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۲

از ضاحیه تا پاریس؛
 از سعدآباد تا وین

۱. مجلـه آمریکایـی آتالنتیک(به نقل از خبرگـزاری فارس) 
در گزارشـی نوشـت: « تعـداد اعضای کابینه آقـای روحانی 
کـه از دانشـگاه ھای آمریـکا بـا مـدرک دکتـرای تخصصـی 
فـارغ  التحصیـل شـده اند از تعـداد اعضـای کابینـه بـاراک 
اوبامـا کـه دارای ایـن مـدرک از دانشـگاه ھای ایـن کشـور 

ھسـتند، بیشـتر است».
ایـن گـزارش ھمچنیـن در ادامـه افـزوده؛ در واقـع تعـداد 
دکترھـای فارغ  التحصیـل آمریکا در کابینـه رئیس جمھور 
ایـران بیشـتر از اعضای کابینه فارغ التحصیل دانشـگاه ھای 
آمریکا در دولتھای کشـورھای فرانسـه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، 
روسـیه یـا اسـپانیا، روی  ھـم رفتـه اسـت.رئیس جمھـور 
روحانـی مـدرک دکتـرای خود را از یک دانشـگاه انگلیسـی 

گرفته اسـت.
۲. در انفجـار تروریسـتی کـه در ضاحیه بیـروت در جنوب 
لبنـان اتفـاق افتـاد، بیش از ۳۰۰ نفر به شـھادت رسـیدند؛ 
داعـش مسـئولیت ایـن انفجـار را به عھـده گرفـت. داعش 
چند روز بعد، در اقدامی تروریسـتی در پاریس بیش از ۲۰۰ 
نفـر را کشـت، ۱۵۰ نفـر را زخمـی کرد و بیـش از ۱۵۰ نفر 
را گـروگان گرفت.رئیـس جمھور ایـران -ام القرای جھان 
اسـالم- در طول روزھـای بعد از انفجـار ضاحیه(بیروت) 
پیامـی صـادر نکـرد ولـی چنـد سـاعت پـس از انفجار 

پاریـس پیام تسـلیت صـادر کرد.
۳. ایـن روزھـا بحـث نفـوذ و کلیـد واژه نفـوذ آنقـدر در 
تریبون ھـای گوناگـون از جملـه نمـاز جمعـه گفتـه شـده 
کـه بـرای مخاطـب، تبدیل بـه موضوعـی تکراری و کلیشـه 
ای شـده اسـت. امـا آنچـه گفتـه نشـده، نحـوه ی نفـوذ و 
قانـون  اصـل ۳  اسـت.در  نفـوذ  بـرای  آمریـکا  شـیوه ھای 
اساسـی آمده اسـت: دولت جمھوری اسـالمی ایـران موظف 
اسـت ھمـه امکانـات خـود را بـرای طـرد کامل اسـتعمار و 

نفـوذ اجانـب بـکار برد.
۴. قـرارداد اسـتعماری برجـام کـه منعقـد شـد، عـده ای 
 ایـن جملـه را تکـرار میکردنـد کـه برجـام دروازه ی 

ً
دائمـا

نفـوذ اسـت. درحالیکـه جملـه صحیـح ایـن اسـت: برجام 
نتیجه نفـوذ نـگاه غربی برخی مسـئولین اسـت؛ برجام 
را کسـانی نوشـتند که بیشـتر عمـر خـود را در آمریکا و 

اروپـا گذرانـده اند.
نفـوذ یعنـی ھمین. یعنـی شـکل دادن شـبکه نیروھای 
مسـتعد مزدوری بطوریکه منافع غـرب را در ایران تأمین 
کننـد. یعنـی بـدون اینکـه بخواھـی بـرای رسـیدن به 
منافعت از زور و اسـلحه و انفجار اسـتفاده کنـی، افرادی 
سـر کار بیایند که بـا تصویب یک قـرارداد ننگین، امنیت 
کشـورت را برای ۱۵ سـال دچار مخاطره و آسـیب کنند.
یعنی در جامعه اسـالمی مسئولینی سـر کار بیایند که جان 
فرانسـوی مو بلند چشـم آبی برای آنان اھمیتش بیشـتر از 

مسلمانان مستضعف لبنانی باشد.
دیگر الزم نیسـت مانند داعـش در ضاحیه و پاریس عملیات 
تروریسـتی راه انداخـت و جـان صدھـا انسـان را گرفـت تا 
اھدافـت محقق شـود، کافی اسـت شـبکه افرادی را شـکل 
دھـی کـه مثل تـو می اندیشـند و مثـل تو عمـل میکنند تا 
بـه راحتی ھـر چـه تمامتـر برایـت قراردادھای سـعدآباد و 

