  .اصوال برای یک قاری قرآن الزم
است که با مفاهیم و تفسیر قرآن هم آشنا باشد  .بعد
در جای مناسب بسته به شرایط می تواند مفاهیم را
هم انتقال دهد .

نشریه اجازه نمیده در این مورد بیشتر بپرسیم

به نقد درست اعتقاد داریم .یعنی
دوری از تهمت زدن ،دروغ گفتن و
بیان مطالب کذب یا مسائلی که از آن
اطمینان نداریم .و حمایت از اقدامات
خوب دولت  .از اقدامات خوب حمایت
کنیم و خطاها را بیان کنیم.
و اما قالیبافی ! واقعا هنر زیباییه  .خیلی جالبه
که یک فیزیکدان این هنر رو داشته باشه  .فکر
می کنید چطور میشه این رشته رو بین مردم
گسترش داد و توی اقتصاد فردی ازش استفاده
کرد ؟ چقدر جای کار داره؟

و اما حرف آخر؟
امیدوارم روزی برسد که انقالب از شر دشمنان نجات
پیدا کند .چه دشمنان داخلی و چه خارجی .
امیدوارم نظام از شر و نفوذ افراد ریاکار و فاسد نجات
پیدا کند .نظام اسالمی ما حاصل خون شهدا و تالش
مردم است .بسیاری از مردم برای نظام سختی
کشیده اند .این گونه نباشد که صاحبان واقعی انقالب
که پابرهنگان هستند ضعیف و ضعیف تر شوند و
مرفهان بی درد قوی تر و متمکن تر شوند .در این
صورت انقالب به دست نااهالن خواهد افتاد .
امیدوارم فضا برای اشتغال مناسب جوانان تحصیل
شود.
مهیا
کرده
من از همه عوامل سایت افسران کمال تشکر را دارم.
امیدوارم آنها و افسران بیشتر از قبل موفق باشند.
آرزو می کنم همه کاربران افسران هم در انجام
تکالیف الهی موفق تر از قبل باشند.
ان شاء اهلل  ...از وقتی که در اختیار نشریه قرار
دادید بسیار سپاسگزارم .
بیش از پیش موفق و موید باشید .
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اـحکـاـم

مسح پا
سوال :1مقدار واجب مسح پا ،از حیث طول و عرض چیست؟
*از حیث طول:
.3از نوک انگشت تا برآمدگی پا
آیات عظام امام خمینی(ره) ،بهجت ،مکارم ،زنجانی ،نوری
.2بنابراحتیاط واجب از نوک انگشت تا مفصل
آیات عظام اراکی ،خویی ،تبریزی ،صافی ،گلپایگانی
.1باید از نوک تا مفصل مسح شود
آیات عظام امام خامنه ای ،سیستانی
*از حیث عرض:
پهنای مسح پا به هراندازه باشد کافی است.
آیات عظام امام خمینی(ره) ،امام خامنه ای،بهجت،سیستانی،صافی،نوری،گلپایگانی

آیت اهلل مکارم شیرازی :کافی است به اندازه یک انگشت مسح شود
آیت اهلل شبیری زنجانی :احتیاط آن است که مسح پا به اندازه
پهنای سه انگشت بسته باشد.
*جهل نسبت به مقدار مسح پا
شخصى که بر اثر جهل به مسأله ،مسح پا را تا برآمدگى روى پامی کشیده ،اعمالش نسبت به گذشته محکوم به صحّت است
ولى بعد از این تا مفصل ساق ،مسح نماید.
امام خامنه ای
س  :129مدت زمانى مسح پاهایم را از سر انگشتان انجام
نمىدادم ،بلکه فقط روى پا و مقدارى از انگشتان را مسح
مىکردم؛ آیا این مسح صحیح بوده است؟ و در صورت عدم
صحّت ،نمازهایى را که خواندهام باید قضا کنم؟
ج :اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد ،وضو باطل و قضاى
نمازهاى خوانده شده ،واجب است.
ولى اگر انسان شک داشته باشد که آیا هنگام مسح ،از سر انگشتان
پا مسح مىکرده است یا نه؟ در صورتى که مسأله را می دانسته و
احتمال میدهد که از سر انگشتان مسح کرده باشد وضو و نمازهاى
خوانده شده محکوم به صحّت هستند.

حکم چرخاندن انگشتر در قنوت
سوال: 0آیا چرخاندن انگشتر در قنوت نماز به سمت کف
دست مستحب است؟
فقهای عظام می فرمایند :که این کار در هنگام قنوت نماز ،نه تنها
استحباب ندارد؛
بلکه اگر به قصد ورود و جزء نماز باشد بدعت و حرام است  ،مگر
این که به قصد ثواب مطلق (بدون جزئیت در نماز) باشد.
امام خامنه ای:
نه مستحب است و نه واجب؛ بلکه وجاهت چنین عملى شرعاً ثابت
نیست.
[سایت معظم له]
آیت اهلل مکارم شیرازی:
چنین چیزی در دستورات شرع وارد نشده است ،ولی نماز را باطل
نمی کند ،بهتر است آن را ترک کنید.
[سایت معظم له]
آیت اهلل فاضل لنکرانی(ره) :
برای عمل مورد سؤال در خصوص قنوت روایتی به نظر نرسیده
است.
[جامع المسائل ،سؤال  ،155ص]311
آیت اهلل بهجت(ره):
اصل عمل وارد شده است و در حال قنوت ،بدون قصد ورود مانعى
ندارد [.یعنی در قنوت مستحب نیست]
[استفتاءات؛ج،2ص]211
حتی بعضی از فقها نگاه کردن به انگشتری که از سنگ زینتی مثل
عقیق و فیروزه و  ...باشد را در قنوت مکروه می دانند

