
  گزارش

 لزوم تأمالت فلسفی جدی 
در هوش مصنوعی

هوش مصنوعی این روز   ها گوی برانگیختن حیرت را از سایر تکنولوژی   ها 
ربوده و با قدرت صحنه های مختلف زندگی انسانی را از سیاست، کسب و 

کار، نظامی تا خصوصی   ترین لحظات شخصی انسان   ها را در می نوردد. 
تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد نیز قابل توجه اس��ت، بر اس��اس نتایج 
پژوهشی که در ژوئن ۲۰۱۷ از سوی PWC )شرکتی چند ملیتی و معتبر 
در زمینه ارائه خدمات حرفه ای شبکه ای که در لندن مستقر است( منتشر 
شده، هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱5/۷تریلیون دالر در اقتصاد 
جهانی سهم خواهد داشت. هوش مصنوعی را در یک جمله کوتاه می توانیم 
»شبیه س��ازی رفتار موجودات زنده از طریق نرم افزار   ها یا ماش��ین های 
هوشمند« تعریف کرد. مطابق تعریف PWC هوش مصنوعی نظام های 
رایانه ای هستند که می توانند محیط اطراف خود را حس کنند، قادر به تفکر 
و یادگیری بوده و به فراخور چیز   هایی که حس می کنند و اهداف آن ها، 

پاسخ و اقدام متناسب را از خود نشان دهند. 
فرایند این شبیه سازی را اگر بخواهیم س��اده و مختصر توصیف کنیم 
اینگونه اس��ت که برای مثال برای شبیه س��ازی هوش مصنوعی ای که 
شطرنج بازی می کند، می توان ۱۰۰ مدل مختلف از بازی شطرنج را به 
او داد و او با کنار هم قرار دادن این مدل   ها بازی صدویکم را شبیه سازی 
می کند و اینگونه در هر مرحله به اندوخته های هوش افزوده می شود و 

هوش در بازی شطرنج قوی تر و در نهایت شکست ناپذیر می  شود. 
گذری بر کاربرد های کنونی هوش مصنوعی لزوم توجه به آن را در عصر 
حاضر بیش از پیش آشکار می کند. هرچند که در داخل ایران نیز این رشته 
پیشرفت های خوبی داشته است اما همچنان با لبه های مرز دانش فاصله و 
در برابر دستاورد های این دانش حالتی پسینی داریم و بایستی به جای وارد 

کردن »فن « در حوزه »علم« تالش های بیشتری صورت گیرد. 
از تالش »علمی « که می گوییم فقط منظور حوزه مهندسی هوش مصنوعی 
نیست، بلکه توجه به فلسفه هوش مصنوعی و تأمالت عقالنی و فلسفی در 
آن نیز اگر نگوییم بیش اما نقش بسیار مهمی در پیشبرد آن خواهد داشت. 
در رأس این تأمالت بایستی به آینده پژوهشی هوش مصنوعی و سرانجام 
آن بیندیشیم و پیش پیش جهانی را در ذهن به تصویر بکشیم که هوش 
مصنوعی در جای جای آن نقشی اساس��ی دارد تا بتوانیم جوانب آن را 
بسنجیم. به قول یکی از  اندیش��مندان غربی »بشر همیشه در اختراع 
ابزار، بهتر از استفاده عاقالنه از آنها عمل کرده است. مهار یک رودخانه با 
سد ساختن روی آن، آسان تر از پیش بینی همه عواقب پیچیده ای است 
که بر سیستم زیست محیطی وسیع تر خواهد گذاشت.«  در این حوزه 
شاید ادبیات و سینما بتوانند پیشگامان خوبی برای اندیشه باشند. ژول 
ورنی باید تا به جای »۲۰هزار فرسنگ زیر دریا« این بار »۲۰هزار هوش 
مصنوعی روی زمین« را بنویسد. اینگونه آثار در غرب به تصویر درآمده 

اما توجهات به آن در داخل ایران همچنان مغفول است. 
مباحث معرفت شناختی فردی و اجتماعی این علم و تأثیری که بر ذهن 
آدمی و جامعه دارد نیز مسئله ای اساسی است. آینده هوش مصنوعی و 
حضور آن در وجوه مختلف زندگی انسانی، چه بر سر روان شناسی و ذهن 
شخصی یا نظام های اجتماعی مان می آورد؟ در کتاب ۲۱ درس برای قرن 
۲۱، برای همین میزان تکنولوژی که تا انتهای قرن ۲۰ داشته ایم، مطرح 
می کند: »در قرن آینده، بیوتکنولوژی و تکنولوژی اطالعات به ما قدرت 
کنترل جهان درونمان و تغییر ش��کل خودمان را می دهد، اما از آنجا که 
پیچیدگی مغز خود را درک نمی کنیم، تغییراتی که خواهیم داد، ممکن 
است سیستم مغزمان را تا جایی متالطم کند که آن هم فرو بریزد. «  حال 
همین سؤال را برای هوش مصنوعی در قرن ۲۱ و حتی ۲۲ باید بپرسیم و 