ویـن بیافرینند.
۵. دشـمنان راه سـلطه  آینـده را برنامه ریـزی میکننـد. آن 
شـکل اسـتعمار قدیمـی، امـروز دیگـر عملـی نیسـت؛ آن 
چیـزی ھـم کـه بـه آن میگفتنـد «اسـتعمار نـو»، حاال 
اسـت  الزم  کـه  چیـزی  آن  شـده؛  کھنـه  یواش یـواش 
ـرات در درون 

ّ
و دنبالـش ھسـتند ایـن اسـت کـه تفک

عناصـر فّعـال و ھوشـمند و نخبـه در یک کشـور جوری 
بشـود که اھـداف آنھا را بـرآورده کنـد؛ دارند بـرای این 
سـرمایه گذاری میکننـد، دارنـد بـرای ایـن پـول خـرج 

میکننـد. بـه ایـن دغدغه ھـا بایـد توّجـه کرد.
 رھبر معظم انقالب ۲۰ /۹۴/۸

پ.ن: ایـن نوشـتار صرفـا بـه مقولـه ی نفـوذ سیاسـی 
پرداختـه بـود. نفـوذ اقتصـادی و فرھنگـی که صدھـا برابر 
مھمتر و مخرب تر از نفوذ سیاسـی اسـت بمانـد برای بعد...

امت در بحران، فلسطین در انزوا

چـرا  فلسطیـن را فرامـوش کـرده ایـم؟

قربانی «ب ز»رگ

بابک زنجانی قربانی بورژوازی نفتی نو دولتی ها

بایــد در حقیقت چنین گفت که این مصوبه مجمع تشــخیص، نــه تنها به مصلحت 
نظام نبوده بلکه فقط و فقط به مصلحت مســئولین و حاکمانی اســت که از افشــای 
اموال و دارایی هایشــان بــرای مردم بیم دارنــد؛ و باید از آنها پرســید مگر در طول 
مدیریــت و مســئولیتتان چه چیز و چقــدر جمع نموده ایــد که از افشــای آن برای 
مــردم بیم داریــد و بــرای آن و بــرای حفاظــت از آن قانون تصویــب می نمایید؟
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مــردم بیم داریــد و بــرای آن و بــرای حفاظــت از آن قانون تصویــب می نمایید؟

سـرمـقـالـه

عبدالرحمن الراشد مدیر سابق شبکه العربیه وابسته 
به عربســتان و ھم چنین ســردبیر اسبق روزنامه 
الشرق االوســط که ھم چنان یکی از اصلی ترین و 
مشھورترین یادداشت نویسان سعودی است، سال 
گذشته در مطلبی نوشت دیگر کسی در کشورھای 
عربی مانند روزھای پس از پیروزی حزب الله در نبرد 
٣٣ روزه سال ٢٠٠٦ با اسرائیل، تصاویر سیدحسن 
نصرالله را در دست نمی گیرد. الراشد اگرچه تا قبل 
از این، دست گرفتن این تصاویر را ھم انکار می کرد 
اما حاال او داشت به یک واقعیت میدانی و روانی در 
جھان عرب اشاره می کرد؛ واقعیتی که به کاھش 
محبوبیت نصرالله می پرداخت اما در انتھا می شد از 

آن، انزوای فلسطین را نتیجه گرفت.
آغاز بحران سوریه، آغاز یک نزاع طائفی در منطقه 
قلمداد شد. واقعیت این بود که در سوریه، مذھب 
ربطی به نزاع نداشت و نزاع ھم رنگ مذھبی نداشت 
چه این که عمده حزب بعث و ارتش سوریه را سنی ھا 
تشکیل می دادند و علوی بودن ھم آن قدر غلظت 
ایدئولوژیک نداشــت که رویکردھای بشار اسد را 
بتوان مذھبی تفسیر کرد. اما تصویری که از بحران و 
نزاع داخلی ساخته شد، بوی مذھب می داد و ھمین 
تصویرسازی غیرواقعی اما ھوشمندانه کافی بود تا 
فوج فوج «نیروھای جھادی» از اقصی نقاط جھان 
خود را به سوریه برسانند تا در «جھاد» حضور داشته 

