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اول کار بیایـد یـه چنـد تـا تیتـر مـرور
ـورل (مسـئول
کنیـم« :جـوزف ب ِ
سیاسـت خارجـی اتحادیـه
اروپایـی) :اتحادیـه اروپایـی
زمسـتان امسـال درگیـر بحـران
انـرژی خواهـد شـد»« .آغـاز
برنامهریـزی بـرای سـهمیهبندی
گاز در اروپـا»« .سـازمان جهانـی
هواشناسـی ( )WMOمعتقـد
اسـت کـه مـوج گرمـا در اروپـا بـه
اوج خـود رسـیده اسـت» .بـه ایـن
تیترهـا مشـکالت و چالشهایـی
همچـون به ضعـف گراییـدن انـواع
شـاخصههای اقتصـاد کالن مثـل:
افزایـش بیـکاری ،تـورم ،کاهـش
ارزش یورو و همچنین افزایش ُجرم
(از خانـواده تـا جامعـه) را هم اضافه
کنیـد .آیـا ایـن اروپـا همـان اروپـای
رؤیایـی اسـت؟ بعیـد میدانـم
کـه اروپـای امـروز و جهـان غـرب
همـان بهشـت زمینـی موردبحـث
اندیشـمندان و دانشـمندان
اروپایی از  400سال گذشته تا کنون
بوده اسـت؟ درسـت مثل مقایسـه
فـرق تصویـر روی بسـتهبندی یـک
خورا کـی بـا خـودش .ایـن روزهـا
اخبـار قسـمت زیـادی از انـواع
کانالهـای اطالعرسـانی داخلـی
و خارجـی بـه اروپـا و مسـائل و
چالشهایـش اختصاصیافتـه
اسـت .بـا گر متـر شـدن هـوا ،اخبـار
تغییـرات اقلیمـی داغ میشـود
و خبـر از سـردتر شـدن هـوا و
پیشبینی زمسـتانی سـرد ،ترس از
یـخزدن زندگـی اروپایـی بـدون گاز
روسـی را یادآور میشـود .چند سال
اسـت کـه سـازمان جهانـی آبوهوا
شـواهدی از تغییـرات آبوهوایـی

نشریه گفتمان انقالب اسالمی
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قــاره سـ ـ ـب ـ ـ ِـز در حــال ق ــرم ـ ــز شــدن
محمدحسین مصدری

و اقلیمـی در قـاره سـبز هشـدار
میدهـد و اطالعـات حاکـی از آن
اسـت کـه میانگیـن تغییـرات دمـا
در اروپـا از میانگین جهانی افزایش
دمای جهانی باالتر اسـت .به زبان
ساده باید گفت اروپا بیشتر از سایر
نقـاط جهـان گرمایـش جهانـی را
حـس میکنـد .از نشـانههای ایـن
گرمایـش فـوق انتظـار در اروپـا  -کـه
در بعضی شـهرها به بیشـتر از عدد
بیسـابقه  43درجـه سـانتیگراد
رسـیده اسـت  -میتـوان بـه
آتشسـوزی هـزاران هکتـار جنـگل
در جنـوب اروپـا ،ذوب شـدن
آسـفالت و خـم شـدن ریـل راهآهـن
و همچنیـن هـزاران نفـر قربانـی
اشـاره کـرد .بایـد گفـت ایـن یـک
طرف مسئله است .گرمایش
بالیـی اسـت کـه بـا
خـود کوهـی از

بالهـا مـیآورد .مرکـز جلوگیـری
و کنتـرل بیماریهـای اتحادیـه
اروپـا سـبک زندگـی ()ECDC
فهرسـتی از مشکالتی که به دنبال
ایـن تغییـرات اقلیمـی میآید مثل
انـواع بیمـاری و تغییـرات منفـی
سـبک در زندگـی و تغذیـه را ارائـه
داده اسـت .اوایـل جنـگ اوکرایـن
هیچکس گمان نمیکرد که بازنده
اصلـی ایـن جنـگ اتحادیـهی اروپا
باشـد .اتفـاق دیگـری کـه کمـر اروپا
را میشـکند کاهـش گاز ارسـالی از
روسـیه از خـط لولـه نـورد اسـتریم
بـه مقـدار  %20گذشـته اسـت کـه
بسـیاری از کشـورهای اروپایـی
مثـل آلمـان را بـه اسـتفاده از منابع
سوخت دیگری چون زغالسنگ
مجبور سـاخته اسـت .بدون
گاز آنقـدر زمسـتان
بـرای اروپـا سـخت و

