
 ما، قره باغ و آنچه که امنیتمان را تهدید می کند.

حیاِت خلوِت شلوغ شده !
صفحه 2به قلم :سجاد کریمیان

سخن سر دبیر

 امــروزه اســام و کشــورهای اســامی دچــار 
مظلومیــت قابــل توجهــی در بیــن جامعــه 
بیــن الملــل شــده انــد و متاســفانه مــکان 
هــای مزیــن بــه نــام اســام در برخــی نقــاط 
جهــان بــا پس رفــت قابــل توجهــی مواجــه 
ــه ۷۳  ــه ک ــور فرانس ــد کش ــتند ، همانن هس
دروس  آنهــا  در  کــه  مدارســی  و  مســجد 
اســامی تدریــس می شــد را تعطیــل کــرده 
از  برخــی  و  جمهــور  رئیــس  راحتــی  بــه  و 
مقدســات  بــه  کشــور،  آن  سیاســتمداران 
ــفانه   ــد ؛ متاس ــن می کنن ــام توهی ــن اس دی
برخــی از کشــورهای عربــی هماننــد امــارات 
بحریــن و ســودان هویــت اصلــی خــود 
را فرامــوش کــرده و دســت دوســتی بــه 
ــلمانان دراز  ــام و مس ــمنان اس ــرف دش ط

ــد.  ــرده ان ک
طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
مبتنــی بــر نظــر ســردمداران فاســد آمریــکا 
دنیــای  در  بگذاریــم  نبایــد   : گفتنــد  کــه 
اســام الگــوی زندگــی بــه وجــود بیایــد کــه 
بــرای مســلمانان دیگــر سرمشــق شــود ، و 
اینکــه امــروزه جمهــوری اســامی بــه لطــف 
خداونــد خاریســت در چشــم کشــورهای 

ــم . ــتکبر و ظال مس
حــد  در  تاشــیم  در  حنیفــا  نشــریه  در 
توانمــان بــا تحلیــل درســت مســائل روز 
بــرای  هــا  ارزش  بــه  صحیــح  نــگاه  بــا  و 
پیشــرفت کشــور اســامیمان تــاش کنیــم.

محمد جواد کریمیان

فقیــه حکــم بــر ظاهــر مــی کنــد تــا مردمــان را در حیطــه اســام نــگاه دارد، و عــارف حجــاب ظاهــر 
را مــی درد تــا مردمــان را نســبت بــه باطــن، کــه عالــم حقیقــت اســت متذکــر ســازد، رنــد خراباتــی 
خرقــه ســالوس را کــه زهــد ریایــی اســت مــی درد تــا مردمــان بداننــد کــه حتــی عــادات آوردن بــه 
ظاهــر عبــادت نیــز باطــن عبــادت را کــه مغــز آن اســت از درون مــی پوشــاند تــا آن جاکــه از عبــادت 
جــز قالبــی پــوک چیــزی بــر جــای نمــی مانــد و تــا زهــد رایایــی اســت ایمــان مومــن از شــائبه شــرک 

رهــا نمــی شــود

سید مرتضی آوینی کالم شهید

دغدغه های یک دانشجوی ارتباطاتی

می خوانیم  ..در این شماره

از  برایتــان  می خواهــم  شــماره  ایــن  در 
آری  بنویســم.  دنیــا  هشــتگانه  عجایــب 
هشــتگانه.  عجایــب  خواندیــد  درســت 

صفحه 2

آشنایی میان ما
اگــر بخواهیــم یکــی از تبعــات مهــم کرونــا را نــام 
ببریــم، شــاید از بین رفتــن ارتباطــات اجتماعی 

مهم تریــن آنهــا باشــد .....
صفحه 3

صفحه 4این هفته در فضای مجازی چه گذشت ...توئیتر گردی !
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حنیفـــا در ایــن شمــاره از قره بــاغ میگویـد  ...
شماره چهارم نشریه حنیفا منتشر شد ...