پاسخ های شگفت بدهیم!
مباحث الهیاتی پیرامون هوش مصنوعی نیز مهم خواهد بود. اگر هوش 
مصنوعی همان طور که امروز توانسته است حیوان خانگی خلق کند، به 
خلق انسان هایی با درک، هوش و احساس نزدیک به انسان برسد، قطعاً 

سؤاالت بسیاری به وجود خواهد آمد که باید از اکنون به آن اندیشید. 
مباحث تربیتی نیز با هوش مصنوعی دستخوش دگرگونی های جدی 
خواهد شد. ورود نصفه و نیمه ش��بکه های اجتماعی با هوش حداقلی 
مصنوعی یا بازی های کامپیوتری که از این تکنولوژی بهره می برند امروزه 
تأثیرات قابل توجهی داشته است این تأثیرات در آینده که وجوه بیشتری 
از زندگی بشر درگیر هوش مصنوعی شود به کجا کشیده می شود؟ آیا آن 

زمان می شود با سیستم تربیتی امروز پیش رفت؟
این سؤاالت در کنار سؤاالت بسیاری در س��ایر حوزه   ها حتی حوزه های 
نظامی، بایستی در اولویت  اندیشه متفکران باشد. خوب است مخالفان 
بحث نیز که با همان استدالل قدیمی عدم جدایی ناپذیری ظرف و مظروف 
)محتوا و ابزار( در اینجا نیز علم مخالفت برافراشته اند، به جای صرف وقت 
برای پس زدن این تکنولوژی به تأم��الت جدی در خصوص آن بپردازند 
و از گذشته مخالفت های ش��ان با جلوه های تکنولوژی درس بگیرند که 
هوش مصنوعی خیلی زود جوانب مختلف زندگی بشری را درمی نوردد و 
مخالفت های این چنینی با آن، حاصلش تنها عقب ماندگی فلسفی و علمی 
از آن است. امید است علوم انسانی این بار در ایران به خود بیاید و با کنده 

شدن از کلیشه   ها تأمالت جدی را آغاز کند.

میز مذاکره در ایران است نه در وین
دور اول مذاکرات تیم مذاکره کننده ایرانی با گروه ۱+٤ خالی بودن دست 
غرب برای مدیریت مذاکرات در مسیر موضوعات مورد عالقه آنها بدون 

انعطاف در لغو تحریم   ها را ثابت کرد. 
تروئیکای اروپایی که در ش��ش دور مذاکرات قبلی )با وعده گش��ایش 
در اوض��اع اقتصادی ای��ران و برنده ش��دن جریان حام��ی روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱٤۰۰( امتیازات بس��یار خوب شفاهی از 
تیم مذاکره کننده قبلی ایران حتی در زمینه  ها و موضوعات غیر مرتبط 
با هدف مذاکرات وی��ن گرفته بودند در پی این بودن��د که مذاکرات در 
دوره جدید نیز ادامه و اس��تمرار مذاکرات قبلی باش��د که با استدالل 
قوی، مقاومت و مخالفت ایران مواجه شده و به دلیل خالی بودن دست 
اروپایی ها، مذاکرات ب��ا هدف گذاری ایران و ب��دون توجه به مذاکرات 
پیشین شروع شد. قابل ذکر اس��ت که اروپایی   ها نیز در سال ۱۳۹۰ به 
دلیل عوض شدن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همین شیوه 
متوسل شده و تمامی توافقات صورت گرفته با مسئول پیشین سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا را صرفاً به دلیل الزام آور نبودن کنار گذاشتند. 
در حالی که ایران با اراده و نگاه مثبت و کامل پا در میدان مذاکره گذاشته 
و همان طور که از قبل اعالم ک��رده، با منطق ق��وی در پی »لغو کامل 
تحریم های مندرج در متن برجام«، »وادار کردن امریکا و اروپا به انجام 
تعهدات بر زمین مانده شش ساله برجامی«، »احقاق حقوق پایمال شده 
خود به انضمام جبران خسارات«، »راستی آزمایی منطقی « و »همراه 
با تضامین معتبر مبنی بر غیر قابل بازگشت بودن لغو تحریم ها« است، 
امریکا با کمک تروئیکای اروپایی که به تجربه هیچ انگیزه و اراده ای برای 
انجام تعهدات بر زمین مانده خود نداشته و آشکارا در پی تغییر شرایط 
و زمین بازی به نفع خود و تحمیل شرایط جدید به ایران هستند اجرای 

موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده اند:
۱- استراتژی »فشار حداکثری افکار عمومی از داخل ایران/امتیازگیری 
پای میز مذاکره « که حداقل با دو سناریوی مستقل در حال انجام است. 
اول اینکه بر اس��اس این اس��تراتژی امریکایی   ها با س��ناریوی نخ نما و 
ش��یطانی »پیش��نهادهای فریبنده، اغواگر و دوقطبی ساز«، وعده لغو 
تحریم های ترامپ را داده )که تجربه نشان می دهد که امریکایی  ها هرگز 
حاضر به انجام همین قول و تعهد اندک ه��م نخواهند بود( که طبعاً با 
مخالفت ایران مواجه می شود و همین موضوع دست مایه انجام عملیات 
روانی از سوی رسانه های مکتوب و مجازی همسو با غرب در داخل ایران 
شده و انتظار امریکا و اروپا این است که با فشار سنگین تبلیغاتی جریان 
غربگرای ایران الاقل بخشی از مردم ایران فریب خورده و نظام را برای 
استفاده از فرصت رفع بخشی از تحریم   ها تحت فشار شدید قرارداده و 
جمهوری اسالمی را مجبور به تغییر موضع و قبول وعده های پوچ و نیم 
بند غرب کرده و به این ترتیب میدان بازی به نفع غرب تغییر کند. آنان 
معتقدند این سناریوی عوام فریبانه و دروغین چنانچه در داخل ایران به 
مطالبه ملی تبدیل شود جمهوری اسالمی ناچار به تسلیم در برابر فشار 
مردم ایران شده و صحنه مذاکرات کاماًل به نفع غرب تغییر خواهد کرد. 
و دوم در کنار سناریوی مذکور، انجام سناریوی »بی ثبات سازی اقتصادی 
و امنیتی ایران « را پی می گیرند. بر اساس این سناریو غرب با استفاده از 
ظرفیت های گسترده و عملیات روانی شبکه نفوذی در داخل ایران و...  در 
پی ایجاد و تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاش و ناامن سازی اجتماعی 
از یک سو و کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت شدید 
دالر از سوی دیگر هستند. قابل ذکر است که طی روزهای اخیر هم شاهد 
تحرکات مذبوحانه ضدانقالب برای تبدی��ل اعتراضات مردم به میدان 
مقابله با نظام بوده ایم و هم افکار عمومی مورد هجمه سنگین شایعات 
متعدد درباره افزایش شدید قیمت دالر طی روزهای آینده قرار گرفته و 

امنیت روانی و بی ثباتی در قیمت کاالهای ضروری را شاهد بوده ایم. 
تجربه تلخ سال ۱۳۹۲ که شعار غلط و عوام فریبانه »مذاکره با امریکا برای 
حل همه مشکالت « که از سوی آقای روحانی مطرح شده بود با رأی مردم 
به »مطالبه ملی « تبدیل شد و موجب فرصت سوزی،تحمیل تحریم   های 
بیشتر و لجام گسیختگی اقتصادی ایران شد، غرب را به تکرار این اقدام 
در قالب تبدیل اس��تراتژی »لغو همه تحریم ها« به پیشنهاد دروغین و 
فریبنده »قبول تعلیق بخش��ی از تحریم   ها و ایجاد گشایش اقتصادی 

موقتی « همراه با مطالبه ملی قویاً امیدوار ساخته است. 
۲- تروئیکای اروپای��ی در پای میز مذاکرات در پ��ی طوالنی تر کردن 
مذاکرات به منظور اثربخشی بند یک بوده و معتقدند تا زمان پدیدار شدن 
آثار دو سناریوی مذکور در بند یک باید جمهوری اسالمی را با سناریوی 
همراهی با ایران و قبول مذاکره بر سر  دو طرح پیشنهادی ایران، نسبت 
به نتیجه بخش بودن مذاکرات امیدوار ساخته و به این ترتیب با خرید 

زمان زمینه را برای تحقق سناریوهای بند یک آماده نمایند. 
امریکا از طریق تروئیکای اروپایی با کلیدواژه »مذاکرات آینده« بر سر میز 
مذاکره نشس��ته و به مذاکرات وین به عنوان فرصتی مناسب برای ایجاد 
فشار بیش��تر و امتیازگیری و ایجاد محدودیت های جدید در حوزه های 
غیرهسته ای می نگرد. امریکایی   ها به دنبال این هستند که با نشان دادن در 
باغ سبز و فریب مردم ایران از  طریق رفع )ظاهری و موقتی و قابل بازگشت( 
بخشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران، به توافق هسته ای بازگشته و 
ضمن حفظ ساختار تحریم ها، زمینه را برای رسیدن به توافق گسترده تر 
که شامل محدودیت های بیش��تری علیه ایران در حوزه های مختلف )از 
جمله مشروط کردن اقدامات خود با قبول مذاکره درباره عمق استراتژیک 
ایران، محور مقاومت، توانمندی موشکی و...  ( باشد فراهم آورد. امریکا در 
واقع با رفع غیرموثر و قابل بازگشت تحریم   ها در اصل به دنبال اهرمی برای 
تضمین مذاکرات آینده و همچنان ایجاد همگرایی در بین کشورهای عضو 
برجام است تا بر تهران برای نشستن پای میز توافق جدید فشار بیاورند. بر 