جانکاه خواهد شد که برنامهریزی
بـرای جیرهبنـدی گاز در اتحادیـه
ً
ظاهـرا تنهـا راهحـل خواهـد بـود.
مشـکالت اقتصـادی هـم در ایـن
پـازل نقـش زمینـهای و اصلـی را
بـازی میکننـد .چـرا کـه بایـد گفت
ً
تمام مسائل اشاره شده باال نهایتا
اقتصـاد و معیشـت در قـارهی سـبز
را سـختتر میکننـد .قابلتوجـه
غربپرسـتان بایـد گفـت آیـا ایـن
همـان اروپـای خـوب بـه تمامعیـار
اسـت؟ نـه! ایـن آن نیسـت! ولـی
همانـی هسـت کـه صدهـا سـال به
اسـتعمار و چپـاول ملـل مشـغول
بـود و خـود را سـرور عالـم میدیـد.
ایـن طبیعـت و سـنت الهـی اسـت
کـه هـر گروهـی کـه مؤمـن بـه
خـدا و دینـش باشـد سـعادتمند
خواهـد شـد و هـر کـه راه الحـاد را
بهپیـش گیرد هرگز نفعـی نمیبرد.

رمز بقای شیعه ،پیروی از مکتب حسینی
ک شـیعی
بایـد ببینیم رمـز بقـای ایـن مذهـب و بقـای ممالـک اسلامی ،ممالـ 
چـه بـوده اسـت .مـا بایـد آن رمـز را حفظـش بکنیم .یکـی از رمزهـای بزرگـی کـه
باال تر یـن رمـز اسـت ،قضیـۀ سیدالشهداسـت .سیدالشـهدا ـ سلام اهلل علیـه ـ
مذهـب را بیمـه کـرد .بـا عمـل خـودش اسلام را بیمـه کـرد .نگـه داشـت .و آن
ت داد.
هنضتی کـه آن بزرگـوار کـرد و شکسـ 
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در گــــــل مــــــــــــانده؟

از همان روزهای ابتدای ورود
بحران اوکراین به فاز نظامی
بمباران خبری گستردهای
درمورد کموکیف عملیات
نظامی روسها از جانب
رسانههای غربی صورت

گرفت .حجم و کیفیت این
یورش خبری بهقدری بود که
کمتر کسی درمورد رؤیای فتح
 4روزه اوکراین توسط پوتین را
نشنیده باشد فارغ از این که
این مسئله حتی یکبار هم

توسطهیچمنبعروسی گفته
نشدهبود.غربیهادر آنروزها
یکهتاز میدان رسانه بودند و با
مسدودسازی تمامی منابع
خبری روسها و همچنین
وضع شش بسته تحریمی

به خود افتخار میکردند و به
خیال خود بازی را سه بر هیچ
جلو بودند .آنها دروغی را که
خود گفته بودند باور کردند
ً
و در خیال این که واقعا کار
روسها و اقتصادشان تمام
است در میدان نبرد به تعداد
شکستهای خود اضافه
میکردند.حالاماا کنونوبعد
از سپری شدن حدود چهار
ماه از آغاز جنگ ،روسیه مدام
در حال پیشروی به سمت
غرب اوکراین است ،بازارهای
انرژیاروپابیشازپیشنیازمند
نفتو گازروسهاستومنابع
استراتژیک آن در حال اتمام
است ،روبل به باالترین ارزش
خود در مقابل دالر در ده
سال اخیر رسیده و محبوبیت
پوتین کسی که غربیها او را
تزار جدید روس میخوانند به
بیش از هفتاد درصد رسیده
است .آری سخن غربیها
درست است اوکراین تبدیل
به باتالقی شده اما برای که؟
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سربازی از نگاه شر ع

درگذشته به سربازی میگفتند
اجباری .برای مثال میگفتند
فالنی رفته اجباری؛ یعنی
سرباز است .هر کار اجباری
ا گر با پرداخت باالترین حقوق
هم همراه باشد مذموم است
و نفس اجبار عامل عصیان و
نارضایتی است .سربازی هم از
این اصل مستثنی نیست! چه
ً
لفظ
خود ِ
رسد به اینکه اصال ِ
اجباری بر آن اطالق میشده
است .میدانیم که اصل در
اسالم آزادی افراد است و هر
اقدام مغایر آن که سالب آزادی
افراد باشد نیازمند دلیل متقن
است .در شمار پیشین نشریه،
ً
مختصرا سیر تاریخی سربازی
اجباری تا قبل از انقالب را
گفتیم .بعد از انقالب در سال
 1362و در شرایط حساس
جنگ ایران و عراق دوباره
زمزمههایایجادقانونسربازی
اجباری مطرح و النهایه در
سال  1363تصویب شد .این
قانون در همان سال به تأیید
شورای نگهبان نیز رسید اما
ادلهی شورا در جهت انطباق
قانون با شرع و قانون اساسی