روزنوشت

از  برایتــان  می خواهــم  شــماره  ایــن  در 
آری  بنویســم.  دنیــا  هشــتگانه  عجایــب 
هشــتگانه.  عجایــب  خواندیــد  درســت 
دانشــمندان بــه تازگــی یــک پدیــده بســیار 
هفتگانــه  عجایــب  بــه  را  دیگــر  عجیــب 
جهــان افزودنــد و آن را ابــر ســامانه ایــران 
واقــع  در  ســامانه  ابــر  ایــن  نامیدنــد. 
ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاه عامــه 
طباطبایــی اســت کــه بــا رفتار هوشــمندی 
کــه از خــود نشــان می دهــد همــه اســاتید 
انــد  گرفتــه  دهــان  بــر  حیــرت  انگشــت 
از  عنــان  و  دریدنــد  جامــه  مریــدان  و 
ســامانه  ایــن  عجایــب  از  بریدنــد.  کــف 
آن  خطاهــای  مجموعــه  بــه  می تــوان 
اشــاره کــرد کــه از 401 شــروع میشــود و 402 
، 403 و 404 را نیــز در برمی گیــرد و ایــن در 
جــای خــود بســیار امــکان محیــر العقولــی 
ــامانه  ــن س ــل از ای ــا قب ــن ت ــود م ــت. خ اس
نمی دانســتم کــه خطــای401 نیــز داریــم. 
هوشــمند  ابــر  ایــن  عجیــب  خلقــت  در 
ورود  بــدو  در  گاهــی  کــه  بــس  همیــن 
بــا صفحــه تیــره مواجــه می شــوید و در 
وســط آن یــک کــرم کوچــک ســفید بــه دور 
خــود می چرخــد. بــزرگان می گوینــد کــه 
ایــن کــرم از فــرط ورزش و تمرینــی کــه هــر 
ــای  ــامانه دارد در روزه ــر س ــن اب روزه در ای
آتــی بــه مــار تبدیــل خواهــد شــد. ایــن 
درســی بــزرگ اســت بــرای دانشــجویان 
ــده  ــوید. پدی ــزرگ ش ــا ب ــد ت ــاش کنی ــه ت ک
ــن  ــام مت ــه ن ــی ب ــامانه امکان ــن س ــر ای دیگ
ــک  ــام ی ــتراکی ن ــن اش ــت. مت ــتراکی اس اش
مــکان در ایــن ســامانه کــه افــراد بــدون 
اشــتراک  بــه  متــن  مــکان  ایــن  در  نــام 
درایــن  اخیــر  روزهــای  در  می گذرانــد. 
مــکان شــاهد حضــور جنــاب اســکای واکــر 
بــزرگ بودیــم کــه از جــدای هــا و کهکشــان 
ایــن  بــرای مــا می گفــت. در ضمــن  هــا 
ــوریدن  ــردن و ش ــاب ک ــوان انق ــامانه ت س
در مواقعــی  دارد.  را  کاس  علیــه قــدرت 
را  اســتاد  ســامانه  کــه  شــده  مشــاهده 
بیــرون انداختــه و دانشــجویان بــه راحتــی 
بــر کاس اســتیا یافتنــد و بــا فــراغ بــال 
اســتفاده  ســامانه  از  اســتاد  نبــود  در 

میکردنــد.
ــه  ــد رو ب ــامانه رون ــن س ــه ای ــت ک ــد اس امی
روزی  بــه  و  دهــد  ادامــه  را  خــود  بهبــود 
برســد کــه بتوانیــم افتخــار کنیــم کــه یکــی 
عامــه  دانشــگاه  در  جهــان  عجایــب  از 

می باشــد. طباطبایــی 

شکسجوان

دغدغه های
 یک دانشجوی ارتباطات

سرمقالــــه

پــس از فروپاشــی شــوروی ســابق بــود کــه ریشــه ی 
اختــاف هــای قومــی نــژادی از یــک ســو و ژئوپولتیــک از 
ــالیان  ــرای س ــرد. ب ــاز ک ــر ب ــره  آن س ــر در قلم ــوی دیگ س
جــای  شــوروی  کمونیســم  ســرنیزه  حاکمیــت  ســال 
هیــچ عــرض انــدام قومــی ژئوپولتیــک بــرای مناطــق 
هــای  شــکاف  ایــن  داد.  نمــی  را  اش  ســیطره  تحــت 
عمیــق در طــول 70ســاله تســلط کمونیســتی چنــان 
ــک  ــه ی ــه مثاب ــه ب ــد ک ــده ان ــته ش ــر انباش ــر روی یکدیگ ب
بشــکه بــاروت احتیــاج بــه یــک جرقــه داشــته اســت. 
فروپاشــی شــوروی ســابق ایــن زمینــه را فراهــم کــرد. 
یکــی از بزرگتریــن ایــن درگیــر هــا مناقشــه قره-بــاغ-
ناگــور بــود. قــره بــاغ منطقــه ای مابیــن ارمنســتان و 
جمهــوری آذربایجــان اســت. بــه طــوری کــه مناقشــه 
قــره بــاغ یــک اختــاف ســرزمینی و درگیــری قومــی بیــن 
ارمنســتان و آذربایجــان بــر ســر منطقــه ناگــور قــره بــاغ 
و هفــت ناحیــه دیگــر کــه عمــًا تحــت کنتــرل جمهــوری 
ــوری  ــی از جمه ــی بخش ــورت قانون ــه ص ــی ب ــاخ ول آرتس

