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سرمقاله

نقطه اتکاء استکبار دوبعد
علم واخالق است 

نهج البالغه،ص۴۶۹

العِلُم وَراثَهٌ کَریمَهٌ ، وَ 
االداُب حُلَلٌ مَُجدَّدَهٌ ، 
وَ الفِکرُ مِرآهٌ صافِیَهٌ

علم میراث گرانبهائی 
است و ادب لباس فاخر 
و زینتی است و فکر 
آئینه ای است صاف.

امام علی )ع( می فرمایند :

»اگــر انســان هایی کــه مأمــور بــه ایجاد تحول 
در تاریــخ هســتند خــود از معیارهــای عصــر 
خویش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در 
تاریــخ اتفــاق نخواهــد افتــاد.« ایــن جملــه را 
زمانی شهید سیدمرتضی آوینی نوشته بود 
که انسان انقالب اسالمی و انسان شناسی 
انقــالب تبدیــل بــه مســئله  اش شــده بــود 
و دربــاره آن فکــر و تأمــل می کــرد. ســابقه 
حضــور در جبهه و هم نشــینی بــا رزمندگان، 
بســیجیان و شــهدا از یک طــرف و دوربیــن 
به دســت بودن و مسئله داشــتن در حــوزه 
بــرای  دیگــر،  ســوی  از  جدیــد  رســانه های 
ــا  ــود ت ــه مســئله مهمــی شــده ب ــل ب او تبدی
انســان های عصــر خمینــی را بهتــر و بیشــتر 

بشناسد.
نــو  طرحــی  و  شــکافتن  ســقف  را  فلــک 
درانداختن، در درجه اوّل نیازمند انسان هایی 
اســت کــه در دایــره معــادالت کنونــی بشــر و 
عوالــم آن نگنجنــد. انســان هایی موحــد و 
مســئول کــه متــر و معیارهــای دیگــری بــرای 
اعمــال و اقدامــات خــود قائل انــد و بشــر 
ــا معیارهــای  و زندگــی و عمــر و حیاتــش را ب
اســالمی  انقــالب  می ســنجند.  دیگــری 
به عنــوان نقطــه عطــف در افــق توحیــدی 
ــوده و  بشــر هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نب
نیست. نهضت اسالمی امام خمینی به جز 
ریشــه های معرفتــی و توحیــدی خویــش از 
ایــن ناحیــه هــم با ســایر جنبش های بشــری 

و مــادی تاریخــی متفــاوت می شــود.
نهضــت اســالمی امــام نه تنها مبتنــی بر یک 
هندســه موحدانــه از تاریــخ و انســان بــود، 
بلکــه ســربازان و ســپاهیانش هــم کســانی 
بودنــد کــه هســتی و بشــر را در افــق دیگــری 
تحلیــل می کردنــد. انســان هایی کــه در زمــان 
غــروب حقیقــت و دورانــی کــه همــه از پایــان 
نقــش دیــن در تاریــخ ســخن می گفتنــد، بــا 
تمــام تــوان پــای نــدای حقیقت خواهــی امــام 
کــه هم راســتا بــا فطــرت انســانی آن هــا بــود، 
جمــع شــدند و تمــام تــوش و توانشــان را پای 
آن گذاشتند. اینجاست که یک تفاوت مهم 
بیــن انقــالب اســالمی و ســایر جنبش هــای 
سیاســی و تــوده ای اهمیــت خــود را نشــان 

می دهــد؛ انقــالب اســالمی صرفاً احساســات 
به غلیان آمده جمع انســانی نبود. پیشــران 
اصلــی یــک فرهنــگ، مکتــب و حتــی تمــدن 
همین انســان هایی  اســت که نگاه و موضع 
متفاوتــی بــه ســایر ابنــای بشــر دارنــد. ایــن 
آیــت هللا  حضــرت  چشــم  از  مهــم  نکتــه 
ــده و هــر  خامنــه ای هــم هیــچ گاه پنهان نمان
از چنــدی اهمیــت ایــن موضــوع را یــادآور 
اســالمى  انقــالب  »فتح الفتــوح   می شــوند: 
این هاســت. پیشــرفت واقعى این است که 
جوان هــاى مــا، نخبــگان مــا نســبت بــه آینده 
احســاس مســئولیت کننــد؛ بــراى خودشــان 
دیــدگاه تعریــف کننــد؛ بــراى کشــور آینــده اى 
را تصویــر کننــد و مجســم کننــد و احســاس 
کننــد و ایــن احســاس را اظهــار کننــد کــه 
آماده انــد بــراى رســیدن بــه ایــن آینــده، تالش 
کننــد. ایــن چیــزى اســت کــه امــروز وجــود 
ــد  ــن را بای ــد تقویــت کــرد، ای ــن را بای دارد؛ ای

پیــش بــرد.« 1391/۷/12
* گفته آید در حدیث دیگران

در چنیــن نگاهــی، انقالب اســالمی و اردوگاه 
هیجــان  از  برخاســته  نــه  کبیــر  خمینــی 
زودگــذر سیاســی، بلکــه خروجــی و تشــکل 
نظام منــد هویــت فکــری و فرهنگــی بــود 
کــه بــه تعبیــر بســیاری از متفکــران، راه و 
مســیر دیگــری بــرای زیســت و زندگــی خــود 
انتخــاب کــرده بــود. ابایــی هــم از آن نداشــت 
کــه ایــن راه و مســیر، متفــاوت از همــه آن 
الگوهــا و فرم هــای ناچیــزی باشــد کــه بشــر 
بــا اتــکای بــه فهــم ناقــص خــود بــرای دیگــران 
از  حتــی  واقعیــت،  ایــن  اســت.  دوختــه 
چشــم متفکــران مادی گــرای غــرب کــه بعضــاً 
واقعیــات انقــالب را از نزدیــک لمــس کردنــد 
هــم پنهــان نمانــده اســت. میشــل فوکــو، 
یکــی از فیلســوفانی اســت کــه در ســال 
۱۳۵۷، پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی 
بــا ســفر بــه ایــران و نشست وبرخاســت بــا 
گروه هــای مختلــف مردمــی، بــه ایــن موضــوع 

اعتــراف کــرده اســت.
او انقــالب ایــران را طغیــانِ انســانی می بینــد 
و  اســت  دینــی  سیاســت  تمنــایِ  در  کــه 
زیــر قواعــد نظــم جهانــی زده و گزاره هــای 

مشــهود متفکــران غرب دربــاره دیــن و افیون 
توده هــا بــودن را بــه تمســخر گرفتــه اســت. 
او در یکــی از مقــاالت خــود اعتــراف می کنــد 
کــه پــس از بازگشــت از ایــران، وقتــی همــه 
ایــران  مــردم  قیــام  کــه  او می پرســیدند  از 
واقعــاً انقــالب اســت یــا نــه، فوکــو در دل 
آرزو می کــرده کــه بــه آن هــا بفهمانــد حرکــت 
ایرانیــان قیامــی اســت بــرای زمیــن گذاشــتن 
بــاری کــه بــه زور روی دوش آن هــا گذاشــته 
شــده اســت. بــه تعبیــر خــودش، همــه مردم 
ایــران، کارگــران صنعــت نفــت،  روحانیــون و 
همــه و همــه دنبــال زمیــن گذاشــتن ایــن بــار 
بودنــد کــه بــه ضــرب و زور روی دوش  آن هــا 
ــه  ــی! ب ــار نظــم جهان ــود؛ ب گذاشــته شــده ب
تعبیــر فوکــو، ایرانیــان در پی مقصود دیگری 

بودنــد.
* هدف، اهتزاز پرچم توحید در انتهای افق

امــام  انســانی کارآمــد در نهضــت  نیــروی 
خمینــی و انقــالب اســالمی بــا چنیــن متــر و 
معیــاری قابــل توصیــف و ســنجش اســت. 
جــا  هــر  خــود  تاریــخ  طــول  در  انقــالب 
توانسته بر مشکالت و موانع غلبه کند و از 
گردنه هــای دشــوار بگــذرد، متکــی بــه چنیــن 
انســان هایی بــوده اســت. جنــگ تحمیلــی و 
دفــاع مقــدس گــواه روشــن ایــن مدعاســت. 
آرمان هــای  کجــا  هــر  هــم  جنــگ  از  پــس 
انقــالب اســالمی بــا موفقیــت بــه نتیجــه 
رســیده، ناشــی از اتکا به چنین انســان هایی 
تفــاوت  کــه  انســان هایی  اســت؛  بــوده 
ــادی  ــا وضعیــت ع محســوس و ملموســی ب
دارنــد، افــق دیگــری بــرای خــود ترســیم کرده 
و جهــد و تــالش و جهــاد خــود را متناســب بــا 

آن افــق متعالــی افزایــش داده انــد.
در احــواالت حــاج احمــد متوســلیان آمــده 
اســت کــه در پاســخ بــه یکــی از نیروهایــش، 
محــل غــروب خورشــید را نشــان داده و گفتــه 
»مــا زمانــی حــق اســتراحت داریــم کــه پرچــم 
توحیــد و الالــه اال هللا را در انتهــای افــق بــه 
زمیــن کوبیــده باشــیم!« انقــالب اســالمی بــا 
ــر مشــکالت  ــه و ب ــه ای جلورفت ــن روحی چنی
غلبــه کــرده اســت. چهره هایــی مانند شــهید 
حســن طهرانــی  مقــدم، دانشــمند شــهید 

مجیــد شــهریاری، حــاج قاســم ســلیمانی، 
و  رزمنــدگان  همــه  و  فخــری زاده  شــهید 
مجاهــدان و شــهدایی کــه از ابتــدای انقــالب 
تاکنــون شــانه زیــر بــار ایــن امانــت الهــی 
ایــن  روشــن  مصادیــق  همگــی  داده انــد، 

ادعاینــد.
بیــان زیبایــی،  شــهید طهرانــی  مقــدم در 
خصوصیت این انســان ها را چنین توصیف 
کــرده اســت: »فقــط انســان های ضعیــف 
به انــدازه امکاناتشــان کار می  کننــد!« همــه 
آن هایــی کــه شــانه زیــر بــار امانــت الهــی 
از  بیــش  کارهایشــان  خروجــی  داده انــد، 
قــرار  اختیارشــان  در  کــه  اســت  امکاناتــی 
مکتب خمینــی  پیشــران  این هــا  داده انــد. 
در  تحــول  بــرای  آمده انــد  این هــا  کبیرنــد. 
تاریخ و به تعبیر شهید سیدمرتضی آوینی 
»اگــر انســان هایی کــه مأمــور بــه ایجاد تحول 
در تاریــخ هســتند خــود از معیارهــای عصــر 
خویش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در 

ــاد.« ــخ اتفــاق نخواهــد افت تاری

مأموریت درافق تاریخ

انقــالب اســالمی ایــران یكــی از رویدادهــای 
بــی نظیــر و كــم ســابقه جهــان و در نــوع 
خــود حركتــی عظیــم و گســترده بودكــه بــا 
بــر خــورداری  از آمــال وآرزوهــا ی معنــوی 
انســانی  ارزشــهای  بــه  یازییــدن  دســت  و 
وبــا تكیــه  بــر آرمانهــای عقیدتــی ومذهبــی 
و باحضورگســترده    افــراد جامعــه و در نــا 
پیــروزی  بــه  جهــان  سیاســتمداران  بــاوری 
توانســت  كــه  بــود  انقالبــی  تنهــا  و  رســید 
ّــت را از تحــت ظلــم و ســلطه امپریالیســم  مل
مــردم  بــه  و  آورد  بیــرون  سوسیالیســم  و 

اســتقالل واقعــی را هدیــه كنــد .
كمتــر انقالبــی اســت كــه بــه خاطــر معنویات 
ــا اینكــه  ومذهــب بــه وجــود آمــده باشــد و ی
انگیــزه مذهبــی داشــته باشــد و مهمتریــن 
ویژگــی ایــن انقــالب كــه كاملتریــن و بارزترین 
مصــداق آن پــس از انقــالب اســالمی حضرت 
ــه  محمّــد بــن عبــدهللا ) صلــی هللا علیــه وآل
وســلّم ( اســت  كه جنیه مذهبی و فرهنگی 
دارد . زیــرا كــه انســانیت انســان بــه ارزشــها 
وبینــش اوســت و اگــر بنــا باشــد انقالبــی بــه 
راســتی انقالب باشــد باید به ســود انسانیت 
انســان تمــام شــود یغنــی بایــد قبــل از هــر 
ــه مــردم بینشــها و  ــز فرهنگــی باشــد و ب چی

گرایشــات صحیــح عطــا كنــد .
هــدف اصلــی ایــن انقــالب چیــزی جــز اعتــالی 
و  الهــی  ارزشــهای  احیــای  و  توحیــد  كلمــه 

تهذیــب نفــوس انســانیت نیســت و از ایــن 
فــی ســبیل  )جهــاد  تــوان مصــداق  مــی  رو 
. از آنجائیكــه  بــه آن اعطــا نمــود  هللا ( را 
اســالمی  انقــالب  جملــه  از  انقالبــی  هــر 
پیروزیهــای  از كســب  پــس  اســت  ممكــن 
فرهنگــی ، سیاســی، اجتماعــی و نظامــی در 
معــرض خطــر آفــات قــرار بگیــرد و با گذشــت 
زمــان ارزشــهای اصیــل اســالمی و آزادیهــای 
ــه  مشــروعه كمرنــگ شــده و جــای خــود را ب
اصطــالح بــه ارزشــهای نویــن بدهــد و بــرای 
اینكــه بتوانــد اســتمرار داشــته باشــد و بقــا 
ی  ارزشــها  واز  كنــد  حفــظ  را  خــود  ودوام 
بدســت آمــده پاســداری نمایــد بایــد بــا حفــظ 
ارزشــها ،آفــات و راههــای مبــارزه عملــی بــا آنها 
را شــناخت و راهكارهــای عملــی  را بــا جدیــت 
و هوشــیاری بــه پیــش بــرد و مانــع از بــه هــدر 
رفتن نیروها و ارزشها ی انقالبی واسالمی و 
دســتاوردهای آن شــد.زیراكه دشــنان داخلی 
بــه  در  ســعی  اســالمی  انقــالب  خارجــی  و 
انحــراف كشــیدن انقــالب از طریــق بــه فســاد 
كشــیدن اخــالق و اعتقــادات مــردم وایجــاد 
فاصلــه و اختــالف بیــن مــردم ومســئولین 
ّــكای  و گروههــای انقالبــی دارنــد و نقطــه ات
دشــمن هــر دو بعــد علــم واخــالق جامعــه 
اســت كــه در فرصتهــای ایجــاد شــده ســعی 

در بــه تباهــی كشــیدن آنهــا دارد .
كــه  اســت  مــردم  و  زمامــداران  بــر  پــس 

آفتهایــی كــه انقــالب را تهدیــد مــی كنــد كــه 
عمدتــاً آفــات فرهنگــی هســتند شناســایی 
نمــوده و بــا بنیــادی تریــن و ســودمندترین 
شــیوه هــا كــه فعالیتهــای آموزشــی وپرورشــی 
اســت در حفــظ و تقویــت انقــالب اســالمی 
تــالش مجدّانــه داشــته باشــند واگــر درمیــان 
انقالبــی تعلیــم  مــردم ومســئولین جامعــه 
وتربیــت صحیــح وكافــی نباشــد هیــچ امــوری 
بــه دوام وســالمت انقــالب كمــك نمــی كنــد 
هرچنــد كــه عــدّه ای از زمامداران و متصدیان 
امــور از هرجهــت صالــح وشایســته باشــند .

انقــالب  بــه  عمیــق  نگاهــی  بایســتی  پــس 
اسالمی پیامبر گرامی اسالم ) صلی هللا علیه 
وآلــه وســلّم ( كــه قریــب چهــارده قــرن پیــش 
در شــبه جزیــره عربســتان بــه وجــود آمــده، 
داشــته باشــیم و بیندیشــیم كه چگونه با آن 
ــر  ــغ پیامب همــه تالشــها و كوششــهای بیدری
پــس از مــدت بســیار كوتاهــی در عنفــوان 
نوجوانــی توســط عــدّه ای فرصــت طلــب بــه 
انحــراف كشــیده شــد و كار حكومــت بدانجــا  
رســید كه فرزند ابوســفیان امور مســلمین را 
در دســت مــی گیــرد.و در روز رحلــت پیامبــر 
عظیــم الشــان پایــه هــای به انحراف كشــیدن 
اســالم بنــا گذاشــته شــدو لذابایــد بــا اتــکا بــه 
توانمندیهــای بالقــوه ای کــه وجــود دارد در 
حفــظ ایــن دوبعــد تــالش کنیــم تــا مایــه یــاس 

و عقبگــرد دشــمنان شــویم.

به مناسبت سالگرد شهادت شهید طهرانی مقدم
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 نکات مهم رهبر انقالب به نخبگان علمی کشور چه بود؟

عبور از مرز دانش جهان تا رسیدن به 
تمدن نوین اسالمی

نکتــه جالــب توجــه و هوشــمندانه ای کــه رهبــر فرزانه مــان 
بیــان کردنــد، موضــوع توجــه دادن بــه علــم هــوش مصنوعــی 
و لــزوم پیشــرفت کشــور در آن بــود. تعبیــر حکیمانــه ایشــان 
ــاوری  ــن فن ــود کــه ای از اهمیــت هــوش مصنوعــی اینطــور ب
تــازه در اداره آینــده دنیــا نقــش اساســی دارد و خواســتند کــه 
جایــگاه ایــران اســالمی در آینــده نزدیــک، حداقــل در بیــن ده 

کشــور نخســت ایــن فنــاوری باشــد.
 »پرویــز کرمــی« دبیــر ســتاد فناوری هــا نــرم و توســعه صنایــع 
خــالق در یادداشــتی بــه تشــریح دیــدار رهبرمعظــم انقــالب 
ــا اســتعدادهای علمــی کشــور پرداخــت و نوشــت: بعــد از  ب
گذشــت دو ســال دشــوار و جانکاه، مجددا درهای حســینیه 
بــرای  بــه روی نخبــگان علــم و فنــاوری  امــام خمینــی)ره( 
دیــدار بــا رهبــر فرزانــه انقــالب گشــوده شــد. ایــن گشــایش، 
چــه دلنشــین و همســو بــا حدیثــی می نمــود کــه بــر بلنــدای 
حســینیه نقــش بســته بــود. حدیثــی از پیامبــر اعظــم)ص( 
کــه آن را امــام جعفــر صــادق)ص( روایــت کــرده انــد: »إِنَّ 
ِــهِ: و بدرســتى  ْــِم رًِضــا ب ِــبِ اَلْعِل َــْه لَتََضــعُ أَْجنَِحتَهـَـا لِطَال اَلْماَلَئِک
که فرشتگان از براى طالب علم از روى رضا و خشنودى به 

آن بال هــاى خویــش را بــر زمیــن می گســترند.« 
بعد از گذشــت دو ســالی که آن ویروس منحوس، هیوالوار  
تمــام شــئون زندگــی مــان را در نوردیــده بــود، گشــودن آغوش 
رهبــر عزیزمــان بــه روی نخبگان و ســرآمدان علمــی، در میانه 
خــزان، حــال و هــوای نــوروز و تحــول بــه ســوی روشــنی و 

شــکوفایی را در دل هــا زنــده کــرد. 
ســالی  دو  گذشــت  از  بعــد 
و  تحریــم  ســختی های  کــه 
اقتصــادی،  نامهربانی هــای 
بــود،  کــرده  مــان  دلتنــگ 
حالوت ایستادگی و شیرینی 
ــا دیــدن قامــت  شــجاعت را ب
بلند رهبر فرزانه مان، به کام 
مــان نشــاند. نخبــگان علمــی، 
رهنمودهایــی  شــاهد  امــروز 
بودنــد کــه همچــون همیشــه 
و  بــود  غنــی  و  حکیمانــه 
و  بــود  دلســوزانه  راهگشــا. 