این اساس جمهوری اسالمی ایران خوب می داند که:
۱- هرگز نباید به طوالنی شدن مذاکرات حتی با درباغ سبز نشان دادن 
غرب تن بدهد و قاطعانه مطالبات خود را به دور از جنجال رسانه ای غرب 

در زمان کوتاه و به دور از میدان مذاکره پی بگیرد. 
۲- میز اصلی مذاکره در داخل کشور و مخاطب اصلی میز مذاکره مردم 
ایران هستند و هرگونه غفلت از شفاف س��ازی و اطالع رسانی دقیق و 
سریع، ممکن است به دوقطبی سازی مردم و تحقق طرح های عوام فریبانه 

غرب منجر شود. 
۳- اگرچه جمهوری اس��المی صادقانه و با اراده کامل پای میز مذاکره 
حاضر شده اما کلید اصلی حل همه مشکالت کشور را در داخل و سرعت 
بخشی به اقتصاد مقاومتی از طریق رفع موانع و حمایت کامل برای تحقق 

جهش تولید می داند. 
٤- ش��رایط حاضر که همه برگ های برنده در اختیار ایران است نباید 
با بی تدبیری جریانات سیاس��ی از طریق: »تحریف واقعیات«، »وارونه 
نمایی حقایق«، »ارائه تحلیل های همسو با رسانه های غربی« و...  به نفع 
غرب تغییر پیدا کرده و مجدداً در دام برجامی دیگر گرفتار شده و برای 

مستکبران و استعمارگران غربی فرصت سازی شود. 

محمد صادق عبداللهی

سیدعبداهلل متولیان

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره 3 هزار شهید استان ایالم:

پیام شهیدان باید الهام بخش اتحاد ملت و احساس مسئولیت مسئوالن باشد

بدون مجاهدت هیچ ملتی به قله نمی رسد

بیانات رهبر معظم انقالب اسلالمی در دیدار 
دسلت اندرکاران کنگره 3 هزار شهید استان 
ایالم که در تاریخ 3۰ آبان ۱۴۰۰ برگزار شلده 
بود، صبح پنج  شلنبه در محل برگلزاری این 

همایش منتشر شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
مقاومت و حضور همه جانبه در دفاع از کش��ور و 
تعداد باالی خانواده  های دارای چند ش��هید را از 
خصوصیات کم نظیر اس��تان ایالم برش��مردند و 
گفتند: ایالم در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ 
مستحکم بود و با وجود آنکه در برهه   هایی برخی 
از مناطق آن به دست دشمن افتاد، اما مانند کوه 

ایستادگی کرد. 
رهبر انقالب، شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی 
ایالمی بر اثر بمباران مسابقه فوتبال در ۲۳ بهمن 
۶5 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند 
و با بی��ان اینکه صدام این جنایات را به پش��توانه 
مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می داد، افزودند: 
نویس��ندگان و هنرمندان، این بیان حقایق را در 
ابعاد جهانی معرفی، و مدعیان دروغین حقوق بشر 
را رسوا کنند. ایش��ان با اشاره به روحیه استقامت 
مردم ایالم و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود 
بمباران های شدید گفتند: فشار جنگ نتوانست 
مانع بروز استعدادهای این مردم ش��ود و در زیر 
همین بمباران   ها ج��وان نخبه و نابغه ای همچون 
ش��هید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او 

را مایه ترقی و تعالی کش��ور دید، در مقابل چشم 
همسر و دختر خردسالش، او را شهید کرد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع شهید و شهادت 
را متفاوت از قربانیان جنگ های مرس��وم در دنیا 
دانستند و افزودند: ش��هید و رزمنده در راه خدا 
عالوه بر دفاِع ارزش��مند از مرزهای جغرافیایی، 
از مرزهای مهم معنوی یعن��ی مرزهای عقیده، 
اخالق، دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می کند و با 
پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار، جانش 

