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سرمقاله اقتصاد دانش بنیان
 بازوی توانمند اقتصاد مقاومتی

]نهج البالغه، ص ۲۲۳[

ااَل اِنَّ فیهِ عِلَم مایَأتی و 
َالَحدیَث عَِن المَاضی وَ دَواءَ 
دائِکُم و نَظِم ما بَینَکُم؛

آگاه باشید که دانش 
آینده، اخبار گذشته و 
درمان دردهایتان و نظم 
میان شما در قرآن است.

امام علی )ع( می فرمایند :

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در اجــرای بنــد 
یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های 
کلــی برنامــه هفتــم را کــه پــس از مشــورت 
بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و 
بــا اولویــت پیشــرفت اقتصــادی تــوأم بــا 
عدالــت تعییــن شــده اســت، بــه ســران ســه 
قــوه، رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت 
و رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ابــاغ 

کردنــد.
 ۷ در  هفتــم  برنامــه  کلــی  سیاســتهای 
ســرفصل »اقتصــادی«، »امــور زیربنایــی«، 
»فرهنگــی و اجتماعــی«، »علمــی، فنــاوری و 
آموزشــی«، »سیاســی و سیاســت خارجی«، 
و  حقوقــی  »اداری،  امنیتــی«،  و  »دفاعــی 
قضایی« و در ۲۶ بند تصویب شده است.

خردادماه امسال نیز رهبر انقاب در دیدار 
نماینــدگان مجلــس بــر مســئله محوری در 
برنامــه هفتــم توســعه کشــور تأکیــد کــرده 
بودنــد. رســانه KHAMENEI.IR بــه همیــن 
مناســبت گفت وگویــی بــا آقــای حمیدرضــا 
ــی، رئیــس کمیســیون برنامــه و  حاجی بابای
بودجــه مجلــس شــورای اســامی داشــته 

اســت.

فعالیــت  از  تشــکر  بــا  انقــاب  رهبــر 
فشــرده اعضــاء و دبیرخانــه مجمــع در ارائــه 
نظــرات و مشــارکت فعــال قــوای ســه گانه 
سیاســت های برنامه هفتم توســعه را اباغ 
و تهیــه و تصویــب قانــون برنامــه هفتــم 
بــر پایــه ایــن سیاســتها را گامــی در جهــت 
برنامــه  دانســتند.  نظــام  اهــداف  تحقــق 
هفتــم توســعه بــا برنامه هایــی کــه پیــش از 

ایــن نوشــته شــده چــه تمایزاتــی دارد؟
خوبــی  بســیار  برنامــه   ششــم  برنامــه    *
بــود و رهبــر انقــاب هــم فرمودنــد برنامــه 
خوبــی اســت و بایــد اجــرا می شــد. مــن فکــر 
می کنم برنامه هفتم هم باید همان ســیاق 
برنامــه ششــم بــا رشــد و بــه روز نبودنــش 
باشــد مخصوصــاً مســائلی که مــا باید حتماً 
بــه آن اشــاره کنیــم و در برنامــه هفتــم بایــد 
بــه آن برســیم ایــن اســت کــه نشــانه های 
و  علمــی  شــاخص های  در  را  موفقیتمــان 
اقتصــادی رشــد بدهیــم؛ یعنی برنامه  هفتم 
مــا  اقتصــادی  شــاخص های  بتوانــد  بایــد 

را رشــد بدهــد و بتوانــد روحیــه مقاومــت 
تحریم هــای  علی رغــم  را  کشــور  اقتصــاد 
بی ســابقه ای کــه انجام شــده تقویــت کنــد. 
همچنیــن بایــد در برنامه  هفتم از تحریم ها 
مــوارد  در  خودکفایــی  بــه  رســیدن  بــرای 
گوناگون هم اســتفاده کنیم. کشــور را نباید 
بــا توجــه به وضعیــت تحریم بدهکار کنیم، 
بلکــه بایــد بــا توجــه بــه نیــاز منابــع داخــل 
ســعی کنیــم کــه برنامــه هفتــم را بــه شــکلی 
ــا اســتفاده از  برســانیم کــه کشــور بتوانــد ب
منابــع داخلــی اقتصــاد کشــور را پویــا کنــد. 
پیشــرفت علــم، صنعــت و فنــاوری هــم از 
مــوارد مهمــی اســت کــه در برنامــه هفتــم 
بایــد مدنظــر قــرار بگیرد و حتماً تأکید شــود 
و مــا بــر اســاس این هــا کار را دنبــال کنیــم.

تمــام  در  کشــور  کــردن  دانش بنیــان 
پایین دســتی،  و  باالدســتی  قســمت های 
اشــتغال و انتقــال کیفیــت نیــروی انســانی 
دانش بنیــان شــدن  بــه  توجــه  بــا  کشــور 
تولیــد از مــوارد مهمــی اســت کــه در برنامــه 
هفتــم بایــد بــه آن توجــه شــود و همــکاری 
الزم بیــن دولــت و مجلــس را می طلبــد. 
مــا بایــد مــاک و معیــار شــرکت هایمان را 
دانش بنیــان  ارزیابی هایمــان  اســاس  بــر 
و  نــوآوری  بدهیــم.  قــرار  تولیــد  شــدن 
مجموعــه  در  بایــد  را  اشــتغال آفرینی 
شــاخص های حیاتــی شــرکت های دانــش 

بنیــان بدانیــم و ســعی کنیــم کــه رویکردهــا 
دانش بنیــان  و  دولتــی  شــرکت های  در  را 
به ســمت منافــع ملــی، اشــتغال و تولیــد 
داخلــی تغییــر بدهیــم و بــا مصــرف داخلــی 
بیشــتر حرکــت کنیــم. بایــد از شــرکت های 
دانش بنیــان حمایــت کنیــم. بایــد در برنامــه 
هفتــم جلــوی خام فروشــی گرفتــه شــود و 
و  برویــم  محصــوالت  صــادرات  به ســمت 
محصــوالت خودمــان را رقابتی کنیم. برنامه 
هفتــم حتمــاً بایــد مبتنــی بــر سیاســت های 

کلــی اعامــی رهبــر انقــاب باشــد.
 

* یکــی از تأکیدهــای مهــم رهبــر انقــاب 
بــوده اســت کــه  ایــن موضــوع  بــه  ناظــر 
قانــون برنامــه هفتــم توســعه بــر اســاس 
سیاســت های کلــی تنظیــم شــود. تــا چــه 
ــه محقــق شــده اســت؟ ــن مطالب ــزان ای می

* مــا برنامــه  هفتــم را بــر اســاس بندهــای 
سیاســت های کلــی نوشــتیم. بایــد موبه مــو 
اجــرا  هفتــم  برنامــه  کلــی  سیاســت های 
شــود. اگر در جایی اجرا نشــود حتماً مجمع 
تشــخیص جلویــش را خواهــد گرفــت. از 
بــودن  ویژگی هــای برنامــه هفتــم مردمــی 
اســت. در واقــع، هــم برنامــه هفتــم مردمــی 
باشــد، هــم مســئولین مــا در ایــن برنامــه 
مردمــی بماننــد. اجــرای سیاســت های اصــل 
قــرار  مــاک  بایــد  هــم  انقــاب  رهبــر   ۴۴

بگیــرد. رشــد اقتصــادی بــدون نفــت بایــد 
موردتوجــه قــرار بگیــرد. مــا بایــد مصــرف 
کارهــای  بــرای  را  نفــت  فــروش  و  منابــع 
کنیــم.  بیشــتر  زیرســاخت ها  و  زیربنایــی 
بایــد از طریــق مالیــات هزینه هــای کشــور 
را تأمیــن کنیــم. بایــد از ظرفیــت شــورای 
بــرای  قــوا  ســران  اقتصــادی  هماهنگــی 
ــاً اســتفاده شــود.  ــی حتم سیاســت های کل
علــم و فرهنــگ بایــد در برنامــه  هفتــم جــزو 

ارکان کاری مــان قــرار بگیــرد.

تصویــب  اینکــه  آخــر  ســوال  به عنــوان   *
و ارائــه ایــن برنامــه  چــه تأثیــری بــر ســایر 
ســطوح دیگــر برنامه  ریــزی در کشــور دارد؟

* اصاً برنامه هفتم پیشانی کشور است؛ 
به نوعــی  برنامه  هــای کشــور  یعنــی همــه 
ــام برنامــه جمــع شــدند.  ــه ن ــی ب در ویترین
برنامــه هفتــم بودجــه  پنج ســاله اســت و 
بودجه هــای ســالیانه هــر کــدام یــک پنجــم 
از برنامــه هســتند. در واقــع، بودجه هــای 
یک ســاله اند؛  برنامــه   یــک  مــا  ســالیانه 
بنابرایــن، برنامــه  هفتــم حــرف اول و آخــر 
را در توســعه کشــور خواهــد زد و اگــر مــا 
بتوانیــم یــک برنامــه  خــوب تدویــن کنیــم 
گوناگــون  زمینه هــای  در  می توانیــم  حتمــاً 
قدم برداریم و رشــد خوبی را در ســال ۱۴۰۲ 

داشــته باشــیم، ان شــاءهللا.

برنامه  هفتم باید اقتصاد کشور را پویا کند

رهبــر معظــم انقــاب معنای اقتصــاد مقاومتی 
را چنیــن بیــان نمــوده انــد: »اقتصــاد مقاومــت 
معنایش این اســت که ما یک اقتصاد داشــته 
ــه رشــد اقتصــاد در  ــد رو ب باشــیم کــه هــم رون
کشــور محفــوظ بمانــد، هــم آســیب پذیــرى 
هایــش کاهــش پیــدا کنــد؛ یعنی وضــع اقتصاد 
کشــور و نظــام اقتصــادی جــوری باشــد کــه در 
مقابــل ترفندهــا دشــمنان، کــه همیشــگی و به 
شــکلهای مختلفــی خواهــد بــود، کمتــر آســیب 
ببینــد و اختالــی پیــدا کنــد. « همچنین ایشــان 
در جــای دیگــر ایــن مفهــوم را چنیــن معنــا 
میکننــد: »اقتصــاد مقاومــت فقــط جنبــه ی 
نفــی نیســت، ایــن جــوری نیســت کــه اقتصــاد 
مقاومتی معنایش حصار کشــیدن دور خود و

فقــط انجــام یــک کارهــای تدافــع باشــد. نــه، 
اقتصــاد مقاومتــی یعنــی آن اقتصــادی کــه بــه 
یــک ملــت امــکان میدهــد و اجــازه میدهــد کــه 
حتــی در شــرایط فشــار هــم رشــد و شــکوفای 

خودشــان را داشــته باشــند. « 
کاربــرد  بشــری،  علــوم  پیشــرفت  بــا  امــروزه 
دانش در زندگی انســان در تمامی عرصه های 
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی افزایــش یافته 
و اقتصــاد مبتنــی بــر علــم و دانــش و ضــرورت 
توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان در عرصــه

های اقتصادی اهمیت زیادی یافته است. 
در ایــن عرصــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی 

تواننــد موجــب تحــول در عرصه علــم و دانش و 
کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی شوند، 
این یافته ها می تواند درا جرای اصول اقتصاد 
مقاومتــی مــورد اســتفاده قــرار گیرد.بیانــات و 
ســخنان مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه 
موجب اهمیت و توجه به نقش برجســته ی 
شــرکتهای دانــش بنیان در تحــوالت و تغییرات 
اقتصــادی گشــت. رهبــر معظــم انقــاب در 
ــا جمعــی از محققــان و پژوهشــگران،  ــدار ب دی
عرصــه علــم و فنــاوری و مســئوالن شــرکت 
هــای دانــش بنیــان بــا تاکیــد قــرار دادن ایــن 
شــرکتها، لــزوم تحقق اقتصاد مقاومتــی را بیان 
داشــتند. از دیــد ایشــان، »شــرکت هــای دانــش 
بنیــان از بهتریــن مظاهــر و موثرتریــن مولفــه 
هــای اقتصــاد مقاومتی هســتند که مــی توانند 
اقتصــاد مقاومتــی را پایدارتــر کننــد«. رابطــه در 
هــم تنیــده اقتصــاد مقاومتــی بــا اقتصاد مبتنی 
بــر علــم و دانــش از طریــق شــرکت هــای دانــش 
بنیــان اســتحکام مــی یابــد. این شــرکتها هــم در 
تحقــق اقتصــاد دانش بنیان نقش دارنــد و هم 
مــی تواننــد در مــدل اقتصــاد مقاومتــی کارایی و 

کاربــرد داشــته باشــند.
قانــون حمایــت از شــرکتهای دانــش بنیــان، 
»شــرکتها و مؤسســات دانش بنیان شــرکت یا

مؤسســه خصوصــی یــا تعاونــی اســت کــه بــه 
ــروت، توســعه ی  ــم و ث ــی عل منظــور هــم افزای

اقتصــاد دانشــم حــور، تحقــق اهــداف علمــی و 
اقتصــادی )شــامل گســترش و کاربــرد اختــراع و 
نوآوری( و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه 
)شــامل طراحــی و تولیــد کاال و خدمــات( در 
حــوزه ی فناوریهــای برتــر و بــا ارزش افــزوده ی 
فــراوان، بــه ویــژه در تولیــد نــرم افزارهای مربوط، 
تشــکیل میشــود.« نکتــه هــای کــه باید همــواره 
در نظــر داشــت ایــن اســت کــه بــرای دســتیابی 
بــه اقتصــاد دانشــب نیــان، فقط تولیــد و توزیع 
اطاعــات و پرداختــن بــه آمــوزش و پژوهــش 
کافــی نیســت، بلکــه نکتــه ی مهم بــه کارگیری 
آنهــا در اســتفاده از منابــع اقتصــادی بــه صورت 
مســتمر و پایــدار اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
کاربــردی کــردن دانــش و اســتفاده ی مؤثرتــر از 
آن در گســترش ظرفیتهــا و ارتقــای درجــه بهــره 
بــرداری از منابــع ا ســت کــه تحقق یک اقتصاد 

دانشــبنیان را ممکــن میســازد.
نقــش شــرکتهای دانــش بنیــان زمانــی تحقــق 
عملــی مــی یابــد کــه دانشــگاهها بــا ابــزار علــم 
بــا دســتگاههای متولــی تولیــد در زمینــه هــای 
مختلف تشکیک مساعی داشته باشند و برای 
تولیــدات مــورد نیــاز ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی

بتوانــد در بازارهــای بیــن المللــی و منطقــه ای 
ایفــای نقــش بکنــد و ضمــن حفــظ اســتقال و 
عدم وابستگی به تولیدات خارجی سهمی در 

ارزآوری داشــته باشــد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی :
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بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در این دیدار با دانش آموزان بخش هایی از بیانات رهبر انقالب در این دیدار با دانش آموزان

آمریکا  ذره ذره  آب  می شود
ســـیزدهم آبان یک روز تاریخی اســـت، هم تاریخی است، 

هم تجربه اندوز و تجربه آموز اســـت.
تاریخـــی اســـت یعنـــی اینکـــه در ایـــن روز حوادثـــی اتفاق 
افتـــاده کـــه در تاریخ ماندنی اســـت این حـــوادث فراموش 

شـــدنی نیســـت، نباید هـــم فراموش بشـــود.
تجربه آمـــوز اســـت چـــون بـــه خاطر همیـــن حـــوادث، یک 
واکنشـــهایی بـــه وجود آمده اســـت کـــه آن واکنشـــها برای 
مـــا، برای آینده ی کشـــور، بـــرای آینده ی عمرخودتـــان، برای 
آینـــده ی ملتتـــان درس اســـت. از ایـــن تجربه ها اســـتفاده 
کنیـــد. آینـــده مال شماهاســـت دیگر. این روز هم تجســـم 
شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست، 
هـــم مغلـــوب شـــدن آمریکاســـت، یعنـــی این کســـانی که 
خیـــال میکنند آمریکا یک قدرت دســـت نخوردنی اســـت، 
بـــه حـــوادث ایـــن روز کـــه نـــگاه کنیـــم، معلوم میشـــود نه، 

کاماً آســـیب پذیر اســـت.

از اوایـــل انقـــالب ملت ایران را تحریم کردنـــد. در این چند 
ســـال اخیـــر شـــدیدترین تحریم ها را -که خودشـــان گفتند 
هرگـــز در طـــول تاریخ هیـــچ ملتی این جور تحریم نشـــده- 

علیه ایران اعمـــال کردید.
در فتنـــه ی ۸۸ صریحـــاً از فتنه گرهـــا حمایـــت کردید. قبل 
از آن اوبامـــا بـــه من نامه نوشـــته بود که ما بیاییم با شـــما 
همـــکاری کنیم، ما با شـــما دوســـت هســـتیم، بـــه تعبیر ما 
قســـم آیه کـــه ما قصد ســـرنگون کردن شـــما را نداریم؛ اما 
تا فتنه ی ۸۸ شـــروع شـــد، شـــروع کردند به حمایت کردن 
بـــه امیـــد اینکه شـــاید بتواند ایـــن فتنه به نتیجه برســـد و 

ملت ایـــران را به زانـــو در بیاورد.
شـــما آمریکایی ها ســـردار رشـــید ما را صریحاً اعام کردید 
که کشـــتید؛ کشـــتید و به آن افتخار کردید. گفتید دستور 
دادید. شـــهید ســـلیمانی صرفاً قهرمان ملـــی نبود. قهرمان 
منطقـــه بـــود. نقـــش شـــهید ســـلیمانی در رفع مشـــکات 
چنـــد کشـــور در منطقـــه نقش عظیـــم و بی همتایـــی بود. 
شـــما این مرد بزرگ و همراهانش را به شـــهادت رساندید. 