و به فیض «شھادت» نائل آیند! 
دو قطبی «مقاومت-سازش» که باعث شده بود تا 
پیروزی حزب الله در سال ٢٠٠٦ در مقابل دشمن 
اشغال گر صھیونیستی، افتخار جھان عرب باشد 
و اعراب سنی در کشورھای مختلفی که حاکمان 
جور بر آن حکم  می رانند، تصاویر سید مقاومت را 
در دست بگیرند، آرام آرام در حال کم رنگ شدن 
بود. دوقطبی بدیل اما «شیعه-ســنی» بود و این 
یعنی نبرد خانگــی! اگر تا دیروز، ایمن الظواھری و 
بن الدن دو چھره برجسته القاعده به زرقاوی رھبر 
این جریان در عراق، نامه می نوشــتند که مبارزه با 
اشغال گران آمریکایی و حتی اسرائیل ھم باید برایت 
مھم باشد و ھمین باعث شد تا زرقاوی در کشاکش 
نبردھای داخل عراق، چند موشــک ھم به سمت 
بندر ایالت در جنوب سرزمین ھای اشغالی بفرستد 
و حتی جنوب اردن را ھم بزند، حاال الجوالنی رھبر 

جبھه النصره که شاخه سوری القاعده است، نه مانند 
اسالف خود در کوه بلکه در حالی که روی صندلی 
شیک نشسته بود، به مجری شبکه الجزیره گفت که 
به آمریکا و اروپا اطمینان می دھم که از پایگاه سوریه 
علیه منافع آن ھا استفاده نخواھیم کرد! چه منافعی 
برای آمریکا و اروپا باالتر از اسرائیل که در نزدیکی 

سوریه است؟
تبدیل دو قطبی «مقاومت-ســازش» به دو قطبی 
ساختگی «شیعه-سنی» اصلی ترین خسارت جبھه 
مقاومت طی چھار ســال اخیر بود. این خسارت را 
می توان به صورت عینی در عرصه میدانی لبنان، عراق 
و یمن مشاھده کرد. حتی اقدامات ایران که ظاھر و 

باطن َوحدوی دارند ھم، طائفی تفسیر می شوند.

در این میان فلسطین، ھمان قدر که طی دھه ھای 
اخیر مظلــوم بوده، این بار ھم مظلوم تر شــد. 
بی تعارف باید گفت فلســطین اگرچه ھم چنان 
اصلی ترین مساله جھان اسالم است اما بحران ھای 
منطقه ای، باعث شــده تا کمتر به آن توجه شود. 
ملت ھا به خود مشغول شــده اند؛ عراقی ھا در پی 
غلبه بر داعش، یمنی ھا درگیر نزاع داخلی و دشمن 
خارجی و لبنانی ھا غرق در بحران ھای سیاســی 
و امنیتی شــده اند. وضعیت سوریه ھم مشخص تر 
از ھمه. خطر داعش و تروریسم ھمه ذھن ھا را به 
امنیت معطوف کرده. سیدحسن نصرالله چندی 
قبل با صراحت به این مســاله اشاره کرد: «یکی از 
خطرناک ترین خسارت ھا، خروج مسأله فلسطین از 

دایره اھتمام و توجه بین المللی و اســالمی است و 
جھان متأسفانه در جای دیگری به دور از فلسطین 
مشغول شده است. مساله غم انگیز در این زمینه این 
است که خروج مساله فلسطین از دایره اھتمامات و 
توجِه امت نیز حاصل شده است و این مساله باعث 
منزوی شدن ملت فلسطین یا حصول امری شبیه 
به انزواست و این امر فرصت تاریخی به دشمن داد 
تا پروژه ھای خود را در سایه غفلت جھانیان محقق 

کند.»
واقعیت این اســت که ما را به خود مشــغول 
کرده اند؛ وقتی امنیت که فوری ترین نیاز بشری 
است از میان رفت، توان تأمل و تفکر عمیق تر به 
آرمان ھا، کم تر می شود و اولویت ھا تغییر می کند. 
شوربختانه، فلسطین اکنون در میان اولویت ھای 
دور امت اسالمی است و این یعنی پیروزی پروژه 
صھیونیســتی. وضعیت آن قدر وخیم است که 
مقامات امنیتی و سیاسی رژیم صھیونیستی در 
کنفرانس ســاالنه ھرتزلیا که چندی قبل برگزار 
شــد، با صراحت تمام گفتند که اسرائیل یکی از 
منطقه بحران ھای  پیــروز  بازیگران  اصلی ترین 