جانــدار. 
آن پیــر فرزانــه ی دل برنــای 
ــد،  ــا، امــروز هــر آنچــه گفتن م
جــان  بــر  و  بــود  جانانــه 
عزیــز،  رهبــری  نشســت. 
همانگونــه  دیــدار،  ایــن  در 
ان  فرزنــد  بزرگوارانــه،  کــه 
نخبــه خــود را در آغــوش پــر 
بودنــد،  کشــیده  خــود  مهــر 
پندهایی حکیمانه را همچون 
ســال ها و دهه هــای گذشــته 
مســئولین  و  نخبــگان  بــه 

دادنــد  کــه هــر یــک، غنیمــت و توشــه ای اســت گرانبهــا. 
ایشــان از پیشــرفت های علمــی و فنــاوری کــه در این ســال ها 
داشــته ایــم رضایــت داشــتند امــا گفتنــد کــه فاصلــه علمی ما 
بــا مــرز دانــش جهــان را نــه تنهــا کــم کنیــم، بلکــه می بایــد قلــه 
رو بــه روی مــا عبــور از ایــن مرزهــا باشــد. بایــد بــه کشــفیات 
علمــی جدیــد برســیم و تولیــدات علمــی مــان بــه نــام ایــران 
ــود  ــز ب ــه جهــان عرضــه شــود. و چقــدر غرورانگی اســالمی، ب
چهــره نخبــگان مــان، در آن لحظــه هــا. بــی شــک هــر یــک بــا 
اعتمــاد بــه نفــس و عزتــی کــه رهبرشــان بــه آنــان عطــا کــرده 
بــود، از همیــن حــاال، بــه دنبــال دســتاوردهای شــگفت انگیــز 

در آینــده نزدیــک خواهنــد بــود. 
بعــد از گذشــت ایــن دو ســال ســخت کــه فاصلــه و دوری 
را بــر مــا تحمیــل کــرده بــود، عطــر و بــوی حســینیه امــام 
خمینــی)ره(، روح انگیزتــر و جــان افزاتــر از همیشــه بــود. بــرای 
خــود مــن هــم کــه پــس از گذشــت دو ســال حــال و هــوای 
ایــن حســینیه مقتــدر، مهربــان و باعــزت را تنفــس می کــردم 
و حضــور آن حکیــم و حامــی بــزرگ علــم و فنــاوری و نــوآوری 
را دوبــاره بــه چشــم غیرمســلح می دیــدم، انــگار فصلــی تــازه 

پیــش رویــم گشــوده شــده اســت. 
ــه و دوســت داشــتنی  ــری بســیار حکیمان ــه رهب ــن جمل ای
بــود کــه خطــاب بــه نخبــگان فرمودنــد نخبــه کســی 
اســت کــه در جامعــه اش تاثیرگــذار باشــد و 

در برابــر نامالیمــات از تــالش و کوشــش بــاز نمانــد. البتــه 
ایشــان قبــول داشــتند کــه نامالیمــات و مرارت هــای اداری و 
ســازمانی در جامعــه نســبت بــه نخبــگان وجــود دارد اما یکی 
از شــاخصه های نخبگــی، ایســتادن در برابــر دشــواری ها و 
مســتحکم و خــالق بــودن اســت. نخبــه واقعــی از نامالیمــات 
ــم،  ــد عل ــا کشــف و تولی ــا مســئله محــوری ب نمی هراســد و ب

مشــکالت کشــورش را از ســر راه کنــار می زنــد. 
نکتــه دیگــری کــه بــه نظــرم ســبب فخــر و دلشــادی نخبــگان 
در ایــن دیــدار شــد، آن بــود کــه رهبــر فرزانه مــان تاکیــد 
ــده کشــور دانســته کــه حــل  ــران آین داشــتند ایشــان را مدی
مشــکالت کالن کشــور برعهــده و بــر دوش نخبــگان اســت. 
ایشــان توصیــه کردنــد کــه حــل مســائل اصلــی کشــور، کار 
نخبــگان اســت و راه هــای علمــی و فناورانــه هــم بایــد از ســوی 

آنــان باشــد. 
در این دو ســال ســختی که گذشــت، بســیار نگران پیشــروی 
گام دوم انقــالب، همپــای زمــان بودیــم، بــا نکتــه هایــی کــه در 
ایــن دیــدار از زبــان شــیوای رهبــر فرزانــه انقــالب، بیــان شــد، 
نخبــگان حاضــر در حســینیه و آنانــی کــه بعدها این ســخنان 
را خواهنــد شــنید، نقطــه امیــد و اتــکا، پدیــدار شــد. ایشــان 
تکالیفــی بــرای نخبــگان در گام دوم انقــالب معیــن کردنــد که 
مــا را همچنــان در تــراز جهانــی قــرار داد. مســائلی همچــون 
حــل چالش هــای آب، محیــط زیســت، مســائل اجتماعــی 
و موضوعــات مربــوط بــه آن، خواســته هایــی بــود کــه رهبــر 

عزیزمــان، در ایــن دیــدار، از جامعــه نخبــگان داشــتند. 

امــا نکتــه جالــب توجه و هوشــمندانه ای که رهبــر فرزانه مان 
بیــان کردنــد، موضــوع توجــه دادن بــه علــم هــوش مصنوعــی 
و لــزوم پیشــرفت کشــور در آن بــود. تعبیــر حکیمانــه ایشــان 
ــاوری  ــن فن ــود کــه ای از اهمیــت هــوش مصنوعــی اینطــور ب
تــازه در اداره آینــده دنیــا نقــش اساســی دارد و خواســتند کــه 
جایــگاه ایــران اســالمی در آینــده نزدیــک، باید حداقل در بین 
ده کشــور نخســت ایــن فنــاوری باشــد. بــا ایــن همــه، ایشــان 
اشــاره کردنــد کــه گــر چــه رتبه هــای علمــی ایــران در ســطح 
منطقــه، قابــل توجــه اســت و قــاره آســیا هــم در عرصه هــای 
علــم و فنــاوری، ســرآمد اســت، امــا جایــگاه کنونی کشــورمان، 
متناســب با شــأن و توانایی نخبگان و مردمان اش نیســت. 
در ایــن دو ســال ســختی کــه هجــرت و مهاجــرت در همــه 
جهــان، دســتخوش تغییــرات عجیــب و غریبــی بــود، دغدغــه 
هایــش مربــوط بــه آن نیــز از ذهــن و زبــان رهبــر فرزانــه مــان، 
بــه دور نمانــده بــود. ایشــان در ایــن دیــدار، مجــددا تاکیــد 
کردند که مهاجرت به شرط طلب علم و افزایش توانمندی 
هــا، نــه تنهــا مذمــوم نیســت، بلکــه پســندیده هــم هســت، 
امــا نتوانســتند نگرانــی شــان را از برخــی افــراد و عناصــر در 
دانشــگاهها پنهان کنند که دانشــجویان و مســتعدان کشــور 
را ترغیــب و تشــویق بــه رفتــن و مهاجــرت از کشــور می کننــد. 
ایشــان ایــن کار را خیانــت بــه کشــور عنــوان کردنــد کــه نــه به 
نفــع کشــور اســت نــه بــه نفــع جوانــان نخبــه.   امــا در ایــن 

ــرای کار نکــردن وجــود داشــت،  ــه ب ــر از بهان دو ســالی کــه پ
فعالیت هــای  خالق مــان،  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
چشــمگیر و افتخارآمیــز کردنــد و تعدادشــان هــم اینــک بــه 
7 هــزار رســیده اســت. نــگاه تیزبیــن رهبــر فرزانــه انقــالب، از 
فعالیت هــا و خدمــات ایــن شــرکت هــا، غافــل نمانــده بــود و 
پیشــرفت هایشــان را بــه درســتی رصــد کــرده بودنــد. ایشــان 
در ایــن دیــدار توصیــه راهگشــایانه شــان بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان ایــن بــود کــه می بایــد کیفیــت را مدنظــر قــرار 
شــاخص  از  و  دهنــد 
ارزیابــی  در  هایشــان 
شــرکتها کوتــاه نیاینــد. 
بــه  دیگرشــان  توصیــه 
حــوزه،  ایــن  فعــاالن 
ارتبــاط بــا صنایــع بــزرگ 
بــود، چــرا کــه بــا برقــراری 
این ارتباط هوشمندانه، 
کشــور  بــزرگ  صنایــع 
دســتاوردهای  بــه 
دســت  اعتنایــی  قابــل 
نکتــه  یافــت.  خواهنــد 
حکیمانــه دیگــر ایشــان 
بــه شــرکت های دانــش 
ــرای  ــان، بازارســازی ب بنی
توســط  آنــان  تولیــدات 
دولــت و حمایــت از آنها 

بــود. 
حمایــت دولــت از ایــن 
شــرکت ها و پشــتیبانی 
ایــران  محصــوالت  از 
ایــن  در  هــم،  ســاخت 
دیــدار مــورد تاکیــد رهبــر 
قــرار  انقــالب  معظــم 
گرفــت. البتــه ایشــان توصیــه مهمــی هــم بــرای شــرکت های 
دانــش بنیــان داشــتند؛ نبایــد افزایش تولیــدات دانش بنیان، 
ســبب کاهــش کیفیــت و افزایــش بی دلیل قیمت ها باشــد. 
من همواره در ســخنرانی های ایشــان، در انتظار توصیه های 
فرهنــگ محــور بــوده ام کــه بســیار مهــم اســت و بــه عقیــده 

مــن، گل ماجــرا اســت. 
خوشــبختانه در ایــن دیــدار، رهبــری فرزانــه، بــاز هــم بــه 
اهمیــت موضوعــات فرهنگــی و گفتمانــی اشــاره کردنــد و 
فرمودنــد کــه موانــع رشــد و توســعه، عمدتــاً فرهنگــی اســت 

کــه بایــد بــا فرهنگســازی ایــن موانــع برطــرف شــود. 
تاکیــد ایشــان در ایــن بخــش، بــر توجــه ویــژه و جــدی بــه 
اســتعدادهای کشــور بــود: »وقتــی کــه غفلــت از توانایــی خود 
بــر ملتــی حاکــم شــد، غــارت آن ملــت آســان می شــود.« و بــاز 
هــم ایشــان تاکیــد کردنــد کــه باید »ما می توانیم« را برجســته 
ســازی کنیــم و بــه همــه شــئون جامعــه تزریــق کنیــم تــا از این 
طریق طلیعه امید نمایان شــود و کشــور بر قله ها بنشــیند. 
بعــد از گذشــت آن دو ســال دشــوار و جانــکاه، اینــک دیــدار 
بــا رهبــری حکیــم و مقتــدر، برکــت و شــادابی را در دل هــای 
نخبــگان، جــاری کــرده اســت و پــس از پایــان ایــن دیــدار، بــا 
حــال و هوایــی کــه در میــان دیدارکننــدگان مشــاهده کــردم، 
»ایــران قــوی« و ســرفراز را از مشــرق حســینیه جــاودان امــام 

خمینــی)ره( در حــال نمایــان شــدن می بینــم. چنیــن بــادا. 

پرویز کرمی
 دبیر ستاد فناوری ها
 نرم و توسعه

 صنایع خالق 
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هر آنچه باید درباره فناوری مرموز و جذاب امروز بدانیم

هوش  مصنوعی 
که رهبر انقالب بر آن تاکید کردند چیست ؟

هوش 
مصنوعی 

یکی از 
قدیمی ترین 

دستاوردهای 
دنیای فناوری 

محسوب 
می شود

قدیمی تریـــن  از  یکـــی  مصنوعـــی  هـــوش 
محســـوب  فنـــاوری  دنیـــای  دســـتاوردهای 
می شـــود کـــه امـــروزه نقـــش مهمـــی در زندگی 

دارد. جهـــان  کاربـــران  تمامـــی 
با شنیدن یا خواندن اصطالح هوش مصنوعی، 
تصاویـــر و اصوات گوناگونی در ذهن ما شـــکل 
می گیرد. برخی صدای دســـتیارهای هوشمندی 
همچون ســـیری و کورتانا و الکســـا را می شنویم 
و برخـــی دیگـــر، به یـــاد تصاویـــر وحشـــتناک و 
نگران کننـــده ی فیلم هـــای علم تخیلـــی همچـــون 
ترمیناتـــور می افتیـــم. عاشـــقان جدی تر ســـینما 
هـــم به احتمـــال زیاد چهـــره ی معصـــوم کاراکتر 
اســـتیون  تحسین شـــده ی  فیلـــم  در  دیویـــد 
را   )A.I. Artificial Intelligence( اســـپیلبرگ
به یـــاد می آورنـــد. به هرحـــال هـــوش مصنوعـــی 
امـــروزه در ذهـــن و فکـــر بســـیار از مـــا کاربـــران 
دنیـــای فنـــاوری جـــا خـــوش کـــرده اســـت و تـــا 
آینـــده ی نامعلـــوم هـــم جـــزوی از زندگـــی مـــا 
شـــاید  کـــه  همـــکاری  و  بـــود. همیـــار  خواهـــد 
آینـــده ای روشـــن و شـــاید ویرانـــه ای شـــبیه به 

فیلـــم ترمیناتـــور برای ما بســـازد.
با شنیدن یا خواندن اصطالح هوش مصنوعی، 
تصاویـــر و اصوات گوناگونی در ذهن ما شـــکل 
می گیرد. برخی صدای دســـتیارهای هوشمندی 
همچون ســـیری و کورتانا و الکســـا را می شنویم 
و برخـــی دیگـــر، به یـــاد تصاویـــر وحشـــتناک و 
نگران کننـــده ی فیلم هـــای علم تخیلـــی همچـــون 
ترمیناتـــور می افتیـــم. عاشـــقان جدی تر ســـینما 
هـــم به احتمـــال زیاد چهـــره ی معصـــوم کاراکتر 
اســـتیون  تحسین شـــده ی  فیلـــم  در  دیویـــد 
را   )A.I. Artificial Intelligence( اســـپیلبرگ
به یـــاد می آورنـــد. به هرحـــال هـــوش مصنوعـــی 
امـــروزه در ذهـــن و فکـــر بســـیار از مـــا کاربـــران 
دنیـــای فنـــاوری جـــا خـــوش کـــرده اســـت و تـــا 
آینـــده ی نامعلـــوم هـــم جـــزوی از زندگـــی مـــا 
شـــاید  کـــه  همـــکاری  و  بـــود. همیـــار  خواهـــد 
آینـــده ای روشـــن و شـــاید ویرانـــه ای شـــبیه به 

فیلـــم ترمیناتـــور برای ما بســـازد.
در علـــوم کامپیوتـــر، هوش مصنوعـــی یا هوش 
ماشـــینی بـــه هوشـــمندی گفتـــه می شـــود کـــه 
به دســـت  انســـان(  نـــه  )و  ماشـــین  هرنـــوع  از 
بیایـــد. کتاب هـــای مرجـــع در حـــوزه ی هـــوش 
مطالعـــه ی  دانـــش  را  علـــم  ایـــن  مصنوعـــی، 
چنیـــن  کـــه  می داننـــد  هوشـــمند  کارگزارهـــای 
تعریف می شـــوند: »هر دســـتگاهی که توانایی 
درک محیـــط و فعالیـــت بـــا حداکثـــر شـــانس 
موفقیت را داشـــته باشد«. درمجموع اصطالح 
هـــوش مصنوعـــی بـــرای توصیـــف ماشـــین ها یا 
کامپیوترهایـــی بـــه کار می رود کـــه فعالیت های 
شـــناختی وابســـته به ذهن انســـان را به خوبی 
مهـــم  فعالیت هـــای  ازمیـــان  دهنـــد.  انجـــام 
»حـــل  و  »یادگیـــری«  بـــه  می تـــوان  شـــناختی 

کرد. اشـــاره  مســـئله« 
فعالیت هـــای  دســـته ی  در  کـــه  فعالیت هایـــی 
می گیرنـــد،  قـــرار  ماشـــینی  هوشـــمندانه ی 
به مـــرور زمـــان تغییـــر می کننـــد و درواقـــع بـــا 
توانمندتر شـــدن ماشـــین ها، برخـــی فعالیت ها 
تئـــوری  نیســـتند.  هوشـــمندانه  لزومـــا  دیگـــر 
تســـلر در تعریـــف هـــوش مصنوعـــی می گویـــد 
هر دســـتاوردی که تاکنون انجام نشـــده باشد، 
هـــوش مصنوعی نام می گیـــرد. درنتیجه امروزه 
انجام فعالیت هایی همچون تشـــخیص کاراکتر 
دیگـــر یـــک ماشـــین را هوشـــمند نمی کنند. در 
دنیـــای مـــدرن، وظایـــف پیچیده تـــری همچـــون 
در  رقابـــت  انســـان،  صحبت هـــای  تشـــخیص 
بازی های اســـتراتژیک همچون شـــطرنج و گو و 
هدایت خودکار ماشـــین ها، هوشـــمندی واقعی 

را در کامپیوترهـــا تعریـــف می کننـــد.
تفکـــر انســـان درباره ی ماشـــین های هوشـــمند 