شـــهید ابومهدی المهندس و بقیـــه ی دیگران را.
شـــما از قاتان دانشـــمندان هســـته ای ما حمایـــت کردید. 
صهیونیســـت ها دانشـــمندان مـــا را یکی یکی به شـــهادت 
رســـاندند و شما از آنها حمایت کردید؛ محکوم که نکردید 
هیـــچ، حمایت کردید از آنها.شـــما میلیاردهـــا دالر از اموال 
ایـــن ملت را در کشـــورهای مختلف حبـــس کردید. چندین 
میلیـــارد کـــه اگـــر این پولهـــا در اختیـــار دولت خـــدوم مثل 
دولت کنونی قرار داشـــت خیلی کارهای خوب میتوانست 
بـــا آنهـــا انجام بدهد... غیـــر از آن اموالی کـــه از اول انقاب 
در آمریکا حبس شـــد.در بیشـــتر حـــوادث ضدّایرانی جای 
پـــای آمریکا را میشـــود دید. آن وقـــت اینها ادعا میکنند که 

ما دلســـوز ملت ایرانیم.

بـــاز دیـــروز مجـــدداً آمریکایی هـــا گفتند که بله ما دلســـوز 
ملـــت ایرانیـــم. دروغ محض با وقاحـــت تمام.

البتـــه اینها خیلی دشـــمنی کردند، اما به کوری چشـــم آنها 
ملت ایران بســـیاری از این دشـــمنی ها را خنثی کرد.

بعضـــی از ایـــن حـــوادث هـــم هنـــوز بیـــن مـــا باقی اســـت، 
فرامـــوش نکردیـــم. مـــا هرگز شـــهادت شـــهید ســـلیمانی را 
فرامـــوش نخواهیـــم کـــرد. ایـــن را بدانند. حرفـــی زده ایم در 
ایـــن مـــورد، پای آن حـــرف ایســـتاده ایم. در وقـــت خودش، 

ســـر جای خـــودش ان شـــاءهللا انجـــام خواهـــد گرفت.

نوجـــوان امـــروز برخـــالف نوجـــوان قدیـــم یک عنصـــر بالغ 
و عاقـــل اســـت؛ یک عنصـــر خردمند اســـت. زمـــان ما این 

جـــوری نبود.
نوجـــوان امـــروزی فکـــر میکنـــد تحلیـــل میکنـــد تحلیـــل را 
درســـت می فهمـــد، نکاتـــی بـــه نظـــرش میرســـد، جـــوان 
امروزی اهل تحلیل اســـت. انقاب اســـامی بود که جوان 
را بیدار کرد هم در دوران نهضت در آن ســـال آخر نهضت 
کـــه جوانهـــا آمدنـــد در میـــدان بـــه فرمـــان امـــام و هم بعد 
از نهضـــت تـــا امـــروز روز بـــه روز جوانهای ما رشـــد کردند. 
قـــدرت تحلیل دارنـــد، قدرت فهـــم حـــوادث را دارند. خب، 
حـــاال ایـــن یـــک حقیقتی اســـت. این حقیقـــت را همچنان 

کـــه مـــا می فهمیم دشـــمن هـــم می فهمد.
دشـــمن هـــم میفهمـــد که جـــوان امروز چشـــم و گوشـــش 
بـــاز و حواســـش جمـــع اســـت و هوشـــمند اســـت و قابـــل 
تحلیل اســـت، چه کار میکند؟ بیکار که نمی ماند دشـــمن. 
دشـــمن بـــرای اینکـــه ایـــن حالت جـــوان مـــا را خنثـــی کند 
شـــروع میکند محتـــوای ذهنی بـــرای جوان درســـت کردن. 

ایـــن حجم عظیم دروغ ها در شـــبکه های مجـــازی به خاطر 
این اســـت. این همه دروغ این همـــه خاف واقع این همه 
حرفهـــای انحرافـــی، ایـــن همه تهمـــت، برای این اســـت که 

بـــرای این ذهـــن فعّال، محتوا درســـت کند دشـــمن.
اینکـــه مـــن مـــدام میگویم جهـــاد تبیین بـــرای این اســـت. 
محتـــوا را قبـــل از اینکه دشـــمن محتوای غلـــط و انحرافی و 
دروغ درســـت کند شما محتوای دارای حقیقت و صحیح را 

درســـت کنیـــد و انتقـــال بدهید به ذهـــن جوانها.

ببینیـــد ایـــن قضیـــه ی شـــاهچراغ شـــیراز این چـــه جنایت 
بزرگـــی بـــود. آن پســـربچه ی پایـــه ی دوم یـــا پایه ی ششـــم 
یـــا پایـــه ی دهم، اینها چـــه گناهی کرده بودنـــد؟ آن طفلک 
شـــش ســـاله ای که پدر و مادر و برادرش را از دســـت داده 
ایـــن کوه ســـنگین غم را چـــرا بر دوش او انبـــار کردند؟ چرا؟ 
ایـــن بچه چـــکار کند با این غم بـــزرگ، غیرقابل تحمل، این 

جنایت، ایـــن جنایتهای بزرگی اســـت اینها.
آن طلبـــه ی جوان، طلبه ِی شـــهید جوان در تهـــران ــ آرمان 
ــــ او چه گناهی کـــرده بود؟ طلبهِ ی جوان، دانشـــجو  عزیـــز!ـ 
بوده آمده طلبه شـــده، متدیّن، مؤمن، متعبّد، حزب اللهی، 
شـــکنجه کننـــد زیـــر شـــکنجه او را بکشـــند، جســـدش را 
بیندازنـــد در خیابـــان، اینهـــا کارهای کوچکی اســـت؟ اینها 
که انـــد؟ ایـــن ]را[ باید فکر کرد؟ اینهـــا که اند؟ این بچه های 
مـــا که نیســـتند، ایـــن جوانهای ما که نیســـتند اینهـــا،  اینها 
که اند؟ از کجا دســـتور میگیرند؟ چرا این کسانی که مدّعیِ 
حقوق بشـــرند اینها را محکوم نکردند؟ چرا قضیه ی شیراز 

را محکـــوم نکردند؟ اینها طرفدار حقوق بشـــرند؟
اینها را بشناســـیم، اینها را بشناســـید. البته ما یقه ی اینها 
را رهـــا نخواهیـــم کرد، نظام جمهوری اســـامی به حســـاب 
این جنایتکارها خواهد رســـید حتماً.  هرکس ثابت بشـــود 
که همکاری داشـــته با این جنایتها در این جنایتها دســـتی 

داشـــته مجازات خواهد شـــد ان شـــاءهللا بدون تردید.

غربی هـــا در رسانه هایشـــان آمـــوزش تخریـــب میدهنـــد، 
آموزش اغتشـــاش میدهند، درســـت کردن کوکتل مولوتف 
یـــاد میدهنـــد، درســـت کـــردن بمب دســـتی یـــاد میدهند. 
اینها دلیل چیســـت؟ بحث این نیســـت کـــه اینها جنایت 
میکننـــد با ایـــن کار، خب بله جنایت اســـت امـــا انحطاط 
اســـت، ایـــن پســـتی اســـت، ایـــن نشـــان دهنـــده ی میزان 
انحطـــاط اخاقـــی یـــک دولت، یـــک مجموعـــه ی حکومتی 

اســـت که رســـانه اش این جـــوری عمـــل میکند.
در همیـــن اغتشاشـــات اخیـــر چند هفتـــه ای کشـــور ما در 
اینجـــا هم آمریکا نقش روشـــنی داشـــت، ایـــن اطاعیه ای 
کـــه وزارت اطاعـــات و ســـازمان اطاعـــات ســـپاه دادنـــد 

اطاعیـــه ی مهمّی اســـت. 
اینهـــا اطاعـــات بســـیار مهمـــی اســـت. نشســـتند نقشـــه 
کشـــیدند برای تهران، برای شـــهرهای بزرگ، برای شهرهای 

کوچـــک، برنامه ریـــزی کردند، ایـــن کارها را.
ایـــن کارهـــا را حـــاال ظاهـــر قضیه این اســـت که مثـــاً یک 
مشـــت جـــوان یـــا نوجـــوان در میدان انـــد خب ایـــن جوان 
و نوجـــوان بچه هـــای خـــود ما هســـتند، مـــا با اینهـــا بحثی 

نداریم اینها هیجان اســـت، احساســـات است، یک قدری 
بی دقّتـــی در فهم مســـائل اســـت. کســـانی هســـتند که با 
نقشـــه وارد میدان شـــدند. این را عـــرض میکنم برنامه هم 
ایـــن اســـت کـــه بلکـــه بتوانند ملـــت ایـــران را با خودشـــان 
همـــراه کننـــد، کاری کنند که ملت ایران عقیده اش بشـــود 

عقیده ی ســـران انگلیـــس و آمریکا.
البته ملت ایران زد توی دهنشـــان، بعـــد از این هم خواهد 
زد تـــوی دهنشـــان.  آن کســـانی کـــه طراحـــی کردنـــد و در 
میـــدان عمـــل بـــا نیّـــت و بـــا نقشـــه و با فهـــم وارد شـــدند 
ایـــن خیلـــی مهم اســـت بـــرای مـــا اینهـــا مرتبـــط بودنـــد با 

دســـتگاه های خارجـــی.

ایـــن اتفاقات این چند هفته صرفاً یک اغتشـــاش خیابانی 
نبـــود. ایـــن برنامه های خیلـــی عمیق تری بود. دشـــمن یک 

جنگ ترکیبی را شـــروع کرد، یـــک جنگ ترکیبی.
ایـــن را بنـــده از روی اطاع عرض میکنم به شـــما. دشـــمن 
یعنی آمریکا، اســـرائیل، بعضی از قدرتهای اروپایی موذی و 
خبیـــث، بعضی از گروهها و گروهکها، همه ی امکاناتشـــان 

را وارد میدان کردند.
دســـتگاههای  یعنـــی  چـــه؟  یعنـــی  امکانـــات  همـــه ی 
اطاعاتی شـــان را، دســـتگاههای رسانه ای شـــان را، ظرفیت 
فضای مجازی شـــان را، استفاده از تجربه های گذشتهَ شان 
را، خـــب اینها در ایران تجربه دارند دیگر، ســـال ۷۸ تجربه 
دارنـــد، ۸۸ تجربـــه دارنـــد، ســـالهای بعـــدی تجربـــه دارنـــد، 
شکســـت خوردنـــد آن جاهـــا، از آن تجربه هـــا اســـتفاده 

میکننـــد، اینهـــا را هـــم آوردنـــد در میـــدان آوردند.
همه ی این ظرفیتها را دشـــمن وارد میدان کرد در این چند 
هفتـــه بـــرای اینکه بتواند بر ملت ایـــران فائق بیاید. عرض 
کـــردم ملـــت به معنای واقعـــی کلمه توی دهنشـــان زد، به 

معنای واقعی کلمه، ناکامشـــان کـــرد ملت ایران.

عالئـــم زیادی وجود دارد که نظم کنونـــی جهان دارد تغییر 
پیـــدا میکنـــد، نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شـــد.

نقـــش مـــا، مـــا ایرانی ها جایـــگاه مـــا ایرانی هـــا در این نظم 
جدیـــد چیســـت؟ ایـــن ســـئوال مهـــم اســـت. نمیشـــود به 
دقـــت گفـــت که نظـــم این  چنینی اســـت اما میشـــود یک 
خطوطـــی را ترســـیم کـــرد، یـــک خطوط اساســـی هســـت 
کـــه ایـــن نظم جدیـــد مطمئناً ایـــن خطوط اساســـی در آن 

. هست
یکـــی از آن خطوط عبارت اســـت از انزوای آمریکا، در نظم 
جدیـــد جهانـــی آمریـــکا منزوی خواهـــد بود بـــر خافی آنی 
که ده، بیســـت ســـال پیـــش بوش پـــدر گفت امـــروز تنها 

قدرت مســـلط دنیا آمریکاســـت.
خـــط اساســـی دوم، انتقـــال قـــدرت سیاســـی و اقتصادی و 
فرهنگی و حتی علمی از غرب به آســـیا؛ آســـیا خواهد شـــد 
مرکـــز دانـــش، مرکز اقتصـــاد، مرکـــز قدرت سیاســـی، مرکز 

قـــدرت نظامی.
خـــط اساســـی ســـوم، فکـــر مقاومـــت و جبهـــه ی مقاومت 
گســـترش خواهـــد یافت که مبتکـــرش جمهوری اســـامی 

اســـت. فکـــر مقاومـــِت در مقابـــل زورگویی.
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تسخیر النه جاسوسی پاسخ 
دشمنی های آمریکا بود

رهبـــر انقاب در دیـــدار دانش آموزان با اشـــاره 
بـــه تســـخیر النه جاسوســـی در ســـیزدهم آبان 
۱۳۵۸ اسناد بدســـت آمده توسط دانشجویان 
را آشـــکار کننده توطئه های آمریـــکا علیه ملّت 
ایـــران دانســـتند و تأکیـــد کردند: »این ]اســـناد[ 
نشـــان میدهـــد کـــه آمریکایی ها در ایـــن مدّتی 
کـــه در ایـــران حضور داشـــتند ـــــ یعنی مثـــاً از 
ــــ چه کارهایـــی در ایران  حـــدود ســـال ۲۸ و ۲۹ـ 
چـــه خیانتهایـــی  و  توطئه هایـــی  چـــه  کردنـــد، 

انجـــام دادند.« 
در یادداشـــتی بـــه قلـــم آقای دکتر فـــؤاد ایزدی، 
دانشـــیار گـــروه مطالعـــات آمریکا در دانشـــگاه 
تهران نگاهی به دالیل تســـخیر النه جاسوسی 
خـــط  پیـــرو  مســـلمان  دانشـــجویان  ســـوی  از 
امـــام)ره( و تفســـیر این اقدام براســـاس قوانین 

بین المللی داشـــته اســـت.
کنوانســـیون  بین الملـــل،  قوانیـــن  در  مـــا 
مرتبـــط  مباحـــث  کـــه  داریـــم  را  ویـــن   ۱۹۶۳
کنوانســـیون  ایـــن  ذیـــل  ســـفارتخانه ها،  بـــا 
تعریف شـــده اســـت. بنـــد چهل کنوانســـیون، 
مصونیـــت  را  کنســـولگری ها  و  ســـفارتخانه ها 
می دهـــد و بنـــد ۳۱ هـــم، راجـــع بـــه مصونیـــت 
دیپلمات هاســـت. زمانـــی کـــه صحبـــت از ایـــن 
مصونیت هـــا می شـــود، بـــه همیـــن بنـــد چهـــل 
و بنـــد ۳۱ اشـــاره می شـــود؛ منتها کنوانســـیون، 
یـــک بنـــد ۴۱ هـــم دارد کـــه زمانی که کشـــوری 
ایـــن مصونیت را دریافت کـــرد، دو نکته را باید 

کند. رعایـــت 

نقض ماده ۴۱ کنوانسیون وین توسط سفارت 
آمریکا در تهران

نکته اول این اســـت که باید به قوانین کشـــور 
میزبـــان احتـــرام بگـــذارد. اینکه ســـفارتخانه ای 
مصونیـــت دارد، به معنـــی نقض قوانین کشـــور 
میزبـــان نیســـت که مـــا قوانین را نقـــض کنیم، 
نکتـــه  باشـــیم.  داشـــته  مصونیـــت  هـــم  بعـــد 
دوم ایـــن کـــه در امـــور داخلـــی کشـــور میزبـــان 
دخالـــت نکنـــد. ایـــن هم نکتـــه مهمـــی در ماده 

۴۱ کنوانســـیون ۱۹۶۳ ویـــن اســـت.
نقـــض  را   ۴۱ مـــاده  ســـال ها  آمریکایی هـــا، 
می کردنـــد، یعنـــی هـــم قوانیـــن ایـــران را نقض 
می کردنـــد و هـــم در امـــور داخلـــی ایـــران خیلی 
فراتـــر از دخالت، ورود داشـــتند. اوالً ســـال ۳۲ 
کودتـــا کردنـــد؛ یعنـــی حکومـــت ایـــران را عوض 
کردنـــد کـــه جرم بزرگ تـــری از دخالـــت در امور 
داخلی اســـت. ثانیـــاً صدها و هزاران شـــاهد از 
دخالـــت در امور داخلـــی ایران وجود دارد. تمام 
خاطـــرات ســـفرای آمریکایـــی در ایـــن ســـال ها 
یـــا همین اســـناد النه جاسوســـی در دســـترس 
اســـت؛ از ایـــن جهـــت آمریکایی هـــا عمـــاً برای 
ســـالیان متمـــادی، از کنوانســـیون ۱۹۶۳ ویـــن 
خـــارج شـــده بودند و اصـــاً داخل کنوانســـیون 
بســـیار  ایـــن شـــکل  بـــه  کـــه  زمانـــی  نبودنـــد. 
گســـترده کنوانســـیون را نقـــض کـــردی، دیگـــر 
نمی توانـــی ادعـــا کنـــی کـــه بنـــد چهـــل یـــا بنـــد 
۳۱ را اجـــرا کنیـــد. بلـــه، تعرض به ســـفارتخانه 
خاف اســـت. بنـــد ۳۱ و چهل کنوانســـیون این 
را می گویـــد؛ منتهـــا آن ســـاختمان، ســـاختمان 
ســـفارتخانه نبـــود. بـــر اســـاس هـــزاران مدارکی 
کـــه وجود دارد، ســـال ها همان النه جاسوســـی 

اســـت. بوده 
مســـئله بعـــد اینکـــه عملکـــرد دانشـــجویان هم 
کار هیجانـــی نبـــود. کاری بســـیار عقانـــی بود. 
چـــرا؟ چون جلوی نقـــض همان کنوانســـیون را 
گرفتنـــد؛ یعنـــی زمانـــی که شـــما یقیـــن حاصل 
کردیـــد کـــه آمریکایی هـــا قوانیـــن بین الملـــل را 
دارنـــد نقض می کننـــد، اگر از نقـــض آن قانون 
جلوگیـــری کنیـــد، کار غیـــر عقانی یـــا هیجانی 

. نیست
ممکـــن اســـت گفته بشـــود که چـــرا دولت این 
کار را نکرد؟ چرا دانشـــجویان این کار را کردند؟ 
بلـــه، شـــاید دولـــت هـــم می بایســـت بـــه ایـــن 
حـــوزه ورود پیـــدا می کـــرد؛ منتهـــا ماه هـــای بعد 

از پیـــروزی انقـــاب، دولت ایـــران دولتی خیلی 
قوی نبوده اســـت و به خاطر تحـــوالت انقاب، 
شـــاید آن وظایفـــی را که در این حوزه داشـــته، 
نتوانســـته اســـت درســـت اجـــرا بکنـــد و اتفاقاً 
ایـــن نکتـــه کـــه بعضـــی وقت هـــا شـــهروندان 
بکننـــد،  قانـــون  اعمـــال  تواننـــد  مـــی  معمولـــی 
جـــزو اصولـــی اســـت کـــه در همـــه ایالت هـــای 
خـــود آمریـــکا بدون اســـتثنا، به آن توجه شـــده 
و رســـمیت دارد. بـــه آن می گوینـــد: »ســـیتیزن 
اَرســـت«؛ یعنـــی اگـــر شـــما ببینیـــد کســـی دارد 
کار خـــاف قانـــون می کند و بعـــد در آن اطراف 
هـــم، پلیس نیســـت یا حتی اگر هســـت، شـــما 
هـــم می توانیـــد وارد بشـــوید و جلـــوی آن کار را 

بگیرید.