 بوده است.
اما برای شکست انزوای آرمان رھایی قدس شریف 
باید چه کرد؟ واقعیت این اســت که تا بحران ھای 
امنیتی   که مســأله روز مردم منطقه شــده است، 
تقلیل نیابد، کم تر می تــوان به یک راه حل جدی و 
اثرگذار برای خروج فلســطین از انزوا دست یافت. 
اما این به معنای دســت روی دســت گذاشــتن 
نیست. به نظر می رسد تشکیل یک جبھه رسانه ای 
با مأمویت ویژه برجسته ســازی اخبار فلســطین، 
تالش در حوزه دیپلماتیک به منظور بازسازی غزه 
 به فراموشی ســپرده شده، و حمایت از 

ً
که تقریبا

مردم فلسطین و پیگیری مصائب آن ھا در مجامع 
حقوقی، فعال شدن گروه ھا و جمعیت ھای مردمی 
برای کمک رسانی مالی و معنوی به مردم فلسطین 
و برجسته ســازی انتفاضه این روزھای آن ھا و ... 
می تواند در شرایط کنونی موثر باشد. البته با توجه 
به تالش صھیونیست ھا و برخی دولت ھای عربی 
برای عادی سازی پذیرش موجودیت اسرائیل، به نظر 
می رسد، رویکردھای مردمی تری را باید برای بازیابی 

اھمیت قدس در افکار عمومی، اتخاذ کرد.

چندی است که در رسانه ھا شــاھد اخبار و موضع 
گیری ھای مختلفی پیرامون متھم نفتی منتسب به 
«ب ز» ھســتیم. مواضعی که دراکثر موارد به جای 
این که بر بنیان حق و عدالت باشــد، اساسش جبھه 
گیری ھای ناجوانمردانه سیاســی و منافع اشخاص 
و گروه ھای سیاســی است. در سطوری که در ادامه 
می آید سعی شــده است از جانب انصاف و به دور از 
جبھه گیری ھای سیاسی به ابعادی پرداخته شود که 
در این پرونده و ســایر پرونده ای اینچنینی با غرض 

ورزی به آن ھا پرداخته شده است.
در کشور ما مرسوم است که با روی کار آمدن دولت 
 دولت سابق مقصر اصلی تمامی مشکالت 

ً
جدید، اصوال

کشور محسوب شده و تا پایان کار دولت جدید اکثر 
کاســه ھا و کوزه ھای کم کاری و بی تدبیری دولت 
فعلی بر سر دولت پیشین شکسته می شود و  ھمواره 
اتھاماتــی از جانب نو دولتی ھا به دســت اندرکاران 
دولت قبلی زده می شــود. نمونه ھایی از این قبیل 

اتھام زنی ھا و بد تر از آن رســیدگی ھای ناگھانی به 
 رنگ و بوی سیاسی دارند را در 

ً
این اتھامات که غالبا

دولت تدبیر و امید به کّرات می توان مشــاھده کرد؛ 
اما به جرأت می توان گفت یکی از پرحاشــیه ترین 
پرونده ھایی که دچار این روند رسیدگی ناگھانی شده 
است پرونده فســاد نفتی منتسب به بابک زنجانی 
است. فسادی که به نظر می رسد علیرغم منتسب 
کردنش به دوران ریاســت جمھوری احمدی نژاد، 
توسط وابســتگان و کارگزاران دولت تدبیر و امید، 
فقط به دوران زمامداری احمدی نژاد مربوط نمی 
شود تا جایی که خود بابک زنجانی در اعترافاتش 
آغاز فعالیتش را از سال ٧٨ یعنی ھمزمان با دوران 
اصالحات عنوان کرده است. حال سوال اینجاست 
که اگر ماجرای زنجانی دارای چنین سابقه ای است 

چــرا در دولت قبل و حتی دولت ھای قبل تر به این 
پرونده رســیدگی نشده است؟! پاســخ به این سوال 

خیلی دشوار به نظر نمی رسد؛ 
در وھلــه اول می توان گفت کــه کوتاھی از جانب 
دستگاه ھای نظارتی و قضایی بوده که به این فساد، 
که در دولت ھای قبل نیز وجود داشته است در دوران 
تصدی ھمان دولت ھا رسیدگی نکرده اند. بحث بر 
سر صحت و یا بی پایه بودن این اتھام نیست بلکه 