بـــه قرن هـــا پیـــش بـــاز می گردد
آکادمیـــک  محیط هـــای  در  مصنوعـــی  هـــوش 
تاریخچـــه ای متعلـــق بـــه میانـــه ی قرن بیســـتم 
دارد. هرچنـــد تفکر انســـان درباره ی هوشـــمند 
بـــاز  پیـــش  قرن هـــا  بـــه  ماشـــین ها  شـــدن 
می گـــردد. تاریخچه ی مذکور، فـــراز و فرودهای 
تـــا اینکـــه اکنـــون و  متعـــددی را تجربـــه کـــرد 
از مهم تریـــن موضوع هـــای  قـــرن ۲۱، یکـــی  در 
مطالعه و بحث بشـــر محســـوب می شود. قرن 
حاضر با رشـــد چشـــم گیر قـــدرت کامپیوترها و 
داده های در دســـترس بـــرای آموزش آن ها، قرن 
شـــکوفایی هوش مصنوعی محســـوب می شود 
کـــه این موضوع علمـــی را به بخشـــی الزامی از 

صنعـــت فنـــاوری تبدیـــل کرده اســـت.
تاریخچه هوش مصنوعی

تفکـــر  توانایـــی  کـــه  هوشـــمندی  موجـــودات 
از دوران  تاریخـــی  داشـــته باشـــند، در اســـناد 
تعریـــف  اولیـــن  می شـــوند.  دیـــده  باســـتان 
بـــا  ابزارهایـــی  را  آن هـــا  از چنیـــن موجوداتـــی، 
پـــس  می دانســـتند.  داســـتان گویی  قابلیـــت 
داســـتانی  کتاب هـــای  در  قرن هـــا،  گذشـــت  از 
نمونه هایـــی   ،R.U.R و  همچـــون فرانکشـــتاین 
شـــدند.  دیـــده  هوشـــمند  ماشـــین های  از 
کاراکترهـــای موجـــود در داســـتان های مذکـــور، 
اولیـــن چالش هـــا را درباره ی اخالقیـــات حوزه ی 
به نوعـــی  و  کردنـــد  مطـــرح  مصنوعـــی  هـــوش 

نیـــز شـــدند. تولـــد نگرانی هـــا  موجـــب 
دوران  بـــه  منطـــق،  و  عقـــل  مطالعـــه ی 
فیلســـوف های عصر باســـتان مربوط می شـــود. 
نشـــأت  ریاضیـــات  از  کـــه  منطقـــی  ازطرفـــی 
و  تورینـــگ  آالن  بـــه  بیشـــتر  باشـــد،  گرفتـــه 
نظریـــه ی پـــردازش او باز می گـــردد. تورینگ در 
نظریـــه ی پـــردازش می گوید که هر ماشـــینی با 
ترکیـــب عالمت هـــای ریاضـــی و اعـــداد صفـــر و 
یـــک، توانایـــی شبیه ســـازی هر عملکـــرد ممکن 
را در اســـتنتاج ریاضـــی دارد. چنیـــن رویکـــرد و 

چشـــم اندازی به نـــام نظریـــه ی چرچ-تورینـــگ 
می شـــود. شـــناخته 

توســـعه ی علومـــی همچـــون عصب شناســـی و 
نظریـــه ی اطالعـــات و ســـایبرنتیک، محققان را 
به تصـــور و تحقیق درباره ی احتمال توســـعه ی 
تورینـــگ،  واداشـــت.  الکترونیکـــی  مغـــز  یـــک 
پرســـش امکان پذیر بودن هوشـــمندی ماشـــین 
را بـــه این پرســـش تغییر داد: »آیا یک ماشـــین 
می توانـــد رفتارهای هوشـــمندانه انجام دهد«؟ 
اولین مقاله ی رســـمی که در این حوزه نوشـــته 
شـــد، اثر ســـال ۱۹۴۳ مک کوال و پیتس بود که 
نورون هـــای مصنوعـــی را باتوجـــه بـــه نظریه ی 

»کامـــل بـــودن« تورینگ تعریـــف کردند.
حـــوزه ی تحقیـــق پیرامون هـــوش مصنوعی، در 
ســـال ۱۹۵۶ و آزمایشـــگاهی در کالـــج دارتموث 
متولـــد شـــد. جـــان مک کارتـــی ایـــن حـــوزه را از 
نظریه هـــای  و  ســـایبرنتیک  زیرمجموعـــه ی 
وینـــر  نوربـــرت  همچـــون  سایبرنتیســـت هایی 
مصنوعـــی«  »هـــوش  اصطـــالح  و  کـــرد  خـــارج 
به نوعـــی توســـط او متولـــد شـــد. از پیش گامان 
و رهبـــران حوزه ی هوش مصنوعـــی می توان به 
آلـــن نـــول، هربـــرت ســـیمون، جـــان مک کارتی، 
ماروین مینســـکی و آرتور ســـاموئل اشـــاره کرد. 
آن هـــا به کمـــک دانشـــجویان خـــود برنامه هایی 
توســـعه می دادنـــد که رســـانه های جهان، لقب 

»عجیـــب« را برایشـــان انتخـــاب می کردنـــد. 
کامپیوترهایـــی کـــه مجهز به اولیـــن برنامه های 
هوشـــمند در قرن بیســـتم بودنـــد، عملکردهای 
اســـتراتژی  یادگیـــری  خارق العـــاده ای همچـــون 
بـــازی چکـــرز و بـــازی کـــردن آن، حـــل مســـائل 
گوناگـــون در حـــوزه ی جبـــر، اثبـــات نظریه های 
منطقـــی و صحبـــت کردن بـــه زبان انگلیســـی 
تحقیـــق   ،۱۹۶۰ دهـــه ی  میانـــه ی  تـــا  داشـــتند. 
پیرامون هوش مصنوعی به یکی از موضوع های 
اصلـــی دنیـــای فنـــاوری بـــا ســـرمایه گذاری های 
عظیـــم تبدیـــل شـــد. وزارت دفـــاع آمریـــکا یکی 
از ســـرمایه گذارهای اصلـــی پروژه هـــای هـــوش 
مصنوعـــی بـــود و آزمایشـــگاه های متعـــدد نیـــز 
می شـــدند.  راه انـــدازی  دیگـــر  کشـــورهای  در 
محققـــان هـــوش مصنوعـــی در آن ســـال ها بـــا 
خوش بینـــی بســـیار مشـــغول فعالیـــت بودند. 
هربـــرت ســـیمون پیش بینـــی کـــرده بـــود که تا 
۲۰ ســـال بعد، ماشـــین ها توانایی انجام همه ی 
کارهـــای انســـانی را خواهنـــد داشـــت. مارتیـــن 
مینســـکی نیـــز اعتقـــاد داشـــت پـــس از یـــک 
نســـل، چالش توســـعه ی هوش مصنوعی کامال 

از بیـــن خواهـــد رفت.
تا میانه ی دهـــه ی ۱۹۸۰، موفقیت  های چندانی 
پیشـــرفته  مصنوعـــی  هـــوش  توســـعه ی  در 

به دســـت نیامـــد
هـــوش  توســـعه ی  بـــرای  محققـــان  تـــالش  
بـــه   ۱۹۷۰ دهـــه ی  میانـــه ی  تـــا  مصنوعـــی 
موفقیت هـــای آن چنانـــی دســـت پیـــدا نکـــرده 
بـــود، چـــون با پیشـــرفت هرچـــه بیشـــتر آن ها، 
چالش هـــای جدیـــدی در فراینـــد توســـعه پیـــدا 
ثروتمنـــد  دولت هـــای  دراین میـــان  می شـــد. 
به مـــرور  نیـــز  بریتانیـــا  و  آمریـــکا  همچـــون 
ســـرمایه گذاری روی پروژه هـــا را کاهـــش دادند. 
»زمســـتان  بـــه  موســـوم  دورانـــی  زمـــان  آن  از 
هـــوش مصنوعـــی«  شـــروع شـــد؛ زمســـتانی که 
پیـــدا کـــردن و جـــذب ســـرمایه بـــرای پروژه های 
هـــوش مصنوعـــی، بزرگ تریـــن چالـــش آن بود.

بـــا ورود به دهـــه ی ۱۹۸۰، اولیـــن موفقیت های 
ســـرمایه گذاری های  باوجـــود  چشـــم گیر 
نه چنـــدان قـــوی در حـــوزه ی هـــوش مصنوعـــی 
دیده شـــد. کامپیوترهایی موســـوم به سیســـتم 
خبـــره متولـــد شـــدند کـــه توانایی شبیه ســـازی 
متخصصـــان  تحلیلـــی  مهارت هـــای  و  دانـــش 
انســـانی را داشـــتند. تـــا میانه ی دهـــه ی ۱۹۸۰، 
بـــازار هوش مصنوعـــی به ابعاد میلیـــارد دالری 
»کامپیوتـــر  پـــروژه ی  بـــا  نیـــز  ژاپـــن  و  رســـید 
نســـل پنجم« خـــود، گواهـــی بـــر موفقیت علم 
ارائـــه کـــرده بـــود. آمریـــکا و بریتانیا مجـــددا به 
ســـرمایه گذاری در هـــوش مصنوعـــی تشـــویق 

مهدی زارع سریزدی
زومیت
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شکســـت  هـــم  بـــاز  به هرحـــال  امـــا  شـــدند،  
پروژه هایـــی همچـــون ماشـــین Lisp، آینـــده ی 
هـــوش ماشـــینی را تیـــره و تـــار کـــرد و دورانـــی 
طوالنی تـــر بدون ســـرمایه گذاری شـــروع شـــد.

کـــه   VLSI و   MOS همچـــون  فناوری هایـــی 
در فـــرم CMOS و در میانـــه ی دهـــه ی ۱۹۸۰ 
معرفـــی شـــدند، توســـعه ی شـــبکه های عصبی 
مصنوعـــی )ANN( را ممکـــن می کردنـــد. چنین 
ســـخت افزارهایی موجـــب شـــدند تا بـــار دیگر 
فعالیت هـــای  بـــرای  ماشـــین ها  از  اســـتفاده 
هوشـــمدانه، بـــه موضوعـــی داغ تبدیل شـــود. 
دهـــه ی ۱۹۹۰ و ابتدای قرن ۲۱، زمان اســـتفاده 
از هـــوش مصنوعـــی در فعالیت هایی همچون 
معدن کاوی داده و تشـــخیص های پزشکی بود 
کـــه به مـــرور، ظرفیت های علم جدیـــد را اثبات 
بـــا  مصنوعـــی  هـــوش  خـــوردن  گـــره  می کـــرد. 
حوزه هایـــی همچون آمـــار و اقتصـــاد و ریاضی 
در سال های ابتدایی قرن ۲۱ رخ داد و به مرور، 
دوران تـــازه ای از توســـعه ی هـــوش ماشـــینی، 
شـــروع شـــد. شـــاید شکســـت خوردن قهرمان 
شـــطرنج جهان، گری کاســـپاروف، از کامپیوتر 
Deep Blue در ســـال ۱۹۹۷، جرقـــه ی انفجار 

هـــوش مصنوعـــی بود.
دهه ی شکوفایی دستاوردهای ملموس

شـــکوفایی  دوران  می تـــوان  را   ۲۰۱۰ دهـــه ی 
دســـتاوردهای هوش مصنوعی دانســـت که در 
زندگـــی روزمره ی بشـــر به وضوح حس شـــدند. 
 Jeopardy در ســـال ۲۰۱۱، مســـابقه ی مشهور
تلویزیـــون آمریـــکا )مســـابقه ای بـــا محوریـــت 
اطالعـــات عمومی( با حضـــور دو نفر از برترین 
جنینگـــز،  کـــن  و  راتـــر  بـــرد  شـــرکت کننده ها، 
برگزار شـــد و در برابر آن ها، کامپیوتر واتســـون 
بـــا  واتســـون  کامپیوتـــر  داشـــت.  قـــرار   IBM
اختـــالف باالیی توانســـت دو قهرمان انســـانی 
را شکســـت دهد. در سال ۲۰۱۲، کامپیوترهای 
الگوریتم هـــای  بـــه  تجهیـــز  بـــا  ســـریع تر 
داده ای  منابـــع  بـــه  دسترســـی  و  پیشـــرفته تر 
و  درک  حوزه هـــای  در  پیشـــرفت  عظیم تـــر، 
یادگیری ماشـــین را ممکـــن کردند. رویکردهای 
یادگیـــری عمیـــق هـــم در همـــان ســـال متولـــد 
شـــدند کـــه نیـــاز بـــه داده را به عنـــوان خوراک 
سیســـتم  های هوش مصنوعی، افزایش دادند.

کاربرد هوش مصنوعی
در  مصنوعـــی  هـــوش  مهـــم  کاربردهـــای  از 
بـــه  می تـــوان   ،۲۰۱۰ دهـــه ی  کاربـــران  زندگـــی 
ابـــزار  و   ۳۶۰ ایکس باکـــس  بـــازی  کنســـول 
کینکـــت آن اشـــاره کـــرد کـــه پـــس از ســـال ها 
تحقیـــق و توســـعه، درک ســـاختار ســـه بعدی 
بـــدن را ممکـــن می کـــرد. دســـتیارهای صوتـــی 
نیـــز به مـــرور به گوشـــی های هوشـــمند اضافه 
را در  فنـــاوری جدیـــد  کاربـــرد  کـــه  می شـــدند 
مهـــم  دســـتاورد  کردنـــد.  بیشـــتر  مـــا  زندگـــی 
بعدی، شکســـت قهرمان بازی گو لی ســـدول، 
توســـط هوش مصنوعـــی AlphaGo در ســـال 
۲۰۱۶ بـــود. یـــک ســـال بعـــد، آلفاگو توانســـت 
کـــی جی، قهرمان وقت بازی را شکســـت دهد 
کـــه به گواه بســـیاری، نقطه ی مهم پیشـــرفت 
گـــو  بـــازی  بـــود.  تاریـــخ  هـــوش مصنوعـــی در 
پیچیدگی هـــای بســـیار بیشـــتری نســـبت بـــه 
بـــازی شـــطرنج دارد و توانایی شکســـت دادن 
قهرمان آن، نشـــان دهنده ی هوشمندی بسیار 

بـــاالی کامپیوتـــر بود.
نمونه های  هوش مصنوعی

یادگیـــری عمیـــق از مفاهیـــم زاده شـــده از دل 

یادگیـــری ماشـــین اســـت. شـــبکه های عصبـــی 
در چنیـــن ســـبکی از یادگیـــری به شـــبکه هایی 
گســـترده توســـعه می یابنـــد و الیه های بســـیار 
متعـــددی دارنـــد. در یادگیـــری عمیـــق، هر الیه 
توانایـــی بررســـی و پـــردازش داده هـــای بســـیار 
عظیمـــی را خواهـــد داشـــت. یادگیـــری عمیق، 
بـــه  امـــروزی  کامپیوترهـــای  تـــا  شـــد  موجـــب 
توانایی هـــای مثال زدنی هوشـــمندی و یادگیری 
دســـت پیـــدا کننـــد کـــه نمونه هایـــی از آن را 
در تشـــخیص صحبـــت و بینایـــی کامپیوتـــری 
می بینیـــم. پردازش تکاملی، یکـــی از حوزه های 
تحقیقات هوش مصنوعی محســـوب می شـــود 
کـــه بـــا پیشـــرفت شـــبکه های عصبـــی متولـــد 
شـــد. محققان، با تکیه بـــر نظریه های داروین 
و مفاهیـــم جهـــش ژنتیکی، ســـبک جدیدی از 
هـــوش مصنوعـــی را مطـــرح می کننـــد. چنیـــن 
رویکـــردی موجب توســـعه ی هـــوش مصنوعی 
بـــا توانایـــی ســـاختن هـــوش مصنوعـــی دیگـــر 
شـــد. اســـتفاده از الگوریتم هـــای تکاملـــی برای 
بهینه ســـازی شـــبکه های عصبـــی، بـــه عبـــارت 
در  و  می شـــود  شـــناخته   Neuroevolution
توســـعه ی نســـل های بعـــدی از سیســـتم های 
هوشـــمند،  کارایـــی بســـیاری خواهـــد داشـــت. 
در  حـــوزه،  ایـــن  در  دســـتاوردها  جدیدتریـــن 
داد  رخ  اوبـــر  مصنوعـــی  هـــوش  آزمایشـــگاه 
آمـــوزش  بـــرای  الگوریتم هـــای ژنتیکـــی  از  کـــه 
شـــبکه های عصبی عمیـــق در جهـــت یادگیری 
پیشـــرفته اســـتفاده کـــرد. سیســـتم های خبره، 
مســـیر  در  توســـعه  یافته  دیگـــر  مفاهیـــم  از 
هـــوش مصنوعـــی هســـتند. این سیســـتم ها با 
امـــکان  کـــه  می شـــوند  برنامه ریـــزی  قوانینـــی 
تصمیم گیـــری براســـاس مجموعـــه ای عظیم از 
داده را بـــه آن هـــا می دهـــد. چنیـــن رویکـــردی، 
خـــاص،  حـــوزه ای  در  را  انســـان  ذهـــن  رفتـــار 
شبیه ســـازی می کنـــد. از نمونه هـــای سیســـتم 
خبـــره می توان به خلبـــان خـــودکار در هواپیما 

کرد. اشـــاره 
پردازنده های اختصاصی یادگیری ماشین

از دستاوردهای مهم سال های اخیر در حوزه ی 
یادگیـــری  پیشـــرفت های  مصنوعـــی،  هـــوش 
ماشـــین و خصوصا یادگیری عمیـــق، مهم ترین 
تأثیـــر را بر پیشـــرفت علـــم داشـــته اند. بخش 
مهمی از دســـتاوردها، به خاطـــر ظهور مفاهیم 
کالن داده ممکن شـــد. به عالوه، افزایش قدرت 
در حـــوزه ی رایانـــش مـــوازی هـــم بـــه ســـرعت 
در  کـــرد.  کمـــک  فنـــاوری  توســـعه ی  گرفتـــن 
رایانـــش مـــوازی، خوشـــه هایی از پردازنده های 
گرافیکی برای آموزشـــی سیســـتم های یادگیری 

ماشـــین اســـتفاده می شوند.
توســـعه ی پردازنده هـــای اختصاصـــی، پردازش 
داده هـــا را در یادگیـــری ماشـــین پیشـــرفته تر 

کرده اســـت
خوشـــه های پردازنده ی گرافیکی، سیستم  های 
قدرتمندتـــری در آمـــوزش مدل هـــای یادگیـــری 
به  صـــورت  امـــروزه  و  هســـتند  ماشـــین 
ســـرویس های ابری هم در اختیار کارشناســـان 
قـــرار دارنـــد. بـــا توســـعه ی چنیـــن مفاهیمـــی، 
ســـاخت تراشـــه های اختصاصـــی بـــرای اجـــرا و 
آموزش مدل های یادگیری ماشـــین هم سرعت 
اختصاصـــی  پردازنده هـــای  میـــان  از  گرفـــت. 
 )TPU( می تـــوان بـــه واحـــد پردازشـــی تنســـور
محصـــول شـــرکت گـــوگل اشـــاره کـــرد کـــه از 
کتابخانـــه ی نرم افزاری TensorFlow ســـاخت 
همـــان شـــرکت، بـــرای اســـتخراج اطالعـــات از 