حمایت استاد آمریکایی از اقدام دانشجویان 
ایرانی

»ســـیتیزن« یعنی شـــهروند. شـــهروند می تواند 
چـــه  کنـــد.  دســـتگیر  یعنـــی  کنـــد؛  »اَرســـت« 
دانشـــجویان  را.  خـــاف کار  افـــراد  را؟  کســـی 
جاسوســـان  کردنـــد؟  چـــه کار  امـــام)ره(  خـــط 
آمریکایـــی را در تهـــران دســـتگیر کردند. به قول 
آمریکایی هـــا »ســـیتیزن اَرســـت« کردنـــد. حاال 
کشـــورهای دیگـــر ممکن اســـت این مســـئله را 
نداشـــته باشـــند. آمریکایی هـــا ادعـــا می کننـــد 
کـــه ســـفارت ما خاک ماســـت. اگر آن ســـفارت 
خـــاک آمریکاســـت، اتفاقـــاً قوانیـــن آمریـــکا در 
آنجا اجرا شـــد. »سیتیزن اَرســـت« اتفاق افتاد. 
کارهای جاســـوس هایی متوقف شـــد که خاف 
قوانیـــن ایـــران و خـــاف قوانیـــن بین الملـــل و 
در پوشـــش دیپلماتیـــک، دنبـــال فعالیت هـــای 
تخریبـــی بودنـــد و این نکته را هـــم می دانید که 
در همـــان ســـال، آقـــای دکتر ریچـــارد فالک که 
اســـتاد تمام دانشـــگاه پرینســـتون بـــود و هنوز 

هـــم زنـــده اســـت، مقالـــه ای نوشـــت بـــا همین 
کـــردم  عـــرض  مـــن خدمتتـــان  کـــه  مفاهیمـــی 
دانشـــجویان  پاســـخ  و  عملکـــرد  از  به نوعـــی  و 
حمایـــت کـــرد کـــه البتـــه خیلـــی هـــم بـــرای این 
کارش هزینـــه داد و خیلـــی در آمریـــکا اذیـــت 
شـــد که به عنوان آمریکایی، داخـــل آمریکا این 

کار را کـــرد.
درنهایـــت، کاری کـــه دانشـــجویان کردند هم از 
نظـــر عقلـــی، هم از نظـــر قانونی و هـــم از نظر 
سیاســـی بســـیار مهـــم بـــود و برای همیـــن هم، 
حضـــرت امـــام )ره( تســـخیر النـــه جاسوســـی را 
انقـــاب دوم خواندند که مهم تر از انقاب اول 
اســـت. چون در انقـــاب اول، نوچه های آمریکا 
در ایـــران اخـــراج شـــدند؛ ولـــی آن بـــت بـــزرگ 
هنـــوز در ایـــران حضور داشـــت، دفتر داشـــت، 
النه جاسوســـی داشـــت. انقـــاب دوم بزرگ تر 
بـــود. چـــرا؟ چـــون بـــت بـــزرگ را شکســـت و از 
ایـــران اخـــراج کـــرد. به نظـــر مـــن اگـــر تســـخیر 
النـــه اتفـــاق نمی افتاد، تکرار کودتـــای ۲۸ مرداد 
ســـال ۳۲، امـــری غیرمترقبه نبـــود؛ به هر حال، 
آمریکایی هـــا تـــا آخریـــن لحظـــه از رژیـــم شـــاه 
حمایـــت کردنـــد. بعـــد از فروپاشـــی رژیم شـــاه 
هـــم تـــا آخریـــن لحظـــه تـــا قبـــل از فوت شـــاه 
از او کامـــاً حمایـــت کردنـــد. در دولـــت آمریکا 
اختاف نظـــر بـــود؛ یعنـــی ســـایروس ونـــس که 
وزیـــر خارجـــه آمریکا و برژینســـکی که مشـــاور 
امنیـــت ملی کارتر بـــود، اختاف نظر داشـــتند. 
برژینســـکی معتقـــد بـــود کـــه تا آخریـــن لحظه 
بایـــد از شـــاه حمایـــت بشـــود؛ ولی ســـایروس 
ونـــس شک وشـــبهه داشـــت و البتـــه درنهایت 
مـــوارد  همـــه  در  را  برژینســـکی  نظـــر  کارتـــر، 
اختافـــی پذیرفـــت و از این جهـــت، باید از روز 
۱۳ آبـــان تجلیـــل بشـــود؛ به خاطـــر کار بســـیار 

مهمـــی کـــه در ایـــن روز اتفـــاق افتاد.
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نقــض  بــه  منجــر  تروریســتی  اقــدام  ایــن 
حاکمیــت دو کشــور، اصــول مســلم شــناخته 
شــده حقــوق بیــن الملــل و همچنیــن نقــض 
تعهــدات بیــن المللــی در خصــوص حمایــت 
حمایــت  مــورد  رســمی  هــای  شــخصیت  از 

اســت. شــده  بین المللــی 
رئیــس قــوه قضاییــه در نامــه ای خطــاب بــه 
رئیــس شــورای عالــی قضایــی عــراق خواســتار 
مجــازات  و  محاکمــه  رســیدگی،  در  تســریع 
مرتکبــان تــرور ســپهبد شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی و همراهــان ایشــان شــد.
غامحســین  والمســلمین  االســام  حجــت 
محســنی اژه   ای ایــران طــی نامــه ای بــه فائــق 
زیــدان، رئیــس شــورای عالــی قضایــی عــراق 
ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری ســه دور 
مذاکــرات کمیتــه تحقیقــات مشــترک میــان 
مقامــات قضایــی دو کشــور، نتایــج حاصــل از 
ایــن همــکاری مشــترک را نشــان دهنــده اراده 
دو کشــور جهــت مبــارزه بــا تروریســم، برقراری 

عدالــت، حفــظ صلــح و امنیــت و گســترش 
روابــط دوســتانه بــه خصــوص همکاری هــای 

دوجانبــه قضایــی دانســت.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  قضاییــه  قــوه  رئیــس 
تــرور ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، 
از همراهــان  نفــر  و ۸  المهنــدس  ابومهــدی 
ایشــان توســط دولت مــردان آمریــکا و ســایر 
ایــادی آن هــا در خــاک عــراق مغایــر بــا صلــح و 
امنیــت بیــن المللــی اســت،  افــزود: ایــن اقــدام 
نقــض حاکمیــت دو  بــه  تروریســتی منجــر 
کشــور، اصــول مســلم شــناخته شــده حقــوق 
بیــن الملــل و همچنیــن نقــض تعهــدات بیــن 
المللــی در خصــوص حمایــت از شــخصیت 
هــای رســمی مــورد حمایــت بین المللــی شــده 

اســت.
حجت االســام و المســلمین محســنی اژه  ای، 
تصریــح کــرد: اگــر چــه ایــن اقــدام تروریســتی 
بــا  آمریــکا  وقــت  جمهــور  رئیــس  توســط 
ســایر  و  رســمی  مقامــات  برخــی  مشــارکت 

کشــورها صــورت گرفتــه اســت، لکــن ســمت 
آن هــا مانــع مســئولیت و مجــازات نیســت و 
اقدامــات آغــاز شــده در دســتگاه قضایــی عــراق 
آن کشــور  اراده  و  عــزم  نشــان دهنــده  نیــز 
جهــت دســتگیری، محاکمــه و مجــازات ایــن 

جنایتــکاران اســت.
رئیــس دســتگاه قضــا در ادامــه یــادآور شــد: 
الزمــه برقــراری عدالــت، رعایــت اصــل ســرعت 
در رســیدگی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه اقــدام 
تروریســتی مذکــور در خــاک عــراق روی داده و 
از زمــان وقــوع آن بیــش از دو ســال گذشــته 
اســت صــدور دســتور تســریع در رســیدگی، 
ایــن جنایــت  محاکمــه و مجــازات مرتکبــان 
مــورد درخواســت ملــت ایــران اســت. در ایــن 
راســتا، قــوه قضاییــه جمهــوری اســامی ایــران 
همچنــان آمــاده تــداوم همــکاری ها با دســتگاه 

قضایــی جمهــوری عــراق اســت.
حجت االســام و المســلمین محســنی اژه ای، 
در پایــان از درگاه خداونــد متعــال بــرای دولــت 

عــراق،  جمهــوری  بــرادر  و  دوســت  ملــت  و 
توفیــق و ســربلندی مســألت کــرد.

تسریع در رسیدگی، محاکمه و مجازات مرتکبان 
ترور شهید قاسم سلیمانی

اژه ای طی نامه ای  به شورای عالی قضایی عراق خواستار شد؛

وزیر امور خارجه در حکمی 
عباسعلی کدخدایی را به سمت 
مشاور وزیر و رئیس کمیته ویژه 
پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده 
ترور و شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی منصوب کرد.

کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری 
حقوقی و بین المللی پرونده ترور 
شهید سلیمانی شد

به گزارش گروه سیاست 
خارجی خبرگزاری فارس، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
در حکمی عباسعلی کدخدایی را به 
سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته 
ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی 
پرونده ترور و شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی منصوب کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در حکم 
انتصاب کدخدایی ابراز امیدواری 
کرده است که وی با توکل به 
الطاف خداوند و با بهره گیری 
از ظرفیت وزارت امور خارجه در 
عرصه حقوقی و بین المللی، برای 
احقاق حقوق سردار دلها شهید 
سلیمانی موفق باشد.

پیش از این محسن نذیری اصل 
سفیر فعلی جمهوری اسامی 
ایران در مقر سازمان ملل در وین 
مسئولیت کمیته ویژه پیگیری 
حقوقی و بین المللی پرونده ترور 
شهید سلیمانی را عهده دار بود.

کدخدایی رئیس 
کمیته ویژه پیگیری 
حقوقی و بین المللی 
پرونده ترور شهید 
سلیمانی شد

طی حکمی از سوی وزیر امور خارجه :

اهمیــت  بــر  تأکیــد  بــا  معروفــی  ســردار 
و  قاســم  حــاج  مراســم  ســالگرد  ســومین 
لــزوم اســتفاده از ایــن فرصــت بــرای تبییــن 
حقیقــت انقــاب اســامی گفــت: امســال 
مســئولیت رســانه و فضــای مجــازی بیشــتر 

از ســال گذشــته اســت.
نخســتین  در  معروفــی،  حســین  ســردار 
جلســه ســتاد برگزاری ســومین سالگرد حاج 
قاســم، ایام ســالگرد را بهترین فرصت برای 
تبییــن حقیقــت انقــاب اســامی و بــرای 
جهــاد تبییــن دانســت و تصریــح کــرد: مــا 

نمــی خواهیم}فقــط{ خاطــره بگوییــم.
معــاون هماهنــگ کننــده ســازمان بســیج 
ســابق  فرمانــده  و  کشــور  مســتضعفین 
بــه  توجــه دادن  بــا  اســتان  ثــارهللا  ســپاه 
ایــن موضــوع کــه طــرح موضــوع »مکتــب 
حــاج قاســم« توســط مقــام معظــم رهبــری 
ــرای  ــه را ب ــر معظــم ل ــن تدبی انجــام شــد؛ ای
مصونیــت انقــاب و ملــت ایــران دانســت 
و تصریــح کــرد: خــاء جــدی در کشــور در 
موضــوع اندیشــه حــاج قاســم وجــود دارد که 
ــم و بدانیــم کــه  ــه ایــن حــوزه بپردازی ــد ب بای
هــر کجــا بــا تفکــر امامیــن انقــاب ورود کنیم 

موفــق خواهیــم بــود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اغتشاشــات اخیــر 
کشــور گفــت: شــاید برخــی بگوینــد مــا از 
دار  جریحــه  قاســم  حــاج  حرمــت  هتــک 
شــدیم امــا مــا از هتــک حرمــت قــرآن، اهــل 
بیــت و مســاجد بیشــتر جریحــه دار شــدیم 
و تنها بحث حاج قاســم ســلیمانی نیســت؛ 
ــه اربعیــن  کینــه ای کــه دشــمنان نســبت ب
داشــتند، نســبت بــه حــاج قاســم بــود کــه 

اینجــا آن را عملیاتــی کردنــد و نگذاشــتند 
زیبایــی اربعیــن معلــوم شــود و ایــن  اتفــاق 

ــد. ــخ کردن ــه کام ملــت را تل ــزرگ را ب ب
بــا  قاســم  برخوردحــاج  معروفــی  ســردار 
مــدل مدیریتــی  را  مــردم  اقشــار مختلــف 
اســامی اســت دانســت و افزود: اگر کســی 
فکــر کنــد حــاج قاســم در مبــارزه بــا اشــرار 
عالــم در جبهــه مقاومــت ســردار دلهــا شــد، 
اشــتباه اســت زیــرا حــاج قاســم در هشــت 
ســال دفــاع مقــدس نیــز ســردار دلهــا بــود و 
از زمــان جنــگ تاکنــون همــان حــاج قاســم 

بــود.
ســالگرد  راهبــردی  ســتاد  تشــکیل  از  وی 
ــر داد و  شــهادت حــاج قاســم در کشــور خب
بــا بیــان اینکــه در کرمــان و تهــران کار بــه 
ســپاه واگــذار شــده و در ۲۹ اســتان دیگــر 
بــه بســیج بــا مســئولیت بنــده؛ اعــام کــرد: 

در اســتان هــا هفتــه مقاومــت را بــا برنامــه 
هــای مختلــف برگــزار خواهیــم کــرد و بایــد 
محوریــت برنامــه هــا تبیین ماهیــت انقاب 
بــرای  فرصــت  بهتریــن  و  باشــد  اســامی 
ایــن کار ایــام ســالگرد شــهادت حــاج قاســم 

ســلیمانی اســت.
معــاون هماهنــگ کننــده ســازمان بســیج 
راه  بینــی  پیــش  از  کشــور  مســتضعفین 
انــدازی ۵۰۰ موکــب و صدهــا هــزار نفــر زائــر 
خارجــی در ایــام  ســومین ســالگرد شــهادت 
حــاج قاســم در کرمــان خبــر داد و گفــت: 
امســال مســئولیت رســانه و فضــای مجــازی 
بیشــتر از ســال گذشــته اســت و کار بزرگــی 
انجام می شــود که باید روی آن کار شــود و 
ایــن هنــر انقــاب اســامی و بچــه هــای حــاج 

قاســم اســت.
وی بر تمرکززدایی برنامه ها از مرکز اســتان 
و توزیــع آن در ســطح اســتان تأکیــد کــرد و 
افــزود: ســال گذشــته حرکــت هــای خوبی در 
شهرســتان هــا انجــام شــد امــا برنامــه هــای 
ســالگرد ســوم بایــد متفــاوت و معنــادار برای 
انقــاب باشــد و جبهــه مردمــی آمادگــی برای 

حرکــت هــای خــوب دارد.
ســردار معروفــی در پایــان بــر توجــه بــه ایــن 
بــه  قاســم  حــاج  شــخصیت  کــه  موضــوع 
تــراز تقریــب مذاهــب  عنــوان شــخصیت 
پذیرفتــه شــده و ایــن موضوع باید برجســته 
شــود؛ بیــان کــرد: بایــد پژوهشــکده شــهید 
هماهنــگ  مکتــب  ســتاد  بــا  قاســم  حــاج 
باشــد و جلــوی قرائــت هــای متعــدد روی 

شــهید ســلیمانی و مکتــب گرفتــه شــود.