آذربایجــان هســت، اســت.
بــا وجــود ایــن درگیری هــا در دهــه 1990جنــگ بیــن 
ــش  ــه آت ــی ب ــال 1994 منته ــه در س ــور در گرفت،ک دوکش
بــس شــد. ایــن آتــش بــس آرامشــی دو دهــه ای را بــرای 
ایــن منطقــه فراهــم آورد. در ســال 2016 در حالــی کــه 
رونــد مذاکــرات بــه بــن بســت رســیده بــود در اول آوریل 
همیــن ســال درگیــری هــای مابیــن ارتــش ایــن کشــورها 
بــه وقــوع پیوســت. در ایــن درگیــری آذربایجــان مدعــی 
حالــی  در  شــد  منطقــه  ایــن  از  تصرف2هزارهکتــار 
800هکتــاری  دادن  دســت  از  مدعــی  ارمنســتان  کــه 
بــود. پــس از توقــف ایــن درگیــری هــا در ســال2020 
مجــددًا بــا شــّدت بــی ســابقه ای درگیــری هــا شــروع 
شــد. در حالــی کــه علــی اف رییــس جمهــور آذربایجــان 
پشــتیبانی تمــام قــد ترکیــه را بــه همــراه داشــت، کشــور 
ــره  ــه مذاک ــوت ب ــری را دع ــن درگی ــیه طرفی ــران و روس ای
مــی کردنــد. و متاســفانه ایــن درگیــری هــا تــا زمــان 
نــگارش ایــن ســطور علــی رغــم توافــق چندبــاره بــر 
ســر آتــش بــس کمــاکان ادامــه دارد. آنچــه کــه ایــن 

درگیــری را بــرای مــا بــا اهمیــت مــی کنــد، در مرحلــه اول 
ــًا  ــورت کام ــه ص ــتی ب ــب صهیونیس ــم غاص ــور رژی حض
از اصلــی تریــن پشــتیبانان  بــه عنــوان یکــی  رســمی 
آذربایجــان اســت. بــه گونــه ای کــه حضــور پهباد-هــای 
ایــن رژیــم در ایــن جنــگ باعــث تغییــر موازنــه جنــگ بــه 
ــث  ــلیحات باع ــن تس ــور ای ــود. حض ــان ب ــع آذربایج نف
ــتان  ــش ارمنس ــری ارت ــه درگی ــای اولی ــه در روز ه ــد ک ش
ــود  ــتم راداری خ ــا سیس ــک و ده ه ــتگاه تان ــا دس صده
را از دســت بدهــد. امــا رفتــه رفتــه بــا پشــتیبانی روســیه 
از ارمنســتان میــزان تخریــب ایــن پهبــاد هــا کاهــش 
یافــت. فــارغ از ایــن تخریــب بــزرگ، حضــور دشــمن 
قســم خــورده ایــن مــرز و بــوم در کشــور همــرزم بــا مــا از 
یــک طــرف و از ســمت دیگــر گســترش روابــط بــا کشــور 
هــای جنوبــی حاشــیه خلیــج فــارس از طرفــی دیگــر بــه 
ــا را  ــش م ــه کن ــه عرص ــت ک ــک اس ــری ژئوپولتی ــه انب مثاب