محل بحث است .شورای
نگهبان مبنای پذیرش سربازی
اجباری در شرع را تطابق آن با
جهاد میداند .حالآنکه جهاد
در صورتی برای همگان وجوب
ً
پیدا میکند که اوال قتالی بین
مسلمانان و کافران شکلگرفته
ً
باشد و ثانیا به تعداد کفایت
نیرو در این قتال شرکت نکرده
باشد؛ به دیگر سخن واجب
کفایی است نه عینی .حالآنکه
ا گر مراد از دفاع واجب کفایی
باشد اجباری بودن آن برای
همه و در همه زمانها معنایی
ندارد و حتی ا گر بگوییم واجبی
عینی است ،محدودکردن آن
به زمانی مشخص ،وجهی
ندارد .درعینحال که ا گر جهاد
واجب کفایی باشد ،مقدمهی
آن ،یعنی سربازی اجباری که به
قول قانونگذار آموزش نظامی
است نمیتواند از ذیالمقدمه
باالتر رود و حکم وجوب برای
همه بگیرد؛ طول مدت و نوع
ً
آن هم تبعا خیلی کمتر از میزان
فعلی خواهد شد .مهمتر از این
مسائل ،ضمانت اجرای الزام
ً
به جهاد در آیات و روایات غالبا

بهوسیلهی وعده عذاب و فشار
اجتماعی بوده و نه الزام فیزیکی
و مستقیم برای شرکت در جهاد
کها گرچنینالزامیبودآیاشرایط
براي حفظ اسالم و حکومت
اسالمی در صدر اسالم که نهالی
نوپا بود حساستر بود ،یا در حال
حاضر؟ الزم به ذکر است که همه
مسائل پیشگفته دررابطهبا
جهاد برفرض این است که
کمیت نیروی انسانی در جهاد
اهمیتیداشتهباشد؛نهاینکهدر
دنیای مدرن فعلی که جنگها
تبدیلبهجنگترکیبیوفناوری
محور شدهاندبتوانباایجادیک
سپر گوشتی! از سربازان ،مانع
حمله دشمن شد .اصل  28و
بند 4اصل 43قانون اساسی نیز
مقرر میدارند نمیتوان کسی
را به کاری مجبور کرد و آزادی
در انتخاب شغل حق هر فردی
است .به دیگر سخن قانون
َ
اساسی حتی به ُمق ِّنن هم اجازه
نداده که با وضع قانون عادی
افراد را وادار به شغل معینی
نماید .حال سؤال این جاست
که مجلس وقت بهواسطه
تصویب قانون وظیفه عمومی و

بهتبعآنشوراینگهبانباتأیید
آن به چه استنادی جوانان ذکور
ایرانی را دو سال و به تعبیری
سیسال وادار به شغل سربازی
نمودهاند؟! در اصل  151قانون
اساسی هم ا گر الزام دولت به
فراهمکردنامکانآموزشنظامی
ً
برای آحاد است اوال بایست به
این نکته توجه کرد که این الزام
ً
برای دولت است ،نه مردم! ثانیا
حقی برای آحاد ملت است نه
فقط ذکور! که میتوانند از حق
خود بهره ببرند یا نه .چه رسد به
اینکهبخواهیممحرومیتهایی
نظیر ماده  10قانون وظیفه
عمومی از قبیل محرومیت از وام
بانکی،استخدام،دریافتمدرک
تحصیلی و این قبیل موارد
برای متمردین وضع کنیم!
علیایحال کشور ما در ردیف
رژیم غاصب صهیونیستی ،کوبا
و کره شمالی سختگیرانهترین
قوانین راجع به سربازی را دارد
و به نظر میرسد باتوجهبه
موارد پیشگفت الزم باشد
شورای نگهبان تطابق قوانين
سربازی با شریعت و قانون
اساسی را بازنگری کند.