سردار معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور:

مسئولیت رسانه و فضای مجازی در سومین 
سالگرد حاج قاسم بیش از گذشته است

برای مشاهده ی هر لوح بر روی آن کلیک نمائید.

لوح نگار

https://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/m_1667478196-1-15.mp4
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/51173/B/14010726_0151173.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/51221/B/14010802_0151221.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/51253/B/14010811_0251253.jpg
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ــا توجــه بــه جنایــات ضــد حقــوق بشــری آمریــکا علیــه  ب
مــردم ایــران و ســایر ملت هــا در مقاطــع مختلــف تاریخــی 
و نام گــذاری هفتــه ای تحــت عنــوان »هفتــه بازخوانــی و 
افشــای حقوق بشــر آمریکایــی «، بنیــاد شــهید ســلیمانی 
بــه گفتگــو بــا آقــای وحیــد جــال زاده، رئیــس کمیســیون 
یازدهــم  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 

پرداختــه اســت.
تبییــن و تحلیــل شــما نســبت بــه رعایــت مســئله حقــوق 
بشــر توســط آمریــکا چیســت و مصادیــق تاریخــی نقــض 

ایــن حقــوق توســط ایــن کشــور را تشــریح بفرمائیــد؟
زور  زبــان  بین الملــل  روابــط  زبــان  امــروز  جهــان  در 
بــوده و هــر کشــوری کــه قــدرت بیشــتری داشــته باشــد 
می توانــد در راســتای امیــال و اهــداف خــود حرکــت بکنــد؛ 
در همیــن راســتا آمریــکا و برخــی از کشــورها غربــی از 
ایــن قاعــده بــه نفــع منافــع خودشــان اســتفاده کــرده 
و از مســئله حقــوق بشــر بــه عنــوان ابــزاری بــرای نیــل 
بــه مقاصدشــان ســود می جوینــد.  امــروزه حقو ق بشــر 
ابــزار سیاســی آمریــکا و دولت هــای غربــی بــرای ایجــاد 
ازجملــه  آزادی خــواه  و  مســتقل  دولت هــای  بــه  فشــار 
جمهــوری اســامی ایــران اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه امــروز حقوق بشــر در بیشــتر مواقــع توســط آمریــکا 
و کشــورهای غربــی در دنیــا نقــض شــده و آمریــکا خــود 
در ایــن بیــن مهمتریــن و بزرگتریــن ناقــض حقوق بشــر 
اســت چــرا کــه هــم در حــق ملــت خــود در داخــل آمریــکا 
و هــم در حــق ملت هــای دیگــر اقدامــات ضــد حقــوق 
بشــری انجــام داده اســت و بیشــترین جنگ هــا بعــد از 
جنــگ جهانــی دوم توســط آمریکایی هــا آغــاز یــا حمایــت 
شــده اســت. بــه طــور مثــال، امــروز آمریــکا در یمــن،  
عــراق، ســوریه و افغانســتان حضــور فیزیکــی داشــته، 
ــا از  ــه انجــام عملیــات کــرده وی در مــواردی راســاً اقــدام ب
کــه  می کنــد  حمایــت  جنگ افــروز  دولت هــای  بعضــی 
نتیجــۀ ایــن جنگ هــا و اقدامــات، نقــض حقــوق اولیــۀ 
انســانی اســت. در همــۀ کنوانســیون ها حملــه بــه زنــان 
و کــودکان تقبیــح شــده اســت، امــروز در یمــن، در جنــگ 
۷ ســاله کــودکان و زنــان بی شــماری کشــته شــده اند، در 
ــادی توســط ســربازان آمریکایــی  افغانســتان عملیــات زی
علیــه خانواده هــای بی دفــاع افغانســتانی رخ داده اســت، 
ســال های  فاصلــۀ  در  کشــور  ایــن  پلیــس  آمریــکا،  در  
ــل  ــه قت ــا ۲۰۲۰ بیــش از هــزار شــهروند خــود را ب ۲۰۱۷ ت
ــان را رنگین پوســتان و  رســانده کــه متاســفانه بیشــتر آن
اســپانیایی تباران )آمریــکای  التین تبــار( تشــکیل می دهنــد 
و ایــن نشــان دهنده ایــن واقعیــت اســت کــه آمریکایی هــا 
حتــی بــه شــهروندان خودشــان نیــز  رحــم نمی کننــد؛ ۵ 
درصــد جمعیــت دنیــا در آمریــکا زندگــی می کننــد درحالی 
کــه ۲۵ درصــد زندانیــان دنیــا در آمریــکا حضــور دارنــد 
و همیــن امــر ســبب شــد تــا امــروزه آمریــکا بزرگتریــن 
زنده بــان دنیــا نــام بگیــرد، آمریکایی هــا در سوءاســتفاده 
از اطاعــات شــخصی شــهروندان خودشــان هیــچ اِبایــی 
و  دولتــی  دســتگاه های  اختیــار  در  را  آنهــا  و  ندارنــد 
حتــی بخــش خصوصــی قــرار می دهنــد کــه همــۀ اینهــا 

نقــض حقــوق شــهروندی، نقــض حقــوق اولیــۀ انســانی 
و نقــض حقوق بشــر اســت. دولــت آمریــکا در داخــل و 
خــارج از مرزهــای ایــن کشــور، مســتمراً اقــدام بــه نقــض  
حقوق بشــر کــرده اســت امــا در عیــن حــال در اقدامــی 
مضحــک و خنــده دار کشــورهایی را کــه بــه قوانین داخلی 
خودشــان عمــل می کننــد متهــم بــه  متهــم بــه نقــض 
هیــچ  کشــورها  ایــن  حالیکــه  در  می کنــد  حقوق بشــر 
یــک از جنایــات بشــری را کــه آمریــکا مرتکــب آن شــده، 
انجــام نداده انــد و متاســفانه مــا در موضــوع حقوق بشــر 
ماننــد ســایر موضوعــات بین المللــی شــاهد بــروز و اعمــال 

اســتانداردهای دوگانــه هســتیم.

 در ایــران، هفتــه ای بــه نــام »هفتــه بازخوانــی و اجــرای 
حقوق بشــر آمریکایــی« نامگــذاری شــده اســت، علــت 

ایــن نامگــذاری چیســت؟
مقــام معظــم رهبــری در یکــی از ســخنرانی های خودشــان 
در ســال های گذشــته بــه برخــی از حــوادث تیرمــاه اشــاره 
کردنــد از جملــه، ۶ تیــر ســال ۱۳۶۰، ســوءقصد نافرجــام 
بــه مقــام معظــم رهبــری در مســجد ابــوذر، ۷ تیــر همــان 
ســال بمب گــذاری در دفتــر حــزب  جمهــوری در تهــران  
وشــهادت آیــت هللا بهشــتی و ۷۲ از یارانــش، بمبــاران 
کــه  مــردم بی دفــاع سردشــت توســط صــدام حســین 
مــورد حمایــت آمریــکا بــود و در آن بمبــاران بــرای اولیــن 
بــار یــک شــهر بی دفــاع بمبــاران شــیمیایی شــد، شــهادت 
شــهید صدوقــی توســط منافقیــن و نهایتــاً هــدف قــرار 
گرفتــن هواپیمــای مســافربری جمهــوری اســامی توســط 
ــا  ــکا. مقــام معظــم رهبــری ب ــاو جنگــی وینســنس آمری ن
ــد کــه  برشــمردن ایــن روزهــا و جنایــات رخ داده، فرمودن
خــوب اســت ایــن هفتــه را هفتــۀ بازخوانــی حقوق بشــر 
آمریــکا بنامیــم تــا بتوانیــم در ایــن هفتــه چهــرۀ واقعــی و 
عریــان آمریکایی هــا را در نقــض حقوق بشــر افشــا کنیــم 
و بــه مــردم کشــورهای دنیــا و مــردم کشــور خودمــان 
نشــان بدهیــم. بــه همیــن خاطــر ایــن هفتــه به عنــوان 
نامگــذاری  آمریکایــی«  بشــر  حقــوق  افشــای  »هفتــه 
شــده و ســتادی بــا عنــوان »ســتاد بازخوانــی و افشــای 
هماهنگــی  شــورای  طــرف  از  آمریکایــی «  حقوق بشــر 
تبلیغــات اســامی نامگــذاری شــده کــه طــی دو ســال 
گذشــته بــه دلیــل همه گیــری ویــروس کرونــا ایــن ســتاد 
برنامه هــای نمایشــی و تجمعــی نداشــته اســت ولــی در 
ســال جــاری برنامه هــای وســیعی در ســطح کشــور برگــزار 
ــر( در  ــه اینکــه روز سه شــنبه )۷ تی خواهــد شــد، از جمل
محــل حــزب جمهــوری اســامی مراســمی برگــزار شــد، در 
سردشــت برنامــه ای بــا حضــور معــاون رئیس جمهــور و 
رئیــس بنیــاد شــهید برگــزار کردنــد، روز یک شــنبه هفتــه 
آینده در بندرعباس در محل سقوط هواپیمای جمهوری 
اســامی مراســمی برگــزار خواهــد شــد، برنامه هایــی بــا 
هــدف بصیرت افزایــی و روشــنگری در سراســر کشــور در 
مســاجد، در کانون هــای فرهنگــی و فرهنگســراها برگــزار 
خواهــد، پنجشــنبه )۹ تیــر( در تــاالر ایــوان شــمس تهــران 
برنامــه ای در راســتای روشــنگری و افشــای حقوق بشــر 

آمریکایــی خواهیــم داشــت، نشســت »جــاد کیســت؟« 
در برخــی از اســتان ها برگــزار خواهــد شــد و برنامه هــای 
متنــوع دیگــری کــه بــرای معرفــی چهــرۀ واقعــی آمریــکا در 

ایــن ســتاد طراحــی شــده اســت.

توســط  نقــض حقوق بشــر  افشــای  راه  شــما  نظــر  از   
آمریــکا در ســطح ملــی و بین المللــی بــه چــه صــورت قابل 

تحقــق اســت؟
یکــی از مصادیــق ظلمــی کــه از ســوی آمریکا و کشــورهای 
غربی هــا در رابطــه بــا جمهــوری اســامی ایــران صــورت 
ایــران بــه نقــض حقــوق بشــر  می گیــرد، متهــم شــدن 
می باشــد و ظلمــی دیگــری کــه مــا خودمان علیــه خودمان 
اِعمــال می کنیــم ایــن اســت کــه نمی توانیــم در معرفــی 
چهــرۀ واقعــی ایــران درســت عمــل بکنیــم؛ نســل جــوان 
مــا بــا جنایــات آمریــکا و گروه هایــی کــه آمریــکا از آنهــا 
حمایــت کــرده کمتــر آشــنا اســت،  فرقــۀ ضالــه منافقیــن 
کــه دســت آن بــه خــون هــزاران نفــر در ایــران آغشــته 
ــه  ــرور در داخــل کشــور صــورت گرفت اســت و ۱۷ هــزار ت
اســت و که عمدۀ آنها توســط منافقین انجام شــده ولی 
امــروزه ایــن گروهــک تروریســتی داعیــه  دار حقوق بشــر 
شــده، علیــه جمهــوری اســامی اقامــۀ دعــوی می کننــد 
ــن موضــوع را مطــرح می ســازند،  ــی ای و در مجامــع جهان
ازجملــه دادگاه آقــای حمیــد نــوری در ســوئد کــه ایــن 
دادگاه را منافقیــن ترتیــب داده و متاســفانه اروپایی هــا 
و آمریکایی هــا مســئله حمایــت می کننــد، درحالــی کــه 
ایــن گروهــک در داخــل ایــران توســط مــردم بــه عنــوان 
یــک گــروه تروریســتی شــناخته شــده و مــردم از ایــن 
گــروه نفــرت دارنــد.  لــذا الزم اســت مــا در شناســاندن 
ــی و شناســاندن اعمــال تروریســتی  حقوق بشــر آمریکای
گروهــک منافقیــن تــاش خــود را بکنیــم، صاحبــان منابــر، 
صاحبــان تریبــون و قلــم، خبرگزاری هــا، رســانه ملــی و 
گروه هــای مرجــع مثــل روحانیــت و اســاتید همــه بایــد در 
ایــن راســتا تــاش بکننــد و بایــد یــک حرکــت مردمــی در 
شناســاندن چهــره واقعــی حقوق بشــری آمریــکا صــورت 
بگیــرد و فقــط کار دولــت و دســتگاه های رســمی نیســت 
و همــه بایــد تــاش بکننــد تــا چهــره واقعــی آمریــکا را اوالً 
بــه مــردم و نســل جــوان کشــور و بعــد بــه کشــورهایی 
را  پیشــنهادی  مــن  بدهیــم؛  نشــان  همســو  و  منطقــه 
در وزارت خارجــه مطــرح کــردم کــه مــا بایــد باشــگای و 
ائتافــی را از کشــورهایی کــه مــورد هجمــۀ حقوق بشــری 
تشــکیل  دنیــا  در  می گیرنــد  قــرار  غربی هــا  و  آمریــکا 
بدهیــم و صــدای خودمــان را بــه گــوش مــردم آزادیخــواه 

دنیــا برســانیم.

بــا توجــه بــه ادعــای آمریــکا در بحــث حقوق بشــر در دنیــا، 
تــرور ســردار ســلیمانی و همراهــان ایشــان چــه نســبتی بــا 
ایــن ادعاهــا داشــته و ایــن مســاله چطــور قابــل پیگیــری 

است؟
ازجملــۀ  ایشــان،  همراهــان  و  ســلیمانی  ســردار  تــرور 
مصادیــق نقــض حقــوق ملت هــا و دولت هــای رســمی 
عضــو ســازمان ملــل بــود؛ ایشــان در ســفری رســمی و 
پیش بینــی شــده، بــه دعــوت رســمی دولــت عــراق وارد 
فــرودگاه بغــداد شــدند امــا آمریــکا بــا نقــض حقــوق و 
قوانیــن ملــی عــراق اقــدام بــه انجــام عملیــات تروریســتی 
علیــه اتبــاع ایرانــی کــرد کــه ایــن اقــدام از مصادیــق بــارز 
نقــض حقــوق بشــر توســط آمریــکا در یــک کشــور ثالــث 
بــود و حتــی اتبــاع عراقــی نیــز در ایــن تــرور بــه شــهادت 
رســیدند. الحمدللــه پرونــده ایــن جنایــت هــم از ســمت 
دولــت عــراق و هــم از ســمت جمهــوری اســامی در حــال 
ــا مکــرراً ایــن حرکــت تروریســتی  پیگیــری اســت. در دنی
محکــوم شــده اســت، امــا همــان زبــان زور در روابــط 
بین الملــل باعــث شــده کــه آمریــکا ایــن عمــل تروریســتی 
شــهید  بکند.تــرور  هــم  دفــاع  آن  از  و  داده  انجــام  را 
و  انجــام شــده  دولــت رســمی  یــک  توســط  ســلیمانی 
ــان اعــام کــرد کــه  ــه جهانی ــاً ب ــکا علن رئیس جمهــور آمری
دولــت ایــن کشــور اقــدام بــه تــرور ســردار ســلیمانی کــرد 
کــه متاســفانه هنــوز مــورد محاکمــه قــرار نگرفتــه و ســایر 
دولت هــا در ســازمان ملــل نیــز در برابــر ایــن جنایــت 
ــون  ــن امــر حاکــی از حاکمیــت قان ــد کــه ای ســکوت کردن
جنــگل و قانــون زور و قــدرت در دنیــای امــروز اســت امــا 
بــا ایــن حــال جمهــوری اســامی تــا آخــر ایــن پرونــده را 
پیگیــری کــرده و مســببین آنهــا بــه جــزای عمــل خودشــان 

خواهنــد رســید.

