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در حوالى میدان سرخ

روزگاری که بابابرفی متهم شد!

داســتان های روسی نقل می کنند که قدمتش به ســال ۱۸۴۰ بازمی گردد؛ همان 
هنگام که نامش در افســانه «ماروز ایوانوویچ» اثر والدیمیر اودویفسکی آمده است؛ 
پیرمردی با ریش و موی خاکستری که در کشوری یخ زده درون یک خانه یخی زندگی 
می کرد و هر گاه که ســرش را می تکاند، برف همه جا را ســفیدپوش می کرد. اگرچه 
تاریخ تولدش مشخص نیســت اما برخی دیگر از افسانه های روسی می گویند که او 
هجدهم نوامبر در خانه ای در شهر «ولیکی اوستیوگ» که یکی از شمالی ترین شهرها 
در روسیه است متولد شده و سن و سالش را به بیش از دو  هزار سال نسبت می دهند. 
در  واقع می توان گفت که بابابرفی (ِدد ماروز)، نسخه روسی بابانوئل است؛ شخصیتی 
که به زمستان های سرد و یخبندان شدید دوران اسالوها بازمی گردد؛ پیرمردی قدکوتاه 
با ریش خاکستری که در افسانه ها آمده است در میان مزارع می دوید و باعث یخبندان 
آنها می شد. با وجود این بابابرفی برای دهقانان خوش ُیمن بود؛ چون به باور کشاورزان 
اسالوی، یخبندان شدید زمستان، برداشت محصول زیاد در تابستان را به دنبال داشت. 
به همین خاطر بابابرفی را در جشــنی به غذای ســنتی خود یعنی بیلینی به همراه 

شراب قرمز دعوت می کردند.
آرام آرام در قرن نوزدهم، بابابرفی به شخصیت اصلی سال نو تبدیل شد؛ پیرمردی 
با ریش های ســفید که کت خز بلند و آبی رنگی به تن داشت؛ با چکمه های نمدی و 
عصا به دســت؛ در  واقع این تصویری اســت که در کارت های تبریک سال نو در پایان 
روسیه تزاری می توان مشاهده کرد یا در شعر سرگی یسنین در سال ۱۹۱۴ یعنی واپسین 
سال های پیش از انقالب فهم کرد. اما با انقالب اکتبر ۱۹۱۷ و روی کارآمدن حکومت 
شــوروی، بابابرفی حدود ۲۰ ســالی ممنوع التصویر شد و او نیز مانند درخت کاج که 
از جمله نمادهای اصلی ســال نو به شمار می آمدند، بر مبنای ایدئولوژی متعصبانه 
در حکومت شــوروی، مورد بی مهری قرار گرفتند و قدغن شدند! با وجود این آنها به 
ســنت و فرهنگ روســیه گره خورده بودند و از همین جهت بسیاری از مردم پنهانی 
در خانه هایشان درخت کاج تزئین می کردند و بابابرفی یواشکی در آستانه سال  نو به 
پستوی خانه ها می رفت و به بچه ها هدیه می داد. اما درعین حال شورای کمیسرهای 
خلق شــوروی، تعطیالت ســال نو در ژانویه را یک حرکت «ضد انقالبی» می خواند 
و فرمــان لغو آن را صادر کرده بود. حتی گفته شــده برای مقابلــه با این اقدام ضد 
انقالبی، گشــت های ویژه ای در خیابان ها قدم می زدنــد و از پنجره خانه ها، داخل را 
نگاه می کردند تا خانواده هایی را که قصد برگزاری جشــن دارند یا درخت کاج آماده 
کرده اند، شناســایی کنند. اما این نهایتا بیش از ۲۰ســال دوام نیاورد و اولین شــماره 
روزنامه پراودا در ســال ۱۹۳۶ در صفحه اول، عکسی از استالین با درخت کاج منتشر 
کرد و به نقل از او نوشــت: «سال نو مبارک رفقا! با امید پیروزی های جدید زیر پرچم 
لنین-اســتالین»؛ بنابراین بابابرفی که به تبعید محکوم شده بود نیز به همراه درخت 
کاج از ممنوع التصویری خارج شــد و به طور عیان به جشــن سال نو مردم شوروی 
برگشتند. اگر نگاهی به شکل گیری سال نو در روسیه داشته باشیم، گفته می شود که 
تا قرن پانزدهم میالدی، سال نو در این کشور، نخستین روز ماه مارس [اولین روز بهار] 
جشن گرفته می شد و در سال ۱۴۹۲ کلیسای ارتدوکس این جشن را به اول ماه سپتامبر 
موکول کرد. اما با به قدرت رسیدن پترکبیر در روسیه،  او به دنبال آن بود که روسیه را 
همگام با اروپا پیش ببرد و از همین جهت تغییرات بنیادی را انجام داد و در این میان 
از مبدأ تقویم نیز غافل نشد و دستور داد که سال ها را از والدت عیسی مسیح محاسبه 