داده اســـتفاده می کند. تراشـــه های اختصاصی 
گـــوگل نه تنها در پـــرورش مدل های دیپ مایند 
و گـــوگل بریـــن کاربـــرد دارنـــد، در کارایی هـــای 
مرســـوم تری همچون ســـرویس ترجمـــه ای این 
شـــرکت یا شناســـایی تصویر در جست وجوی 
کاربـــران  به عـــالوه  می شـــوند.  دیـــده  عکـــس، 
عمومـــی نیـــز می تواننـــد با ســـرویس های ابری 
 TensorFlow Research Cloud همچـــون 
مدل های یادگیری ماشـــین خود را با اســـتفاده 

از پردازنده هـــای گـــوگل توســـعه دهنـــد.
آینده هوش مصنوعی و تأثیر آن بر جهان

توســـعه ی  به ســـمت  جهـــان  کنونـــی  رویکـــرد 
ربات هایـــی با قابلیـــت فعالیت خودکار و درک 
و حرکـــت در جهـــان پیرامـــون، نشـــان دهنده ی 
علـــم  بیـــن  کـــه  اســـت  طبیعـــی  هم پوشـــانی 
رباتیـــک و هوش مصنوعی وجـــود دارد. هوش 
مصنوعـــی یکـــی از فناوری هـــای متعـــدد مـــورد 
می شـــود.  محســـوب  ربات هـــا  در  اســـتفاده 
ازطرفی توســـعه ی هوش مصنوعی باعث شـــد 
تـــا ربات هـــا در حوزه هـــای جدیـــدی همچـــون 
خودروهـــای خـــودران و ربات هـــای تحویل کاال 
جهـــان  شـــوند.  دیـــده  آمـــوزگار  ربات هـــای  و 
فنـــاوری امـــروز در لبـــه  ی پـــرش بـــه مرحله ای 
جدیـــد از توانایی هـــای هـــوش مصنوعـــی قـــرار 
توانایـــی  امـــروزی  عصبـــی  شـــبکه های  دارد. 
ســـاختن تصاویـــر واقعـــی را دارنـــد و حتـــی بـــا 
شبیه ســـازی  را  افـــراد  صـــدای  بـــاال،  کیفیـــت 
بـــا  پیشـــرفت هایی،  چنیـــن  البتـــه  می کننـــد. 
نگرانی هـــای اجتماعـــی نیز همراه بوده اســـت. 
از دســـتاوردهای خبرســـاز اخیـــر می تـــوان بـــه 
و  کنتـــرل  لـــزوم  کـــه  کـــرد  اشـــاره  دیپ فیـــک 
قانون گذاری بیشـــتر بر روند توســـعه ی هوش 

مصنوعـــی را دوچنـــدان می کنـــد.
هـــوش مصنوعـــی اکنـــون توانایـــی تشـــخیص 

گفتـــار را بـــا دقـــت ۹۵ درصـــد دارد
از پیشـــرفت های مهـــم یادگیـــری ماشـــین در 
دوران کنونـــی می تـــوان بـــه تشـــخیص دقیـــق 
صحبت هـــای کاربـــر اشـــاره کرد. سیســـتم  های 
صحبت هـــای  درصـــد،   ۹۵ دقـــت  بـــا  کنونـــی 
انســـان را تشـــخیص می دهند. مایکروســـافت 
اخیـــرا اعالم کـــرد که هوش مصنوعـــی با دقت 
برابر با انســـان توســـعه داده است که توانایی 
محققـــان  دارد.  را  متـــن  بـــه  صـــوت  تبدیـــل 
تشـــخیص  در  درصـــدی   ۹۹ دقـــت  به دنبـــال 
صـــوت هـــوش مصنوعی هســـتند و در آینده ی 
نه چنـــدان دور، صحبـــت کـــردن با ماشـــین به 
یکـــی از رویکردهـــای اصلـــی تعامـــل کاربـــر بـــا 

کامپیوتـــر تبدیـــل خواهد شـــد.
در ســـال های اخیـــر دقت و کیفیت تشـــخیص 
چهره در سیســـتم  های کامپیوتری بهبود یافته 
اســـت. امروز غول چینی دنیای فناوری، بایدو، 
ادعا می کند که سیســـتم با توانایی تشـــخیص 
نیروهـــای  دارد.  درصـــد  دقـــت ۹۹  بـــا  چهـــره 
پلیـــس و دیگـــر مجریـــان قانون در کشـــورهای 
هـــدف  بـــا  آزمایشـــی  برنامه هـــای  غربـــی، 
از هـــوش مصنوعـــی در تشـــخیص  اســـتفاده 
چهـــره ی مجرمـــان اجرا کرده انـــد. چینی ها چند 
قـــدم فراتر رفته اند و برنامه ای در ســـطح ملی 
بـــرای اتصال دوربین های مداربســـته به هوش 
دارنـــد.  چهـــره  تشـــخیص  عظیـــم  مصنوعـــی 
آن هـــا همچنیـــن به دنبـــال تجهیـــز پلیس خود 
بـــه عینک هایـــی بـــا قابلیـــت تشـــخیص چهره 

. هستند

قدرت
 آینده در 
دستان 
دارندگان 
هوش 
مصنوعی 
است
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جانشـــین ســـتاد کشـــوری دومیـــن ســـالگرد شـــهادت 
صرفـــا  ســـلیمانی  شـــهید  یادبـــود  گفـــت:  حاج قاســـم 
یادبـــود یـــک ســـردار بـــزرگ و خـــادم کشـــور و ملـــت 
ــان داد  ــلیمانی نشـ ــردار سـ ــهادت سـ ــه شـ نیســـت چراکـ
انقـــالب زنـــده اســـت و مـــا بایـــد روی ایـــن موضـــوع کار 

کنیـــم.
ســـتاد  مشـــترک  جلســـه  اولیـــن  در  امـــروز  مقدم فـــر 
در  مکتـــب  ســـتاد  بـــا  کشـــور  در  حاج قاســـم  مکتـــب 
برگـــزاری  بـــرای  هماهنگـــی  به منظـــور  کرمـــان  اســـتان 
اظهـــار  ســـلیمانی  شـــهید  شـــهادت  ســـالگرد  دومیـــن 
تشـــرف  نـــوع  یـــک  کرمـــان  در  حضـــور  االن  داشـــت: 
ـــا وجـــود اینکـــه پیکـــر مطهـــر حاج قاســـم در ایـــن  اســـت ب

شـــهر هســـت بـــه ایـــن شـــهر شـــرافت 
بیشـــتری داد، کرمـــان عزیـــز بـــود ولـــی 

شـــرافت مضاعـــف پیـــدا کـــرد.
وی تأکیـــد کـــرد: بـــر خودمـــان فـــرض 
می دیدیـــم کـــه ســـتاد دومیـــن ســـالگرد 
کـــه قـــرار هســـت هـــر ســـال بهتـــر از 
ایـــن  شـــود  برگـــزار  قبـــل  ســـال های 
ــه آن در  ــی اولیـــن جلسـ ــم مردمـ مراسـ
کـــه  ســـتادی  باشـــد،  کرمـــان  اســـتان 
اســـت  ســـالمی  ســـردار  آن  فرمانـــده 
فعـــال  ســـتاد  ایـــن  در  دوســـتانی  و 
اولیـــن  کـــرد:  تصریـــح  هســـتند.وی 
بـــا حضـــور  ســـتادی  رســـمی  جلســـه 
خانـــم زینـــب ســـلیمانی و مســـئوالن 
هســـته اصلـــی ســـتاد در کرمـــان برگـــزار 
مـــزار مطهـــر  کنـــار  در  اولیـــن حضورمـــان  و  می کنیـــم 
شـــهید بـــود، ایـــن مراســـم، مراســـم ســـاده ای نیســـت، 
یادبـــود شـــهید ســـلیمانی صرفـــا یادبـــود یـــک ســـردار 
بـــزرگ و خـــادم کشـــور و ملـــت نیســـت چراکـــه شـــهادت 
ســـردار ســـلیمانی نشـــان داد انقـــالب زنـــده اســـت و مـــا 

بایـــد روی ایـــن موضـــوع کار کنیـــم.
جانشـــین ســـتاد کشـــوری دومیـــن ســـالگرد شـــهادت 
حاج قاســـم گفـــت: بایـــد کار کنیـــم کـــه چه طـــور شـــد 
در شـــرایطی کـــه دشـــمن تمـــام ســـرمایه خـــودش را 
ـــه بن بســـت  ـــود کـــه نشـــان بدهـــد انقـــالب ب ـــرار داده ب ق
خـــورده و مـــردم از نظـــام و حاکمیـــت و رهبـــری جـــدا 

شـــدند در چنیـــن شـــرایطی مـــردم نـــه فقـــط مـــردم ایـــران 
ــه  ــه همـ ــی بلکـ ــردم حزب اللهـ ــا و مـ ــط محجبه هـ ــه فقـ نـ
مـــردم در ایـــران و ســـایر بـــالد و کشـــورها نـــه کشـــورهای 
از شـــهادت ســـردار عشـــق ورزی  بعـــد  منطقـــه همـــه 
کردنـــد و ارادت ورزیدنـــد و ایـــن نشـــان داد انقـــالب زنـــده 
اســـت و پیونـــد مـــردم بـــا نظـــام و حاکمیـــت بـــا انقـــالب 

پابرجاســـت.
مقدم فـــر تصریـــح کـــرد: بایـــد هرســـاله ایـــن را بـــه دنیـــا 
رخ نمایـــی کنیـــم و ایـــن نمـــاد را بـــه مـــردم نشـــان دهیـــم 
در شـــرایطی هســـتیم کـــه همیـــن امـــروز خیلـــی جریانـــات 
ــتند کـــه انقالبی گـــری را به گونـــه ای دیگـــر  درصـــدد هسـ
ــه  ــم کـ ــان دهیـ ــا نشـ ــه دنیـ ــد بـ ــا بایـ ــد و مـ ــا می کننـ معنـ
انقالبـــی  اکمـــل یعنـــی حاج قاســـم،  انقالبـــی در معنـــا 
اوســـت کـــه نســـبت بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری و والیـــت 
ــی  ــر مـ ــد اگـ ــه می گویـ ــد کـ ــان می دهـ ــور ارادت نشـ اینجـ
ـــد را برقـــرار  ـــد ایـــن پیون خواهیـــد عاقبت بخیـــر شـــوید بای

کنیـــد. 
وی ادامـــه داد: خیلـــی در ایـــن مکتـــب حـــرف وجـــود دارد 
و خیلـــی بـــرای راه حاج قاســـم مســـیر وجـــود دارد کـــه 
بایـــد نشـــان داد همـــه در ایـــن مســـیر قـــرار بگیرنـــد و 
ایـــن وظیفـــه مـــا اســـت و در برگـــزاری مراســـم در تهـــران 
هـــم برنامـــه دارنـــد ولـــی کرمـــان نقطـــه ای اســـت کـــه 
ـــد شـــده و هـــم پیکـــر پاکـــش  حـــاج قاســـم در اینجـــا متول
ــالگرد  ــم سـ ــد مراسـ ــا بایـ ــت، حتمـ ــن اسـ ــا تدفیـ در اینجـ
حاج قاســـم در دنیـــا بدرخشـــد و الگـــو باشـــد و بایـــد همـــه 

ســـرمایه خـــود را بـــرای ایـــن بگذاریـــم.

مقدم فر جانشین ستاد کشوری دومین سالگرد شهادت حاج قاسم :

شهادت سردار سلیمانی نشان داد انقالب زنده است
دومین سالگرد شهادت حاج قاسم باید بدرخشد

هر چه داریم از محبت 
و نگاه عاشقانه مردم به 
حاج قاسم است
زینب سلیمانی در نشست 
هماهنگی برنامه های 
دومین سالگرد شهادت 
حاج قاسم با تشکر از 
زحمت کسانی که در 
حوزه شهید سلیمانی 
در استان کرمان تالش 
می کنند، اظهار داشت: 
بر خود واجب دانستم 
هم از دوستانی که در 
سپاه کرمان و همچنین 
سایر کسانی که در استان 
زحمت کشیدند سال 
گذشته و اتفاقات خوبی را 
رقم زدند، تشکر کنم.

دختر شهید سلیمانی 
عنوان کرد: از سردار 
معروفی درخواست دارم 
سالم بنده و بنیاد شهید 
سلیمانی و خانواده حاج 
قاسم را به مردم کرمان 
برسانند ما هر چه داریم 
از محبت و دعای خیر و 
نگاه عاشقانه این مردم به 
شهید سلیمانی و مکتب 
حاج قاسم است و لطفی 
است که خدای متعال 
شامل حال ما کرده است.

وی با تشکر از کسانی که 
قرار است امسال نیز برای 
سالگرد شهادت سردار 
زحمت بکشند، بیان کرد: 
انشاءهللا خداوند متعال 
کمک کند که در مقابل 
شهدا روسفید باشیم و 
شرمنده خون شهدا نباشیم 
و بتوانیم سرمان را جلوی 
شهدا و امام شهدا بلند 
کنیم.

دومیــن جلســه »ســتاد بزرگداشــت شــهید 
قاســم ســلیمانی« با حضور یاســر احمدوند، 
و  معاونت هــا  نماینــدگان  و  ســتاد  رئیــس 
مؤسســات وابســته بــه وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی برگــزار شــد.
دومیــن جلســه »ســتاد بزرگداشــت شــهید 
قاســم ســلیمانی« با حضور یاســر احمدوند، 
و  معاونت هــا  نماینــدگان  و  ســتاد  رئیــس 
موسســات وابســته بــه وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی برگــزار شــد.
یاســر احمدونــد در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 
محورهای نخســتین جلسه ســتاد گفت: در 
نخســتین جلســه بــر مردمــی بــودن، توجــه 
بــه ابعــاد بین المللــی، فضایــل و ویژگی هــای 
اخالقــی شــخصیت ایــن شــهید بزرگــوار در 

برنامه هــا تاکیــد شــد.
بُعــد  بــه  توجــه  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
مقــام  فرمایشــات  در  کــه  بــودن  قهرمــان 
تاکیــد شــده  بــار  معظــم رهبــری چندیــن 
اســت، یکــی دیگــر از محورهــای برنامه ریــزی 
اعــالم شــد زیــرا ایــن شــخصیت می توانــد 

نمــاد قهرمانــی باشــد.
احمدونــد بــا تاکیــد بــر کیفــی بــودن برنامه ها 
تصریــح کــرد: ویژگــی مشــترک برنامه هایــی 
که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگــزار می شــود تاکیــد بــر بــاال بــودن ســطح 
کیفی و ارزشمندی آنهاست. از همکاران در 
بخش هــای مختلــف وزارتخانــه خواســته ایم 
تــا کارگروهــی در مجموعــه خــود تشــکیل 
دهنــد و خروجــی آن جلســات را در ســتاد 
مطــرح کننــد تــا پــس از بررســی برنامه هــا 
بتوانیــم بــه برنامه هایــی ارزشــمند دســت 
یابیــم. تاکنــون ۱۵ اســتان برنامه هــای خــود را 
ــه  ــد و از بخش هــای وزارتخان مطــرح کرده ان

نیــز برنامه هایــی دریافــت شــده اســت.
رئیــس »ســتاد بزرگداشــت شــهید قاســم 

گذشــته  ســال  دو  در  گفــت:  ســلیمانی« 
و  فرهنــگ  وزارت  ســوی  از  تالش هایــی 
ارشــاد اســالمی در ایــن زمینــه انجــام شــده 
اســت و امســال بایــد تــالش شــود برنامه هــا 

بــا کیفیــت باالتــری برگــزار شــوند.
و  قالــب  در  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
شــکل برگــزاری برنامه هــا اعــم از مســابقات 
یــا حضــور  کتابخوانــی، برگــزاری جلســات 
زیــادی  امــکان  و  تنــوع  در فضــای مجــازی 
وجــود دارد و اصــل مهــم جهت دهــی بــه ایــن 
برنامه ها برای کیفیت بخشــی به آنهاســت. 
در حــوزه برگــزاری مســابقات کتابخوانــی که 
از ســوی چنــد بخــش اعــالم شــده اســت باید 

ــرد. ــی صــورت گی ــا هم افزای ــالش شــود ت ت
احمدونــد بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت 
تــالش شــود  بایــد  فضــای مجــازی گفــت: 
در ایــن حــوزه نیــز کارهــای جــدی محتوایــی 
انجــام دهیــم و بــه محتــوای پیام هایــی کــه 
بــرای مخاطبــان می فرســتیم دقــت کنیــم 
زیــرا تاثیرگــذاری پیــام بســیار مهــم اســت.

رئیــس »ســتاد بزرگداشــت شــهید قاســم 
ســلیمانی« بــا اشــاره بــه اقــدام اینســتاگرام و 
ضــرورت واکنــش بــه آن گفــت: بایــد واکنش 
گســترده ای بــه ایــن اقدام صــورت گیرد. باید 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای  تــالش شــود 
موجــود نســبت بــه ایــن اقــدام اعتراض شــود 
و بــه ایــن موضــوع پاســخ دهیــم و حتی ایجاد 
ضــرورت  موضــوع  ایــن  بــرای  کارگروهــی 
دارد و یکــی از کارویژه هــای امســال مــا ایــن 

موضــوع اســت.
میــان  تفــاوت  بــر  تاکیــد  بــا  وی همچنیــن 
مخاطبــان محتواهــای تولیــدی گفــت: پیامــی 
کــه در ایــران بــرای مخاطبــان تولیــد می شــود 
مطمئنــا بــا پیامــی کــه بــرای مخاطبــی در 
کشــوری دیگــر تولیــد می شــود تفــاوت دارد. 
ایــن زمینــه برنامه ریــزی  بایــد کوشــید در 
شــود و حتــی از هنرمنــدان و یــا فعاالن بومی 
کشــور مقصــد بــرای تولیــد ایــن محتواهــا 

اســتفاده شــود. همچنیــن در زمینــه ترجمــه 
کتــاب نیــز بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیم 
کــه بــا ارتبــاط بــا ناشــران کشــور مقصــد و 
مذاکــره بــا آنهــا نســبت بــه ترجمــه کتــاب 
اقــدام کنیــم تــا آثــار از طریــق آن ناشــران 

ــد و عرضــه شــود. تولی
دو  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  احمدونــد 
و  مطبوعــات  از ظرفیت هــای  اخیــر  ســال 
رســانه های داخلی برای بزرگداشــت ســردار 
قاســم ســلیمانی اســتفاده شــده اســت امــا 
نبایــد از ظرفیــت رســانه های خارجــی غافــل 
شــد و بایــد کار جــدی و مهمــی هــم در آن 
زمینــه انجــام دهیــم. در حــوزه فعالیت هــای 
هنــری و ســاخت موســیقی و فیلــم نیــز بایــد 
به ســمت تولید آثار فاخر و ماندگار حرکت 
ظرفیــت  از  می توانیــم  همچنیــن  کنیــم. 
انجمن هــای ســینما یــا موســیقی نیــز در ایــن 

حــوزه کمــک بگیریــم.
بزرگداشــت  »ســتاد  جلســه  دومیــن  در 
از  نمایندگانــی  ســلیمانی«  قاســم  شــهید 
فرهنــگ  ســازمان  ایثارگــران،  امــور  دفتــر 
عمومــی،  فرهنــگ  شــورای  ارتباطــات،  و 
هنــری،  معاونــت  مطبوعاتــی،  معاونــت 
ســازمان ســینمایی، ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه و معاونــت مرکــز توســعه فرهنــگ و 
هنــر در فضــای مجــازی حضــور داشــتند.