وحید جالل زاده؛ رئیس ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در گفتگو با بنیاد شهید سلیمانی :

ترور سردار سلیمانی، ازجملۀ مصادیق نقض حقوق 
ملت ها و دولت های رسمی عضو سازمان ملل بود
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ســومین  برگــزاری  ســتاد  جلســه  نخســتین 
ســالگرد ســپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی، 
با حضور مسئولین استان و معاون هماهنگ 
کننده ســازمان بســیج مســتضعفین کشــوردر 
مســئولیتی  احــکام  و  تشــکیل  اســتانداری 
کمیتــه هــای ۱۷ گانــه ســتاد بــه ایشــان اعطــا 

شــد.
ســومین  برگــزاری  ســتاد  جلســه  نخســتین 
ســالگرد ســپهبد شــهید حاج قاســم سلیمانی، 
چهارشــنبه)6مهر( با حضور مســئولین استان 
و معــاون هماهنــگ کننــده ســازمان بســیج 
مســتضعفین کشــوردر اســتانداری تشــکیل و 
احــکام مســئولیتی کمیتــه هــای 17 گانه ســتاد 

بــه ایشــان اعطــا شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش کمیتــه هــای 17 گانــه 
مجــازی،  هنــری؛  و  فرهنگــی  شــامل  ســتاد 
رســانه و روابــط عمومــی؛ عمرانــی و یادمان ها؛ 
مراســم گلــزار شــهدا؛ مراســم مصلــی؛ اســکان 
زائریــن و راهیــان مکتــب حــاج قاســم؛ علمــی و 
پژوهشــی؛ روحانیون، مســاجد و تشــکل های 
مردمــی؛ تبلیغــات و فضاســازی؛ شهرســتان 
هــا؛ ایمنــی؛ امنیــت و انتظامــات؛ نظــارت و 
ارزیابــی؛ خواهــران؛ بهداشــت و درمــان؛ مالــی 
و مواکــب اســت. هــر کمیتــه دو نفــر مســئول 

اصلی شــامل رییس و جانشــین و دبیرکمیته 
دارد کــه بــه ترتیــب کمیتــه هــای فــوق الذکــر 
بــا محســن روحــی، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی و مجتبی اســدی، رییس حوزه هنری 
اســتان؛ احمدعلــی رمضانــی، مدیــرکل صــدا و 
ســیما و رضــا موحــد، مســئول روابــط عمومــی 
و تبلیغــات ســپاه ثــارهللا اســتان؛ مصطفــی 
موســوی آیت اللهی، معاون عمرانی اســتاندار 

و ســعید شــعرباف، شــهردار کرمــان اســت.
کمیتــه مراســم گلــزار شــهدا نیــز بــا مســئولیت 
ســردار محمدرضــا حســنی ســعدی، مدیرگلــزار 
شــهدای کرمــان و جانشــینی حســین قــوام؛ 
مراســم مصلــی بــا مســئولیت مهــدی صدفــی 
ماشــاءهللا  پاســدار  ســرهنگ  جانشــینی  و 
بــا  زائریــن  اســکان  کمیتــه  مهرعلیــزاده؛ 
مســئولیت علــی بیــگ زاده، معــاون اســتاندار 
و جانشــینی امیــر اشــرفی؛ کمیتــه علمــی و 
اکبــری،  حســین  مســئولیت  بــا  پژوهشــی 
رییــس دانشــگاه شــهید باهنــر و جانشــینی 

هــادی طباطبایــی اســت.
مابقــی کمیتــه هــای نیــز رییــس و جانشــین 
بــه ترتیــب حجــت االســام غامرضــا حقانــی 
و حجت االســام رســول هللا وردی؛ عبدالرضا 
شــیخ شــعاعی و انجم شــعاع؛ رحمان جالی و 

ســید ابراهیــم یــزدی؛ علــی بابایــی و رضــا فــاح؛ 
حمیــد شــمس الدینــی و علــی شــرفی؛ تــاج 
الدیــن صالحیــان و احمــد مــرادی زاده؛ فاطمــه 
شــفیعی و اکــرم رنجبــر؛ دکــرت احمــدی نــژاد 
و ســرهنگ ســاویس؛ جعفــر رودری و پروزیــز 
و حجــت  آشــورماهانی  مهــدی  حســبیبیان؛ 

االســام حســین عســکری اســت.
معــاون  جالــی،  رحمــان  نشســت  ایــن  در 
اســتانداری  اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی 
کرمــان متذکــر شــد: راهبــرد مالــی کمیتــه هــا 
ــر  و هزینــه هــا طبــق ســال گذشــته و همــه ب
اســاس وظایــف ذاتــی دســتگاه هــا انجــام مــی 
شــود و معیــن هــای اقتصــادی در زیرســاخت 

هــا وارد مــی شــوند.
وی نحــوه برگــزاری برنامــه ها را نیز طبق ســال 
گذشــته در ســه مــکان اصلــی بیــت الزهــرا، 
گلــزار شــهداء و مصلــی و توزیــع در شــمال، 
اجاســیه  و  اســتان  غــرب  و  شــرق  جنــوب، 

نهایــی را در مصلــی اعــام کــرد.
جالــی، اجتمــاع بــزرگ »دختــران حــاج قاســم« 
در ایــام ســالگرد شــهادت حــاج قاســم، ویــژه 
برنامــه ســاعت شــهادت، اســتفاده از ظرفیــت 
مهمانســراهای  و  تکایــا  مســاجد،  مــدارس، 
اطــراف گلــزار شــهدا و...در ســالگرد ســوم را 

هــم مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: »نظــام 
فکــری تربیتــی حــاج قاســم« بــا ۱۵۰ مؤلفــه 
برگرفتــه از خطبــه متقیــن امیرالمومنیــن علیه 
الســام توســط کمیته علمی پژوهشــی ســتاد 
ترویــج مکتــب حــاج قاســم کتــاب رونمائــی 

خواهــد شــد.

نخستین جلسه ستاد برگزاری سومین سالگرد حاج قاسم تشکیل شد

جیمبو بله؛ هشر موشیک نه!

بــر  تلویزیونــی  برنامه هــای  شــک  بــدون 
ذهــن و روان کــودکان و نوجوانــان بســیار 
منفــی  تأثیــرات  دربــاره  اســت.  تأثیرگــذار 
برنامه هــای تلویزیونــی نامتناســب بــا ســن و 
یــا بــا محتــوای مضــر بــر کــودکان و نوجوانــان 
و البتــه تأثیــرات مثبــت برنامه هــای خــوب و 
مناســب بــر کــودکان و نوجوانــان تحلیل های 

گوناگونــی گفتــه و نوشــته شــده اســت.
امــا شــاید دربــاره تأثیــر مثبــت ایجــاد نگــرش 
سیاســی در کــودک و نوجــوان و صاحــب 
تفکــر و اندیشــه شــدن او در زمــان بــروز 
ــر ســخن  حــوادث اجتماعــی و سیاســی کمت
بــه میــان آمــده باشــد. اتفاقــی کــه نــوع تأثیــر 
مثبــت آن را در ســاخت چنــد انیمیشــن و 
حتــی ســاخت ســریالی مثــل »گانــدو« بــر 

کــودکان و نوجوانــان شــاهد بوده ایــم...
کودکان و نوجوانان گاندودوست!

در طــول شــب هایی کــه ســریال »گاندو« 

از شــبکه ســه پخــش می شــد، هیجــان و 
شــوق دختــران و پســران نوجــوان و حتــی 
کــودکان بــرای دنبــال کــردن ایــن مجموعــه 
نمایشــی، بســیاری از خانواده هــا و والدیــن 
آنهــا را بــه تعجــب وامی داشــت. اصرار برخی 
از ایــن نوجوانــان بــرای دیــدن بازپخش گاندو 
از شــبکه ســه و شــبکه افــق، کنجــکاوی و 
پرســیدن ســؤال های متعــدد دربــاره مســئله 
دیالوگ هــای  تکــرار  دشــمن،  و  جاسوســی 
قهرمانــان داســتان، هیجــان آنهــا از تســلط 
قهرمانــان داســتان بر رایانــه و تکنولوژی های 
بــه روز مثــل کوادکوپتــر و... نشــان از نیــاز 
عمیــق آنهــا بــه داشــتن قهرمانانــی ملمــوس، 

ــی و توهمــی  داشــته و دارد. ــه خیال و ن
نگــرش  ایجــاد  کنــارش،  در  کــه  نیــازی 
سیاســی همچــون تقویــت حــب بــه وطــن، 
دشمن شناســی، عدالت خواهــی و الگوگیــری 
از قهرمانــان را بــرای آنهــا به دنبــال داشــت...

ایــن رویکــرد مثبــت البتــه قبــاً هــم توســط 
تحقــق  هــدف  بــا  نهــال  و  پویــا  شــبکه 
روحیــه  ترویــج  و   سیاســی  نگــرش  ایجــاد 
عدالت خواهی و دشمن شناســی در کودکان 
و نوجوانان با ســاخت چند انیمیشــن دنبال 

شــده بــود.
امــا متأســفانه رســانه های غربگــرای داخلــی 
وقتــی پویانمایی هایــی همچــون »بچــرخ تــا 
بچرخیــم« ]بــه نویســندگی محمــد سرشــار 
»شــهر  و  آذرگــون[  رســول  کارگردانــی  و 
موشــکی« ]بــه کارگردانــی رســول آذرگــون و 
تهیه کنندگــی میــاد حاجــی پروانــه[ ســاخته 
و از شــبکه پویــا و نهــال پخــش شــد، بــه 
ســاخته  بــه  و  شــدند  برافروختــه  شــدت 
ایــن  ســاخت  کردنــد.  انتقــاد  آنهــا  شــدن 
تلقــی  جناحــی!!  اقدامــی  را  انیمیشــن ها 
کــرده و ســازندگان ایــن دو کار را محکــوم 
کــرده بودنــد. درحالی کــه ایــن دو انیمیشــن 
هــدف  بــا  کــودک  اســتراتژیک  کار  دو 

بــود. دشمن شناســی 

سیاست و سرگرمی
غربگــرا  جماعــت  کــه  انتقاداتــی  از  یکــی 
»شــهر  چــون  انیمیشــن هایی  ســاخت  از 
موشــکی« می کردند این بود که نباید دنیای 
ذهنــی کــودکان را بــا طــرح مســائل سیاســت 
آلــوده کــرد. امــا آیــا نظــام انیمیشن ســازی 
در کل جهــان انیمیشــن ها را جــدا از فضــای 

سیاســی کشــورهای ســازنده می ســازد؟
جواب قطعا خیر است...

از سیاســی ترین  یکــی  کــرد  ادعــا  می تــوان 
از صداوســیمای  کــه  غربــی  انیمیشــن های 
پخــش  بارهــا  و  بارهــا  اســامی  جمهــوری 
شــده، انیمیشــن »جیمبــو« اســت. جیمبــو 
جــت کوچــک انگلیســی کــه در هــر قســمت 
]البتــه  کبیــر  بریتانیــای  بــرای  بــزرگ  کاری 
یــک  در  می دهــد...  انجــام  صغیــر[  امــروز 
قســمت بابانوئــل را بــه تمــام مســتعمره های 
بــه  البتــه  انگلســتان در آفریقــا و آســیا و 
ــه کــودکان  ــا ب ــادا می رســاند ت اســترالیا و کان
قســمتی  در  بدهــد.  کریســمس  هدیــه 
دیگــر مجیــز »شــاتل ســیدنی« را می گویــد 
را  روســیه  فضانــورد  دیگــر  قســمتی  در  و 
تحقیــر می کنــد. در یــک قســمت خدمــات 
شــایان انگلســتان بــه کشــورهای آفریقایــی 
همیشــه  خاصــه  و  می شــود  متذکــر  را 
جهــان  کــودکان  بــه  را  بریتانیــا  افتخــارات 

نشــان می دهــد... ایــن نــوع نگاه انگلیســی ها 
البتــه نــه تنها در انیمیشن هایشــان که حتی 
حتــی  و  خودشــان  سریال ســازی های  در 
مســتعمره بزرگ شــان یعنــی کانادا هــم کاماً 
جــاری و ســاری بــوده و همچنــان هســت. 
مثــا در هــر قســمت از »قصه هــای جزیــره« 
کــه داســتان هایش در جزیــره پرنــس ادوارد 
ملکــه  تصویــر  همیشــه  می شــد؛  روایــت 
ویکتوریــا - ملکــه ای کــه مدعــی بود خورشــید 
در ســرزمین هایش غــروب نمی کنــد- یــا روی 
گل ســینه هتــی کینــگ!، اولیویا یا جانــت و... 
ــوار پشــت  ــا روی دی نشــان داده می شــد و ی
صحنــه شــخصیت ها بــه تصویــر کشــیده 

می شــد.
در ضمــن از مجیزگویــی خانــدان ســلطنتی 
اعیــان  خاندان هــای  از  مــداوم  تعریــف  و 
از  بگذریــم  کــه  آن ســریال  در  بریتانیایــی 
ــه  ــگاه تحقیرآمیــز ســازندگان آن نســبت ب ن
ایرلندی هــا، فرانســوی ها و آلمانی هــا بــه ایــن 

گذشــت... نمی تــوان  راحتی هــا 
و همــه اینهــا در حالــی اســت کــه هیــچ گاه از 
ســوی منتقدیــن غربگــرا بــه جهت گیری هــای 
محصــوالت  ایــن  اســتکباری  و  اســتعماری 
فرهنگــی عجین شــده بــا مواضــع سیاســی 
غربــی، کــه مخاطــب کــودک و نوجــوان دارد، 

اعتراضــی صــورت نمی گیــرد.

کالم آخر
واقعیــت ایــن اســت کــه کــودک و نوجــوان 
ایرانی باید دشمنان کشور و اعتقادات خود 
را بشناســد. عمیقــا دلیــل شــعارهای مــردم 
»اســرائیل،  کشــورهای  علیــه  ســرزمینش 
آمریــکا، انگلیــس و...« را بفهمــد و در درجــه 
بعــدی نســبت بــه روش هــای دشــمنی ایــن 

کشــورها بــا وطنــش آگاهــی پیــدا کنــد.
و  توطئــه  بــا  مقابلــه  راه هــای  همچنیــن 
همیــن  قالــب  در  را  دشــمن  فتنه گــری 
بــرای  تــا  بیامــوزد  ســریال ها  و  کارتون هــا 
فــردای ایــران فــردی وطن دوســت و حق گــرا 
ــن الزم اســت کــه ســازندگان  باشــد. بنابرای
تلویزیونــی  برنامه هــای  انقابــی  و  متعهــد 
کــودک و نوجــوان بــدون  تــرس از ســرزنش 
و اعتراضــات جماعــت غربگــرا بــه ســاخت 
ایجــاد  رویکــرد  بــا  و...  انیمیشــن، ســریال 
در  سیاســی  صحیــح  و  عمیــق  نگــرش 

کننــد. اقــدام  خــود  مخاطبــان 

به بهانه ی بازپخش برنامه ی تلویزیونی شهرموشکی از شبکه پویا؛

انوشه میرمرعشی
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محتــرم  جمهــور  رییــس  مــادورو  نیــکاس  آقــای 
ونزوئــا در ســفر اخیــر خــود بــه تهــران در مصاحبــه 
با ســایتKHAMENEI.IR به نقش ســپهبد شهید 
قاســم ســلیمانی در حــل مشــکل تاسیســات بــرق 
ونزوئــا اشــاره کــرد. نظــر بــه اهمیــت ایــن موضــوع، 
با عبدالحمید شهرابی؛ کارشناس مسائل آمریکای 
التین درباره ی کمک فرادینی و فراسرزمینی شهید 
ســلیمانی بــه ملت هــا از جملــه کمــک بــرای رفــع 
مشــکل تاسیســات بــرق کشــور ونزوئــا و تــاش 
بــرای وحــدت میــان نیروهــای ضــد اســتعمار بــه 

گفتگــو پرداختیــم.

 لطفــا در خصــوص پیشــینیه تاریخــی – مبارزاتــی 
کشــور ونزوئــال توضیحاتــی بفرمائیــد؟

مظلــوم   ملت هــای  ســایر  ماننــد  ونزوئــا  ملــت 
ــا و ملت هایــی کــه تحــت ســتم نظــام ســلطۀ  دنی
امپریالیســتی  بــوده و یــا هســتند، تاریخچــۀ غنــی ای 
در مبــارزه علیــه ایــن نظــام بــرای نیــل به اســتقال و 
حاکمیت خود دارند و ســیمون بولیوار که از جمله 
معروف تریــن قهرمانــاِن مبــارزات آزادی بخــش در 
منطقــه آمریــکای التیــن اســت اصالتــی ونزوئایــی 
دارد. تاریــخ مبازراتــی ملــت ونزوئــا کــه بــرای بیــان 
بایــد صــرف شــود و قطعــا  آن ســاعت ها وقــت 
در فرصــت یــک مصاحبــه نمی گنجــد، بــا جنــگ 
آزادی بخــش علیــه ســلطه اســپانیا در ســال 1749 
شــروع شــد.  ایــن مبــارزات کــه در قرن هــای بعــد 
ادامــه یافــت، در مقاطــع مختلــف نقاط عطف خود 
را داشــته اســت.  مبــارزات مشــهور ملــت ونزوئــا 
بــرای کســب اســتقال از اســپانیا بیــن ســال های 
1810 الــی 1823 فــراز و نشــیب های بســیار داشــت 
و از جملــه در ســال 1811 تعــداد 7 ایالــت در ونزوئــا 

اســتقال خــود از اســپانیا را اعــام کردنــد. لیکــن 
ایــن اولیــن جمهــوری تشــکیل شــده در ونزوئــا 
در  مجــددا  خــورد.   شکســت  بعــد  ســال  یــک 
ســال 1813 جمهــوری دوم ونزوئــا تحــت رهبــری 
ســیمون بولیــوار تشــکیل شــد و ایــن جمهــوری 
نیــز توســط نیروهــای وفــادار بــه اســپانیا شکســت 
خــورد.  تــا اینکــه باالخــره در ســال 1821 ونزوئــا در 
ــه اســتقال خــود  ــا، پانامــا و اکــوادور ب ــار کلمبی کن
از اســپانیا دســت یافــت. مبــارزه اســتقال طلبانه 
علیــه اســتعمار ایــاالت متحــده - کــه بــا افــول قدرت 
اســپانیا در دهه هــای پایانــی قــرن نوزدهــم میادی، 
ســرکردگی نظــام ســلطه امپریالیســتی در منطقــه 
فصــول   – گرفــت  عهــده  بــه  را  التیــن  آمریــکای 
بعــدی مبــارزات آزادی بخــش ملت ونزوئا را شــکل 
می دهــد.  مهم تریــن نقطــه عطــف در ایــن فصــل 
از مبــارزات ملــت ونزوئــا پیــروزی انقاب بولیواری 
در ایــن کشــور بعــد از بــه قــدرت رســیدن هوگــو 
ــد در ســال 1998 اســت کــه طــی یــک  چــاوز فقی
انتخابــات دموکراتیــک و مردمــی صــورت گرفــت.  
ــی  ــای انقاب ــار کوب ــا در کن ــروزی، ونزوئ ــن پی ــا ای ب
بــرای ســایر ملت هــای  الهام بخشــی  بــه  ســمبل 

آمریــکای التیــن تبدیــل شــد.