را با خداوند معامله می کند. 
رهبر انقالب در این زمینه افزودند: صفات مهمی 
مانند اخالص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، 
رفتار مهربانانه با اس��یران و به طور کلی س��بک 
زندگی اسالمی در رفتار رزمندگان و شهدای ما 
کاماًل برجسته است و تصویر این نقاط درخشان 
و الهام بخ��ش باید ب��ا کارهای هن��ری در مقابل 
چشم مردم دنیا قرار داده ش��ود. ایشان هدف از 
بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام آنان دانستند 
و خاطرنشان کردند: پیام شهیدان این است که در 
راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل 
از وسوسه های دشمن، با قدرت و ثابت قدم حرکت 
کرد. رهبر انقالب با تأکید بر اینکه بدون مجاهدت 
و تحمل سختی   ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد 
رسید، افزودند: ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان 
باید اتحاد، انگیزه و تالش خود را بیش��تر کند و 
مس��ئوالن نیز در قبال جامعه و امنیتی که شهدا 
برای کش��ور فراهم کردند، احس��اس مسئولیت 

بیشتری داشته باشند. 
   سردار سلالمی: ملتی سسلتی کند در 

تاریخ محو می شود
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی هم در 
اجالسیه اختتامیه کنگره سرداران و ۳ هزار شهید 
اس��تان ایالم، با بیان اینکه دشمن اندیشه حمله 
نظامی به ایران را نخواهد داشت، گفت: اگر ملتی 
در جنگ سستی کند، در تاریخ محو خواهد شد و 

از بین خواهد رفت. 
س��ردار سرلشکر حس��ین س��المی گفت: من و 
همس��نگران، فرماندهان و پاسداران بزرگ ترین 
افتخارمان این اس��ت ک��ه خادمان م��ردم ایران 
اسالمی باشیم. بزرگ ترین آرزوی ما فدا شدن در 
راه تحقق اهداف بزرگ و سعادت آفرین رهبر و امام 

و پیشوای عزیز و عظیم الشأن انقالبمان است. 
فرمانده سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: در 
محفل و مجلس الهی و ملکوتی شهیدان سرزمین 
درخشان ایالم هستیم، در چنین محفلی واجب است 
که درود و سالم و تحیت الهی را به روح درخشان و 
جاودانه امام راحل )ره( که منطق، عزت، استقالل، 
آزادی و طریق اقت��دار و اعتبار را به م��ا آموخت و 
بر قامت ایران لباس جهاد پوش��اند، بفرستیم. وی 
ادامه داد: برای رهبر بزرگ، جانباز، شهید، شجاع و 
دلسوزمان که در طی دهه های پس از ارتحال امام 
شجاعانه   ترین هدایت   ها به نیابت از امام زمان سفینه 
نجات و کشتی س��عادت این ملت را در میان امواج 
خروشان به س��احل آرامش و رستگاری و سعادت 

هدایت فرمودند، آرزوی سالمتی داریم. 
س��ردار س��المی افزود: ایالم س��رزمین شهیدان 
است،مردم ایالم همانند ارتفاعات رفیعش بلندمرتبه 
هستند و شایسته تحسین و ستایشند؛ مردم ایالم 
روزگاری سرزمینش��ان قلب نبرد بوده است. دفاع 
مقدس برای مردم این س��رزمین میدان آزمایش 
بزرگی بود و ایالمی   ها سربلند و باشکوه از آن بیرون 
آمدند. فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی 
تصریح کرد: آنها همانند دش��ت ها، کوه هایشان و 
مثل طبیعت شان س��ربلندند؛ کوه   ها و دشت های 
ایالم مفتخرند که بر قامت شهیدان بوسه زده اند. 
وی افزود: مردم ایالم ایس��تادند تا سرزمین ش��ان 
اشغال نشود ؛ کار را به یکدیگر واگذار نکردند و برای 
جهاد سبقت می گرفتند در سرزمین شان می ماندند 

تا پای بیگانه به سرزمین شان نرسد. 
س��ردار س��المی ادامه داد: اگر ملت��ی در جنگ 
سس��تی کند در تاریخ محو خواهد شد و از بین 
خواهد رفت. وی افزود: نسخه شیاطین در طول 
حیات بش��ر برای ملت   ها و جوامع، اسیر کردن، 
فقیر ک��ردن آنها و از بین ب��ردن حیات معنوی و 
هویت فرهنگی و آسایش ملت   ها و جوامع بوده و 
این سنت استکبار ادامه خواهد داشت. وی افزود: 
مردم ایالم در جنگ درخشیدند و به تاریخ ایران 
و عظمت ایران اس��المی و تمدن اسالم و به امت 

اسالم حیات عزتمند بخشیدند. 
سردار سالمی گفت: اگر ۳ هزار شهید استان ایالم 
در عاش��ورا می بودند هرگز امام مسلمین در میانه 
نبرد تنها نمی مان��د و هرگز اهل بیت به اس��ارت 
نمی رفتند؛ اگر شهیدان نبودند ما امروز نبودیم و ما 
را از جغرافیای سیاسی جهان حذف می کردند همان 
گونه که قبل از پیروزی اسالمی ایران را در گورستان 
جهالت مدرن دفن کرده بودند تا اینکه انقالب آمد و 
زنجیر  ها را باز کرد. وی ادامه داد: اگر شهیدان نبودند 
و ثبات را نمی آموختند ما نمی توانستیم در مقابل 