بحث اصلی این اســت اگر این اتھام وجود داشته 
اســت چرا در ھمان دولت قبلی به آن رسیدگی 
نشده است. البته این کوتاھی ھنوز ھم متوجه این 
دستگاه ھا ھست چرا که با وجود ظن فساد نسبت 
به برخی ارکان و وابستگان دولت فعلی، در قبال آنھا 
ســکوت اختیار کرده و اقدامــی صورت نمی دھند؛ 
مصداق بارزش ھم پرونده کرســنت که در زمان 
مدیریت جناب زنگنه که سنگ مبارزه با فساد نفتی 
زنجانی را به سینه می زند اتفاق افتاد و گویا ماجرا 
آنچنان حاد بوده اســت که وی باالجبار اقدام به 
بایکوت رسانه ای کرسنت کرده است و اجازه نمی 
دھد رسانه ھا به این پرونده که خسارتی چندین برابر 
بیش تر از پرونده بابک زنجانی به جمھوری اسالمی 

وارد کرده است بپردازند.

 نمونه دیگر کوتاھی این دســتگاه ھا را می توان در 
بحث مشابه با ماجرای بابك زنجانی که گریبان گیر 
وزارت نفت آقای زنگنه شــده است مشاھده نمود؛ 
طبق اعترافــات بابک زنجانی و براســاس گزارش 
مســتندی که مجلس پس از بررســی اسناد دیوان 
محاســبات ارائه کرده است شخصی به نام م.س در 
سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ی ژنرال ھای 
بازگشته به نفت توانسته است، مبلغ ٥/٣ میلیارد دالر( 

بیش از دو برابر بدھــی بابک زنجانی) نفت را برای 
فروش دریافت کند، و نه تنھا پول فروش این میزان 
نفت را به بانک مرکزی باز نگرداند، بلکه ھیچ سندی 
مبنی بر بدھکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد 
دولت نداشــته باشــد و اکنون به راحتی در دوبی و 
خارج از کشــور به تجارت با پول ھای بادآورده نفتی 
ایران مشغول شود و جالب این جاست که دولتی ھا 
ھیچ گونه تمایلی به پرداختن به این ماجرا ندارند و 
 فساد را در بابک زنجانی و منتسبین به دولت 

ً
صرفا

قبل می جویند.
 مشھود است که دست اندرکاران 

ً
در ثانی این امر کامال

دولت فعلی برای سرپوش گذاشتن بر کاستی ھای 
خود ژست فساد ستیزی  گرفته اند و بابک زنجانی 
را طعمه و دستاویزی برای تخریب دولت قبلی و شانه 

خالی کردن از زیر بار مسئولیت وضعیت اقتصادی 
کشور قرار داده اند؛ برای اثبات این مدعا ھمین بس 
که مدعیان مبارزه با فســاد در دولت تدبیر و امید به 
سرکردگی وزیر محترم نفت جناب زنگنه و لشکر رسانه 
ایشان ھمواره کاسه فساد زنجانی را بر سر دولت قبلی 
می شکنند و این در حالی است که بابک زنجانی با اکثر 
روســای جمھور قبلی من جمله ھاشمی رفسنجانی 

حشر و نشر و عکس یادگاری داشته است. 
اما دلیل ســومی که باعث شده است پرونده فساد 
زنجانی و بزرگنمایی آن بــرای نودولتی ھا این قدر 
اھمیت یابد را باید در «خودی نبودن» بابک زنجانی 
نســبت به دو گروه عمده اعضای اتاق بازرگانی و 
سرمایه داران کارگزارانی جستجو کرد؛ در دولتی که 
کسانی که شائبه فسادھای آنچنانی درموردشان وجود 
دارد به راحتــی و با اصرار، حکم مدیریت می گیرند، 
دستگیری شخصی مانند زنجانی که حداقل خدماتش 
برای ورود دالر به کشــور احتماال از فسادش کمتر 

 فرھنگ 
ً
نباشد کمی تعجب آور است؛ چرا که ظاھرا

اقتصادی دولت یازدھم حکم می کند که اگر مدیری 
یا سرمایه داری به کشور خدماتی ارائه داده و تخلفاتی 
نیز داشته باشد باید از تخلفاتش چشم پوشی کرد؛ 
نمونه بارز آن ھم اصرار رئیس جمھور محترم فعلی بر 
حضور وزیر نفتی که در دوران وزارت اسبق وی فساد 
کرسنت و استات اویل و پتروپارس و... اتفاق افتاده 
است. البته در اینجا  قصد دفاع از رانت خوارانی چون 
بابک زنجانی را نداشته و نداریم و امیدوارم قانون در 
مورد وی به اجرا درآید ولی به ھر حال  به نظر می رسد 
اتھام بابک زنجانی بیشتر از اینکه فساد مالی باشد تنگ 
کردن جای بورژوازی بازاری انحصار طلبی است که 
پیوند ارگانیک محکمی با طبقه کارگزاران سازندگی و 

بانکھای خصوصی دارند.