 مبــارزات مــردم آمریــکای التیــن بــه ویــژه ونزوئــال 
چــه  تاثیــر  تحــت  امپریالیســتی  نظــام  علیــه 
موئلفه هایــی بــوده و ایــن موئلفه هــای در ارتبــاط 
بعــد  علیرغــم   - ایــران  و  ونزوئــال  کشــور  بیــن 
جغرافیایــی- چــه میــزان تاثیرگــذار بــوده اســت؟

در سیاســت خارجــی دو نــوع همســایگی وجــود 
دارد؛ یــک همســایگی جغرافیایــی و مجاورتــی بــوده 
و دیگــری همســایگی دل هــا، آرمان هــا، منافــع و 

اهــداف مشــترک اســت.  مثــا، عربســتان و امــارات 
بــه لحــاظ جغرافیایــی بــه مــا بســیار نزدیــک بــوده  
اســامی  از جمهــوری  ایــن جهــت،  از  ونزوئــا  و 
ایــران بســیار دور اســت لیکــن، در یــک قضــاوت 
کشــورها  ایــن  از  یــک  کــدام  بــه  مــا  منصفانــه، 
مقــام  ماقــات  همیــن  در  هســتیم؟!  نزدیک تــر 
ــا رئیس جمهــور ونزوئــا، رهبــری  معظــم رهبــری ب
بــر نزدیکــی روابــط دو کشــور تاکیــد کــرده و بیــان 
داشــتند: »دو کشــور بــا هیــچ کشــوری اینگونــه 
روابــط نزدیــک ندارنــد«.  خــب، ایــن نزدیکی بر چه 
مبنایــی اســت؟  بــر مبنــای وجــوه مشــترک، منافــع 
مشترک، اهداف مشترک و دشمن مشترک.  این 
مشــترکات ســبب شــده اســت تــا ایــران و ونزوئــا 
در مســیری مشــابه بــرای اســتقال و حاکمیــت 
ملــی خــود مبــارزه  کننــد، بــه یاری یکدیگر بشــتابند 
و در ایــن مبــارزه مشــترک بنیــه یکدیگــر را تقویــت 
کننــد.  ایــن یــک واقعیــت انــکار ناپذیــر اســت کــه 
ایــران و ونزوئــا در مقطــع کنونــی، در دو منطقــۀ 
مختلف و دور از هم در جهان، به سمبل و مظهر 
آزادی بخــش  مبــارزات  ســایر  بــرای  الهام بخشــی 
تبدیــل شــده اند. فصــل مشــترک اصلــی بیــن دو 
کشــور ایــران و ونزوئــا در ایــن اســت کــه آنهــا هــر 
دو تصمیــم گرفته انــد خــارج از اراده نظــام ســلطه 
زندگــی کننــد و بــر پایــه منافــع ملــی خویش مســیر 
ایــن همــان   و  کننــد.   را طــی  تعالــی  و  توســعه 
مســئله ای اســت کــه نظــام  امپریالیســتی قــادر 
بــه تحمــل آن نیســت، چــرا کــه روش و شــیوۀ آنهــا 
تــا امــروز ایــن بــوده کــه بــا اســتفاده از ابــزار زور و 
قــدرت و ســرکوب ســایر ملــل را بــه تبعیــت خــود 
از وادارنــد و سیاست هایشــان را بــه ملــل مظلــوم 

دیکتــه بکننــد.

تالش سردار سلیمانی برای رفع مشکل 
تاسیسات برق ونزوئال، برآمده از بینش 

انسانی و وحدت آفرین او بود

ادامه صفحه ی بعد
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 در ایــن راســتا ســفر اخیــر آقــای مــادورو بــه ایــران را چطور 
ارزیابــی می کنید؟

امضــای ســند همــکاری ۲۰ ســاله و ترســیم نقشــۀ راه 
بــرای همکاری هــای اقتصــادی  دو کشــور کــه در ایــن 
ــه ایــن  ــز اهمیــت اســت چــرا ک ســفر حاصــل شــد، حائ
ســند دیدگاه هــای وســیعی از همکاری هــا را در زمینــه 
تجــارت، اقتصــاد، علــوم، حــوزه وســیعی از کشــاورزی تــا 
ــی و ســامت و بهداشــت و  شــاخه های مختلــف صنعت
غیــره را دربــر می گیــرد. در ونزوئــا 35 میلیــون هکتــار 
زمیــن زراعــی قابــل کشــت وجــود دارد کــه ایــن زمین¬هــا 
بهره منــد از 4 فصــل بــاران و آب سرشــار، آفتــاب و خــاک 
مناســب هســتند و در حــال حاضــر از ایــن مقــدار تنهــا 10 
میلیــون هکتــار آن مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.  
بنابرایــن، ایــن فرصــت و امــکان بــرای ایران وجــود دارد که 
بتوانــد در ایــن زمینه با کشــور بولیــواری ونزوئا همکاری 
ــن  ــرای کشــت فراســرزمینی و در راســتای تامی کــرده و ب
مــواد خوراکــی و غذایــی همــکاری کنــد؛ لــذا ایــن ســفر 
را می تــوان ســفر مهمــی عنــوان کــرد کــه مــی  بایســت 
تصمیمــات گرفته شــده در ایــن ســفر بــه مرحلــه عملیــات 
درآمــده و وقفــه ای در اجــرای آن ایجــاد نگــردد و موانــع 
بروکراتیــک مانــع از پیشــروی فعالیت هــا در ایــن زمینــه 

نشــود.

 آقای مادورو در گفتگوی اخیر خود با بخش اســپانیایی 
رســانه KHAMENEI.IR  بــه نقــش شــهید ســلیمانی 
در ونزوئــال و کمــک بــه حــل تأسیســات بــرق ایــن کشــور 
اشــاره کردنــد، ایــن مســئله  و همچنیــن نقــش شــهید 
سلیمانی را در آمریکای التین و ونزوئال را چگونه تبیین 

ــد؟ می کنی
صحبت هــای آقــای مــادورو در در مصاحبــه بــا ســایت 
رهبــری  و طــرح مســالۀ  کمک رســانی بــه رفــع مشــکات 
بــا  رابطــه  در  نکتــه  دو  دربردارنــده  کشــور  ایــن  بــرق 
شــخصیت شــهید ســلیمانی اســت: یــک اینکــه ایــن 
مســئله نشــان داد تبلیغاتــی کــه علیــه ســردار ســلیمانی، 
ایــن  واقعیــت و ترســیم  کــردن  در راســتای مخــدوش 
تصویــر از ایشــان کــه صرفــاً بــه مســالۀ وحــدت نیروهــای 
شــیعه در جهــان توجــه داشــته، دور از واقعیــت اســت 
چــرا کــه ونزوئــا نــه تنهــا کشــوری مســلمان نیســت 
آســیا  غــرب  از  دور  و  متفــاوت  مذهبــی  دارای  بلکــه 
اســت و کمک هــای ســردار ســلیمانی بــه ایــن کشــور 
ــن واقعیــت اســت کــه نگــرش شــهید  ــده ای نشــان دهن
کــه  نیروهایــی  وحــدت  حصــول  زمینــۀ  در  ســلیمانی 
وحــدت  از  می کننــد،  مبــارزه  اســتقال  و  آزادی  بــرای 
نیروهــای شــیعه و مســلمان فراتــر رفتــه و ســایر ملت هــا 
را نیــز در برمی گیــرد.  نکتــه دیگــری کــه در مباحــث 
آقــای مــادورو وجــود دارد نشــان دهنده کمک هــای فــرا 
نظامــی ســردار ســلیمانی در زمــان حیــات اســت کــه 
ایــن امــر نیــز برخــاف تصویــری اســت کــه رســانه های 
وابســته بــه ایاالت متحــده آمریــکا از شــهید قاســم 

می دهنــد. ارائــه  نظامــی  فــردی  عنــوان  بــه  ســلیمانی 
شــهادت ایشــان چــه تاثیــری در کشــورهای آمریــکا التیــن 

داشــت؟
در  ســلیمانی،  ســردار  شــهادت  از  پــس   هفتــه  چنــد 
اجاســی بین المللی و ضد امپریالیســتی که در کاراکاس 
برگــزار  شــد بــه اتفــاق چنــد نفــر از فعالیــن ایرانــی بــا هــدف 
رســاندن صــدای اعتــراض و خشــم ملــت ایــران از ایــن ترور 
وحشــیانه شــرکت کردیــم. ســخنرانی بنــده در اختتامیــه 
این اجاس و هنگامیکه نام شهید سلیمانی برده شد با 
تشــویق و ابــراز احساســاِت بی حــد و بی وقفــۀ صدهــا نفــر 
از حاضریــن در جلســه کــه نماینــده  جنبش هــای وســیع 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهان بودند مواجه شد 
که این افراد نمایندگی صدها و میلیون  ها نفر مردم دنیا 
را در اختیــار داشــتند. در تجمــع دیگــری کــه آقــای مــادورو 
مشــغول ســخنرانی بودنــد، هنگامــی کــه بنــری از شــهید 
ســلیمانی که حاوی محکومیت ترور ایشــان بود، نمایش 
داده شــد، علیرغــم مســافت زیــاد از محــل برافراشــته 
شــدن بنــر، رئیــس جمهــور ونزوئــا بــا مشــاهده تصویــر 
حــاج قاســم بــه طــوری کــه همــه حاضریــن متوجــه شــدند 
دســت خــود را بــر قلبــش گذاشــته و بــه شــهید ســلیمانی 
ادای احتــرام کــرد. عــاوه بــر ایــن در مراســم مردمــی کــه در 
یکــی از میادیــن شــهر کاراکاس، بــرای گرامیداشــت شــهید 
ســلیمانی برگزار شــد، یک خانم شــاعرِ ونزوئایی، شــعری 
را در وصــف شــهید ســلیمانی ســروده بودنــد کــه بســیار 
زیبا و پر از احساسات بود و مستندات اینها وجود دارد. 
همچنیــن ســال گذشــته فعالینــی کــه در منطقــه باســک 
ــر پوســترهای شــهید  ــد تصاوی ــارزه می کنن ــرای آزادی مب ب
ســلیمانی را در خیابان هــای شــهر،  ایســتگاه اتوبــوس و 

متــرو نصــب کــرده بودنــد.
آقــای گوســتاو پتــرو، چریــک ســابق کلمبیایــی که اخیــراً در 
انتخابــات کلمبیــا رئیس جمهــور ایــن کشــور شــد، پــس از 
شهادت شهید سلیمانی توئیتی زده و نوشت: »سلیمانی 
معمــار غلبــه بــر بنیادگرایــان فاشیســت داعــش در عــراق 
بــود، بــا کردهــا و ســوری های عــرب علیــه دشــمن بــزرگ 
دموکراســی بــه پیــروزی دســت یافتنــد، امــا آمریــکا مــزد او 
را بــا تــرور داد. آمریــکا همیشــه بدترین هــا را در خاورمیانه 
تقویت می کند«. در واقع در منطقه آمریکای التین، این 
نگرش نســبت به شــهید ســلیمانی وجود دارد که ایشــان 
عامــل پیــروزی بــر داعــش بــوده اســت؛ اینهــا مــواردی بــود 
ً  به  کــه مــن بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره کــردم ولــی مســلما
اینهــا محــدود نمی شــود، همبســتگی ملت هــای آمریکایی 
التیــن بــا ملــت ایــران و بخصــوص در مــورد اعتــراض آنهــا 
بــه تــرور شــهید ســلیمانی، در تجمعــات مختلفــی کــه در 
ــروز یافــت. حــال بــا  ــزار شــد، ب ــف دنیــا ببرگ نقــاط مختل
توجــه بــه جایــگاه شــهید ســلیمانی در میــان ایــن مــردم، 
ایــن مســاله مطــرح می شــود کــه جمهــوری اســامی ایــران 
چه میزان به این مســئله توجه داشــته و از این ظرفیت 
چقــدر اســتفاده کــرده اســت؟ بررســی ها نشــان دهنده 
ایــن امــر اســت کــه طــی دو ســال گذشــته در ایــن زمینــه 

کم کاری هایــی صــورت گرفتــه اســت، مثــاً بافاصلــه بعــد 
از شــهادت ســردار ســلیمانی، مــا در خانــه آمریــکای التیــن 
ایــن پیشــنهاد را دادیــم کــه عــاوه بــر پاســخ درخــور نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن تــرور کــه قطعــاً پاســخی 
خواهــد داشــت، بــرای تعقیــب قضایــی ایــن موضــوع نیــز 
باید فعالیت مستمرِ و گسترده صورت بگیرد که در این 
زمینه نیاز است تا بدنه های رسمی نظام و مهمتر از آن 
ســازمان های مردم نهــاد و بــه ویــژه بنیــاد شــهید ســلیمانی 
فعــال باشــند چــرا کــه دولتــی کــه مدعــی دموکراســی و 
آزادی در جهــان اســت اقــدام بــه تــرور وحشــیانه و بزدالنه 
قهرمــان ملــت ایــران کرد. نماینده ســازمان ملل متحد نیز 
در ایــن خصــوص بــه صراحــت اعام کرد کــه این ترور یک 
اقــدام غیرقانونــی بــوده اســت. لــذا الزم اســت تــا بیــش از 
پیــش ایــن موضــوع بازگــو شــده و بــرای آن کمپیــن و کارزار 
تشــکیل شــود چــرا کــه هنــوز قاتــل شــهید ســلیمانی زنــده 
اســت و تیــم قاتلیــن و در راس آن ترامــپ بایــد در دادگاه 
حاضــر شــده و در قبــال ایــن مســئله پاســخگو باشــند.

شــهید ســلیمانی برخــاف آن چیــزی کــه بــه دروغ و کــذب 
و رســانه های بیگانــه در مــورد او تبلیــغ می کننــد، بیشــتر 
از اینکــه یــک جنگجــو باشــد، یــک قهرمــان مبــارزه بــرای 
صلــح بــود، شــهید ســلیمانی می جنگیــد کــه مــردم جهــان 
از صلــح بهره منــد شــوند، جنبش هــای صلــح و ضدجنــگ 
کــه در آمریــکا،  اروپــا و ســایر کشــورهای دنیــا هســتند باید 
مخاطبیــن مــا باشــند، ایــن حقایــق بایــد بیــان و ابراز شــود،  
ــه در ایــن  ــا آنهــا تمــاس برقــرار شــده و یــک کار صبوران ب
زمینــه صــورت بگیــرد بــرای اینکــه شــناخت عمیق تــری از 
ایــن شــخصیت شــجاع و الهام بخــش تاریخــی ملــت ایران 
در اذهــان عمومــی بــه وجــود آیــد. بــه اعتقــاد مــن شــعار 
»مــن هــم قاســم ســلیمانی ام« کــه پس از شــهادت شــهید 
ســلیمانی بــه صــورت اصیــل و مردمــی ابراز شــد بایــد زنده 
نــگاه داشــته شــود، مشــی شــهید ســلیمانی تــداوم پیــدا 
کنــد و بایــد حقایــق مربــوط بــه مبــارزات شــهید ســلیمانی 
بازگــو شــود. همچنیــن تصویــری کــه از شــهید ســلیمانی 
نشــان داده می شــود کــه فعالیــت نظامــی ایشــان تنهــا در 
صــدد وحــدت شــیعه بــوده اســت، واقعیــت نــدارد چــرا که 
شــهید ســلیمانی قهرمــان مبــارزه بــرای رهایــی بشــریت از 
ســتم و ظلــم نظــام ســلطه بــود و ایــن اغــراق نیســت. در 
نهایــت بیــان ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در بازنمایــی 
تصویــر شــهید ســلیمانی بــرای مخاطبیــن می بایســت 
ــه شــخصیت ایشــان آنطــور کــه  ــوط ب واقعیت هــای مرب
بــوده بازگــو شــود و بــه تمــام جنبه هــای شــخصیتی ایشــان 
توجه شــود به طور مثال ســعه  صدر ســردار ســلیمانی در 
مواجــه بــا جناح هــا، گروه  هــا و طیف هــای مختلــف مردمــی 
و همچنین نگاه ایشــان به مســالۀ ضرورت همبســتگی و 
وحدت بین  گروه های مختلف مردمی نشــان دهنده یک 
نــگاه رهایی بخــش اســت و نشــان دهنده ایــن واقعیــت 
اســت که ظرفیت و توانایی شــخصیتی شــهید ســلیمانی 
در تســخیر قلــوب بــه هیچ وجــه کمتــر از میــزان تبحرشــان 

در توانمنــدی الزم بــرای فرماندهــی نظامــی نبــود.
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دبیــر کل حــزب هللا بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور 
پیکــر  تشــییع  مراســم  در  ایــران  مــردم  باشــکوه 
شــهدای جنایت تروریســتی در حرم شــاهچراغ )ع( 
پیامــی کوبنــده بــرای توطئه گــران بــود تاکیــد کــرد که 
ــد. ــاز کرده ان ــران روی ســراب حســاب ب دشــمنان ای

ســید »حســن نصــرهللا« دبیــر کل حــزب هللا لبنــان 
در ابتــدای ســخنرانی اخیــر خــود اعــام کــرد کــه 
ســخنرانی امشــب مــا متمرکــز بــر یــک موضــوع 
اساســی بــوده و آن مســیر تحــوالت اخیــر بــا دشــمن 
صهیونیســتی در چند ماه گذشــته اســت که منجر 