کنند و سال نو را از یکم سپتامبر به یکم ژانویه منتقل کرد.
به دســتور پتر کبیــر در خیابان های اصلی، بایــد نجیب زادگان کاج هــا را تزئین 
می کردند و تا هفتم ژانویه حق جمع آوری آن را نداشتند و در این مدت مردم باید به 
یکدیگر تبریک می گفتند. البته این سنت پس از مرگ پتر به فراموشی سپرده شد و در 
زمان کاترین دوم دوباره آن را احیا کردند. در این میان ســنتی دیگر نیز از ســال ۱۹۷۰ 
رقم خورد که به موجب آن، ســخنرانی ســاالنه تلویزیونی تبریک سال نو در واپسین 
دقایق ۳۱ دسامبر ایجاد شد که اولین بار برژنف، دبیر  کل وقت شوروی جلوی دوربین 
ظاهر شد. سنتی که تا به امروز نیز در روسیه ادامه دارد و بدون شک مهم ترین آن در 
دقایق پایانی سال ۱۹۹۹ رقم خورد که یلتسین در پیام تبریک خود گفت: «من زودتر از 
موعد می روم! روسیه باید با سیاست مداران جدید، باهوش، قوی و پرانرژی وارد هزاره 
جدید شود» و پس از او تصویر پوتین ظاهر شد که به موجب فرمان ۱۷۶۱ یلتسین که 
از همان زمان به اجرا درآمد؛ پوتین [نخست وزیر وقت] تا برگزاری انتخابات در مارس 
۲۰۰۰ سرپرست دولت شد. در  واقع این اولین پیام تبریک پوتین بود که گفت: «دوستان 
عزیز! تا تحویل سال، ثانیه هایی بیشتر باقی نمانده؛ بیایید به اطرافیان خود لبخند بزنیم 

و برای یکدیگر عشق و خوشبختی آرزو کنیم».

استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته

کارت شناسایی 
به شماره ۸۷۲۱۹۰ مربوط به شرکت 
 هواپیمایی جمهوری اسالمی هما مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند مجتبی به 
شماره شناسنامه ۰۴۱۰۵۱۰۶۷۱ صادره از ورامین در مقطع کاردانی رشته 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد ورامین _ پیشوا 
( مرکز قرچک ) با شماره ۹۹۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد  

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد واحد ورامین _ 
پیشوا ( مرکز قرچک ) به نشانی خیابان آزادگان (مخابرات)، رو به روی 

پارک شادی، دانشگاه آزاد اسالمی مرکز قرچک ارسال نماید .

 برگ سبز ، سند کمپانی و کارت سوخت خودرو  وانت  پیکان 
 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۴۴ _ ۸۹۹ س ۲۷ و شماره موتور ۱۱۴۸۶۰۱۵۷۵۷ و شماره 
شاسی ۳۱۶۲۱۷۳۸ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
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 مردم از بستر اینترنت با استفاده از پلتفرم های بین المللی، 
به بخــش درخورتوجهــی از نیازهای ارتباطــی و اطالعاتی 
روزانه خود پاســخ می گویند؛ ارتباط و نیــازی که این روزها، 
به شــدت معطل فیلترینگ بی ســابقه و پردامنه مانده است. 

در این باره ابتدا به چند داده اشاره می کنم:
۱- ضریب نفوذ خط تلفن ثابت در ایران با سابقه ای بیش 
از صد ســال، حدود ۳۵ درصد اعالم شــده است که نزدیک 
به ۳۸ میلیون خط می شــود؛ اما ضریب نفــوذ تلفن همراه 
در ایران با گذشــت حدود ۳۰ ســال حدود ۱۶۷ درصد با ۱۴۱ 
میلیون خط است که نشان می دهد از یک سو، هر فرد به طور 
متوسط خط همراه دارد و از سوی دیگر، اقبال ایرانیان به این 