تأکید بر کیفی بودن برنامه های دومین سالگرد
 شهادت سردار سلیمانی
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دختــر حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: حــاج 
ــود،  قاســم بســیار بــه کردســتان عالقه منــد ب
بــرای او شــیعه و ســنی فرقــی نداشــت بلکــه 

او بــرای آزادی خواهــان جهــان می جنگیــد.
زینــب ســلیمانی در مراســم تشــییع پیکــر 
مطهرشــهیده فاطمــه اســدی اولیــن شــهیده 
اظهــار  ســنندج  در  کشــور  تفحص شــده 
داشــت:  حــاج قاســم بــه کردســتان بســیار 
عالقه منــد بــود و اهمیــت کردســتان در ســیر 
زندگــی حــاج قاســم بــه خوبــی دیــده می شــد.

قاســم،  حــاج  مکتــب  در  وی،  گفتــه  بــه 
شــیعه و ســنی فرقــی نمی کــرد و بــرای همــه 
در  کــه  مظلومانــی  وهمــه  آزادی خواهــان 

می جنگیــد. هســتند،  دشــمنان  چنــگال 
مــن  بــرای  افــزود:  ســلیمانی  شــهید  دختــر 
افتخــار اســت کــه امــروز در ایــن مراســم و در 
جمــع مــردم کردســتان هســتم و خاضعانــه 
تعظیــم  ســر  لطــف  همــه  ایــن  برابــر  در 
فــرود مــی آورم. ســلیمانی خاطرنشــان کــرد: 
امــام عاشــورائیان گفتــه بــود شــهادت رســم 
ایــن  در  شــیرمادرانی  و  خداســت  مــردان 
ســرزمین شــهیدپرور غافــل از آنکــه آنهــا خــود 
سرچشــمه آب زالل شــهادتند، خــود بیــش 
شــهادت  طهــور  شــراب  از  فرزندانشــان  از 
نوشیده و سرمست از شهادت هستند. وی 

افــزود: خیــل بی شــمار از این مــادران هنگامی 
کــه قــرآن را بــر ســر فرزندانشــان می گرفتنــد 
تــا آنهــا را راهــی جبهــه ایثــار و شــهادت در راه 
قــرآن کننــد در معرفــت ایمانــی بــه شــهادت 

می رســیدند.
دختــر حاج قاســم ســلیمانی تصریــح کــرد: آنها 
مادرانــه ماندنــد و راســت قامتی و صالبــت 
و  اســالم  کمــر  تــا  کردنــد  حفــظ  را  ایمانــی 
مســلمین خــم نشــود و صحنه هــای ایثــار و 
مقاومــت را از ســوی دیگــر فرزنــدان آنهــا رقــم 

بخــورد.
وی اظهــار کــرد:  فرزنــدان رضایــت مادرانشــان 
را بــه دســت آوردنــد آنهــا را بــر ســر ســفره 
ِّهِم  رضایت خود نشــانده و رزق کریم  عِندَ رَب

ــد. ــوَن را نصیب شــان می کنن یُرزَق
زینب سلیمانی گفت: به یاد بیاوریم شهید 
حججــی عزیــز را کــه توفیــق بی ســر شــدن در 
راه دوســت را هنگامی که به دســت آورد که 
خــم شــد و ســر بــر پــای پــدر و مــادر گذاشــت 
و رضایــت آنــان را بــرای رفتــن بــه جبهه هــای 

اســالم و دفــاع از حــرم جلــب کــرد.
ــر ایــن تاریــخ، ایــن  وی تصریــح کــرد: عــالوه ب
اســت  نــام شــیرزنانی  بــه  ســرزمین مزیــن 
کــه دوشــادوش مــردان غیــور میهــن اســالمی 
در راه اعتــالی نــام اســالم و ایــران اســالمی 

جــان برکــف مجاهــدت کردنــد و صحنه هــای 
پرشــکوه ایثــار و ایســتادگی در راه حــق در 

مقابــل دشــمنان را بــه نمایــش گذاشــتند.
بــه گفتــه زینــب ســلیمانی، زنــان قهرمانــی 
کــه بــا یــک دســت ســالح عفــت و بــا دســت 
دیگــر ســالح غیــرت در میــدان حماســه حاضر 
شــده و برخــی شــربت شــهادت را نوشــیدند 
و یــا بــه افتخــار جانبــازی نائــل شــدند و برخی 
در آزمــون الهــی اســارت در دســت دژخیمــان 
حســرت تســلیم شــدن را بــر دل دشــمنان 
گذاشــتند و بــه صبــر و بصیــرت مثال زدنــی 
خــود معلمــان ایســتادگی و مقاومــت ملــت 
سلحشــور ایــران شــده و همچنــان در گــوش 
و جــان فرزنــدان ایــن ملــت درس ایمــان و 
می کننــد  زمزمــه  را  ایســتادگی  و  مقاومــت 
کــه شــهیده فاطمــه اســدی یکــی از همیــن 

ــان اســت. قهرمان
 پیکــر مطهــر شــهیده اســدی بــا تــالش گــروه 
کوه هــای  در  کردســتان  تفحــص مفقودیــن 
چهــل چشــمه دیوانــدره تفحــص شــد و پــس 
از تشــییع در مشــهد مقــدس، تهــران، قــم و 
کرمانشــاه، بــه زادگاهــش ســنندج بازگشــت 
امــام زاده هاجــره خاتــون  بــارگاه  و در جــوار 
خواهــر امــام رضــا)ع( بــه خــاک ســپرده شــد.

مســئول اطالعــات قــرارگاه عملیاتــی کمیتــه 
نیروهــای  کل  ســتاد  مفقودیــن  جســتجوی 
مســلح در شــمالغرب کشــور گفــت: دســتان 
ــا  ــا دســتبند بســته بودنــد و او را ب ایــن زن را ب

زجــر بــه شــهادت رســاندند.
در جریــان عملیــات کاوش پیکــر مطهــر شــهدا 
بــرای  شــهدا،  تفحــص  گروه هــای  توســط 
نخســتین بــار پیکــر مطهــر یــک بانــوی شــهید 
ــن پیکــر مطهــر پیکــر مطهــر  کشــف شــد. ای

در ارتفاعــات چهــل 
کردســتان  چشــمه 
پیــدا شــد و متعلــق 
بــه شــهید فاطمــه 
زنــان  از  اســدی 
اســت  کردســتان 
ســال   37 کــه 
دســت  بــه  پیــش 
ــه  گــروه دموکــرات ب
رســیده  شــهادت 

بــود.
عیل  ســما ا
 ، ی ر یا ســفند ا
اطالعــات  مســئول 
عملیاتــی  قــرارگاه 
کمیتــه جســتجوی 
ســتاد  مفقودیــن 
کل نیروهای مسلح 
شــمالغرب  در 
دربــاره  کشــور 
نحــوه تفحــص ایــن 
بانــوی شــهید گفــت: مــا یــک ســال بــه دنبــال 
پیــدا کــردن پیکــر ایــن بانــوی شــهید و چنــد تــن 
از شــهدای دیگــر کــه توســط گروه هــای ضــد 
انقــالب در ایــن منطقــه بــه شــهادت رســیدند، 
بودیــم. روج بلنــد ایــن شــهید کمــک کــرد تــا 
توانســتیم پیکــر او را تفحــص کنیــم. در واقــع 
در آخریــن لحظاتــی کــه از پیــدا کــردن ایــن 
پیکــر مطهــر ناامیــد شــده بودیــم، ناگهــان بــه 
کردیــم. پیــدا  دسترســی  او  کفش هــای 

ــم تفحــص موجــود اســت کــه  وی افــزود: فیل
اوســت.  بســته  دســته های  دهنــده  نشــان 
پیکرش در کنار یک شهید دیگر که بسیجی 
اهل اســتان همدان بوده قرار داشــت. دســتان 
ایــن زن را بــا دســتبند بســته بودنــد و او را زجــر 
به شهادت رساندند. این شهدا را دفن نکرده 
بودنــد، چــال کــرده بودنــد. حــرف مــا اینســت 
کــه این هــا را شــهید کردنــد ولــی چــرا پیکرشــان 
را در ارتفاعــات مفقــود کردیــد؟ دردنــاک تــر از 
مســئله شــهادت اینســت کــه پســر شــیرخوار 
او بهاءالدیــن از بــی سرپرســتی در روســتای 

باقرآبــاد از دنیــا رفــت.
شــهید  تــالش  بــه  اشــاره  بــا  اســفندیاری 
اســدی بــرای نجــات همســرش گفــت: ایــن زن 
خواســته  های ایــن دشــمنان در تهیــه پــول را 
هــم انجــام داد و بــا کمــک فامیــل و هــم والیتــی 
هــا 200 هــزار تومــان کــه مبلــغ قابــل توجهــی 
بود برای آزادی همســرش از دســت دموکرات، 
فراهــم کــرد امــا بــاز هــم نتوانســت نجــات پیــدا 
کنــد. جوانــان امــروزی بداننــد کــه چــه کســانی  
نــگاه تجزیــه طلبــی را دنبــال می کردنــد امــا بــه 
مــدد روح بلنــد ایــن شــهدا نتوانســتند ایــن کار 

را انجــام دهنــد.
شــهید فاطمــه اســدی فرزنــد علــی در 11 مــرداد 
توابــع  از  باقرآبــاد  روســتای  در  ســال 1339 
 22 او  آمــد.  دنیــا  بــه  دیوانــدره  شهرســتان 
ســاله بــود و صاحــب دو فرزنــد کــه در هشــتم 
شــهریور مــاه ســال 1363 بعــد از تحمــل یــک 
مــاه اســارت و شــکنجه ضــد انقــالب توســط 
عناصر خائن گروهک دموکرات تیرباران شــد.

 زینب سلیمانی در مراسم تشییع پیکر مطهرشهیده فاطمه اسدی اولین شهیده تفحص شده کشور در سنندج :

در مکتب شهید سلیمانی شیعه و سنی فرقی نمی کرد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 
از برگزاری نخستین جلسه کمیته 
تحقیق مشترک پرونده ترور شهید 
سلیمانی در روز های سوم و چهارم 
آذر در کشور عراق خبر داد.

کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق 
بشر قوه قضاییه در جریان جلسه 
امروز شورای عالی قوه قضاییه 
با اشاره به حکم دادگاه روتردام 
هلند در خصوص عضو گروهک 
تروریستی االحوازیه، گفت: در 
کیفرخواست این فرد ۴ اتهام وجود 
داشت که دادگاه هر ۴ اتهام را 
تایید کرد.

وی افزود: با توجه به دستگیری 
اخیر سه فرد از گروهک تروریستی 
االحوازیه در دانمارک، صدور چنین 
حکمی در اروپای غربی مهم است.

غریب آبادی همچنین از برگزاری 
نخستین جلسه کمیته تحقیق 
مشترک پرونده ترور شهید 
سلیمانی در روز های سوم و چهارم 
آذر و در کشور عراق خبر داد.

نخستین جلسه 
کمیته تحقیق پرونده 
ترور شهید سلیمانی 
در عراق برگزار 
می شود

پیکر مطهر بانوی کردستان
شهید فاطمه اسدی چگونه تفحص شد؟

برای مشاهده ی فیلم 
نحوه ی تفحص 
شهید فاطمه اسدی 
کلیک کنید.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه :

http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/11/8ba82652d0e2b74189b33f776f814cf139615802-144p.mp4
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/11/8ba82652d0e2b74189b33f776f814cf139615802-144p.mp4


با حکم رهبری، اعضاء شورای عالی انقالب فرهنگی برای دوره جدید منصوب شدند؛

8

سال اول - شماره ی چهارمشنبه 29 آبان ماه 1400

در  کــه  نهــادی  فرهنگــی،  انقــالب  عالــی  شــورای 
آمــوزش  بنیادیــن در رونــد  بــروز تحــول  راســتای 
و ســاماندهی امــور فرهنگــی و توســعه و تعمیــق 
انقــالب  از  پــس  فرهنگــی  انقــالب  فعالیت هــای 
تشــکیل شــده اســت، اا حکــم رهبــر معظــم انقــالب 

اعضــای حقیقــی جدیــد خــود را شــناخت.
»انقــالب فرهنگــی« عنــوان آشــنایی بــرای ایرانیــان 
 ۱۳۶۲ تــا   ۱۳۵۹ ســال های  اتفاقــات  یــادآور  و 
خورشــیدی اســت. پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
دانشــگاه ها وضعیتــی خــاص داشــتند، بــه گونــه ای 
کــه گروه هــای سیاســی موجــود در دانشــگاه ها هــر 
یــک اتاقــی یــا بخشــی را بــرای مرکــز فعالیــت خــود 
برگزیــده بودنــد و اقــدام بــه فــروش نشــریه و کتــاب 
و جزوه در آن و دیوارها را از شعارها و اعالمیه های 
ــر کــرده بودنــد. اختالف هــای میــان گروه هــا  خــود پ
چنــان بــود کــه گاه شــورای دانشــکده ها بــرای حــل 
اختــالف مجبــور بــه تقســیم دیوارهــای دانشــکده ها 

میــان گروه هــای مختلــف دانشــجویی می کــرد.
ایــن وضعیــت ســبب شــد تــا دانشــگاه ها بــه جــای 
پرداختن به مسایل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی 
و امــور فکــری، بــه فضایــی بــرای نــزاع ایدئولوژی هــا 
تبدیــل شــوند، ایــن امــر باعــث شــد کــه در ۲۹ 
فروردیــن ســال ۱۳۵۹ ، اعالمیــه ای  از ســوی  شــورای  
انقــالب  منتشــر شــود کــه  در آن  بــر مســأله  خــروج  
و  دانشــگاه ها  از  گوناگــون   عملیاتــی   ســتادهای  
دگرگونــی  بنیــادی  در نظــام  آمــوزش  عالــی  تأکیــد 

شــده  بــود.
بــه  دنبــال  صــدور ایــن اعالمیــه ؛ شــورای  انقــالب  
برنامــه ای  را کــه  بــه  تصویــب  امــام خمینــی)ره( نیــز 
رســیده  بــود، بــه  مرحلــه  عمــل  درآورد. متــن  اعالمیــه  

بــه  ایــن شــرح  بــود:
دفتــر  گوناگــون ،  گروه هــای   عملیاتــی   ســتادهای  
و  دانشــگاه ها  در  این هاکــه   نظایــر  و  فعالیــت  
دانشــکده ها و مؤسســات  آمــوزش  عالــی  مســتقر 
شــده اند، در ظرف  ســه  روز برچیده  شــود. چنانچه  
تأسیســات  مذکــور تــا پایــان  این مهلــت  برچیــده  
نشــوند، شــورای  انقــالب  قســم  می خــورد کــه  مــردم  
را فراخوانــده  و همــراه  بــا آنــان  در دانشــگاه ها حاضــر 

شــوند و ایــن  کانون هــای  اختــالف  را برچیننــد.
دانشــگاه ها و مــدارس  عالــی  بایــد ترتیبــی  بدهنــد 
کــه  امتحانــات  تــا ۱۴خــرداد پایــان  یابــد، چــون  از ۱۵ 
تعطیل خواهــد  دانشــگاه ها   ۱۳۵۹ ســال   خــرداد 
ــا فرصــت  کافــی  بــرای  تهیــه  برنامــه  و نظــام   شــد ت
آموزشــی  بــر پایــه  معیارهــای  انقالبــی  وجــود داشــته  
باشــد. در ضمــن ، پذیــرش  دانشــجو در ســال آتی  بــر 

اســاس  موازیــن  جدیــد انجــام  خواهــد یافــت .
پس از تعطیلی دانشگاه ها، به منظور ساماندهی 
بــه امــور فرهنگــی مــدارس و دانشــگاه ها، بــه فرمــان 
امــام خمینــی)ره( اولیــن ترکیــب شــورای انقــالب 
فرهنگــی تحــت عنــوان ســتاد انقــالب فرهنگــی 
شــکل گرفت و حضرت امام در ســال ۱۳۶۰، از این 
ســتاد خواســت تا در باز شــدن دانشــگاه ها تســریع 
کنــد. رهبــر انقــالب اســالمی در جمــع اعضــای ســتاد 

بــرای  کــه  دســتور  می دهنــد  فرهنگــی  انقــالب 
فرهنگــی  انقــالب  ســتاد  دانشــگاه ها،  بازگشــایی 
ســابقٔه تــک تــک افــراد را بازبینــی کنــد و از اعضــای 
ســتاد می خواهــد کــه »ســازمانی« ایجــاد کننــد کــه 
فعالیت هــای کلیــه اســتادان و دانشــجویان را زیــر 

نظــر داشــته باشــد.
امــا در ســال ۱۳۶۱ در پــی ناهماهنگی هایــی کــه در 
اثــر تداخــل وظایف ســتاد انقالب فرهنگــی و وزارت 
فرهنــگ و آمــوزش عالــی پیــش می آمــد، طرحــی از 
ســوی وزیــر وقــت تقدیــم هیئــت دولــت شــد کــه 
ــا  ــه  صــورت الیحــه ب پــس از تصویــب در دولــت، ب
قیــد یــک فوریــت تقدیم مجلس شــد. اما تأســیس 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه ۱۹ آذر ۱۳۶۳ 

بازمی گــردد.