بــه توافــق در ترســیم مرزهــا شــد.
وی در ادامه به ســالگرد شــهادت »فتحی شــقاقی« 
مؤســس جنبــش جهــاد اســامی فلســطین اشــاره 
کــرده و افــزود، فرمانــده شــهید فتحــی شــقاقی افــق 
جدیــدی بــرای جهــاد و امیــدی تازه برای فلســطین و 
ملــت آن گشــود. شــهید فتحی شــقاقی فرمانــده ای 
جهــادی و سیاســی و صاحــب اندیشــه و فرهنــگ 
بود. وی انقاب اســامی ایران را خیلی زود کشــف 
کــرد. او بــه مســئله فلســطین بعــد عربــی و ملــی و 
اســامی و جهانــی بخشــید. جنبــش جهــاد اســامی 
کــه شــهید شــقاقی آن را پایــه گــذاری کــرد هرگــز 
شکســته نشــد و امــروز در زمــره گروه هــای پیشــتاز 
ســالگرد  در  اســت.   گرفتــه  قــرار  معادله ســاز  و 
شــهید فتحــی شــقاقی بــه خانــواده محتــرم ایشــان، 
رهبــری جنبــش جهــاد اســامی و ملــت فلســطین 
ــر کل حــزب هللا در ادامــه  ــم. دبی تســلیت می گویی
ــه تشــییع باشــکوه شــهدای جنایــت تروریســتی  ب
کــرد،  اعــام  و  پرداختــه  شــیراز  شــاهچراغ  حــرم 
حضــور باشــکوه در تشــییع پیکــر شــهدای مظلــوم 
در ایــران پیامــی قــوی بــرای همــه توطئه چینــان و 
کســانی بــود کــه روی ســراب حســاب بــاز کرده انــد. 
حضــور گســترده در تشــییع پیکــر شــهدا در ایــران 
پاســخی کوبنــده بــه همــه مشــارکت کنندگان در 

فتنــه و طراحــان آن بــود.
ســید حســن نصــرهللا در ادامــه بــه مســئله ترســیم 
مرزهــای دریایــی لبنــان و فلســطین اشــغالی اشــاره 
کــرده و گفــت،  مرزهــای زمینــی بیــن فلســطین 
اشــغالی و لبنان توســط فرانســه و انگلیس ترســیم 
طــرف  دو  بیــن  دریایــی  مرزهــای  امــا  بــود  شــده 
مشــخص نشــده بــود. بعــد از ســال ها صحبــت 
دربــاره وجــود نفــت و گاز، لبنــان نیــاز بــه ترســیم 
ــه اســم  ــزی ب ــدا کــرد. چی ــی خــود پی مرزهــای دریای
آب هــای ســرزمینی وجــود دارد، نــام دومــی بــرای 
آب هــای مجــاور وجــود دارد و بعــد از آن بخشــی بــه 
نــام منطقــه انحصــاری اقتصــادی اســت. آب هــای 
ســرزمینی بخشــی از کشــور اســت و دولــت لبنــان 
بــر ایــن آب هــا حاکمیــت کامــل دارد و از ثروت هــا و 
مواهــب آن بهره منــد می شــود. دبیــر کل حــزب هللا 
تصریــح کــرد، رژیــم صهیونیســتی مرزهــای خــود را 
ــا فــرات حســاب می کنــد و اصــا مرزهــا را  از نیــل ت
بــه رســمیت نمی شناســد و مرزهایــش را تــا جایــی 
می دانــد کــه زورش می رســد. در حــال حاضــر بــا 
توجــه بــه تعییــن مرزهــای دریایــی، لبنــان می توانــد 
بلوک های گازی و نفتی خود را مشخص کند. خط 
23 را که دســتور ترســیم مرزی بر اســاس آن صادر 
شــده می تــوان بــه عنــوان مــرز حســاب کــرد. موضــع 
مقاومــت از ســال 2000 روشــن بــود و مــا گفتیــم کــه 
مقاومــت در مســئله ترســیم مرزهــای دریایــی ورود 
نمی کنــد و ایــن جــزء مســئولیت هــای دولت اســت. 

مــا همــواره گفته ایــم و می گوییــم آنچــه را کــه دولــت 
تصویــب کنــد مــا به آن پایبندیــم. دولت لبنان خط 
23 را بــه عنــوان مــرز دریایــی در نظــر گرفــت و در را 

بــرای اصــاح مرزهــا بــاز گذاشــت.
دبیــر کل حــزب هللا ادامــه داد، ماهیــت اتفاقــی کــه 
افتــاد و توافقــی کــه بــه دســت آمــد پیــروزی بزرگــی 
اســت.   مقاومــت  و  ملــت  دولــت،  لبنــان،  بــرای 
صحبت در این زمینه بعد از ســال 2000 آغاز  شــد 
و مبنــی بــر وجــود مقادیــر بســیار زیــادی نفــت و 
گاز در مقابــل ســواحل جنــوب لبنــان بــود. خــط 23 
آزادســازی منطقــه دریایــی تحــت عنــوان آب هــای 
منطقه ای و منطقه اقتصادی را برای لبنان مطرح 

می کنــد کــه یــک مســئله ملــی اســت.
وی ادامــه داد، اگــر دولــت  لبنــان برگــردد و بگویــد 
مــرز دریایــی خــط 29 اســت، مقاومــت موظــف 
اســت بــرای آن مبــارزه کنــد.  کســانی کــه از خــط 
29 صحبــت مــی کننــد بایــد در ســال 2011 اقــدام 
مــی کردنــد کــه فرمــان خــط مــرزی صــادر شــد. بــه 
کســانی کــه دربــاره خــط 29 انتقاداتــی وارد می کنند 
امــا  بــه مبــارزه خــود ادامــه دهیــد  می گویــم کــه 
بــدون زبــان خیانــت و غیــره. دشــمن صهیونیســتی 
بــرای بررســی  مانــع ورود شــرکت هایی شــد کــه 
ایــن  و  بودنــد  آمــده  مناقشــه(   مــورد  )منطقــه 
دشــمن بــه صراحــت اعــام کــرد این منطقه متعلق 
بــه آن اســت و خــط شــماره 1 را کشــید. دشــمن 
صهیونیســتی مانع از هرگونه اکتشــاف و اســتخراج 

در کل منطقــه )مــورد مناقشــه( شــد.
نصــرهللا گفــت، دشــمن بــا زور کنتــرل ایــن منطقــه 
را بــه دســت گرفــت و ادعــا کــرد کــه منطقــه مذکــور 
متعلــق بــه آن و در محــدوده مرزهــای دریایــی و 
آب هــای ســرزمینی و منطقــه انحصــاری اقتصــادی 
آن اســت. همچنیــن آمریــکا در چارچــوب محاصــره 
لبنــان و تحــت فشــار قــرار دادن دولــت ایــن کشــور 
برای امتیازدهی به طرف مقابل در مســئله تعیین 
مرزهــا و پذیــرش خــط شــماره 1 مانــع از هرگونــه 

اکتشــاف و اســتخراج انــرژی بــرای لبنــان شــد.
ســید حســن نصــرهللا در ادامــه نقشــه ای را نشــان 
داد کــه در آن خــط شــماره 23 و خــط شــماره 1 کــه 
رژیم صهیونیســتی ترســیم کرده نمایان اســت. وی 
ادامــه داد، بــر ایــن اســاس منطقــه بیــن خط شــماره 
1 و خــط 23 مســاحتی حــدود 879 کیلومتــر مربــع 
اســت. اولیــن »میانجــی« )آمریکایــی( کــه نامــش 
هــوف اســت خطــی را مطــرح کــرد کــه می گفت این 
خــط حــد وســط خطــی کــه دشــمن صهیونیســتی 
ادعــا می کنــد بــا خــط 23 اســت و 45 درصــد از ایــن 
مســاحت را بــه رژیــم صهیونیســتی و 55 درصــد را 
ــه  ــان بســیار ناعادالن ــرای لبن ــان داد و ایــن ب ــه لبن ب

بــود. آن زمــان لبنــان رســما خــط هــوف را رد کــرد.
دادن  نشــان  بــا  ادامــه  در  حــزب هللا  کل  دبیــر 
نقشــه ای کــه در آن خــط هــوف مشــخص اســت 
اظهار داشــت، در آن زمان بحث درباره خط ها بود 
و مســئله میدان های قانا و .. مطرح نبود. ســپس 
فشــارهای آمریــکا بــر »نبیــه بــری« رئیــس پارلمــان 
لبنــان و دیگــر مســئوالن کشــور بــرای پذیــرش خــط 
هــوف آغــاز شــد. امــا موضــع مطلــق و نهایــی لبنــان 
رد ایــن خــط بــود. نبیــه بــری قاطعانــه ایــن خــط را رد 
کــرد. دشــمن صهیونیســتی همچنــان بــه ایــن خــط 
)خط شــماره 1 که خودش ترســیم کرده بود( پایبند 
بــود و هیــچ اشــاره ای بــه پذیــرش خــط هــوف نکــرد. 
نبیه بری در همه مراحل مذاکرات )غیر مســتقیم( 
ــه  ــه را ب ــن مرحل ــار ای ــداد و همــه ب ــازی ن ــچ امتی هی
دوش کشــید تــا اینکــه بــه مرحلــه ای رســیدیم کــه با 
اعــام چارچــوب توافــق، پایان مســئولیت خــود را در 

ایــن پرونــده اعــام کــرد.
وی تصریــح کــرد، در ادامــه ایــن پرونــده در لبنــان از 
دســت فــردی امیــن بــه فــرد امیــن دیگــری منتقــل 
شــد. بعد از آن مذاکرات در منطقه الناقوره برگزار 
شــد کــه بــه بن بســت رســید. بعــد از تغییــر دولــت 
آمریــکا، آمــوس هوکشــتاین مامــور رســیدگی بــه 
پرونده مرزهای دریایی لبنان و فلســطین اشــغالی 
شــد و پیشــنهاد جدیــدی را مطــرح کــرد کــه درواقــع 
از طــرح هــوف گرفتــه شــده بــود امــا پاســخگوی 
مطالبــات لبنــان نبــود. در ایــن مرحلــه تحوالتــی 
در منطقــه و جهــان آغــاز شــد. در ایــن زمــان یــک 

کشــتی برای شــروع اســتخراج نفت و گاز به میدان 
کاریــش آمــد و ایــن آغــاز یــک مرحلــه جدیــد بــود.

ســید حســن نصــرهللا اظهــار داشــت، مقامــات 
لبنان، اســتخراج گاز توســط رژیم صهیونیســتی در 
میــدان کاریــش را تجــاوز بــه لبنــان دانســته و تاکیــد 
کردنــد کــه ایــن )میــدان کاریــش( در منطقــه مــورد 
مناقشــه اســت. در ایــن مرحلــه مقاومــت  موضعی 
پیشــرفته اتخــاذ کــرد کــه بــرای رژیــم صهیونیســتی 
غافلگیرکننــده بــود. مقاومــت اعــام کــرد کــه بــه 
دشــمن صهیونیســتی اجــازه اســتخراج نفــت و گاز 
ــه توافــق از  ــل از رســیدن ب ــدان کاریــش را قب از می
پاســخگوی  کــه  غیرمســتقیمی  مذاکــرات  خــال 
مطالبــات لبنــان باشــد نخواهــد داد. بــر اســاس ایــن 
تهدیــد مقاومــت، مــا کامــا وارد مرحلــه جدیــدی 
شــدیم و گفتیــم ایــن » بعــد از و بعــد از کاریــش« 
و همــه تاسیســات متعلــق بــه رژیــم صهیونیســتی 
در تیــررس موشــک های مقاومــت اســامی لبنــان 
ــر از آن  ــه کاریــش و فرات ــه معادل اســت. )اشــاره ب
کــه توســط خــود ســید حســن نصــرهللا ترســیم 
شــده بــود(. وی تاکیــد کــرد،  ایــن موضــع رســمی 
قــوی و یکپارچــه لبنــان و همچنیــن تهدیدهــای 
مقاومت عما اســرائیل را تحت فشــار شــدید قرار 
داده بــود. در ایــن مرحلــه اســرائیل بیــن دو گزینــه 
قــرار داشــتو گزینــه اول ایــن بــود کــه بــه موضــع 
لبنــان و مقاومــت توجــه نکــرده و نفــت و گاز را 
اســتخراج کنــد کــه ایــن امــر بــه معنــای ورود بــه 
تقابلــی بــود کــه می توانســت بــه جنگــی منطقه ای 
منجــر گشــته و مســئله کاریــش را بــرای همیشــه 
لغــو کنــد. ایــن فشــارها اســرائیل را مجبــور کــرد تــا 
بــه ســمت گزینــه بعــدی و مذاکــرات غیرمســتقیم 
بودنــد؛  فشــار  تحــت  نیــز  آمریکایی هــا  و  بــرود 
زیــرا اولویــت  آنهــا جنــگ بــا روســیه بــود و تحمــل 
جنــگ دوم را نداشــتند و ایــن مســئله را از زبــان 
هوکشــتاین بیان کردند. ترس از جنگ چیزی بود 
کــه باعــث ایــن تفاهم هــا شــد. ایــن وضعیت جدید 
میانجــی آمریکایــی را مجبــور کــرد بــرای بازگشــت 
بــه لبنــان و منطقــه عجلــه کنــد. مذاکــرات تــا زمــان 

امضــای توافــق اخیــر اصــا آســان نبــود.
ســید حســن نصــرهللا گفــت،  مشــکل بزرگــی در 
رابطــه بــا میــدان قانــا و حقــوق لبنــان وجــود داشــت 
و آمریکایی هــا می خواســتند لبنــان را درگیــر توطئــه 
بــه  مذاکــرات  بــار  چندیــن  کننــد.  عادی ســازی 
بن بســت رســید و مــا در آســتانه ورود بــه جنــگ 
بودیــم. ثبــات و اســتقامت تیــم مذاکره کننــده لبنان 
و مقامــات کشــور رکنــی اساســی در رونــد مذاکــرات 
بــود. شــلیک پهپادهــای مــا و داده هــای میدانــی 
همگــی تاکیــد می کــرد کــه مقاومــت آمــاده جنگــی 
کامــل اســت و اســرائیل نیــز ایــن را می دانســت. 
بدانــد جزئیــات  کننــده صــاح  مذاکــره  تیــم  اگــر 
مذاکــرات را بــه بهتریــن شــکل توضیــح می دهــد. 
در ایــن نبــرد کــه بــا ورود کشــتی یونانــی بــه میــدان 
کاریــش آغــاز شــد و بــا تحویــل اســناد )نســخه های 
توافــق کــه بــه شــکل جداگانــه توســط طــرف لبنانــی 
و صهیونیســتی امضــا شــده( بــه الناقــوره بــه پایــان 
رســید لبنــان هرآنچــه را کــه می خواســت بــه دســت 
آورد و نتیجــه آن یــک پیــروزی مهــم و تاریخــی بــود.

دبیــر کل حــزب هللا تصریــح کــرد، لبنــان علی رغــم 
همــه  و   23 خــط  بــه  توانســت  فشــارها  همــه 
برســد.  آن  از  بیشــتر  حتــی  و  خــود  بلوک هــای 
مــرز  در  کــه  اســت  ایــن  لبنــان  دیگــر  دســتاورد 
انحصــاری  منطقــه  از  آن  ســهم  نیــز  قبــرس  بــا 
اقتصــادی گســترش خواهــد یافــت. تمــام اتفاقــی 
کــه افتــاد ایــن بــود کــه لبنــان هیــچ تضمیــن امنیتــی 
)بــه دشــمن( نــداد و اگــر تضمین هــای امنیتــی زیــر 
میــز وجــود دارد، یائیــر الپیــد، نخســت وزیر کابینــه 
موقت رژیم صهیونیســتی و .. آن را بر اســاس نیاز 
خــود بــه اســرائیلی ها نشــان می دهنــد. در نتیجــه 
آنچــه کــه در پرونــده ترســیم مرزهــا رخ داد، دشــمن 
صهیونیســتی بــه تــوازن بازدارندگــی بــا مقاومــت 
اعتــراف کــرد. ایــن توافــق بــدون هیچگونــه ورود بــه 
هیــچ یــک از اشــکال عادی ســازی انجــام شــد و هیــچ 
گونــه بحثــی دربــاره عادی ســازی یــا بــه رســمیت 
شــناختن دشــمن صهیونیســتی بعــد از ایــن توافــق 

وجــود نــدارد. 

سید حسن نصرهللا :

دشمنان ایران روی سراب حساب باز کرده اند

 تهدیدات 
مقاومت 
عاملی تعیین 
کننده 
در رسیدن به 
توافق مرزی 
بود
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ایــن روز هــا اکثــر نوجوانــان بــه شــبکه های 
اجتماعــی دسترســی دارنــد و در آن فعالیــت 
می کننــد. رســانه ها و فعــاالن شــبکه های 
ــا اخبــار جعلــی،  ــا، ایــن روز هــا ب مجــازی دنی
زیــاد نشــان دادن طرفــداران خــود، قابل باور 
ســاختن اتفاقات ســاختگی؛ ذهن نوجوانان 
و دانش آموز را مورد حمله ی رســانه ای قرار 
آگاه ســازی و فعالیــت رســانه ای  داده انــد. 
مطابــق بــا ذائقــه ی نوجــوان، راه حــل پیروزی 

در ایــن جنــگ رســانه ای اســت.
اینترنــت  از  بعــد  و  قبــل  بــه  چیــز  همــه 
دوران  کــه  کســانی  شده اســت.  تقســیم 
هنــوز  تحصیلشــان  و  نوجوانی شــان 
شــبکه های اجتماعی پا نگرفته بود؛ تفاوت 
ــا خودشــان کامــا  نوجوان هــای امــروزی را ب
احســاس می کننــد. تفاوت هایــی کــه هیــچ 
کــس فکــر نمی کــرد روزی ایجــاد شــود. قبــا 
ســرگرمی های نوجوانــان بــرای همــه ملموس 
و آشــنا بــود، امــا ایــن روز هــا اگــر بــا یــک 
نوجــوان صحبــت کنیــد بــه نظــر می رســد 
می کنــد.  زندگــی  دیگــری  دنیــای  یــک  در 
ســرگرمی ها، آمــوزش و فرهنــگ مخصــوص 
بــه خــود را دارنــد کــه همــه در چنــد اینــچ 
گوشــی تلفــن همراه شــان جمــع شده اســت.