هجوم مشکالت مقتدر بمانیم. 
   اندیشه حمله نظامی دیگر شکل نمی گیرد

سردار س��المی تصریح کرد: نقشه استکبار برای 
ملت ایران ظ��رف ٤۳ س��ال پی��روزی انقالب، 
خطرناک، وسیع و توأم با توطئه های عمیق برای 
شکست بوده است. امریکا و هم پیمانان شان برای 
خسته کردن این مردم و برای خالی کردن سفره 

عزت این مردم دست از تالش برنداشتند. 
سردار س��المی ادامه داد:  ای مردم، همه جهان 
دیدند که جهان ش��یطانی در مقابل تان ایستاد 
اما شما عقب نرفتید؛ از غرش توپ   ها نترسیدید؛ 
محکم ایس��تادید ول��ی در این راس��تا جنگ با 
هنرنمایی شهیدان مان به پایان رسید. وی افزود : 
ایران، اس��تقالل و تمامیت ارض��ی خود را حفظ 
کرد و ارتقا بخشید؛ این توطئه  ها ادامه پیدا کرد؛ 
جنگ در جبهه نظامی تمام شد و اندیشه حمله 
نظامی دیگر شکل نمی گیرد، چون ایران اسالمی 

قدرتمند است. 

      ایرنا:خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه هیئت با تجربه ای برای 
مذاکرات به وین رفته است، خطاب به اعضای این تیم گفت: شما نماینده 
ملت شجاعی هستید که تا آخرین قطره خود پای آرمان هایش ایستاده 

و به چیزی کمتر از لغو همه تحریم   ها تن نخواهد داد. 

      فارس: در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی جمهوری آذربایجان و 
جان باختن ۱٤ نیروی مرزبانی این کشور، سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در پیامی 
این سانحه را به ژنرال کریم ولی اف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و 

ژنرال ذاکر حسن اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان تسلیت گفت.

اخلوت  عقلد  هیچ کلس  بلا  مجللس  در 
نبسته ایم و ایسلتاده ایم تا کارآمدی دین در 
حکمرانلی و عرصه اقتصلاد را نشلان دهیم. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر 
قالیب��اف، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی روز 
پنج  شنبه در مراس��م بزرگداشت آیت اهلل مدرس 
در کاش��مر اظهار داش��ت: ش��هید آیت اهلل سید 
حسن مدرس به دلیل ترس از خدا و نترسیدن از 
هیچ کس دیگر و به دلیل اینکه هیچ مصلحتی را 
جز حق تشخیص نداد، در راه خدا، عزت مسلمانان 
و مردم گام برداشت. شهید مدرس مجلس را به 

معنای واقعی تبدیل به خانه ملت کرد. 
وی افزود: امروز به برکت خون شهدا و مجاهدت 
حضرت امام خمینی )ره( دی��ن به جامعه آمده و 
برای پیاده س��ازی عدالت، دین وارد میدان شده 
است و در این مس��یر فرزندان دلیر این سرزمین 
مجدداً اسالم را احیا و مسلمین را عزتمند کرده اند. 

امروز نظام جمهوری اس��المی ایران در منطقه و 
جهان می درخش��د که توفیق بزرگی است. مردم 
با مقاومت، حضور در میدان و خون دادن، انقالب 
و ای��ران را به این نقط��ه رس��انده اند. رئیس نهاد 
قانونگذاری کشور با اش��اره به اینکه آینده کشور 
امیدوارکننده است، افزود: چند اشکال جدی داریم 
که به مسئوالن مربوط است، برخی از این مشکالت 
نیز در مجلس اس��ت. اگر مدع��ی انقالبی بودن 
هستیم، وظیفه داریم اقدامات الزم را انجام دهیم. 
کسی که انقالبی است نمی تواند بگوید راهی برای 
حل مشکالت ندارم و مصمم هستیم در مسیر رفع 
مشکالت گام برداریم. قالیباف با بیان اینکه یکی 
از مشکالت کشور دور کردن مردم از صحنه کار و 
تالش است، اظهار داشت: مهم  ترین عامل توسعه، 
منابع انسانی اس��ت که با برخی قانونگذاری های 
نامناسب و بد اجرا کردن قوانین این ظرفیت را از 
دست داده ایم و به تبع آن مانع از محرومیت زدایی 