ــت. ــه اس ــانه رفت ــه نش در منطق
از ســمتی دیگــر حضــور گســترده نیروهــای تکفیــری 
ــش  ــاده ارت ــروی پی ــوان نی ــه عن ــه ب ــت ترکی ــورد حمای م
ــری  ــر دیگ ــگ خط ــران زن ــرز ای ــوازات م ــان در م آذربایج
ــد  ــی طلب ــه م ــت، ک ــور اس ــی کش ــؤوالن امنیت ــرای مس ب
ــور  ــل کش ــژادی داخ ــای قومی-ن ــری ه ــت گی ــارغ از جه ف
ــروی  ــترده نی ــور گس ــد. حض ــئله ورود کنن ــن مس ــه ای ب
ــه  ــی ک ــی جای ــرزی) یعن ــر م ــه صف ــری در نقط ــای تکفی ه
ــا  ــه ب ــت ک ــه آن را داش ــیدن ب ــراق آرزوی رس ــش در ع داع
ــدون  ــید( ب ــه آن نرس ــام ب ــدان اس ــای مجاه ــادت ه رش
ــل  ــمن در تکمی ــازل دش ــای پ ــه ه ــر تک ــی از دیگ ــک یک ش
ایــران  مظلــوم  ملــت  علیــه  جــاری  هیبریــدی  جنــگ 
اســت. تجربــه تاریخــی نشــان داده اســت کــه مماشــات 
بــه  دادن  بــاج  آن(  هرنــوع  از  تروریســت)  مقابــل  در 
شــغال اســت، و کوتــاه آمــدن یــا دســت کــم گرفتــن آنهــا 
ــراه  ــه هم ــی ب ــت مل ــرای امنی ــنگینی ب ــیار س ــج بس نتای
داشــته اســت. بــر ایــن اســاس هشــیاری بیــش از پیــش 
ــتر  ــه بیش ــدی توج ــه بع ــط و در مرحل ــئوالن ذی رب مس

ــد. ــه را می طلب ــن قضی ــه ای ــردم ب م

2

                            مــا، قــره بــاغ و آنچــه کــه امنیتمــان را تهدیــد مــی کنــد.

                                      حیاِت خلوِت شلوغ شده!
سجاد کریمیان



سرمقالــــه

3

اگــر بخواهیــم یکــی از تبعــات مهــم کرونــا را نــام 
ببریــم، شــاید از بیــن رفتــن ارتباطــات اجتماعــی 
دیگــری  ویروســی  کرونــا  باشــد.  آنهــا  مهم تریــن 
می کنــد.  تولیــد  »غریبــه«  مــدام  اســت.  ســاز 
ــا  ــا آنه ــد ب ــد، نبای ــان ش ــد نزدیکش ــه نبای ــرادی ک اف
آنهــا  از  حــرف زد، نبایــد تعاملــی داشــت و بایــد 
ــا  ــز تنه ــن نی ــه گرفت ــن فاصل ــت. ای ــه« گرف »فاصل
ــام  ــود و تم ــدود نمی ش ــردی مح ــان ف ــط می ــه رواب ب
ــال  ــوردد. ح ــا را در می ن ــی م ــات اجتماع ــه حی عرص
جاهایــی ماننــد اســتادیوم، کافــه، دانشــگاه و ... 
کــه زمانــی میدان هایــی اجتماعــی بــرای تعامــل، 
مکان هــای  بــه  بودنــد  کنشــگری  و  همدلــی 
»ســرایت« تبدیــل و تعطیــل شــدند. همیــن باعــث 
ایجــاد شــکاف های بســیاری در زمینــه تعامــات مــا 
شــد. مــا دیگــر آگاهــی از یکدیگــر نداریــم، بــه همــان 
انــدازه همدلــی نیــز نداریــم و در ادامــه دوســتی، 
فاصله گــذاری  ایــن  در  نیــز   ... و  همیــاری  کمــک، 
مســئله  ایــن  امــا  شــدند.  کمرنگ تــر  و  کمرنــگ 
لزومــا بــه معنــای نفــی روابــط اجتماعــی مــا نبــود. 
میتــوان  مجــازی  فضــای  در  ســاده  رصــدی  بــا 
ــت  ــری اس ــگ  دیگ ــدر دلتن ــه چق ــه جامع ــت ک دریاف
و دوســت دارد هرچــه زودتــر از ایــن زنــدان خــاص 
امــا  کنــد،  زیســت  دیگــری  بــا  دوبــاره  تــا  شــود 
ــد  ــان را بای ــار ج ــه ناچ ــش، ب ــان و ارتباطات ــان ج می