دوستی خاله خرسه
روســای کمپانی هــای بزرگــی ماننــد گــوگل 
کــه  امکاناتــی  توییتــر فکــر می کردنــد،  یــا 
ذیــل اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی در 
اختیــار مــردم قــرار می دهنــد، یــک امــر مفید 
ــود زندگــی مــردم اســت. گرچــه  جهــت بهب
فضــای مجــازی ارتباطــات انســان ها را بــه 
انــدازه ی کل ایــن کــره ی خاکــی گســترده کــرد 
و دسترســی به علم و فناوری همه گیر شــد 
و از همــه مهم تــر زندگــی از جهاتــی راحت تــر 
شــد.مثا شــما بــا یــک کلیــک یــا لمــس در 
چــه  خــود  و هوشــمند  الکترونیکــی  ابــزار 
کار هــا کــه نمی توانیــد بکنیــد؛ امــا ایــن تنهــا 

یــک روی ســکه اســت.
کســی از عواقــب ایــن ابــزار نــو ظهــور خبــر 
نداشــت. عواقبــی کــه ریشــه ی مشــکات و 
تشــویش های اجتماعــی اســت. وقتــی اخبار 
جهــان را بــاال و پاییــن می کنیــم؛ بــه نظــر 
می رسد که دنیا در حال تمام شدن است. 
همــه کشــور ها درگیــر جنگ هــا و اعتراضــات 
داخلــی، ویــروس و بیماری هــای مختلــف، 
بایــای  و  غذایــی  مــواد  کمبــود  یــا  گرانــی 
طبیعــی هســتند. ایــن روز هــا تمــام مــردم 
بــه دو دســته تقســم شــده اند. کســانی کــه 
از اخبــار فــراری هســتند و تحمــل اطاعــات 
جدیــد را ندارنــد و کســانی کــه بــه چــک 
کــردن اخبــار و وقایــع اعتیــاد پیــدا کرده انــد 
و بــا درماندگــی بــه دنبــال هضــم اتفاقــات 
جدیــد هســتند. بــه نظــر می رســد تمــام 
تقصیر هــا را می تــوان گــردن فضــای مجــازی 
و سوء اســتفاده از آن انداخــت. خصوصــا 
ایــن روز هــا کــه دروغ و شــایعه دســت بــه 

دســت در فضــای مجــازی می چرخــد.

نوجوانی، سن پرخطر
داخلــی،  قوانیــن  و  بین المللــی  اســناد  در 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ضــروری 
شــناخته شــده اســت. ایــن امــر بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه ایــن قشــر از جامعــه هنــوز 
به رشــد کامل جســمی و ذهنی نرســیده اند 
و آســیب پذیرتر هســتند. در واقــع عواملــی 
کــه کــودکان و نوجوانــان را در معــرض خطــر 

و آســیب قــرار می دهــد بیشــتر اســت.
نوجــوان،  هفتــه ی  مناســبت  بــه 

می خواهیــم کمــی بــه حــال و احــوال آن ها در 
این روز های ملتهب جامعه و نسبت آن ها 
بــا وقایــع اخیــر بپردازیــم. تقریبــا می تــوان 
گفت اکثر نوجوانان ایرانی به گوشی تلفن 
همــراه و بــه تبــع آن، بــه اینترنــت دسترســی 
دارنــد. اینترنتــی کــه از ســه تــا صــد ســاله در 
آن در کنــار هــم بــه فعالیــت می پردازنــد؛ 
بــدون محدودیــت و اینکــه شــناخته شــوند 
و بــدون اینکــه مســئولیتی بــرای افعــال خــود 
در آن فضا داشــته باشــند. درواقع جامعه ی 
مجــازی، جامعــه ی هفتــاد و دو ملــت اســت. 
شــبکه های اجتماعی با چنان ســرعتی رشــد 
کردنــد کــه هنــوز کســی آمادگــی مقابلــه 
پیــدا  قانونگــذاری  بــا مفاســد آن و حتــی 

نکرده اســت.
درحــال  کــه  مــا  نوجوانــان  بیــن  ایــن  در 
کــردن  پیــدا  و  شــخصیت  شــکل گیری 
هویــت واقعــی خــود هســتند؛ راه ســختی 
در پیــش دارنــد. پوریــا فاضــل، فعــال رســانه، 
در گفتگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری 
بــر  عــاوه  »امــروز  کــرد:  اظهــار  دانشــجو، 
فضــای مدرســه و خانــواده که بر شــخصیت 
نوجوانــان و جوانــان تاثیرگــذار هســتند، یــک 
ســری عوامــل دیگــر هــم هســتند کــه بــر 
شــخصیت نوجوانــان و ســن دانــش آمــوزی 
ــل موســیقی،  ــی مث ــد. عوامل ــر می گذارن تاثی
دســت  ایــن  از  و  کامپیوتــری  بازی هــای 
پلتفرم هــا و شــبکه های اجتماعــی هــم بــر 
شــکل گیری شــخصیت نوجوانــان و جوانــان 

تاثیــر گــذار هســتند.«
درواقــع قضیــه از ایــن قــرار اســت کــه فضای 
مجــازی بــه آن هــا اطاعــات و خــوراک ذهنــی 
بایــد  تنهایــی  بــه  آن هــا  و  می دهــد  خــام 
بــا تعارضــات، هجمه هــا و راســت و دروغ 
ــا  ــان م ــد. نوجوان ــه کنن ــن اطاعــات مقابل ای
بســیار  رســانه  در عرصــه ی جنــگ  امــروز 
تنهــا هســتند. در اتفاقــات اخیــر دیدیــم، هــر 
ســمتی کــه دروغ هــای خــوش آب و رنگ تری 
را  آن هــا  ذهــن  داد؛  مــا  بچه هــای  تحویــل 

ــرار داد. ــر خــود ق تحــت تاثی
از جایــی بــه بعــد ظاهــرا تعــداد آدم هایــی که 
در شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها، یــک 
خبــر و مســئله را تکــرار می کننــد؛ بیشــتر 
و بیشــتر می شــوند. ایــن زیــاد نشــان دادن 
سیاهی لشکر افکار سمی و مخالف، ترفند 
رســانه ها و فعالیــن شــبکه های اجتماعــی 
مجــازی اســت. حــاال زمانــی کــه نوجــوان 
را  اطاعــات  تحلیــل  قــدرت  اینکــه  بــدون 
داشــته باشــد در معــرض ایــن تحلیل هــا کــه 
یکــی دوتــا هــم نیســتند، قــرار می گیــرد. بایــد 
تصمیــم بگیــرد کدام ســمت را انتخــاب کند. 
ســمتی کــه احساســاتش را تحریــک کــرده 
یــا ســمت منفعــل کــه فقــط منتظــر اســت 
ــا طــرف مقابــل چیــزی بگویــد و او جــواب  ت

بدهــد. جــواب ســاده اســت.

ضرر ساده انگاری عواطف نوجوانان
اینجــا نقطــه ی عطفــی بــرای نوجوان اســت. 
حــاال ذهــن او مفتــون اخبــار و وقایع جعلی و 
غلو شده است و او برای انتشار و گسترش 
ایــن شایعاتدســت بــه کار می شــود. طبیعی 
اســت کــه اطرافیــان یــک نوجــوان را هــم 
نوجوانــان دیگر تشــکیل می دهنــد؛ بنابراین 
انتشــار  باطــل  دور  شــروع  قــدم،  اولیــن 
خبر هــا و تحلیل هــای جعلــی در مدرســه و 

فضــای مجــازی اســت.
فضــای  کارشــناس  داوود،  آل  علیرضــا 
مجــازی، در گفتگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی 
»پلتفرم هــا  گفــت:  دانشــجو  خبرگــزاری 

بــا  و  هــوش مصنوعــی  بــا  آمریکایی هــا  را 
فیلتــر  حبــاب  مثــل  مختلــف  ابزار هــای 
درســت کردنــد. چــون باالخــره آن هــا ابــزاری 
ــد.  نمی ســازند کــه ضــد خودشــان عمــل کن
آدم عاقــل ایــن کار را می کنــد؛ تــازه ابــزاری 
کــه حــوزه ادراک شــناخت و رفتــار جامعــه و 
از همــه این هــا مهم تــر بــر نظــام بــاور جامعه  
تاثیــر می گــذارد، می توانــد ارزش هــا را بــه بــی 
ارزشــی تبدیــل کنــد، می توانــد خــودی را غیــر 
خــودی و غیــر خــودی را خــودی نشــان بدهد. 
و شــناختی، می توانــد  ادراکــی  اختــال  بــا 
جــای جــاد و شــهید را بــا رســانه و پیــام 
مخصوصــا در الیــه فرامتــن پیــام بــا بازنمایــی 
رســانه عــوض کنــد. بــا ســه شــرط زاویــه 
دوربیــن و زاویــه دیــد نســبت بــه آن پدیــده 
رســانه ای، برجســته ســازی که رســانه راجع 
بــه یــک پدیــده و موضــوع انجــام می دهــد 
و ســومین موضوعــی کــه وجــود دارد بحــث 
ایــن اســت کــه همیشــه در هــر پیامــی حتــی 
فیک تریــن پیام هــا رگه هایــی از حقیقــت را 
قــرار می دهنــد بــرای اینکــه باورپذیــر کننــد.«

حــاال بــا یک نوجوانی که عواطفش تحریک 
ــر قــرار  شــده و در فشــار دروغ هــای باورپذی
گرفتــه مواجــه هســتیم و اگــر فکــر کنیــم کــه 
خشــم و احساســات تحریــک شــده ی یــک 
اســت، ضــرر کرده ایــم.  نوجــوان بی خطــر 
بــه زودی ایــن تحریــک عواطــف از ســوی 
رســانه ها و شــبکه های فعــال مجــازی کــه 
لحظــه ای هــم ذهــن نوجوانــان را بــه حــال 
خــودش رهــا نمی کننــد؛ تبدیــل بــه عمــل 
ــی رســانه ها شــرایط مــدارس  می شــود. وقت
را ماننــد میــدان جنــگ و درگیــری نشــان 
می دهنــد و بعــد بافاصلــه تیتــر یــک تمــام 
خبر هــای خــود را بــه مــرگ یــک دانش آمــوز 
را  یــک دروغ  آن هــا  اختصــاص می دهنــد؛ 
ــن طــرف  ــد و از ای ــر ســر زبان هــا می اندازن ب
باید بســیج شــویم تــا نوجوانان مــان را نجات 

دهیــم.
امــا چــه کســی برایشــان دســت رســانه ها را 
رو می کنــد؟ و چگونــه؟ حــاال کــه تمــام دنیــای 
مجازی نوجوانان را از دست داده ایم چطور 
برای آن ها شــعار هایی که هرروز می شــنوند 
را تحلیــل کنیــم؟ آن هــم در رســانه هایی 
کــه جلــوی هــر نظــر مخالــف را می گیرنــد. 
توضیــح  داوود  آل  را  امــر  ایــن  بــارز  مثــال 
می دهــد: »اینســتاگرام در ایــران بــاالی چهــل 
و خــرده ای میلیــون مخاطــب پیــدا کــرده و 
شــبکه اجتماعــی فرازبانــی تصویــر محــور 
اســت کــه بــا زبــان تصویــر کــه هــر تصویــر 
معــادل هــزار تــا کلمــه اســت و تاثیــر عمیقــی 
بــر ناخــودآگاه انســان دارد؛ می آیــد اینجــا بــه 
یــک مخاطــب چنــد ده میلیــون می رســد. 
ایــن شــبکه اجتماعــی وقتــی دولــت آمریــکا 
حــاج قاســم را تــرور می کنــد و بــه صــورت 
رســمی هــم اعــام می کنــد؛ مــا می بینیــم 
مــردم  قاســم  حــاج  دوســتداران  وقتــی 
یــا  عزیزمــان تصاویــر، صوت هــا، ویدئو هــا 
مطالــب در خصــوص ایشــان می نویســند؛ 
تمــام هشــتگ هــا، تصاویــر و اکانت هــای مــا 

را حــذف می کنــد و از آن طــرف بــه دشــمنان 
مــا فرصتــی می دهــد کــه به چهــل و خــرده ای 
میلیــون نفــر از مــردم مــا روایتــی را ضــد حــاج 

قاســم بســازند.«

نجات از دام بزرگ فضای مجازی
جدیــد  تجربه هــای  و  ریســک  جســارت، 
ویژگــی ایــن ســنین اســت. پــس تعجبــی 
مــا  نوجوانــان  و  کــودکان  وقتــی  نــدارد 
یک طرفــه ماجــرا را دیــده و خــوراک ذهنــی 
در  درســتی  واکنــش  نداشــته اند،  خوبــی 

ندهنــد. نشــان  بحــران  وقایــع 
امــا چطــور نوجوانــان را از ایــن دام بــزرگ 
مجــازی نجــات دهیــم؟ پوریــا فاضــل، فعــال 
ســازی  »آگاه  گفــت:  دراین بــاره  رســانه، 
تکانه هــای  و  مســئله  حــل  پلــه  اولیــن 
اجتماعــی جامعــه مجــازی فعلــی اســت کــه 
نوجوانــان مــا را در درون خــود اســیر کــرده و 
دومیــن پلــه تولیــدات متعــدد و مختلــف بــر 
ــا  اســاس ذائقــه نوجــوان و جــوان اســت. م
نمی توانیــم از یــک نوجــوان و نونهــال انتظــار 
ایــن را داشــته باشــیم کــه در دنیایــی کــه 
اسیر تولیدات متعدد دیجیتالی و رسانه ای 
قــرار گرفتــه اســت، تنهــا یک مورد محــدود را 
بــه او معرفــی کنیــم و بایــد وســعت تولیدات 
ــال  رســانه ای و فرهنگــی و بازی هــای دیجیت
ــه  ــی را ب ــر ارزش هــای جامعــه ایران ــی ب مبتن
قــدری بــاال ببریــم کــه نوجوان در قبال ســایر 
محصــوالت یــک محصــول ایرانــی را هم برای 

انتخــاب داشــته باشــد.«
نوجــوان  ذائقــه  بــا  تولیــد محتــوا مطابــق 
جــذب  جهــت  مناســبی  اقــدام  می توانــد 
آن هــا باشــد. همچنیــن ایــن فعــال رســانه ای 
در ادامــه گفــت: »اهمیــت مســئله آمــوزش 
و پــرورش و دبیرانــی کــه در ایــن مجموعــه 
حضــور دارنــد اینجــا مشــخص می شــود و 
بایــد بــه صــورت منطقــی و درســت دانــش 
آمــوزان کــه پــر از ســؤال و پرســش جدیــد 
و بــه دنبــال جــواب جدیــد هســتند را اقنــاع 
کننــد و اگــر بــه ســوال های آن هــا پاســخ های 
قدیمــی داده شــود، بحــران دوبــاره شــروع 
نشــده  اقنــاع  جــوان  و  نوجــوان  و  شــده 
اســت. اگــر معلــم بتوانــد پاســخ درســتی بــه 
ســوال دانــش آمــوزان بدهــد در نهایــت بــه 
کتابخوانی او منتج خواهد شد و این باعث 
می شــود نــوع مواجهــه نوجوانــان و جوانــان 
از ایــن مواجهــه نامنظــم و بی حاصــل تبدیــل 
به یک مواجهه فکری و فرهنگی و اساسی 

منتهــی شــود.«
عصــر امــروز، عصــر جنگ هــای رســانه ای و 
مجــازی اســت و اگــر دیــر دســت بــه عمــل 
بزنیــم، نوجوانان مــان کــه آینده ســاز ایــران 
هســتند را از دســت خواهیم داد. آگاه سازی 
نوجوانــان در وهلــه ی اول در خانــواده و بعــد 
در مدرســه بایــد اتفــاق بیفتــد و ایــن اتفــاق 
بیــن  موثــر  ارتبــاط  یــک  گــرو ســاخت  در 
والدیــن، معلم هــا و نوجوانــان اســت. امــری 

ــه مــرور حاصــل می شــود. کــه ب

تحریک عواطف دانش آموزان
 ویژگی مهم جنگ رسانه ای 
تولیدمحتوادوعنصرمهمدرآگاهسازی

گزارش : فاطمه امی
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درباره شهادت سلیمانی پای حرفی که زده ایم ایستاده ایم
 و در وقت خودش به آن عمل خواهدشد

قدیمی ترین فیلم از سردار سلیمانی

نیکالس مادورو رییس جمهور ونزوئال:
شهید سلیمانی زمانی به ونزوئال آمد که ما از حمالت سایبری علیه تأسیسات برق رنج می بردیم

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

جهت مشاهده ویدئو کلیک کنید

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 ...

     سخنان امام خمینی و سردار سلیمانی
 در خصوص ترور

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

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://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/سخنانامامخمینیرهوسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانیدربارهترورفیلم.mp4
https://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/m_1667478196-1-15.mp4
https://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/m_1657557459-1-15.mp4
https://sepehrbrd.ir/wp-content/uploads/2022/11/nf00027417-1.mp4
https://khl.ink/f/49212
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/12/80deed426570a2a51d2982fd57f4ae3e29079294-240p.mp4