مسئول اسبق بسيج دانشگاه شيرازمحمد حسين عظيمى

مسئول سابق بسيج دانشگاه شيرازعلى اصغر مرتضايى راد

كارشناس ارشد مسائل خاورميانهسعيد ساسانيان



ماهنامــه سياســى- اجتماعى جنوب كشــور
ــان و آذر ســال 1394 ــاره هشــتم * آب شـمـ

سـيـاسـى

ا ا ا نا ا
۳

ھر چه مردم می کشند از اینھاست؛

سیب زمینی های لیبرال

سال ھا پیش سخنی دھان به دھان می چرخید که کشور 
مســتکبر و ظالم آمریکا که یکی از بزرگترین کشورھای 
تولید کننده گندم ھم می باشد، در حالیکه میلیون ھا نفر 
در سراسر جھان از گرسنگی می میرند برای تنظیم بازار 
گندم جھانی،ھزاران تن از گندم مازاد خود را درون دریا 

می ریزد!
فارغ از صحت و ســقم ایــن ماجرا؛ مھم ذات زشــت و 
بی رحمانه این اقدام اســت. اقدامی کــه حاال به نقل از 
خبرگزاری ھا ســازمان تعاون روستایی فارس انجام داده 
اســت و جالب آن که این حرکت را یکــی از افتخارات و 

موفقیت ھای خود می دانند!
«مدیر تعاون روســتایی فارس با تشــریح عملکرد تعاون 
روســتایی فارس در ٦ ماه گذشــته به بھترین اقدام این 
سازمان اشــاره کرد و گفت:  در این مدت سازمان تعاون 
روستایی در حوزه بازرگانی به منظور تنظیم بازار سیب 
زمینی اقدام به خرید و امحای بیش از ١٧٠٠ تن ســیب 

زمینی در فارس کرده است.»
رئیس سازمان محیط زیست در سفر اخیرشان به استان 
فارس از انقالب در کشاورزی برای اصالح الگوی مصرف 

آب گفتند!!
عجب انقالبی شد در کشــاورزی! امحاء ١٧٠٠ تن سیب 
زمینی که محصولی پر آب بر است؛ آن ھم در استانی که 
آب به اعماق ٤٠٠ متری زمین رفته و در معرض شور شدن 

است...
معلوم نیست آیا مدیران مربوطه در تعریف اقدام موفقیت 
 ھیچ وقت 

ً
آمیز در حوزه کشاورزی و تنظیم بازار آیا احیانا

به راھکارھایی مانند مدیریت کشت ھم فکر کرده اند؟
 به این فکر کرده اند که در کشور ممکن است درصد 

ً
یا مثال

بسیار بسیار کمی! گرسنه وجود داشته باشد و بشود این 
مقدار فراوان را بین آن ھا تقسیم کرد؟( به نقل از تابناک)

به گزارش صدای مردم؛ وقتی سالھاســت در این شھر، 
داد می زنیــم و اعتراض می کنیم کــه مھم ترین مانع 
رشد و پیشرفت شھر، نگاه حاکم بر مدیران و سیاست 
گذاران است، کسی باور نمی کند؛ حال به ھمه دلسوزان 
و مدعیان عرض می کنیم؛ ببینید آقایان، بچینید دســت 
گلی که خودتان ســال ھا آنرا آب داده و بارور نموده اید؛ 

تحویل بگیرید! 
وقتی الگوی توســعه و مدیریت شھر، می شود دوبی و 
مالزی، وقتی برخی مسئولین شھری ما دمادم در حال 
تکرار طوطی وار سیســت ھای منسوخ و مردود لیبرال 
– سرمایه داری ھســتند، غیر طبیعی نیست که استان 
فارس رتبه اول در «قتل» را به خود اختصاص داده و در 

«بیکاری» به مقام سوم استان نائل آید.
وقتی که در پیاده ســازی سیاســت ھا تنھا چیزی که به 
آن توجه نشود، مســئله «عدالت» و توزیع عادالنه ثروت 
و امکانــات باشــد، می بینیم که اینگونــه در حال رکورد 
زنی و ســبقت گرفتن از دیگر کشورھا، برای پیاده سازی 