ارسالی توسط ghalandar :
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مادر
درست از لحظه ای که می فهمی دعاهایت به ثمر نشسته و حاال خدا یک امانت کوچک
در درونت به تو هدیه داده است ،همه چیز شروع می شود؛ همه ی آن تالطم احساسات
و افکار گوناگون و گاه متضاد :شادی ،غم ،نگرانی ،عشق ،حیرت ،ترس . ...ترس از این
دلبستگی و وابستگی که روز به روز بیشتر در درونت ریشه می دواند و پا می گیرد.
ترس از سنگینی بار این امانت و مسئولیت به ثمررساندن آن؛ ترس از اینکه یک روز این
دلبستگی را از تو بگیرند و یا اینکه خدا بخواهد تو را با آن امتحان کند.
از همان لحظه اول تا آخر این راه را مجسم می کنی و حسی غریب ،یک جور مشتاقی
و در عین حال اضطراب ،توی دلت می ریزد .با خودت می گویی حتما همان خدایی که
دعایم را مستجاب کرده به من در این راه کمک می کند و ناباورانه در لحظه لحظه ی
پرورش این امانت ،دست گرم حمایت خدا را روی شانه هایت حس می کنی .در همه ی
آن روزهای سختی که پیش رویت می گذارد چنان هوایت را دارد که چیزی جز
شیرینی از این لحظه ها در دلت نمی ماند .انگار با این سختی ها می خواهد تو را
آزموده کند .می خواهد تو را برای خودش برگزیند و کاری کند که بفهمی خالص شدن،
حرارت دیدن و سختی کشیدن می خواهد.
خدا تو را برای مادری برگزید  .تو یک مادری.

این غروب های حجره
سکوت اش
فراغ اش
دلتنگی اش
اگر عِقاب دوزخ از این جنس است
پناه بر تو...
سایه یتیمی این غروب ها سنگینی اش دوچندان
غصه اش افزون
و دردش جان کاه میشود
خلوت است حجره و سایه ها قد کشیده اند
و تو تنها نقطه ی امید این ساعاتی
و چه زیباست لبخندت که اشک های من باشد
این تنهایی ها برای تو خلق شده اند تا
حضورت محسوس تر و بروز ات چشم گیرتر باشد
گویند امیدِ لحظه های ناامیدی!!
باور ندارم ناامیدی را به یُمن وجود تو
دوست دارم حجره و خلوت و تنهایی اش را
چون تو دست یافتنی تر میشوی

حاال اسم هر مادری که می آید تا یک جایی او را می فهمی اما هنوز عاجزی از درک آن
مادری که نگذاشتند فرزندش بیاید ،مادری که روضه ی مظلومانه سر بریده شدن جگر
گوشه اش را برایش خواندند .هنوز عاجزی از درک آن مادری که به شش ماهه ی تشنه
لبش هم رحم نکردند عاجزی از درک آن مادرانی که با دستان خود ،فرزندانشان را
راهی میدان رقص رو در رو با مرگ می کردند و حتی استخوانی از بچه شان به
دستشان نرسید.
و تو وقتی با خبر می شوی از قصه ی این صبور مادرها و اینطور مادری کردن ها،
شرمنده می شوی از اینکه او را فقط برای خودت بخواهی  .یادت نرود این فرشته ی
کوچک فقط یک امانت است که باید صبورانه قد کشیدن و بزرگ شدنش را ببینی ،راه
را نشانش بدهی و بعد هم پنجره آسمان را بگشایی که بپرد.
و دعا کنی که مادر شهید بشوی.
نویسنده soode :