انتخــاب کنــد.
ــری  ــای تصوی ــه تماس ه ــی ک ــن، زمان ــن حی در همی
دیگــر جوابگــوی دلتنگی هــا بودنــد و نــه تکنولــوژی 
توانســت آنطــور کــه شــاید و بایــد جــای خالــی ایــن 
 Among ــام ــه ن ــده ای ب ــد، پدی ــر کن ــات را پ ارتباط
Us ظهــور کــرد. بــازی ســاده ای کــه در ابتــدا چنــدان 
مــورد توجــه قــرار نگرفــت، امــا بــا اســتریم شــدنش 
در شــبکه اجتماعــی توئیــچ، بــه ســرعت محبــوب 

شــد و تعــداد دانلودهــای آن بــاال رفــت.
یــک  آس  امانــگ  چیســت؟   Among Us امــا 
ایــن  بــه  اســت،  آنایــن  حجــم  کــم  کــژوال  بــازی 
از بازیکنــان آنایــن، در یــک  صــورت کــه ده نفــر 
معیــوب(  فضاپیمــای  یــک  خاص)ماننــد  مــپ 
ســعی  بایــد  کــه  عــادی  افــرادی  می گیرنــد.  قــرار 
ــک  ــا ی ــد، ام ــر کنن ــوب را تعمی ــکان معی ــن م ــد ای کنن
ــان  ــود دارد؛ در می ــی وج ــاده در گیم پل ــش س چرخ
 Imposter چنــد  یــا  یــک  ســاده  جامعــه  ایــن 
کــه  هســتند  هیوالهایــی  کــه  دارنــد  وجــود 
ایــن  اعضــای  کشــتن  و  خرابــکاری  وظیفه اشــان 
ــه  ــا ب ــن هیواله ــب ای ــای مرات ــت. منته ــه اس جامع
ــهروندان  ــا ش ــی ب ــچ تفاوت ــان هی ــز توانایی هایش ج

ایــن جامعــه ندارنــد. در ایــن میــان اعضــای جامعــه 
هســتند کــه بایــد بــا همــکاری و یــا شــک و ظــن بــه 
ــز از  ــل را نی ــن قات ــردن ای ــر ک ــن تعمی ــر در عی یکدیگ

کننــد. پیــدا  ســرنخ ها 
ــزاران  ــی از ه ــد یک ــز مانن ــگ آس نی ــگاه اول امان در ن
روی  بــر  ســواری  حــال  در  کــه  اســت  دیگــر  بــازی 
بــه  حــاال  کــه  هســتند  آنایــن  بازی هــای  مــوج 
لطــف شــبکه های اجتماعــی و گیم پلــی ســاده و 
ــوان  ــاید بت ــا ش ــت. ام ــده اس ــهور ش ــزه اش مش بام

نگاهــی عمیق تــر بــه ایــن بــازی داشــت.
چیــزی  اســت،  وجــود  درون  شــکافی  تکنولــوژی 
ماننــد یــک تــرک بــر روی شیشــه کــه هــم پنهــان 
کــه  همانطــور  می ســازد.  عیــان  هــم  و  می کنــد 
زمانــی کــه پیام رســان وایبــر شــروع بــه کار کــرد، 
ــدند،  ــردی اش ش ــریع و کارب ــه س ــیفته وج ــه ش هم
بــه همــان انــدازه همــه متوجــه ارتباطــات میــان 
فردیــی شــده اند کــه حــاال فرمشــان بــه واســطه 
ــا،  ــت. در دوران کرون ــرده اس ــر ک ــان ها تغیی پیام رس
اســت.  نکــرده  تغییــر  ماهیتــش  نیــز  تکنولــوژی 
تکنولــوژی کــه اکنــون اســتفاده از آن ماننــد یــک 
بمــب منفجــر شــده اســت، شــکافی درون کرونــا 
ــازد.  ــان میس ــم عی ــد و ه ــان می کن ــم پنه ــت. ه اس
ســخت افزار  یــک  عنــوان  بــه  نیــز  آس  امانــگ 
نیــز ایــن چنیــن می کنــد، امــا بــه دلیــل ماهیــت 
ــازی  ــه از ب ــن وج ــا، ای ــر م ــاص آن و دوران خاص ت خ