سیاست ھای ظالمانه لیبرال – سرمایه داری ھستیم.
البته در شــھری که یکی از اعضای شورای شھرش، با 
افتخار تمام اعالم میکند راه حل معضل کارتن خوابی در 
شیراز، ریختن آنان به دریاچه نمک است!! بسیار طبیعی 
است که مدیر تعاون روســتایی فارس، از «حیف» بیت 
المال و ھدر دادن پول مردم – امحاء حدود ١٧٠٠ تن سیب 
زمینی – با افتخار یاد کرده و انتظار پاداش و تشویق ھم 

داشته باشد؛ خدا را شکر مسئولینمان به ھم می آیند.
ھمه می دانند که اولین شــرط حل یک مشکل و معضل، 
پذیرش موضوع و اعتراف به وجود آن مشــکل است؛ اما 
مشکل اینجاســت که مدیر تعاون روستایی فارس نه تنھا 
به به وجود مشکل برای حل مصائب شھر، معترف نیست؛ 
بلکه از اســراف و نابودی ١٧٠٠ تن ســیب زمینی کمال 

رضایت را داشته و از آن با افتخار یاد می کند.
صدای مردم، طبق رســالت خویش، بــه جد این موضوع 
را پیگیری کرده و در راســتای برچیــده نمودن اینگونه 
سیاست ھا و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در استان، 
تمام ســعی و تالش خود را به کار بســته و برای مخابره 
فاجعه رخ داده اخیر، به گوش مردم و مسئولین عالی رتبه 
نظام در جھت معرفی مقصران و برنامه ریزان امحاء ١٧٠٠ 
تن ســیب زمینی، ذره ای کوتاھی نخواھد کرد؛ ولو کره 

المسئولین...

کوشکک...
نامی که حاال بعد از تکرار مداومش طی دو سال از زبان 
بروبچه ھای دانشجو، به نامی آشنا تبدیل شده است ... 

اما کوشکک کجاست...
محل قرار دانشگاه شیراز است... با بچه ھای دانشجو 
سوار اتوبوس می شــویم؛ نام ھمایش از کوشکک تا 
سئول است...(کنایه ای ھوشمندانه به سفر چند تن از 
اعضای شورای شھر به شھر سئول) اتوبوس از خیابان 
زیبا و خاطره انگیز ارم عبور می کند؛ بعد از رد کردن 
ترافیِک پل باغ صفا، سرعت  اتوبوس بیشتر می شود، 
ھرچه سرعت اتوبوس بیشتر می شود، رنگ و روی 
شھر بیشتر می پرد... گویا نسبت مستقیمی است 
بین این رنگ پریدگی و حرکت به سمت شرق... کم 
کم این رنگ پریدگی جای خــود را به خراب آباد  ھا 
می دھد... اولین دســت انداز شدید؛ نوید رسیدن ما 
را به منظقه ای جدید می دھد... جایی که ھم شیراز 

ھست و ھم  شیراز نیست...
بگذار از شیراز دیگری برایت بگویم، شیرازی که شھر 
گل و بلبل بــود را فراموش کن، اینجا بوی فاضالب 
می آید، البته دانشجوھا می گویند نسبت به دو سال 
پیش اوضاع قابل قیاس نیســت؛ اما برای من اینجا 
شیراز نیست... غریبه است... مگر می شود؛ فاصله 
 مگر اینجا 

ً
کاخ ھا و کوخ ھا ٣٠ دقیقه باشــد؟! اصل

آمریکاست که منھتن و ھارلم دارد؟!! یا پایتخت اسالم 
آمریکاییست؟! مگر اسالِم مسئولین اینجا، اسالم ناب 

نیست؟! چرا از ارم تاکوشکک این ھمه تفاوت دارد...
بعد از تماشای خاک بازی بچه ھا، و چند خانه خرابه، 
که سردی زمستان را از ھمین االن برای ساکنانشان، 
فریاد می کشند؛ توسط روحانِی مھربان و صمیمی به 

مسجد ھدایت می شویم...
دانشجو ھا می گویند ماجرا از دو سال قبل شروع 
شــد؛ از جایی که یک عده از مردم کوشکک فریاد 
زدند که آیا مسلمانی ھست؟! بعد از دعواھای بسیار 
سرخ  کوشکک  روی  کمی  فراوان،  وکشمکش ھای 

شده، آن ھم باسیلی...
برنامه شروع می شود؛ مردم گرچه از آمدن دانشجوھا 
 سر می چرخانند بلکه مسئولی 