نویسندهmahdiyar7 :
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وظیفه ی ما در این زندگی چیست؟
زندگی کنونی بنده از زندگی یک حیوان چقدر بیشتر است؟
برای انسانها یک شعوری  ،دانشی و علمی مقدر شده است .
اگر به حقیقت این حیات و تقدیر انسان رسید  ،دیگر هیچ مجهولی برایش وجود نخواهد داشت .
علم های موجود مثال فیزیک و  ...عین قدرت که نیست اما علم حقیقی که تمایز انسان با حیوان است عین قدرت است  ،عین لذت است و باالتر از آن هیچ
چیزی نیست.
اگر از  3111قدم برای رسیدن به این حقیقت شما یک قدم برداری ؛ برنده ای !
در روایت داریم ذکر خدا و به یاد داشتن همیشگی خدا از سخت ترین عبادات است .
ذکر و یاد خدا به معنی تسبیح در دست و ذکر لسانی نیست بلکه این است که وقتی شما بر سر دوراهی گناه و ترکش قرار گرفتی ؛
ترک گناه را انتخاب کنی .
اولین قدم تمرین عبودیت ترک گناه است ؛ اگر این قدم را برداشتی  ،به مراحل باالتر هم می رسی!
زجر هجری کشیده ام که مپرس
لب لعلی چشیده ام که مپرس
اگر یک ذره این مراحل را بچشی غوغاست......
اگر مثل حاج آقای حق شناس  ،سلول سلول بدنت ذکر گوید غوغاست .
برای گناه نکردن نیاز به یک حداقلی از توجه است و این اولین قدم آدمیت است .
اگر شما چهل روز مقاومت در برابر گناه کردی ؛ یک چیزی می شود ؛ در واقع به یک مرتبه
از آن شعور واقعی می رسی و وجودت بارش خیر میشود برای مردم !
اتمام این مراحل  ،شما را از عرش هم باالتر می برد.
معیار فهمیدن رسیدن به این شعور نماز است .
نماز مانند آینه  ،اعمال روز شما را نشان می دهد.
نماز و عبادات را باید بر اساس آن شعور انتخاب کنی نه بر اساس عادت.
این انتخاب  ،در تمام اعمال انجام می شود .
در روایت داریم این انتخاب بین معصیت و طاعت انجام می شود .
برای اینکه اعمال عادی روزانه ات مثل آب خوردن و غذا خوردنت طاعت شود،
باید نیتت رضا و طاعت الهی گردد.
از قول آیت اهلل حق شناس (ره) فکر کردن به دردهای مادی باعث حضور شیطان
در کنار آدمی میشود .
شیطان فقط از راه خیال می تواند وارد زندگی شما شود .
اگر این انتخاب طاعت در وجود شما ملکه و علم راسخ شد  ،آن شعور محقق میشود.
ان االنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا اال المصلین
اگر چیز خوبی به انسان برسد  ،آن را می چسبد و حریص میشود ؛ مگر نماز گزاران .
نماز درست خواندن باعث تعویض ساختمان انسان و انقالب ذاتی میشود.
اینکه گویند مس میشود طال یعنی همین انقالب ذاتی و تغییر ماهیت .
دیگر اگر تمام عالم به او بد گویند  ،برایش مهم نیست .
اگر انسان ساختمانش عوض شد معجزه می کند و به سلطنت می رسد.
آیت اهلل جاودان  -رمضان 3112
ارسالی توسط afsarejavan :
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دنلوسبه

مادریـ ،کیمقاـماستـ

انگار واژه ای به بلندای آسمان در دهانم آب می شود...
مادر
ترانه ای که لطافتش چون ابرهای سپید و درخشنده است.
به یاد دارم از کودکی چشم هایم تصویر تو را از میان دریای شور می چیند...شیرین ترین تصویر
برای هر فرزندی.
طنین صدای تو روحمان را آرام می کرد ...وقتی از غربت این دنیا به آغوش تو پناه می آوردیم...
خوشحالم که در شکوه آفرینش  ،خلقی به نام مادر نام گرفت .چه خوب وقتی از آسمان جدا
می شویم در دامان پر عطوفت مادر قرار می گیریم .گویی خدا می خواهد بگوید ،مهربانی یعنی
بی دلیل دوست بداری ،با عشق دوست بداری ،مهربانی یعنی مادر...
اما این عشق تمثالی دارد که گاه چهار فرزندت را فدای عشقت می کنی هر چند مادر باشی...

گاه مادر می شوی تا عاشقانه ای برای ابد بسرایی ،با دستهای خودت بزرگش می کنی و
نوازشش می کنی ،همراه شور و شیرینش می شوی ،شب و روزت را به شوق بزرگ شدنش می
گذرانی اما در نبرد عقل و عشق ،سربند یا حسین بر سرش می بندی و اسماعیل وار او را به
قربانگاه ،نقطه ای زمینی از عرش می فرستی ،تا آسمانها متجلی از پروازها باشد...
سکوت حیران از این مرحله ی احساس ،تماشا می کند تو را؛ وقتی که پاره های وجودت را تکه
تکه می بینی و خم به ابرو نمی آوری! و می گویی " فدای تو محبوبم ،برای تو رهبرم،
در راه علی اکبر حسین(ع)"...
تو با خود گویی :پس عشقِ مادرانه کجاست؟ همان احساسی که صفا و مروه را طی می کند..
چه زیباست سعی صفا و مروه ،میانِ حجِ مقبولت!
برای بال شکسته ی پروانه ای می گرید و در برابر اهدای پاره تنش ،فرزندش ،تنها لبخند می
زند...مادری که جشن مادر بودنش را کنار الله هایش می گذراند...
روز مادر تمام معنایش فاطمه (س) است ،مولودش فاطمه (س) است .وسعتش نه پهنای
آسمانها و بهشت ،بلکه عظمتِ فاطمه (س) است! پس اگر این عالم فهمید که فاطمه کیست
خواهد دانست مادر جهان شدن یعنی چه!
مادر تنها یک نام نیست ،مقام است...
تقدیم به مادرم و مادران شهدا
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