اســت. شــده  پررنگ تــر 
امانــگ آس در زمانــی کــه میدان هــای اجتماعــی 
ماننــد کافــه تعطیــل شــده اســت، میــدان جدیــدی 
ــد  ــراد می توانن ــه اف ــاده ک ــی س ــت. جای ــاخته اس س
بــا هــر میــزان توانایــی مالــی بــه راحتــی وارد آن 
شــوند و بــا یکدیگر»تعامــل« بکننــد. ویژگــی اصلــی 
آنایــن،  بازی هــای  ســایر  خــاف  بــر  آس  امانــگ 
تعاملــی بــودن آن اســت. افــراد اگــر می خواهنــد 
ــر  ــا یکدیگ ــرف زدن ب ــز ح ــه ج ــی ب ــد، راه ــازی کنن ب
نرم افــزار  ســاپورت  بــا  کــه  ندارند.)امکانــی 
دیســکورد از ایــن بــازی فراهــم شــد( و همیــن در 
دوران فاصله گــذاری اجتماعــی، جایــی بــرای باهــم 
ایــن بــار خیلــی در  بــودن می ســازد. مکانــی کــه 
ســاحت جغرافیــا نمی گنجــد و در اصــل گعــده ای 
میــان شــبکه اینترنــت اســت. همیــن باعــث میشــود 
تــا افــراد در حیــن بــازی کــردن، شــروع بــه بازســازی 
روابطشــان کننــد. گــروه دوســتانی کــه مدت هــا 
ــازی  ــن ب ــاال در حی ــد، ح ــر را ندیده ان ــت همدیگ اس
هــم  حــال  از  یکدیگرنــد.  کنــار  در  گویــی  کــردن 
می گوینــد،  دغدغه هایشــان  از  می پرســند،  دیگــر 

مشــکلی  اگــر  و  می کننــد  بیــان  را  عواطفشــان 
داشــته باشــند تقاضــای کمــک می کننــد.

ایــن میــدان ارتباطــی جدیــد، در کنــار هــدف خــود 
ــی  ــوان نوع ــه عن ــتر ب ــردن ایمپاس ــدا ک ــه پی بازی)ک
ــد.  ــاد می کنن ــی ایج ــط محکم ــت( رواب ــت اس عفون
زمانــی کــه هرکســی می توانــد یــک قاتــل باشــد، 
ــات  ــرای نج ــر ب ــه یکدیگ ــاد ب ــز اعتم ــه ج ــاره ای ب چ
ــه  ــد ک ــعی کنن ــد س ــراد بای ــد. اف ــی نمی مان کل باق
ــا  ــاح آنه ــا س ــرا تنه ــوند، زی ــگ ش ــر هماهن بایکدیگ
در مقابــل قاتــل، قضــاوت جمعــی آنهــا نســبت 
بــه یــک نفــر و اعمــال قــدرت روی آن اســت.)که 
نوعــی اعــدام بــه شــکل پــرت کــردن فــرد بــه خــارج 
از ســفینه اســت. تنهــا راهــی کــه شــهروندان عــادی 

می تواننــد قاتــل را از بیــن ببرنــد.(
ــه  ــبت ب ــا نس ــی پارانوی ــه نوع ــی ک ــازی در زمان ــن ب ای
دیگــری وجــود دارد و مــدام تــرس از ایــن اســت کــه 
هــر انســان دیگــری مثــل مــا ناقــل عفونــت و در 
نتیجــه یــک قاتــل باشــد، ودیعــه ای بــس ارزشــمند 
اســت. بــازی بــه مــا می آمــوزد کــه بــرای زنــده مانــدن 
چــاره ای بــه جــز اعتمــاد بــه »دیگــری« و همدلــی بــا 
ــرگ  ــه م ــی مای ــه جدای ــرا هرگون ــت. زی ــر نیس یکدیگ
اســت، حــال اگــر بــا یکدیگــر باشــیم شــاید ایمپاســتر 
مــا را بکشــد، امــا حداقــل شانســی بــرای رهایــی 

ــم. داری
کرونــا روابطمــان را از هــم گسســت، جامعه امــان 
را تیکــه تیکــه کــرد و از هرکســی بــه غیــر از خودمــان 
ــت،  ــم نیس ــه توه ــی ک ــاخت. هیوالی ــوال س ــک هی ی
بلکــه خــود واقعیــت اســت. در ایــن میــان آنچــه کــه 
از بیــن میــرود و بــا هیــچ منبــع مالــی قابــل جبــران 
نیســت، همدلــی و اعتمــاد اجتماعــی اســت. اینکــه 
اگــر کســی افتــاد دســتش را بگیریــم، بــا اینکــه خطــر 
ــا  ــه ب ــات جامع ــرای نج ــا ب ــود دارد، ام ــرایت وج س