نوع تلفن را نشان می دهد (ایسنا، ۸ مرداد ۱۴۰۱).
۲- تا پایان سال ۱۴۰۰ ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۱۲۷٫۲ 
درصد بود. تعداد مشــترکان اینترنت پهن باند به ۱۰۶ میلیون و 
۹۱۹ هزار نفر رســید که فقط ۱۰٫۳ درصد آنها از طریق تلفن 
ثابت به ایــن اینترنت متصل می شــدند و بقیه (یعنی ۸۹٫۷ 
درصد) از طریق تلفن هوشمند این ارتباط را برقرار می کردند. 
این در صورتی اســت کــه اتصال به اینترنــت از طریق تلفن 
هوشــمند از ســال ۹۹ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد رشــد داشته 
اســت؛ هرچند باید در نظر گرفت که برخــی از ایرانیان بیش 
از یک ســیم کارت دارند و نســبتی از آنان، از بیش از یک خط 

اینترنت استفاده می کنند (ایسنا، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱).
۳- براســاس آمار منتشرشــده در زمســتان ۱۳۹۹ یعنی 
حدود دو ســال پیش، تعداد کاربران تلفن همراه هوشــمند 
در ایــران به بیش از ۵۸ میلیون نفر رســید که نزدیک به ۷۰ 
درصد از جمعیت آن ســال ایران می شــود (تسنیم، ۱۳ آبان 
۱۴۰۰). با توجه به روند افزایشی ضریب نفوذ اینترنت و تعداد 
مشــترکان اینترنت پهن باند، به ویژه در تلفن همراه، به خوبی 
می توان دریافت که در حال حاضــر میزان بهره مندان از تلفن 

همراه هوشمند به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
۴- نتایج نظرسنجی ایسپا در تابستان ۱۴۰۰ نشان می دهد، 
۷۱٫۴ درصــد از افــراد باالی ۱۸ ســال در ایران از پیام رســان 
واتس اپ اســتفاده می کنند که در مقایســه با سال ۹۹ حدود 
۲۰ درصد رشــد داشت. در این سال اینستاگرام با ۵۳٫۱ درصد 
در رتبه دوم و تلگرام با ۴۰٫۴ درصد در رتبه سوم قرار داشتند. 
براساس این نظرسنجی در سال ۱۴۰۰ میزان کاربران اینستاگرام 
نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۷ درصد و تلگرام حدود ۱۲ درصد 
رشــد داشــت؛ بنابراین می توان به خوبی دریافت که در سال 
۱۴۰۱ میزان استفاده از این سه پیام رسان در بین ایرانیان بیشتر 
هم شده اســت. این در صورتی است که از فیلترینگ تلگرام 
حدود چهار ســال می گذرد. همین نیز موجب شد از آن زمان 

به بعد کاربران ایرانی به سراغ واتس اپ و اینستاگرام بروند.

۵- براساس نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار 
(۱۳۹۹) در مرکــز آمار ایران، ۸۸٫۵ درصــد از کاربران ایرانی 
اینترنت، در واتــس اپ و ۶۸ درصد در اینســتاگرام عضویت 
دارند. این در صورتی است که در سال ۹۶ میزان عضویت در 
واتس اپ ۲۴ درصد بود و طی سه سال تا این میزان رشد کرده 

بود که پس از سال ۹۹ نیز ادامه داشته است.
۶- براســاس برخی آمارهــا حداقل پنج میلیــون ایرانی 
و ایرانی تبار در خارج از کشــور زندگی می کنند؛ اما براســاس 
برآورد شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشــور در ســال 
۹۷، حــدود هفت میلیــون ایرانی در خارج از کشــور زندگی 
می کردنــد. با توجه به روند شــدت مهاجرت در ســه ســال 
گذشته، به نظر می رســد تعداد ایرانیان خارج از کشور بسیار 

بیش از این رقم باشد.
پلتفرم هایــی مانند واتــس اپ به جهــت ظرفیت های 
خــاص و متفاوتی که دارند، در برقــراری ارتباطات ایرانیان، 
نقش بی بدیلی داشته اند. بخش درخورتوجهی از ارتباطات 
تلفنــی و تصویــری میلیون هــا ایرانی به صــورت فردی یا 
چند نفره با اعضای خانواده و دوســتان خود در سراسر ایران 
و نیــز خارج از کشــور از طریق واتس اپ انجام می شــد که 
االن چند ماه اســت به شدت مختل شــده است. این پلتفرم 
این امکان را داشــت تا اعضــای خانواده ها و دوســتان در 
نقاط مختلف کشــور یــا از نقاط مختلف جهــان با کیفیت 
خــوب با ارتباط تصویری به صــورت مجازی گرد هم آیند و 
از حــال و روز یکدیگر باخبر باشــند و غم دوری و ناممکنی 
آمدوشد و هزینه های بســیار باال و غیر قابل دسترسی آن را 