جایگاه شورای عالی انقالب فرهنگی
ــی انقــالب فرهنگــی  ــرای شــورای عال اهدافــی کــه ب

ــن شــرح اســت: ــه ای تعریــف شــده اســت ، ب
شــئون  در  اســالمی  فرهنــگ  نفــوذ  و  گســترش 
اعتــالی  و  فرهنگــی  انقــالب  تقویــت  و  جامعــه 

عمومــی فرهنــگ 
تزکیــه محیط هــای علمــی و فرهنگــی از افــکار مــادی 
و نفــی مظاهــر و آثــار غربزدگــی از فضــای فرهنگــی 

جامعه
تحــول دانشــگاه ها، مــدارس و مراکــز فرهنگــی و 

هنــری براســاس فرهنــگ صحیــح اســالمی
گســترش و تقویــت هــر چــه بیشــتر آن هــا بــرای 
اسالم شناســان  متعهــد،  متخصصــان  تربیــت 
متخصــص، مغزهای متفکــر و وطن خــواه، نیروهای 
فعــال و ماهــر، اســتادان، مربیــان و معلمــان معتقــد 

بــه اســالم و اســتقالل کشــور
و  تفکــر  روح  بســط  و  تقویــت  ســواد،  تعمیــم 
علم آمــوزی و تحقیــق و اســتفاده از دســتاوردها و 
تجــارب مفیــد دانــش بشــری برای نیل به اســتقالل 

علمــی و فرهنگــی
حفــظ و احیــا و معرفــی آثــار و مآثــر اســالمی و ملــی، 

نشــر افــکار و آثــار فرهنگــی انقــالب اســالمی
ایجــاد و تحکیــم روابــط فرهنگــی با کشــورهای دیگر 

بــه ویــژه بــا ملل اســالمی
حــوزه  ســه  در  نیــز  شــورا  ایــن  وظایــف 
»سیاســت گذاری«، »تدویــن ضوابــط« و نظــارت« 
و  تهیــه  رو  ایــن  از  اســت؛  شــده  تقســیم بندی 
تدویــن سیاســت ها و طرح هــای راهبــردی کشــور 
در  جملــه  از  فرهنگــی  مختلــف  زمینه هــای  در 
حوزه هــای زنــان، تبلیغــات، اطالع رســانی، چــاپ و 
نشــر، بیســوادی، دانشــگاه ها، برقراری روابط علمی 
و پژوهشــی و فرهنگــی بــا ســایر کشــورها، همــکاری 
حــوزه و دانشــگاه، فعالیت هــای دینــی و معنــوی، 
تهاجــم فرهنگــی و ســایر حوزه های فرهنگی مربوط 
شــورا  ایــن  سیاســت گذاری  وظایــف  جملــه  از 

می شــود. محســوب 
و  علمــی  مراکــز  تأســیس  تعییــن ضوابــط  البتــه 
آموزشــی و نیــز ضوابــط گزینــش مدیران و اســتادان 

و دانشــجویان و بررســی و تحلیل شــرایط فرهنگی 
و  توســعه  الگوهــای  بررســی  جهــان،  و  ایــران 
پیامدهــای فرهنگــی آن، بررســی وضــع فرهنــگ و 
آمــوزش کشــور و نیــز نظــارت بــر اجــرای مصوبــات 
شــورا از دیگر وظایف نظارتی شــورای عالی انقالب 

ــه شــمار مــی رود. فرهنگــی ب
در واقع شورای عالی انقالب فرهنگی، در سال های 
اخیــر و بــا توجــه بــه مأموریت هــای محــول شــده از 
جانــب رهبــر معظــم انقــالب و بــا بهره گیــری از توان 
علمــی و کارشناســی نخبــگان حوزوی و دانشــگاهی 
توانســته اســناد مهمــی ماننــد نقشــه جامــع علمــی 
کشــور، نقشــه مهندســی فرهنگــی، ســند تحــول 
بنیادیــن آمــوزش  و پــرورش، ســند راهبــردی کشــور 
در امــور نخبــگان و... را تدویــن و تصویــب کنــد و 

بــرای اجــرا در اختیــار نهادهــای مجــری قــرار دهــد.
به گفته دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی رد پای سیاست های شورای عالی 
انقالب فرهنگی را باید در ستادهای علم و فناوری 
نظیــر ســتاد توســعه فنــاوری نانــو، ســتاد توســعه 
علــوم شــناختی،  توســعه  ســتاد  زیســتی،  علــوم 
ــی، فرهنگســتان های  ســتاد توســعه گیاهــان داروی
علــوم کشــور و... کــه مصــوب شــورای عالــی انقــالب 

فرهنگــی هســتند، دنبــال کــرد.
حساســیت نســبت بــه موضــوع تهاجــم فرهنگــی و 
جنــگ نــرم نیــز یکــی از ابعــاد مهــم و قابــل توجــه در 
فعالیت های شورای عالی انقالب فرهنگی به  ویژه 
در ســال های اخیــر اســت کــه بــا توجــه بــه بیانــات 
مکــرر رهبــر معظــم انقــالب در ایــن زمینــه، شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی ضمــن رصــد مســتمر، عمیق 
و چندالیــه تحــوالت فرهنگــی کشــور و ریشــه یابی 
معضــالت و کاســتی های ایــن حــوزه و تــالش بــرای 
توانمندســازی حــوزه فرهنــگ بومــی، کوشــیده تا به 
عنــوان ســتاد فرماندهــی مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگی 
در ایــن زمینــه وظیفــه خــود را بــه نحــو احســن بــه 

انجــام برســاند.
در حــوزه مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی ماننــد 
شــورای  نیــز  و...  حاشیه نشــینی  اعتیــاد،  طــالق، 
انقــالب فرهنگــی ضمــن تشــکیل شــورای  عالــی 
عالــی اجتماعــی و ســازمان امــور اجتماعــی کشــور 
اجــرای  و  منســجم  سیاســت گذاری  به منظــور 
ــا  ــا ب کامــل ایــن سیاســت ها، تــالش کــرده اســت ت
اســتفاده از ظرفیت هــا و قابلیت هــای موجــود، در 
گام نخســت رونــد رشــد ایــن آســیب ها را متوقــف 
کــرده و در گام بعــدی ایــن آســیب ها را بــه تدریــج 

کاهــش دهــد.
یکــی از نقــاط قــوت عملکــرد ســال های اخیر شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی را می تــوان در نقش آفرینــی 
جمعیــت  مهــم  بســیار  موضــوع  در  شــورا  ایــن 
دانســت. بــه طــوری کــه هم اکنــون بــا تالش هــای 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی موضــوع افزایــش 
جمعیــت به عنــوان یــک گفتمــان علمــی در ســطح 

عمومــی و نخبگانــی جامعــه جــا افتــاده اســت.

نفس تازه در کالبد بزرگترین 
نهاد سیاستگذاری فرهنگی کشور
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مترجــم  و  ادیــب  شــاعر،  صفــارزاده  مرحــوم 
قرآن مجیــد بــود کــه از ایشــان آثــار متعــددی در 
زمینــه ترجمــه و شــعر بــه یــادگار مانــده  اســت.

بانو طاهره صفارزاده همنشین قرآن و حدیث 
و شــعر اســت. بــه یــاری ایــن نیروهاســت کــه 
از کنــار مــرداب نفــس بــه ســالمت می گــذرد 
و بــه دانــِش بی تفــاوت و هنــرِ بی تعهــد تــن 
نمی ســپارد. او زبــان بیگانــه را می آمــوزد و بــا 
ــا  ــز نشســت و برخاســت دارد، ام ــگان نی بیگان
نــه هم چــون دیگرانــی کــه پیشــینه ی فرهنگــی 
و مذهبــی خــود را متاعــی بــی ارزش می داننــد و 
حشــر و نشرشــان بــا غربی هــا آن هــا را واژگــون 
را  بهــره  بهتریــن  تعامــل،  ایــن  از  او  می کنــد؛ 
می برد و بعدها کالم وحی را به زبان انگلیسی 
برمی گردانــد تــا تشــنگان حقیقــت و ایمــان را 
ســیراب کنــد. کتــاب »ترجمه ی مفاهیــم بنیادی 
قــرآن مجیــد«، خدمــت متعالــی دیگــری اســت 
از او بعــد از تســلط بــر زبــان انگلیســی و تدبــر 
در قــرآن. صفــاررزاده در آمریــکا بــه عضویــت 
گــروه نویســندگان بین المللــی درمی آیــد و بــه او 
درجــه ای اعطــا می شــود کــه ویژه ی نویســندگان 
صاحــب رأی و دارای قــوه ی نظریه پــردازی و نقد 
اســت. وقتــی صفــارزاده بــه ایــران بازمی گــردد، 
اولیــن کســی اســت کــه ترجمــه را در جایــگاه 
یــک دانــش، تدریــس می کنــد و بــه نقــد علمــی 
آن می پــردازد؛ ازایــن رو می تــوان او را بــا عنــوان 
»بنیانگــذار تدریــس علمــیِ ترجمــه« در ایــران 
شناخت.ریاســت بــر دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و دانشــکده ی ادبیــات آن، گویــای مقبولیــت 
طاهــره صفــارزاده در فضای دانشــگاهی کشــور 
نیــز هســت. او در زمــان تصــدی ایــن کرســی ها، 
خدمــات شــایانی بــه دانشــگاه و دانشــجویان 
ارائــه می کنــد کــه از آن جمله تألیف کتاب هایی 
بــه زبان هــای دیگــر بــرای رشــته های مختلــف 

دانشــگاهی اســت.
طاهره صفارزاده و شعر بیداری

و  پژوهش هــا  مــدد  بــا  شــاعره،  طاهــره ی 
مطالعــات فراوانــش در ادبیــات، بــا زبانــی نــو 
»شــعر طنیــن« را بــه دنیــای ادب عرضه می کند 
ــی.  ــن دین ــا مضامی ــداری اســت ب کــه شــعر پای
ــداری و از شــوریدن  ــداری و پای آن جــا کــه از بی
آســمانی  رایحــه ی  می ُســراید،  ســتمکاری  بــر 
آیــات قــرآن در شــعرش بــه مشــام می رســد. 
او نــه چــون شــاعران فرورفتــه در روزمرگــی و 
تکــرار، بلکــه هماننــد یــک مجاهد بیدار، خــود را 
هم خون ســتم دیدگان می بیند و بر ســتمگرانی 
کــه بــر خــود، نــام ابَرقــدرت نهاده انــد، می تــازد: 
»در منتهــای صبــر و ســتیز/ بایــد دانســت/ کــه 
در مقــام قــادر یکتــا/ قــدرت وجــود نــدارد/ یگانه 
ابرقــدرت اوســت.« تــالش او بــر هنجارشــکنی و 
هنجارســتیزی نیســت، بلکــه بــا اجتهــاد ادبــی و 
اِشــرافی که بر فضاهای گوناگون علمی و ادبی 

دارد، یک هنجارِ نو پدید می آورد و شعرش در 
ســیاقی تــازه و رکودگریــز جلوه نمایــی می کنــد. 
طاهــره صفــارزاده معتقد اســت کــه: »عاطفه و 
احســاس یــک بخــش جزئــی در شــعر هســتند؛ 

شــاعر بایــد مســئوالنه اندیشــه کنــد!«
صفــارزاده پــس از انقــالب، با یاری نویســندگان 
فرهنگــی  »کانــون  نــام  بــا  را  مرکــزی  دیگــر، 
نهضت اســالمی« تأســیس می کند و در جذب 
انقالبــی  و  مســلمان  شــاعران  گردهم آیــی  و 

می کوشــد.
بــا  مخالفــت  ســاز  نواختــن  کــه  روزگاری  در 
دیــن و انقــالب، بــه خــودی خــود، نویســندگان 
را بــه درجــه ی مجعــول روشــنفکری می رســاند، 
ایــن بانــوی روشــن روان خدمــت بــه قــرآن را 
زبان هــای  بــه  هــم  را  آن  و  درپیش می گیــرد 
ــد و هــم در  فارســی و انگلیســی ترجمــه می کن
چکامه هــای ارزشــمندش یــاد کلمــات نورانــی 

ایــن کتــاب بی همتــا را زنــده نــگاه مــی دارد.
پیــش  صفــارزاد  ادبــی   فعالیــت  و  نــام آوری  
انقــالب  بــا  هم قدمــی  از  را  او  انقــالب،  از 
بازنمــی دارد؛ چراکــه او همــواره در پــی روشــنی 
اســت. او بــا معمــار انقــالِب بی ســابقه ی ایــران 
بیعــت می کنــد و حتــی پیــش از انقــالب، در 
و  را جلــودار حماســه  روح هللا  امــام  شــعرش 
معلــم بیــداری می بینیــم: »بازآ/ بــازآ/ ای مهربان 
معلــم بیــداری/ ای رهبــر نبــرد رهایــی/ بیــداری 
قبرگونــه  خانه هــای  و  آمــد/  قــم  ســروش  از 
شــکافت/ انســان ز خــواب گــران برخاســت.«

حقیقــت،  محــور  دور  صفــارزاده  شــعر 
دین بــاوری و اندیشــه می گــردد. او بــه شــعر 
نیمایــی، رنگــی الهــی و دینــی می بخشــد؛ »خــدا 
در  جاویــدم.«  پیونــدان  این هاینــد/  شــعر/  و 
»دفتــر صبــح« بــه مظلومیــت ملت هــا اشــاره 
افشــا  را  مــداوم مجامعــی  کــرده و دروغ هــای 
می کنــد کــه تنهــا در الیــه ی نــام و ادعــا مدافــع 
ــاب شــعر »ســفر  حقــوق ملت هــا هســتند. کت
کــه  دربــردارد  را  او  از  ســروده هایی  پنجــم« 
راجع بــه مقاومــت اســت بــا درون مایــه ای دینی. 
قلمــش از شــتاب زدگی بــه دور اســت و آشــنایی 
بــا کالم وحــی و ادبیــات کهــن و ریشــه دار ایــران، 

بــه شــعرش رزانــت و متانــت می دهــد.
ــراِن  ــا در ای ــم طاهــره صفــارزاده نه تنه ــار خان آث
محافــل  در  بلکــه  انقــالب،  از  پــس  و  پیــش 
در  اســت.  توجــه  مــورد  دنیــا  ادبــی  و  علمــی 
کشــورهای دیگــر، ســروده های انگلیســی ایــن 
بانــو بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه شــده و از 
چنــان اعتبــاری برخــوردار اســت کــه گاهــی بــه 
تدریــس می شــود.  درســی  واحدهــای  عنــوان 
غربــی  نوازنــدگان  و  موســیقی  اهالــی  برخــی 
شــعرهای  از  آهنگ های شــان،    ســاختن  بــرای 
انگلیســی او و یــا ترجمــه ی اشــعار فارســی او 
اســتفاده کرده انــد یــا دســت کم از ایــن متــون 

گرفته انــد. الهــام  بــاارزش 
افتخاراتــی کــه بانــوی ایرانی برای زنان مســلمان 

کســب می کند
جشــنواره ی بین المللــی داکا کــه در ســال ۶۷ 
برگــزار می شــود، در طاهــره صفــارزاده درجــه ای 
از اعتبــار و دانــش می بینــد کــه او را بــه عنــوان 
یکــی از پنــج بنیانگــذار کمیتــه ی ترجمــه ی آســیا 
معرفــی می کنــد. در ســال ۱۳۷۱ وزارت علــوم 
ــه ی  ــه او عنــوان اســتاد نمون ــی، ب و آمــوزش عال
کشــوری می دهــد. در ســال ۱۳۸۰ مفتخــر بــه 
القــرآن« می شــود و  دریافــت عنــوان »خــادم 
ایــن، پــس از انتشــار ترجمــه ی قــرآن کریــم بــه 
یکــی  اســت.  انگلیســی  و  فارســی  زبان هــای 
ایــن  او  زندگــی  درخشــان  برگ هــای  از  دیگــر 
اســت کــه در ســال ۲۰۰۶ ســازمان نویســندگان 
آســیا و آفریقــا او را بانــوی مســلمان و شــاعر 
دکتــر  ایــن ســازمان،  مبــارز معرفــی می کنــد. 
بــزرگ، شــاعر و  طاهــره صفــارزاده را »مبــارز 
نویســنده ی ارجمنــد ایرانــی، نمونــه ی واالیــی 
کــه  مؤمــن« می خوانــد  و  زن مســلمان  بــرای 
وجــود او مایــه ی افتخــار هــر مســلمانی اســت. 
سازمان یادشده، تاریخچه ی مبارزاتی و دانش 
فــراوان ایــن شــخصیت را درخــور بزرگداشــت 

اعــالم می کنــد.
آثار خانم صفارزاده

اگــر مقــاالت و مصاحبه هــای علمــی و اجتماعــی 
صفــارزاده را در نظــر نگیریــم، دســت کم بایــد 
کتاب هــای  و  شــعر  مجموعه هــای  تعــدّد  بــه 
ترجمــه اش اشــاره کنیــم کــه در مجــال قــرآن و 
حدیث و دانش و ادبیات منتشــر کرده اســت. 
ترجمــه ی اشــعار او بــه زبان هــای مختلــف، از 
ــدگان شــعر جهــان اســت. ــی خوانن خوش وقت

 تعــدادی از آثــار ایــن شــاعر فرهیختــه عبارتنــد 
از:

ترجمه هــای  ترجمــه/  مبانــی  و  اصــول   
قــرآن  بنیــادی  مفاهیــم  ترجمــه ی  نامفهــوم/ 
مجیــد/ ترجمه هــا ی قــرآن مجیــد بــه فارســی 
و انگلیســی/ مفاهیــم قــرآن در حدیــث نبــوی؛ 
گزیــده ای از نهج الفصاحــه بــا ترجمــه ی فارســی 
و انگلیســی/ ترجمه ی ادعیه ی مشــهور شــیعه.

و مجموعه هــای شــعر: پیوندهــای تلــخ/ رهگــذر 
مهتــاب/ طنیــن در دلتــا/ ســد و بــازوان/ ســفر 
پنجــم/ حرکــت و دیــروز/ بیعــت بــا بیــداری/ 
مــردان منحنــی/ دیــدار صبح/ در پیشــواز صلح/ 

هفــت ســفر/ روشــنگران راه.
طاهــره صفــارزاده در ســن ۷۲ ســالگی و در 
ــه  ــر انقــالب ب ــا مــی رود. رهب ــان ۱۳۸۷ از دنی آب
شــاعران تســلیت می گوینــد و در ضمــن پیامــی، 
قــرآن،  »مترجــم  را  درخشــان نام  بانــوی  ایــن 
و نویســنده و شــاعر خــالق« وصــف کــرده و 
ترجمــه ی او را از قــرآن، »ترجمــه ای مانــدگار« 

می خواننــد.