ــیم. ــر باش یکدیگ
یــک  میــان  در  غریبــه ای  داســتان   Among Us
آشــنایی  آوای  مــا،  دوران  در  امــا  اســت،  آشــنایان 
در میــان جهــان غریبــه ماســت. آوایــی از کســانی 
و  داریــم  دوستشــان  امــا  نمیشناسیمشــان،  کــه 
ــه  ــم ب ــه حک ــی ک ــد. در دوران ــده بمانن ــم زن میخواهی
ــم  ــودن باه ــرگ ب ــه م ــری و مای ــودن دیگ ــمن ب دش
بــودن اســت، امانــگ آس و لحظــات دوســتانه ای 
ــتایش  ــل س ــا و قاب ــا گران به ــه تنه ــد، ن ــه می آفرین ک
رادیکال تریــن  ســادگی،  عیــن  در  بلکــه  اســت، 
کنــش سیاســی اســت. کنشــی عمیــق و کوبنــده. 
حیــات  از  دفــاع  مــا،  متصــل  بدن هــای  از  دفــاع 

اجتماعــی.

مقاله

آشنایی میان ما
امیرحسین زارع رهورد
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کالم رهبری

ــی  ــه مّدع ــلمانانی ک ــما مس ــن و ش م
و  هســتیم  بزرگــوار  ایــن  از  پیــروی 
بــه ایــن افتخــار میکنیــم و در راه آن 
ــان و  ــم و ج ــتادگی کنی ــم ایس حاضری
مــال در راه آن مصــرف کنیــم، احتیــاج 
دنبالــه رو  را  خــود  اینکــه  بــه  داریــم 
اســام  پیــام  کــه   - تعالیــم  ایــن 
همیــن  یعنــی  اســت،  آن  متضّمــن 
علــم و عقــل و حکمــت و رحمــت و 
ــانی  ــال انس ــاق و خص ــدت و اخ وح
متضّمــن  اســام  پیامبــر  پیــام  کــه 
ابی عبــدهللا  حضــرت  و  بــود  اینهــا 
ق  د لّصــا ا بن محّمد جعفر
 ) م لّســا ا و ة لّصا علیه ا (
بــرای  را  تاشــها  گســترده ترین 
ــق ایــن 

ّ
توســعه ی ایــن مفاهیــم و تحق

تعالیــم متحّمــل شــد - بدانیــم و برای 
وظیفــه ی  ایــن  کنیــم؛  تــاش  آنهــا 
اســت.  مســلمانها  همــه ی  امــروز 
دنبالــه رو  مــردم  توده هــای  البّتــه 
مســئوالن کشــورها هســتند. دولتهــا، 
علمــا،  روشــنفکران،  نخبــگان، 
سیاســتمداران و ماننــد اینها هســتند 
کــه وظیفــه ی اصلــی را در ایــن میــدان 
وســیع بــه عهــده دارنــد. و مــن امــروز 
مســائل  بــه  میکنــم  نــگاه  وقتــی 
جامعــه ی خودمــان و مســائل دنیــای 
اســام، میبینــم اگرچــه همــه ی ایــن 
محتواهــای بــزرگ مهــم اســت - بــرای 
دنیــای اســام، هــم علــم مهــم اســت، 
هــم  اســت،  مهــم  خــردورزی  هــم 
اخــاق مهــم اســت - لکــن آنچــه امــروز 
در درجــه ی اّوِل اولوّیــت بــرای دنیــای 
ــا  ــت. م ــدت اس ــرار دارد، وح ــام ق اس
مســلمانها خیلــی از هــم دور شــدیم؛ 
تــاش  زمینــه،  ایــن  در  سیاســتها 
دادنــد  انجــام  قــی 

ّ
موف متأّســفانه 

ــای  ــای گروه ه ــلمانها را، دله ــه مس ک
ُمســلم را از یکدیگــر جــدا کننــد. امــروز 

بــه وحــدت احتیــاج داریــم.