و استفاده از ظرفیت  ها شده ایم. 
رئیس مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز  ها 
که در مجلس مصوب شده است، بیان کرد: بر اساس 
این قانون باید این باب بسته شود که مردم در دوایر 
بوروکراسی رفت و آمد می کنند، همچنین مطابق 
مصوبه مجلس در شرایطی که کشور نیازمند استفاده 
از همه ظرفیت هاس��ت، امضاهای طالیی که مانع 
کارآفرینی شده نیز جمع می ش��ود. در این قانون 
مسیر را عوض کردیم و دوایر دولتی باید برای ایجاد 
کسب و کار  ها به دنبال مردم بیایند، نه اینکه مردم 
به دنبال آنه��ا بدوند. قالیباف با اش��اره به اینکه در 
بحث تنقیح قوانین نیز به سمت ساماندهی قوانین 
مش��کل دار می رویم، گفت: برای یاری به دولت که 
مسئولیت اجرایی را به دوش دارد، حضور داریم، اما 
همیشه مانند ناظر دلسوز نسبت به اجرای قانون، 
در میدان هستیم. وی تصریح کرد: به غیرت مردم 
و جوانان کش��ور مطمئن هس��تیم و می دانیم اگر 

صادقانه و خالصانه حرکت کنیم، خداوند همانگونه 
که تاکنون کمک کرده به شرط اینکه دغدغه مردم 
را داشته باشیم و رضایت مردم را رضایت خدا بدانیم، 
به ما امداد می رساند. قالیباف افزود: کشور نیازمند 
تصمیمات ش��جاعانه برای اصالح روندهای غلط 
اقتصادی است. این کار شجاعت می خواهد و کسانی 
باید کار را در دست بگیرند که حاضر باشند از آبروی 
خود نیز بگذرند. اگر یک روز الزم بود خون بدهیم، 
امروز الزم اس��ت خون دل بخوریم و آبرو بدهیم و 

شجاعانه تصمیم بگیریم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: مهم  ترین 
وظیفه مجلس این اس��ت که در حوزه نقدینگی، 
خلق پول و افزایش نقدینگی را به س��مت تولید و 
سرمایه گذاری هدایت کند. وظیفه داریم فرایندی را 
تعریف کنیم تا تأمین مالی حوزه های سرمایه گذاری 
را به درستی فراهم کند تا همه مردم با هر سرمایه ای 

در مسیر سازندگی کشور حضور داشته باشند.

ادامه از صفحه یک
اما همانگونه که در ذات این تش��کیالت اس��ت و رهبری نیز تأکید 
کرده اند، شورای مذکور متولی مراس��مات »دینی و انقالبی« است. 
این حصر موضوعی نشان می دهد که مأموریت این شورا حیطه دین 
و انقالب اسالمی و به میدان آوردن مردم در این دو حیطه است. اما 
آنچه منظور نگارنده از این وجیزه است، توصیه رهبری به »مردمی 
کردن بزرگداشت ها و فعال کردن مساجد و نهادهای مردمی است.« 
این گمشده ش��ورای مذکور در دو دهه اخیر اس��ت. به همین دلیل 
ملت ایران که در دفاع از مظلومان و مقابله با قلدران جهان پیش��تاز 
ملت هاست در برخی از موارد از ملت های دیگر عقب  افتاده است. مثاًل 
در مسائل مربوط به کشتار فلسطینیان، بعضاً مردم ترکیه و پاکستان 
زودتر به میدان آمده اند و این همان دلیلی است که توصیه رهبری را به 
همراه داشته است. نباید حرکت کند، بروکراسی سنگین و عدم اعتماد 
به نفس باعث عقب افتادگی مواضع ملت ایران درباره مس��ائل ملی و 
بین المللی شود. سال هایی که در مرکزیت جریان دانشجویی کشور 
بودیم، بارها از مسئوالن محترم این ش��ورا خواستیم که مراسماتی 
مانند ۱۳آبان را در اختیار دانشجویان مسلمان و انقالبی قرار دهید که 
نه تنها این نشد که بیانیه پایانی مراسم نیز بعضاً توسط کارمندان شورا 

قرائت می شد. از توصیه رهبری می توان فهمید که مردمی کردن به 
معنای حضور مردم در صحنه نیست که این مهم االن نیز وجود دارد 
بلکه مردم باید برگزارکننده مراسمات باشند و اگر این شد چابک سازی 

و حذف زائده های مدنظر رهبر معظم نیز محقق خواهد شد.
اکنون نیز این ش��ورا از دیگران بهره  می برد اما این بهره وری عمدتاً 
از تشکیالت و ساختارهای حکومتی است. ادارات را جمع و به آنان 
درباره یک مراسم ملی نقش واگذار می کنند. افراد عضو یک سازمان 
دیگر را دبیر مراسم می گذارند اما حوزه عمومی از ورود به این عرصه 
محروم است. سرعت و مردمی بودن اجرا، دو نقیصه است که حتماً 
حجت االس��الم موس��ی پور به آن توجه ویژه دارد. فرض کنید در 
آستانه ۹دی هستیم، لزومی ندارد که شورای هماهنگی به میدان 
بیاید، بیانیه بدهد یا کنفرانس بگذارد. کافی است بسیجیان و عناصر 
محوری چند مسجد یا NGO مسلمان را مأمور این مهم نمایند تا 
خود نیز با فراغ   بال نظارت نموده و با آسیب شناسی اجرا را اصالح و 