طاهره صفارزاده
 بانوی ایرانی
 سیمای جهانی

به مناسبت ۲۷ آبان ماه، زاد روز بانو صفارزاده :

»خانم صفارزاده بحمدهللا رتبه ی شعری بسیار واال و 
برجسته یی دارند؛ این خیلی جای خوشحالی است. خانم 
صفارزاده بحمدهللا زبانشان، زبان بسیار خوبی است؛ 
یعنی سطح شعرشان واقعاً خیلی باالست.« این عبارات 
بخشی از بیانات رهبر انقالب در تمجید از جایگاه ادبی بانو 
طاهره صفارزاده است.
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اخبار جبهه ی مقاومت

سیدحســن نصــرهللا، دبیــرکل حــزب هللا 
ــه مناســبت روز شــهید ســخنرانی  ــان ب لبن
بــرکات شــهدا  مــورد جایــگاه و  کــرد و در 
توضیــح داد و ســپس بــه موضوعــات مهــم 
رزمایش هــای  علــت  از جملــه  منطقــه ای 
پرتعــداد رژیــم صهیونیســتی، تــالش آمریــکا 
بــرای نفــوذ در لبنــان، حواشــی مذاکــرات 

ایــران و عربســتان و ... اشــاره کــرد. 
گزیــده ای از ایــن ســخنرانی را در ادامــه مــی 

خوانید : 
ــا  شــهدا، ســرمایه های فرهنگــی و فکــری م

هســتند
فرهنگــی  و  معنــوی  ســرمایه های  شــهدا 
ــق فرمــوده  امــت اســالمی هســتند کــه طب
امــام خمینــی رحمه هللا علیــه بایــد بــه آنــان 
اقتــدا کــرد. مناســبت نامگــذاری روز یازدهم 
نوامبــر بــه نــام شــهید، بــه چنــد مــاه پــس 
از یــورش رژیــم صهیونیســتی بــه لبنــان در 
ســال ۱۹۸۲ میــالدی بــاز می گــردد؛ هنگامــی 
کــه آغازگــر دوران عملیــات شــهادت طلبانه 
امیــر شــهادت طلبان،  و  بودیــم  لبنــان  در 
»احمــد قصیــر« کــه هنــوز بیســت ســالش 
نشــده بــود بــه مقــر فرماندهــی نظامــی 
اســرائیلی در شــهر صــور حملــه و ایــن مقــر 
را به طــور کامــل نابــود کــرد و بیــش از صــد 
افســر و نظامــی اســرائیلی را بــه هالکــت 
رســاند. حملــه بــه مقــر فرماندهــی نظامــی 
اســرائیلی در شــهر صــور قوی تریــن ضربه ی 
ــود کــه دشــمن از ســوی جنبــش  نظامــی ب
مقاومــت از زمــان ایجــاد ایــن رژیــم دریافــت 
کــرد. مــن هــر ســال تکــرار و تأکیــد می کنــم 
کــه علمیــات شــهادت طلبانه ی احمد قصیر 
قوی تریــن  همچنــان  مقاومــت  تاریــخ  در 
عملیاتــی  امیدواریــم  و  اســت  عملیــات 
قوی تــر از آن در آینــده توســط مقاومــت 
در قلــب و عمــق فلســطین یــا هــر عرصــه ای 
از عرصه هــای تقابــل بــا دشــمن اســرائیلی 

اتفــاق بیفتــد.
حــزب هللا از همــان ابتــدا ایــن روز بــزرگ و 
مبــارک را در تاریــخ مقاومــت لبنــان به ویــژه 
تاریــخ مقاومــت اســالمی و در کل تاریــخ 
طــرح  بــا  مقابلــه  در  منطقــه  مقاومــت 
صهیونیســتی انتخــاب کــرد تــا روزی بــرای 
همــه ی شــهدای مقاومــت باشــد. مــا ایــن 
روز را روزی برای گرامیداشــت هر زن و مرد 
شــهید در مســیر مقاومت خود می دانیم و 
علمــا و فرماندهــان مــا اعــم از ســید شــهدای 
مقاومــت اســالمی )ســیدعباس موســوی(، 
شــیخ شــهدای مقاومــت اســالمی )شــهید 
راغــب حــرب(، فرمانــده جهــادی بــزرگ مــا 
حــاج عمــاد مغنیــه )ســید ذوالفقــار(، دیگــر 
فرماندهــان شــهید و شــهدای استشــهادی 
ارواح خــود کاروان هــا و  بــا اجســاد و  کــه 
و  دادنــد  قــرار  هــدف  را  دشــمن  دژ هــای 
همــه ی شــهدای مجاهــدی کــه در همــه ی 
میادیــن و عرصه هــا حضــور یافتنــد و از ایــن 
کشــور، ایــن امــت و ایــن آرمــان دفــاع کردند، 
بخشــی از این شــهدا هســتند.این ســالگرد، 
شهداســت.  ایــن  همــه ی  گرامیداشــت 

شــهدای  خانواده هــای  همــه ی  ازایــن رو، 
حــزب هللا و مســیر مقاومــت مــا، ایــن روز 
را روز شــهید خــود می داننــد. همــه ی آن هــا 
خــود  بــا  روز  ایــن  در  را  احساســات  ایــن 
همــراه دارنــد. مــا در مســیر و فرهنــگ خــود 
بــرای شــهید جایــگاه بســیار واالیــی قائلیــم. 
مــا شــهدا را ارج می نهیــم و مراســم امــروز 
مــا یکــی از راه هــای نشــان دادن ایــن ارج و 
ارزش اســت. ایــن اقــدام مــا تعهــد بــه ایمــان 
اسالمی و قرآنی و تبعیت از پیامبران الهی 
اســت، زیــرا خداونــد متعــال شــهدا را گرامــی 
و بــزرگ داشــته و بــه آنــان فضیلــت و علــو 

درجــات عطــا کــرده اســت.
در آیــات قرآنــی و روایــات و احادیــث کــه در 
طــول ســال ها شــنیده اید، از حیــات شــهدا 
نــزد خداونــد و حیــات واقعــی آن هــا در آن 
جهــان و جایــگاه و درجــات و علــو مراتبشــان 
ــه شــده اســت. همــه ی این هــا  ســخن گفت
از اصــول ثابــت ایمانــی و اعتقــادی ماســت. 
مــا بــه تبعیــت از ایــن رهنمود هــا و تعالیــم، 
بــرادران،  اینکــه  به خاطــر  نــه  را  شــهدا 
فرزنــدان و یــا عزیــزان مــا هســتند، بلکــه 
و  اخالقــی  پیش زمینــه ی  ایــن  به خاطــر 

قرآنــی گرامــی می داریــم.
شــهدا ثــروت فرهنگــی و فکــری بــرای مــا 
را  آنــان  وصیت هــای  ازایــن رو،  هســتند. 
بخوانیــد. امــام خمینــی رحمه هللا علیــه بــه 
خوانــدن وصیــت ایــن شــهدا توصیــه کردنــد 
ــد قلــب و عقــل انســان هنگامــی  و فرمودن
می خوانــد،  را  شــهدا  وصیــت  متــن  کــه 
به وجــد می آیــد؛ زیــرا خداونــد بــه ایــن شــهدا 
آمــوزش داده و ایــن نــور را بــه قلــب و عقــول 
آن هــا الهــام کــرده اســت. ســیره ی هــر یــک 
از ایــن شــهدا شایســته اســت کــه نمونــه و 
اســوه ی مــا باشــد. همچنیــن مــا خانــواده ی 
شــهدا را گرامــی می داریــم. خانــواده ی ایــن 
شــهدا در دیــدار بــا مــا می گوینــد، آمــاده 
هســتند ســایر پســران و دختــران و همــه ی 
جگرگوشــه های خــود را تقدیــم کننــد تــا ایــن 
راه ادامــه پیــدا کنــد و مقاومــت باقــی بمانــد 

و اهــداف محقــق شــود.
از جملــه بــرکات خــون شــهدای مقاومــت، 
شــهدای حــزب هللا، جنبــش امــل، جبهــه ی 
مقاومت ملی لبنان و همه ی نیرو های ملی 
و اســالمی کــه از ســال ۱۹۸۲ و قبــل و بعــد 
ــد، آزادســازی ســرزمین  ــارزه کرده ان از آن مب
و خــاک اســت. مــا بــا برنامــه ی آمریــکا کــه 
تکفیــری در منطقــه  تروریســم  از  آن  در 
ایــن  و در  کــرد، مقابلــه کردیــم  اســتفاده 
نبــرد پیــروز شــدیم. طــی روز هــا و هفته های 
اخیــر خبر هایــی از تماس هــای تلفنی ســران 
عــرب بــا بشــار اســد، رئیس جمهــور ســوریه 
پخــش شــد. طــی چنــد روز اخیــر، وزیــر 
خارجــه ی امــارات بــه دمشــق ســفر کــرد. 
ایــن کار به منزلــه ی آن اســت کــه عرب هــا 
پیــروزی ســوریه را به رســمیت شــناخته اند؛ 
بــه شکســت  عرب هــا  اذعــان  به منزلــه ی 
طرحــی اســت کــه صد هــا میلیــارد دالر از 
امــوال خــود را صــرف آن کردنــد. ایــن ســفر 
به منزلــه ی اعــالم شکســت اســت. هر کس 
می توانــد از زوایــای مثبــت و منفــی بــه ایــن 
ــه  ــن زاوی ــی مــن از ای ــد، ول ــگاه کن مســئله ن
بــه آن نــگاه می کنــم؛ از زاویــه ی شــهدایی 
کــه بــا تروریســم تکفیــری مبــارزه و خــون 
خــود را تقدیــم کردنــد؛ از زاویــه ی زخمی هــا 
ایــن  بــه  و نیرو هــای مجاهــد و مقاومــت 

ــگاه می کنــم. مســئله ن
اســت.  نگــران  به شــدت  امــروز  اســرائیل 
اســرائیلی کــه در زمــان بهــار عربــی از فضــای 
راهبــردی بســیار مناســبی بــرای خــود ســخن 
می گفــت، بــار دیگــر دســتخوش نگرانــی 

شــده اســت؛ نگرانــی از لبنــان، فلســطین، 
منطقــه و نگرانــی بــرای موجودیت خودش. 
را  اشــغالی  فلســطین  شــمال  رزمایــش 
می بینیــم کــه از چنــد روز پیــش آغــاز شــده 
ادامــه خواهــد  به مــدت یک مــاه  و  اســت 
داشــت. قبــالً هــر ســال یــک رزمایــش انجام 
می دادنــد، امّــا اآلن هــر مــاه یــک رزمایــش 
انجــام می دهنــد؛ چــرا ایــن رزمایش هــا در 
شــمال فلســطین اشــغالی اجــرا می شــود؟ 

بــه ایــن علــت اســت کــه از لبنــان نگــران 
ایــن  بــار در تاریــخ  هســتند. بــرای اوّلیــن 
رژیــم طــی هفتــاد ســال گذشــته، از لبنــان 
می ترســد. از اینکــه لبنــان موشــک کاتیوشــا 
ــد،  ــه ای به ســمت آن هــا شــلیک کن ــا گلول ی
نمی ترســند، بلکــه از ایــن می ترســند کــه 
لبنــان وارد بخش هــای وســیعی از شــمال، 
تحــت عنــوان نبــرد الجلیــل شــود. اکنــون 
اصطــالح الجلیــل و نبــرد الجلیــل بــا قــدرت 
در ذهــن اســرائیلی ها، فرهنــگ اســرائیل و 
محاسبات نظامی سران سیاسی و نظامی 
اســرائیل وجود دارد. به همین ســبب دیوار 
احــداث می کننــد، جغرافیــای منطقــه ای را 
تغییــر می دهنــد و گروه هایــی از نیرو هــا را 
بــه مرز هــا می آورنــد و در منطقــه ی شــمال، 
رزمایــش ماهانــه یــا فصلــی برگــزار می کنند. 
ایــن رزمایش هــا را بــر اســاس فرضیه هــای 
مشــخصی )ورود مقاومــت به الجلیــل( اجرا 

می کننــد.
حدیث هــای  و  حــرف  صرفــاً  این هــا  اگــر 
اســرائیل  نداشــت  نیــاز  بــود،  رســانه ای 
همــه ی ایــن کار هــا و برنامه هــا و تدابیــر و 
رزمایش هــا را برگــزار کنــد و ایــن همــه تــالش 
و هزینــه کنــد. ایــن امــر نشــان می دهــد 
اســرائیلی ها به خوبــی بــه مقاومــت لبنــان و 
وعده هــای راســتین آن و قــدرت و عظمــت 
نیرو هــای مقاومــت و راهبرد هــای آن اعتمــاد 
دارند و بر همین اســاس هم عمل می کنند 
ــی  ــد. نگران و مســئله را دســت کم نمی گیرن
از لبنــان به ســبب قــدرت نیرو هــای پیــاده ای 
اســت کــه اســرائیل می ترســد وارد الجلیــل 
و شــمال فلســطین اشــغالی شــوند کــه اگــر 
موجودیــت  بــرای  بیفتــد،  اتفاقــی  چنیــن 
رژیــم اشــغالگر بســیار خطرنــاک خواهــد 
بــود. مســئله ایــن نیســت کــه مقاومــت 
چنــد کیلومتــر را آزاد کنــد، بلکــه پیامد هــای 
چنیــن حادثــه ای بــرای آن ها بســیار ســنگین 
مســئله  بــه  زاویــه  ایــن  از  آن هــا  اســت. 
نــگاه می کننــد. آن هــا نگــران موشــک های 
موشــک های  به خصــوص  مقاومــت 
بــه همیــن  نقطــه زن مقاومــت هســتند. 
ســبب نگــران جنــگ بــا لبنــان هســتند؛ امـّـا 
به جــز تعــداد اندکــی از مــردم لبنــان، بقیــه 
را فرامــوش کرده انــد.  بــا اســرائیل  جنــگ 
نفتــی،  فرآورده هــای  نگــران  لبنــان  مــردم 
قیمــت بنزیــن، بیــکاری، دالر و ... هســتند. 
مســائل  ایــن  لبنــان  مــردم  نگرانی هــای 
اســت، ولــی رژیــم اشــغالگر نگــران جنــگ 
بــا لبنــان اســت و بــه همیــن ســبب هــزاران 
حســاب بــرای ایــن مســئله بــاز کرده انــد. این 
ــن،  ــرکات  خــون شهداســت. بنابرای امــر از ب
به خصــوص  منطقــه ای  ســطح  در  آن هــا 
پــس از عملیــات شمشــیر قــدس و پــس 
از قیــام ملــت فلســطین در غــزه، قــدس و 
کرانــه ی باختــری و داخــل مناطــق ۱۹۴۸، 

نگــران موجودیــت خــود هســتند.

گزیده ای از سخنان سید حسن نصرهللا به مناسبت روز شهید : 

قلب و عقل انسان از خواندن
 وصیت شهدا به وجد می آید

»پریتی پاتل« وزیر کشور 
انگلیس خبر داد که به 
دستور وی، هرگونه فعالیت 
گروه حماس در انگلیس را 
ممنوع کرده است.

اسماعیل هنیه رئیس دفتر 
سیاسی جنبش حماس 
در واکنش به این تصمیم 
انگلیس گفت: »تصمیم 
پریتی پاتل، حمله ای 
جدید به مردم ما و حقوق 
آنها و یک اقدام محکوم و 
اسف بار است که بیانگر 
جانبداری ]لندن[ از رژیم 
صهیونیستی است«.

خبرگزاری صفا به نقل از 
هنیه گزارش داد که این 
تصمیم وزیر انگلیسی، 
نشانگر تالش های رژیم 
صهیونیستی برای 
جرم انگاری مبارزه ملت 
فلسطین است.

وی تأکید کرد که بهانه 
انگلیس در مورد نگرانی 
درباره جامعه یهودی در 
این کشور به عنوان انگیزه 
این تصمیم، دروغ است و 
چنین تصمیمی بر جنبش، 
مبارزات و مردم  فلسطین، 
بی تأثیر است.

این مسئول حماس با بیان 
اینکه، این تصمیم، »ما را از 
دفاع از مردم و حقوق آنها 
با تمام ابزارهای مشروع و 
مقاومت همه جانبه برای 
آزادی، بازگشت ]آوارگان[ 
و استقالل بازنمی دارد 
خاطرنشان کرد، ایستادگی 
مردم فلسطین و حمایت 
آنان از نیروهای مبارز 
ملی گرا کافی است تا همه 
تصمیماتی را لغو کند که 
بر حقوق مسلم آنها از 
جمله حق مقاومت در برابر 

اشغالگری تأثیر می گذارد.