از طریق تماشــای واتس اپی کاهش دهند و دلشان در انبوه 
سختی ها اندکی خوش باشد. اکنون ده ها میلیون ایرانی این 
امکان و دلخوشــی را از دســت داده اند و چند ماه است که 
نمی تواننــد با عزیزان خود چه در داخــل و چه در خارج از 
کشور ارتباط واتس اپی داشــته باشند. در حال حاضر، ُکمیت 
این شــیوه ارتباطی ایرانیــان با یکدیگر، به بهانــه مقابله با 
اعتراض ها، به شدت لنگ شده اســت. این در صورتی است 
که فیلترینگ پلتفرم های خارجی از یک ســو تأثیر چندانی بر 
فرایند کّمی و کیفی اعتراض ها نداشــت و از ســوی دیگر از 
انتشار اخبار تصویری و نوشــتاری اعتراض ها در رسانه های 
خارجی نیز نکاســت و پوشــش های خبری غیررســمی در 
ســایت ها و شــبکه های خبری و تلویزیون های ماهواره ای 
در سه ماه گذشته ادامه داشــت و مردم با وجود فیلترینگ 
ســخت، فیلم های اعتراض ها را در شبکه های اجتماعی به 
نمایش گذاشــتند؛ و به عبارتی، سیاســت کنترل اعتراض ها 
و جلوگیری از انتشــار اخبار مرتبــط با آن از طریق فیلترینگ 
توفیقی نداشــت؛ بنابراین تنها ثمر و توفیقی که فیلترینگ و 
محدویت های اینترنتی داشــت، از بین رفتن کســب وکارهای 
مســتقر روی اینســتاگرام و واتس اپ و نیز ارتباطات صوتی 
و تصویــری ـ به ویــژه خانوادگــی ـ ده ها میلیــون ایرانی با 
یکدیگر بوده اســت. قطعا اگر یک نظرسنجی انجام دهیم، 
خواســت اکثریت ایرانیان، رفع فیلترینگ و امکان دسترسی 
آزاد و راحت به واتس اپ و اینستاگرام است. فراموش نکنیم 
کــه دولت ها موظف به تأمین خواســته های مــردم به ویژه 

خواسته های اکثریت جامعه هستند.

ادامه از صفحه اول

 رهبر کره شــمالی ســال نوی میالدی را با خط و نشــان برای غرب و دســتور برای 
«توسعه زرادخانه تسلیحاتی» این کشــور آغاز کرد. «کیم جونگ اون» که در آخرین روز 
ســال ۲۰۲۲ دستور پرتاب چند موشــك را صادر کرده بود، در اولین روز سال ۲۰۲۳ هم 
اقدام مشــابهی انجام داد و هم زمان خواســتار آن شد تا زرادخانه هسته ای کره شمالی 
گســترش یابد و همچنین بر ساخت موشک بالســتیک قاره پیمای قوی تر و پرتاب اولین 
ماهواره جاسوســی تأکید کرد. این گفته های کیم جونگ اون در راستای گسترش برنامه 
توســعه تسلیحات هسته ای او اســت. «کیم جونگ اون» بارها وعده داده است که هم 
کیفیت و هم کمیت زرادخانه هســته ای کره شــمالی را برای مقابله با آنچه «دشمنی 
ایاالت متحــده» می خواند، افزایش دهد. برخی تحلیلگــران می گویند تالش کیم برای 
تولید تسلیحات اتمی بیشتر و سیستم های تسلیحاتی جدید نشان دهنده امیدهای او برای 
تقویت قدرت مذاکره در آینده است؛ این در شرایطی است که او تنش های طوالنی مدت 