رشد مراسمات بعدی را نظاره گر باشند. 
بدون تردید و به رغم محاصره دشمن و فشار حداکثری بر ملت ایران، 
همچنان از نظر مردمی بودن جایگاه نظام جمهوری اسالمی در رأس 
کشورهای جهان است. نباید این حضور و حمایت مردمی به »مراسم 

حکومتی« تعبیر شود. باید راهی یافت که پیشنهادات اجرای یک 
مراسم و خالقیت های جدید از کف جامعه به شورا برسد. چه خوب 
است که همان پیشنهاددهندگان میدان دار شوند و خالقیت ها نیز 
به کار گرفته شود. البته ش��رط این مهم تقویت اعتماد به نفس در 
این شورا است و نباید به خاطر حاشیه های احتمالی صورت مسئله  
اجرای مردمی مراسم را پاک کنند. همان گونه که اعتماد به نفس 
رسانه ملی در حال بازگشت اس��ت. این شورا نیز باید چنین شود و 
ریسک حاشیه های احتمالی آن را بپذیرد. البته چون صرفاً مراسمات 
مذهبی- انقالبی در حیطه این شوراست، طبیعی است که اهل آن 
نیز به میدان خواهند آمد. بنابراین باید جریان دانش��جویی محور 
طراحی و اجرای روز ۱۳آبان باشد. مساجد باید محوریت بزرگداشت 
یوم اهلل تاریخی و مذهبی ملت ایران شود. نحوه شکل گیری، حرکت و 
رفتار هیئت های مذهبی می تواند پایه و الگوی مردمی کردن و ورود 
نهادهای مردمی به اجرای مراسمات مدنظر انقالب اسالمی باشد. 
بعد از این حکم و توصیه رهبری باید شبکه های مردم نهاد اسالمی 
در سراسر کش��ور هویت یابند و خود را مجری مراسمات بدانند و 
شورای مذکور پش��تیبانی و نظارت نماید. اگر این مهم محقق شد، 

توصیه دوم که چابک سازی است به صورت خودکار اتفاق می افتد.

 تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
آیت اهلل سید رضی شیرازی

حضرت آیلت اهلل خامنله ای در پیامی درگذشلت عاللم بزرگوار 
مرحوم آیت اهلل آقای حاج سید رضی شلیرازی را تسلیت گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،در پیام رهبر 
انقالب اسالمی آمده است: درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای 
حاج سید رضی شیرازی رحمه اهلل علیه را که از احفاد پرچمدار کبیر 
اسالم و تشیع و مرجِع استعمارس��تیز قرن چهاردهم هجری مرحوم 
میرزای ش��یرازی بزرگ بودند، ب��ه حوزه  علمیه تهران و ش��اگردان و 
ارادتمندان ایش��ان و بیت رفیع ش��یرازی و به ویژه به خاندان مکّرم و 
بازماندگان ایش��ان تس��لیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و علو 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. 

فرمانده نیروی قدس سپاه:
 شکست در افغانستان 

باال ترین شکست دوران حاضر امریکاست
فرمانلده نیروی قلدس سلپاه پاسلداران انقالب اسلالمی ایران 
با اشلاره بله تحلوالت اخیلر جهلان تأکیلد کلرد کله باال ترین 
شکسلت دوران حاضر امریکا، شکسلت در افغانسلتان اسلت. 
به گزارش تسنیم، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران با تأکید براینکه دوران آن که دشمنان اسالم هرکاری 
دلشان بخواهد انجام دهند، گذشته است. سردار قاآنی به امریکا هشدار 
داد که تا فرصت باقی است از جغرافیای اطراف ایران خارج شود.  وی در 
سخنرانی روز پنج  شنبه خود در مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار 
شهید عبدالرسول استوار ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدا گفت 
که امریکایی  ها مکار، حیله گر و جنایتکار هستند، ۲۰ سال در افغانستان 
جنگیدند، باال ترین شکست در این دوران شکست در افغانستان بود. پیام 
ما به امریکایی  ها این است که هنوز وقت دارید از جغرافیای اطراف ما بیرون 
بروید، در غیر این صورت اگر جغرافیای اط��راف ما را ترک نکنید، کاری 

می کنیم که بعد از زمانی که از افغانستان فرار کردید، بر سر شما بیاید.
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شورای هماهنگی مردم نهاد
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