اسماعیل هنیه
 رئیس دفتر حماس

اقدام لندن 
علیه حماس، برای 
جرم انگاری 
مبارزه ملت
 اسرائیل، برای  فلسطین است

اوّلین بار در تاریخ 
هفتادساله اش از لبنان 

می ترسد



11

سال اول - شماره ی چهارمشنبه 29 آبان ماه 1400

واکنش هــای  بررســی  بــه  مقالــه  ایــن 
رســانه ها و شــخصیت های غربــی بــه وقایــع 
آبــان ۹۸ در ایــران می پــردازد؛ آنهــا چگونــه 
ــد و چــه حقایقــی را  ــه مســئله ورود کردن ب

پوشــاندند؟
وقایع آبان 1398، یکی از تلخ ترین اتفاقات 
بعــد از انقــالب بــود کــه بــا اعتراضات مردمی 
بــه دلیــل بی تدبیــری دولــت دوازدهــم در 
اجــرای سیاســت افزایــش قیمــت بنزیــن و 
نحــوه اطالع رســانی دربــاره آن آغــاز شــد امــا 
بــه ســرعت توســط جریان هــای ضدانقــالب 
اغتشاشــاتی  و  آشــوب ها  بــه  و  مصــادره 

خشــونت آمیز تبدیــل شــد.
حوادث آبان از کجا آغاز شد؟

آبــان   24 پنجشــنبه  نیمه شــب  از  ماجــرا 
1398 آغاز شد؛ زمانی که دولت از افزایش 
قیمــت بنزیــن بــه دو نــرخ جدیــد خبــر داد: 
بنزین ســهمیه ای 1500 تومانی و بنزین آزاد 
ــدون اطــالع قبلــی و  ــی. اعــالم ب 3000 تومان
تکذیب هــای مســئوالن دولتــی از »شــایعه 
آبان مــاه  تــا روز 23  گــران شــدن بنزیــن« 
اعتراض هایــی  وقــوع  و  مــردم  ناراحتــی 
مســالمت آمیز در برخــی شــهرها از صبــح 
جمعــه 25 آبــان را در پــی داشــت امــا بــه 
نظــر می رســید کــه بــا مدیریــت پلیــس، 
اوضــاع طبــق روال آرام و منطقــی پیــش 

خواهــد رفــت.
ایــن امــا اتفاقــی نبــود کــه رخ داد، زیــرا بــه 
فاصلــه چنــد ســاعت، اعتراضــات بــه ســمت 
مجموعــه ای هماهنــگ و ســازمان یافته از 
ــه امــوال عمومــی  تخریبگری هــا و آســیب ب
در چندیــن شــهر پیش رفــت و گزارش هایی 
از آتــش زدن بانک هــا، پمپ بنزین هــا، حمله 
بــه مخــازن نفــت و انبــار آذوقه هــای غذایــی 

در شــهرهای مختلــف منتشــر شــد.
و  شــنبه  روزهــای  در  ناآرامی هــا  عمــده 
یکشــنبه، 25 و 26 آبــان اتفــاق افتــاد؛ امــا 
دوام  مدت زمــان  بــودن  کوتــاه  علی رغــم 
آشــوب ها، حجم خشــونت و تخریب اموال 
عمومی و اقدامات غیرمدنی قابل مقایســه 
بــا اغتشاشــات در ســال های گذشــته نبــود؛ 
بــه گونــه ای کــه روزنامــه ایــران عصــر، ارگان 
در  آبــان   29 چهارشــنبه  دولــت،  رســمی 
نوشــته  تخریبگری هــا  حجــم  از  گزارشــی 
بــود تنهــا میــزان خســارت های وارده بــه 450 
بانــک در 4 شــهر، 80 فروشــگاه زنجیــره ای 
در مناطــق مختلــف کشــور، تخریــب 120 
 180 اورژانــس،  پایــگاه   40 و  آمبوالنــس 
جایــگاه ســوخت نزدیــک بــه 2333 میلیــارد 
تومــان بــرآورد شــده اســت )نقــل از پایــگاه 
تابنــاک( ایــن رقــم در حالــی اعــالم شــد کــه 
بــه نوشــته روزنامــه ایــران، هنــوز اکثریــت 
شــهرها آمارهــای خــود از خســارت های وارده 

را اعــالم نکــرده بودنــد.
خاستگاه  آشوب ها

کم تعــداد  تخریب هــا،  بــاالی  میــزان 
اغتشاشــات،  بــودن  پراکنــده  بســیار  امــا 
متحدالشــکل بــودن خســارت های واردآمــده 
داخــل  در  نفــوذی  گروه هــای  رفتارهــای  و 
جمعیــت معترضــان، ایــن واقعیــت را بــه 
ذهــن متبــادر می کــرد کــه حــوادث آبــان 98، 
عــالوه بــر اعتــراض بــه افزایش قیمت بنزین 
از خاســتگاه ها و ریشــه های دیگــری نیــز 

نشــأت گرفتــه و هدایــت می شــود.
بــر هــر ناظــر منصــف بــا عقــل ســلیم آشــکار 
بــود کــه جنــس مــردم و معترضــان با افــرادی 
کــه بــه ســمت بانک هــا یــورش می بردنــد، 
خودروهــای  بــر  را  راه  کــه  کســانی  بــا 
مــردم بســته و شیشــه های خــودرو 

بــه  کــه  بــا کســانی  یــا  و  را می شکســتند 
فروشــگاه ها هجــوم بــرده و امــوال مــردم را 

غــارت می کردنــد کامــالً متفــاوت بــود.
نقــل مشــهور در میــان متخصصــان روش 
تحقیــق در علــوم انســانی ایــن اســت کــه در 
تحلیل هر پدیده  مربوط به انســان، ســخن 
گفتــن از یــک عامــل یــا وجــود رابطــه خطــی 
میــان خطایــی اســت کــه بــه درک نادرســت 
از پدیده هــای مــورد بررســی ختــم خواهــد 
شــد. بــا آنکــه در علــوم دقیقــه، گاه یــک 
پدیــده ممکــن اســت تنهــا از تأثیر یک عامل 
یــا متغیــر ایجــاد شــود، در علــوم انســانی اثــر 
ــر اســت کــه  ــا متغی همزمــان ده هــا عامــل ی

پدیــده ای را می ســازد.
به همین قیاس، منقطع کردن آشــوب های 
آبان 98 از بسترهای متعدد زمینه ساز آن و 
تقلیــل آن بــه »اعتراضات مردمی« با نادیده 
گرفتــن شــواهد و متغیرهــای آشــکار مرتبــط 
بــا آن کاری اســت کــه تنهــا از ســاده انگاران، 
پروپاگانــدا  دســت اندرکاران  و  مغرضــان 
برمی آیــد. بــه طــور کلــی می تــوان مجموعــه 
عوامــل دخیــل در شــکل گیری آشــوب های 
و  خارجــی  عوامــل  دســته  دو  بــه  را  آبــان 
داخلــی تقســیم کــرد. نارضایتــی از عملکــرد 
6 ســاله دولــت دوازدهــم، افزایــش شــکاف 
قیمــت  اجــرای  و  اعــالم  نحــوه  طبقاتــی، 
بنزیــن و برخــی عوامــل دیگــر در زمره عوامل 
داخلــی قــرار می گیرنــد کــه در جــای خــود بــه 
عنــوان عوامــل زمینه ســاز در شــکل گیری 
ایــن حــوادث قابــل بحــث و تبــادل نظرنــد.

اما همان طور که در باال گفته شــد اتفاقات 
آبان مــاه حائــز ویژگی هــا و خصایصی بود که 
اگر آغازش را بتوان به عوامل داخلی نسبت 
داد، شــکل ادامــه اش و موج ســواری ها بــر آن 
را بــه هیــچ وجــه نمی تــوان صرفــاً بــه تأثیــر 
مســائل داخلی فروکاســت. بعضی از قرائن 
و شــواهد موجــود دربــاره نقــش هدایتــی 
انــدازه ای  بــه  حــوادث  در  خارجــی  عوامــل 
ــا را  ــه ســادگی آنه ــوان ب آشــکارند کــه نمی ت

نادیــده گرفــت.
در زیــر بــه برخــی از عوامــل زمینــه ای مهم تــر 
مربــوط بــه حــوادث آبــان 98 کــه از دالیلــی 
گرفته انــد  نشــأت  داخلــی  عوامــل  از  غیــر 

اشــاره کرده ایــم.
آبان 98 در بستر »فشار حداکثری«

آغــاز  از  بعــد  نیــم  و  یــک ســال  آبــان 98 
سیاســت موســوم بــه »فشــار حداکثــری« 
کــه دولــت ترامــپ بعــد از خــروج از برجــام 
ــود، آغــاز شــده  علیــه ایــران بــه کار گرفتــه ب
اینکــه  گفتــن  روزهــا،  ایــن  شــاید  بــود. 
اصلی ترین هدف این سیاســت را راه اندازی 
بــر  اثرگــذاری  بــرای  خیابانــی  آشــوب های 
محاســبات مقام هــای تصمیم گیــر جمهــوری 
اســالمی تشــکیل مــی داد گــزاره ای باشــد کــه 

بــه اثبــات کمتــری نیــاز داشــته باشــد.
»رکــس تیلرســون«، نخســتین وزیــر خارجــه 
دولــت ترامــپ در مــاه ژوئــن ســال 2017 
گفتــه بــود کــه سیاســت آمریــکا در قبــال 
قــدرت«  مســالمت آمیز  »انتقــال  ایــران 
روزنامــه  بعــد  روز  چنــد  تنهــا  اســت. 
نیویورک تایمــز گــزارش داد فــردی بــه نــام 
»مایــکل دی آندریــا«، معــروف بــه »آیــت هللا 
مایــک« بــه عنــوان رئیــس ســازمان ســیا در 
امــور ایــران منصــوب شــده اســت. طبــق 
اذعــان رســانه های آمریــکا تخصــص اصلــی 
آیت هللا مایک در مدیریت و ایجاد آشــوب 

بــود.
بســیاری از کارشناســان و تحلیل گــران در 
برنامه ریزی هــای  بــه  آمریــکا  خــود  داخــل 

دولــت آمریــکا بــرای ایجــاد آشــوب در ایــران 
فشــار  سیاســت  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
اذعــان کرده انــد. بــه عنــوان مثــال، »فیلیــپ 
اداره  پیشــین  متخصــص  جرالــدی«،  ام. 
ضدتروریســم در ســازمان مرکــزی اطالعــات 
ــی ارتــش  ــکا و افســر باســابقه اطالعات آمری
ــا،    ایــن کشــور کــه 18 ســال در ترکیــه، ایتالی
آلمــان و اســپانیا مأموریــت داشــته چنــد 
دلیــل را کــه نشــان دهنده مداخلــه خارجــی 
در اتفاقــات آبــان 98 می دانــد را فهرســت 
کــرده اســت. او در یادداشــتی می نویســد: » 
»مــدارک قابــل مالحظــه ای وجــود دارد مبنی 
بــر اینکــه ایاالت متحــده و احتماالً اســرائیل، 
با همکاری عربستان سعودی چندین مرکر 
فرماندهــی در افغانســتان و عــراق بــا هــدف 
از معترضــان تأســیس کرده انــد.  حمایــت 
شــبکه های اجتماعــی و امــواج رادیویــی بــه 
ــه  ــا مــردم را ب خدمــت ایــن مراکــز درآمــده ت
حضــور در تظاهــرات تشــویق کننــد. کانــال 
آمدنیــوز کــه از خــارج ایــران به روز می شــود، 
مــردم را بــه حضــور در تظاهــرات و حملــه 
بــه ایســتگاه های پلیــس و ســاختمان های 

دولتــی تشــویق می کــرد. 
آمریکایــی  تحلیلگــر  مک آدامــز«،  »دانیــل 
هــم در مصاحبــه ای بــا راشــاتودی گفتــه بــود 
کــه آشــوب های ایــران، منطبــق بــا الگوهایــی 
اســت کــه آمریــکا و ســیا در بی ثبــات کــردن 
کشــورهایی نظیــر هنگ کنــگ و اوکرایــن بــه 

کار گرفتــه اســت. 
اینکه مقام های دولت ترامپ در زمان وقوع 
آبان مــاه حتــی نمی توانســتند  آشــوب های 
گمــان   و  کننــد  پنهــان  را  شادمانی شــان 
سیاســت هایی  چنیــن  ادامــه  می کردنــد 
می توانــد ایــران را بــه تســلیم و حضــور در 
ــر  ــا هــدف گفت وگــو ب ــای میــز مذاکــرات ب پ
ســر توافقــی جدیــد متقاعــد کنــد، شــاهدی 
دولــت  نشــان می دهــد  کــه  اســت  دیگــر 
آمریــکا قصــد دارد اعتراضــات و مطالبــات به 
حــق مــردم را ابــزاری بــرای فرصت طلبی هــای 

سیاســی قــرار دهــد.
بــه عنــوان مثــال، برایــان هــوک، مســئول 
وقــت میــز ایــران در وزارت خارجــه آمریکا در 
مصاحبــه ای بــا رســانه دولتــی بی بی ســی در 
پاســخ بــه اینکــه واکنــش آمریکا بــه تحوالت 
اخیــر در ایــران چیســت گفــت: »مــا از ایــن 

تحــوالت خرســندیم.«
ــکا  ــر خارجــه وقــت آمری ــو، وزی مایــک پامپئ
هــم در همــان زمــان در توییتــر از کســانی که 
به گفته او »معترضان شــجاع ایران« بودند 
می خواســت عکس هــا و اطالعــات خــود را 
پیرامــون »اعتراض هــا« بــرای او ارســال کننــد.

البتــه سیاســت فشــار حداکثری علیــه ایران 
تنهــا محــدود بــه دولــت ترامــپ نبــود و ایــن 
جمهــور  رؤســای  دوره هــای  در  سیاســت، 
قبل تــر از او هــم حتــی بــا شــدت و حدتــی 
بیشــتر پیگیــری می شــد امــا تنهــا تفــاوت 
ــکا ایــن  ــا دولت هــای پیشــین آمری ترامــپ ب
بــود کــه او بــه جهــت ناآشــنا بودنــش بــه 
از جامعــه  اطالعــی  نــه  فضــای سیاســت 
ایــران داشــت و نــه می دانســت پیشــینیان 
او چــه کرده انــد و چگونــه بــه نتیجــه ای جــز 
شکســت دســت پیــدا نکرده انــد. بــه همیــن 
پیشــینیان  آنچــه  مصــر  ترامــپ  ســبب، 

آزمــوده بودنــد را مجــدداً بیازمایــد.
ســال ها قبــل از ترامــپ دولــت جــورج بــوش 
با امضای یک دســتورالعمل اجرایی دســتور 
اختصــاص بودجــه ای بــه ارزش 400 میلیــون 
بــر اســاس  ایــران  نــاآرام  کــردن  بــرای  دالر 
تفرقه هــای قومــی، مذهبــی و غیــره را صــادر 

ــن  ــه نتیجــه ای جــز پذیرفت ــا ب ــود، ام کــرده ب
آخــر  ماه هــای  در  ایــران  غنی ســازی  حــق 
ریاســت جمهوری خــود دســت نیافتــه بــود.
آبان 98 در بستر جنگ شناختیـ  گفتمانی

دیگــر بســتری کــه حــوادث آبان مــاه را در 
بــر گرفتــه بــود )وکمــاکان روایت گری هــای 
مربــوط بــه آن را نیــز در بــر گرفتــه( جنــگ 
امپراطــوری  و  غربــی  کشــورهای  مســتمر 
رســانه ای وابســته بــه آنهــا بــرای تحریــف 
جمهــوری  گفتمــان  بــه  مربــوط  حقایــق 
اســالمی در حوزه هــای مختلــف، از جملــه در 

مقولــه اعتراضــات اســت.
اعتراضـ  براندازی

بــرای هــر ناظــر بی طــرف و غیرمغــرض حتــی 
یک بررســی کوچک کافی اســت که آشــکار 
شــود نخســتین جنــگ گفتمانــی در مقولــه 
اعتــراض، در مواجهه هــای کامــالً متفــاوت و 
دوگانــه بــه هنــگام برگــزاری هــر گونــه تجمــع 
در ایران و تجمع در دیگر کشورهای دنیا به 
ویــژه در کشــورهای غربــی صــورت می گیــرد.

از نــگاه غربی هــا، هــر تجمعــی در ایــران اگــر 
بــا هــدف اعتــراض بــه هــر مســئله ای )حتــی 
مســائل صنفــی یــا مســائل بــا دربرگیــری 
انــدک( انجــام شــود اعتــراض بــه تمامیــت 
حاکمیــت اســت و بایــد در هــر واکنــش و 
یــا هــر روایت گــری دربــاره آن، القائــات و 
جهت گیری هــا را بــه همیــن ســمت ســوق 
داد. در ســوی مقابــل، اگــر تجمعــی بــا هــدف 
اســالمی  جمهــوری  بــا  همبســتگی  اعــالم 
 22 دی،   9 )تظاهرات هــای  بگیــرد  شــکل 
بهمن مــاه، تشــییع جنــازه ســردار ســلیمانی( 
باید تا حد ممکن آن را سانسور کرد و یا آن 
را در کلیشــه »تجمعــات سازمان دهی شــده 
از ســوی حکومــت« قالب بنــدی و ارائــه کــرد.

در  اعتراضــی  تجمعــات  همیــن  چنانچــه 
پایتخــت یــک کشــور غربــی صــورت گیــرد 
ســمت  بــه  بالفاصلــه  گفتمانــی  محــور 
رفتارهــای اغتشاشــگرانه معترضــان متمرکــز 
بــرای  سیســتماتیک  تالشــی  و  می شــود 
مدیریــت برداشــت ها در ایــن جهــت صورت 

می گیــرد.
 اعتراضـ  اغتشاش

در ایــران، هــر گونــه برخــوردی بــا افــرادی 
کــه بــا نفــوذ بــه اعتراضــات مردمــی قصــد 
منحرف کردن خواســته ها و مطالبات مردم 
بــه ســمت رفتارهــای خشــونت آمیز دارنــد 
بــه تفاســیر کلیشــه واری چــون »نبــود حــق 
اعتــراض« یــا »ســلب حــق اعتــراض از مردم« 
تقلیــل می یابــد، حــال آنکــه اگــر همــان رفتــار 
از ســوی پلیــس یــک کشــور غربــی، حتــی 
در برابــر معترضانــی کــه قصــد خشــونت 
ندارنــد انجــام شــود، تعبیــرش تــالش بــرای 
و  عمومــی  نظــم  در  اخــالل  از  جلوگیــری 
ــا آشــوب اســت. مــرداد 1390 کــه  ــه ب مقابل
پلیــس انگلیــس در منطقــه تاتنهــام واقــع 
در شــمال لنــدن یــک جــوان سیاهپوســت 
بیگنــاه بــه نــام »مــارک داگان« را بــه ضــرب 
گلولــه بــه قتــل رســاند، مــردم در اعتــراض 
بــه نژادپرســتی نهادینــه پلیــس انگلیــس 
دســت بــه تظاهــرات مســالمت آمیز زدنــد. 
شــبکه بی بی ســی بــرای ایــن تظاهــرات، تیتر 
»آشــوب در لنــدن« را برگزیــد و معترضــان را 
»غارتگــر« و »آشــوبگر« نامیــد. بــدون هیــچ 
توضیح بیشتر مشخص است که چنانچه 
مقام هــا یــا رســانه های ایــران از همیــن الفاظ 
برای توصیف کســانی اســتفاده کنند که در 
تجمعــات داخــل ایــران بــه خشــونت های 
واقعــی متوســل می شــوند، چــه مواجهــه ای 

در کار خواهــد بــود.

اعتراضات و آشوب های آبان اعتراضات و آشوب های آبان ۹۸۹۸ ایران؛  ایران؛ 

غربی ها چگونه ماجرا را روایت کردند 
چه حقایقی را پوشاندند؟
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در این بخش صفحات 
مثبت و پرمحتوای شبکه 
های اجتماعی
 به شما 
معرفی می شود

به سوی قله ی دانش
بخش از بیانات رهبر انقالب در دیدار نخبگان علمی

در هر بخش از نشــریه ی  » آســمان کویر « که این تصویر وجود دارد، قابلیت چندرســانه 
ای اســتفاده شــده و شــما مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بــه تماشــا و یــا شــنیدن مطلــب 

مــورد نظــر خــود بپردازیــد ...

رسم کتابخوانی
جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید

جهت ورود به صفحات اجتماعی
ماهنامه ی آسمان کویر
کلیک کنید ...
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@mbghalibaf

@panahian_ir

@aghigh.ir

https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/mbghalibaf/
https://www.instagram.com/panahian_ir/
https://www.instagram.com/aghigh.ir/
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/11/13920217_0122506-scaled.jpg
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/11/14000829_60146_l.mp4