با ایاالت متحده و متحدانش دارد.
کیم در نشســت حزب حاکم کره شــمالی گفت: «دیگران اکنون مشــتاق هستند که 
کره شــمالی را منزوی و خفه کنند. وضعیت حاکم مستلزم تالش مضاعف برای تقویت 
قاطعانه توان نظامی است». او همچنین کره جنوبی را متهم کرد که «آماده سازی خود 
برای جنگ با پیونگ یانگ را آشکارا فریاد می زند». کیم همچنین بر «آمادگی برای حمله 
ســریع و متقابل هسته ای» تأکید کرد و خطاب به مردم کره شمالی افزود: «وضعیتی که 
در آن قرار داریم، نیاز به تولید انبوه ســالح های هسته ای تاکتیکی در میدان نبرد و فشار 

برای افزایش زرادخانه هسته ای کشور را نشان می دهد».
رهبر کره شــمالی ایاالت متحده را به «اســتقرار مکرر تجهیزات حمله اتمی در کره 
جنوبی» و «فشــار برای ایجاد یک بلوک نظامی منطقه ای مشــابه ناتو» متهم کرد. کیم 
تأکید کرده که کره شمالی اولین ماهواره شناسایی نظامی خود را «در اولین تاریخ ممکن» 

پرتاب خواهد کرد و گفت که آماده سازی آن در مراحل پایانی است.
وزیر دفاع کره جنوبی در واکنش به اظهارات کیم جونگ اون از آن به عنوان «لفاظی 
تحریک آمیز» یاد کرد. او گفت: «به کره  شــمالی هشــدار می دهیم که هرگونه تالش در 
راستای استفاده از سالح هسته ای به معنای پایان عمر رژیم کیم جونگ اون خواهد بود». 
ســخنان کیم جونگ اون در اولین روز ســال ۲۰۲۳ در حالی بیان می شود که سال ۲۰۲۲ 
برای شبه جزیره کره سال پرتنشــی بود. حزب کارگران کره شمالی نیز پس از گردهمایی 
روز گذشــته اعالم کرده کــه پیونگ یانگ به دنبال تولید «ســامانه جدید موشــک های 
بالســتیک قاره پیما» خواهد بود. هدف اصلی این ســامانه «ضد حمله هسته ای سریع» 

عنوان شــده است. به نوشته آسوشیتدپرس، تسلیحات هسته ای تاکتیکی و یک ماهواره 
شناسایی نظامی از جمله آرزوهای قدیمی کیم هستند که بارها به آنها اشاره کرده است. 
ســالح های دیگری که او می خواهد به آنها دست پیدا کند، موشک با چند کالهک، یک 
موشک بالستیک با سوخت جامد چابک تر، موشک هسته ای زیر آب و یک سالح مافوق 
صوت هســتند. به گفته برخی از کارشناســان، بیان نظرهای کیم در جلسه حزب مانند 
یک فهرست آرزوهای جاه طلبانه برای سال جدید است. البته نباید فراموش کرد که این 
فهرست ممکن است قابل دستیابی باشد. پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۰ موشک 
بالســتیک پرتاب کرد. این کشور با سرعت به توسعه تسلیحات خود ادامه می دهد و این 

احتمال وجود دارد که بتواند یک سالح هسته ای را برای هفتمین بار آزمایش کند.
افزایش تهدید های هســته ای کره شمالی ایاالت متحده و کره جنوبی را بر آن داشت 

تا تمرین های نظامی خود را گسترش دهند و همکاری امنیتی سه جانبه با ژاپن را تقویت 
کنند. ارتش ایاالت متحده هشــدار داد که هرگونه حمله اتمی کره شمالی علیه ایاالت 

متحده یا متحدان و شرکای آن «به پایان این رژیم منجر خواهد شد».
تنش ها بین کره  شمالی و کره جنوبی طی ماه های گذشته به طرز چشمگیری افزایش 
پیدا کرده اســت و رکورد تعداد آزمایش های موشکی کره شمالی در سال ۲۰۲۲ شکسته 

شد.
کره شمالی روز شنبه سه موشک بالستیک با برد کوتاه آزمایش کرده بود. پیونگ یانگ 
یک موشــک کوتاه برد دیگر را نیز روز گذشته آزمایش کرد. این در حالی است که کمتر از 
یک هفته پیش پنج فروند پهپاد متعلق به کره  شمالی وارد حریم هوایی همسایه جنوبی 
این کشور شدند و یکی از این پهپادها تا نزدیکی سئول، پایتخت کره  جنوبی پرواز کرده بود.

«کیم جونگ اون» در اولین روز سال نو خواستار توسعه زرادخانه تسلیحاتي کره شمالي شد

تحویل موشکي سال ۲۰۲۳

توفیق  فیلترینگ در  کاهش  ارتباطات  خویشاوندی