به قله پشت نکن
ّاولین توصیهی من به شما
دانشجوها پرهیز از انفعال و
ناامیدی است؛ مواظب باشید؛
یعنی مواظب خودتان باشید،
مواظب دلتان باشید ،مواظب
باشیددچار انفعالنشوید،دچار
ناامیدینشوید.شماباید کانون
تزریق امید به بخشهای دیگر
باشید .بله ،نابسامانیهایی در
بخشهای مختلف وجود دارد
ّاماایننابسامانیهاغیرقابلرفع
ً
است؟ ابدا؛ اینها قابلرفع است؛
بنابراین ّاولینمسئلهای کهبنده
توصیهمیکنمایناست کهشما
در اینزمینهتقوابهخرجبدهید
ّ ً
مرتبامراقبت
...تقوایعنیخودرا
کردن و مواظب بودن .مراقب
خودتان باشید که دچار یأس
و ناامیدی و [اینکه] نمیشود
و فایدهای ندارد و مانند این
حرفها نشوید .این ّاولین
توصیهی ما است .ا گر شماها
این توصیه را ندیده بگیرید ،نه
فقط نقش دانشجو ّ
تنزل پیدا
میکند بلکه ّ
بقیهی موتورهای
ُ
حرکت به جلو هم کند میشود،
ُ
حرکتش کند خواهد شد؛ یعنی
رویآنهاهمتأثیرمنفیمیگذارد.
جوانهای همسنوسال شما
در دفاع ّ
مقدس ّ
همت کردند و
کشور را نجات دادند؛ به معنای
واقعی کلمه کشور را نجات

دادند؛ بچههای هم ّ
سن شماها
بودند .آن روز هم خیلیها
میگفتندنمیشود؛...بعضیها
میگفتند« :آقا! فایدهای ندارد،
نمیشود ،امکان ندارد ،کاری
نمیشود کرد»؛  ...آن روز هم
بودند کسانی که اینجوری
میگفتند .همین جوانهای
مثل شما آمدند وسط میدان
و کاری کردند که همهی دنیا را
ّ
متحیر کرد  ...یعنی اینجوری
است؛ تأثیر پیشرفتها در
دنیا اینجوری است .همین
جوانهای هم ّ
سن شما بودند
که توانستند این کار را انجام
بدهند؛ شما هم میتوانید.
ّ
البته بعضی از نسلهای
گذشتهی شما اینجا کم آوردند،
در این مورد کم آوردند و دچار
خطا شدند؛ یعنی آنجایی که
نبایستی مأیوس بشوند ،نباید
ناامید بشوند ،ناامید شدند،
و این ناامیدی آنها را از میدان
خارج کرد ،و بعضیهایشان هم
بدجوری خارج شدند! حاال
بعضیها فقط خارج شدند ّاما
بعضیها عالوه بر خار جشدن
از میدان مبارزهی انقالبی،
همصدای با دیگران هم شدند.
خب پس این توصیهی ّاول من:
مواظب باشید به افق پشت
ّ
نکنید ،به قله پشت نکنید،

ّ
همیشه به سمت قله و به
سمت افق روشن حرکت کنید.
توصیهی من امید و نگاه
خوشبینانه به آینده است.
اساسی همهی
بدون این کلید
ِ
قفلها ،هیچ گامی نمیتوان
برداشت.آنچهمیگویمیکامید
صادق و ّ
متکی به و واقعیتهای
عینی است .اینجانب همواره
از امید کاذب و فریبند ه دوری
جستهامّ ،اما خود و همه را از
نومیدی بیجا و ترس کاذب
نیز برحذر داشتهام و برحذر
میدارم  ...سیاست تبلیغی و
رسانهای دشمن و ّفعالترین
برنامههای آن ،مأیوسسازی
مردم و ّ
حتی مسئوالن و مدیران
ما از آینده است .خبرهای دروغ،
تحلیلهای مغرضانه ،وارونه

نشاندادن واقعیتها ،پنهان
کردن جلوههای امیدبخش،
بزرگ کردن عیوب کوچک
و کوچک نشاندادن یا انکار
ّ
محسنات بزرگ ،برنامهی
همیشگی هزاران رسانهی
صوتی و تصویری و اینترنتی
ّ
دشمنان ملت ایران است؛ و
ّ
البته دنبالههای آنان در داخل
کشور نیز قابلمشاهدهاند که با
استفاده از آزادیها در خدمت
دشمن حرکت میکنند .شما
جوانانبایدپیشگامدرشکستن
این محاصرهی تبلیغاتی
باشید .در خود و دیگران نهال
امید به آینده را پرورش دهید.
ترس و نومیدی را از خود و
دیگران برانید .این نخستین و
ریشهایترین جهاد شما است.

شناسنامه فتح 232
مدیرمسئول :محمد نائیج حقیقی

جانشین مدیرمسئول:مصطفی قدسی

سردبیر :امیر غالمی

جانشین سردبیر:عرفان جوادی

دبیر هیئت تحریریه :حمیدرضا سلطانیان مسئول فضای مجازی:علیرضا فرنود

دبیر کارگروهها
دبیر فرهنگی :مهدی مولیداد
دبیر سیاسی :محمدرضا سیاوشپور

دبیر حقوقی :هادی محمدپور
دبیر حکمرانی :سید امیرحسین عراقچی

دبیر اقتصادی :محمدحسین مصدری