1393/10/19

وحدت اولویت امروز 
دنیای اسالم

 سواد رسانه ای و تاثیر آن بر سبک زندگی
ــک  ــات ی ــوع خصوصی ــاس ن ــر اس ــی ب ــبک زندگ س
خانــواده تنظیــم مــی شــود و قابــل تغییــر اســت. 
در واقــع ممکــن اســت کــه رســانه در ســبک زندگــی 
کــه مجموعــه ای از ارزش هــا و ضــد ارزش هــا اســت 
تاثیــر داشــته باشــد. بــرای مثــال ممکــن اســت 
کــه بــا دنبــال کــردن برخــی از رســانه هــا، برخــی از 
ارزش هــا تبدیــل بــه ضــد ارزش شــود و بــر عکــس. 
همیــن امــر نشــان دهنــده تاثیــر ســواد رســانه ای 
ــانی  ــت. کس ــی اس ــبک زندگ ــا و س ــواده ه ــر خان ب
کــه در زمینــه ســواد رســانه ای اطاعــات کافــی 
از  تواننــد  مــی  باشــند،  داشــته  را  الزم  مهــارت  و 

پیچیــده تریــن پیــام هایــی کــه در رســانه هــا ارائــه 
ــند و  ــته باش ــح را داش ــت صحی ــود، برداش ــی ش م
ــواد  ــر س ــه از تاثی ــی ک ــن در صورت ــن والدی همچنی
مدیریــت  تواننــد  مــی  باشــند  آگاه  ای  رســانه 
داشــته  خــود  فرزنــدان  اداره  بــرای  را  بهتــری 
ــواد  ــه س ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ــند. ب باش
رســانه ای یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای مهارتــی 
در زندگــی هــر فــرد مــدرن و امــروزی بــه شــمار 
ــه  ــر جامع ــد ب ــد در ص ــری ص ــانه تاثی ــی رود. رس م
داشــته و نمــی تــوان گفــت کــه کســانی تحــت تاثیــر 

ــد. ــه ان ــرار نگرفت ــانه ای ق ــو رس ج
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توئیترگردی !این هفته

رسانه نوشت 

همیــن یــک نکتــه بــرای اثبــات مضحک 
ــه  ــت ب ــه »اهان ــتدالل ک ــن اس ــودن ای ب
ــود آزادی  ــر وج ــه خاط ــام ب ــر اس پیامب
ــت: ــی اس ــت« کاف ــه اس ــان در فرانس بی

تردیــد دربــاره #هولوکاســت یــک ســال 
زنــدان و ســه هــزار فرانــک جریمــه دارد! 

 

 در فرانســه حتــی مــی شــود بــه خــدا 
هــم توهیــن کــرد ولــی انــکار کــه نــه  
خصــوص  در  ســاده  ســوال  و  نقــد 
خشــن  مســتوجب  #هولوکاســت  

هاســت! برخــورد  تریــن 
ــه  ــت ک ــان اس ــی جه ــت کنون ــن ماهی ای
نبایــد پایــه هــای سســت تشــکیل رژیــم 
نجــس و صهیونیســتی اســرائیل هدف 

قــرار بگیــرد...

آمریــکا  کرونــای  وخیــم  وضعیــِت 
ــت! ــت  اس ــی کفای ــئولین ب ــر مس تقصی

وضعیــِت وخیــم کرونــای ایــران تقصیــر 
مــردم بــی بصیــرت! 

ــروی  ــه نی ــپاه ب ــده کل س ــان فرمان فرم
ماشــه  روی  دســت هایتان  هوافضــا: 
مــا  موشــک های  کــه  زمانــی  باشــد، 
بــه پــرواز در می آینــد، پیکــره دشــمن 

می لــرزد؛ 

نمی کنــد،  فرقــی  بایــدن  و  -ترامــپ 
#رگبــار_ بــا  بزنــد  ســر  اگــر  خطایــی 

داد.   خواهیــم  پاســخ  موشــکی 

 اگــر فقــط بــه خاطــر افغانســتان، تــا 
ابــد بگوییــم #مرگ_بر_آمریــکا بــاز هــم 

ــت!  ــم اس ک
#جان_پدر_کجاستی 
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مســئولین  رو  آیــه  یــه  همیــن  کاش 
 (: میکــردن  عمــل 

ضعــف تحلیــل یعنــی بــرات مهم باشــه 
تــو آمریــکا کــی رای میاره

و  ترامــپ  بیــن  بــزاری  فــرق  یعنــی 
ن یــد با

عزیــز مــن نجاســت نجاســته فرقــی 
خشــکش...  و  تــر  نــداره 

 

مرز ایران و آذربایجان ،
امــا   اســت  متــر  صــد  چنــد  اختــاف 
باهــم  هــا  فرســنگ  امنیــت  ســطح 

. دارنــد  فاصلــه 
امنیت خریدنی نیست .  

شهيد همت:
سياســي  فاحشــه  فرانســه  دولــت 

. ســت ا
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