ً
خوشحالند؛ اما دائما

پیدا کنند؛ باالخره صبر اھالی لبریز می شــود؛ و از 
بی مسئولیتِی مسئوالنشــان در قبال مردم، فریاد 
می زنند... مسئوالنی که شاید االن دل مشغولیشان، 
فراھم کردن اسباب ســفر به سئول(کره جنوبی) 

باشد.
ناگھان یک نفر که خود را نماینده رئیس شورا  معرفی 
می کرد، پیدایش می شــود، ھم ناراحت شدم و ھم 
خوشــحال.  ناراحت از اینکه چرا ھیچ یک از اعضای 
شورا، و یا ھیچ مسئولی از آب و فاضالب تا فرمانداری و 
اداره گاز  و ... کفش ھای خود را به خیابان ھای خاکی 
کوشکک، نسپردند و خوشحال از این که باالخره یکی 

پیدا شد که مردم درد ھای خود را به او بگویند.
اما زھی خیال باطل...

آن آقا که نمی دانستم کیست، به جای پاسخ به افکار 
عمومی شــروع به اتھام زنی کرد. فالنی ٤٠ میلیون 
پول گرفته، تو را می شناســم با تو برخورد می کنم؛ 

دورادور زیر نظرتان دارم و ...
اطلب العلم ولو بالسین(علم را طلب کنید ھر چند اگر 

در چین باشد)...
ایــن را آن آقا که نمی دانم، چه کاره بود؛ می گفت... 
در توجیه تصویب سفر اعضای شورا به سئول... برایم 
عجیب بود که فقط احادیثی که با تفسیر به رأی برای 

حضرات سفر خارج و رانت می آورد؛ شنیده می شود!!! 
اعضای شــورا با پول بیت المــال برای طلب علم 
می روند، آن ھم علمی که در زمینه اش کارشناس 
نیستند. اینکه این سفر ضرورت دارد یا نه و اینکه اگر 
ضرورت دارد چرا کارشناسان و اساتید دانشگاه به 
این سفر نمی روند و... موضوعی قابل بررسی و تأمل 
است اما نمی دانم چرا کسی به جای جای نھج البالغه 
برای شنیدن درد محرومین و لزوم ھمسفره گشتن با 

آنان اشاره ای نمی کند...
مــردم رنجدیده آن مســئول را به بیــرون ھدایت 
می کنند، بیانیه پایانی دانشجویان قرائت می شود و 
مردمی که از پاسخگویی مسئوالنشان ناامید شدند؛ 
دانشــجویان را دلداری می دھند... « عیبی ندارد.. 
فدای سرتان... اگر یک وقت خواستند به شما تعرضی 

بکنند ما ھستیم...روی ما حساب کنید...»
دانشجو ھا دردھایشان را با ولی نعمتانشان، در قالب 
یک بیانیه در میان می گذارند... و دوباره حرف ھا و 
تھمت ھایی که از نماینده ی رئیس شورا شنیده بودند؛ 

با زبانی دیگر از خود آقای رئیس دشت می کنند...
این جمالت امام روح اله در گوشم می پیچد: « آنکه 
دیده است بچه ھایش از بین رفته، حاال این حکومتی 
پیش آمده است که ھمه شان با ھم برادرند و ھمه اش 

کوشش می کنند که برای مردم یک کاری بکنند، تا 
توان دارند برای مردم می خواھند کار بکنند.

اگر به جای این، ببینند که حاال که اینھا رسیده اند به 
یک چیزی و آمده اند سر یک سفره ای نشسته اند، اینھا 
با ھم سر اینکه بیشتر این طعام سفره را ببرد یا آن یکی 
بیشتر ببرد دارند جنگ می کنند، خوب، ببینید چه تلخ 
است در ذائقه این ملت و در ذائقه اسالم و پیش خدای 
تبارک تعالی، به ما چه می گوید! این عنایت خدا بود که 
ھمه را به این آزادی و به این - عرض کنم - استقالل 

و به این مقام رسانده است.
 حاال ما عوض اینکه شــکر نعمت خدا را بجا بیاوریم 
و برای خاطر خدا قیام کنیم و برای ملت کار بکنیم، 
تمام ھّممان را صرف کنیم که این بیچاره ھایی که توی 
این زاغه ھا باز ھم نشســته اند، اینھا را از اینجا بیرون 
بیاوریم، جایی برایشان درست بکنیم، آب و برق این 
مملکت را درست بکنیم، خوب، اآلن شما می دانید که 
در بعضی از جاھا ھیچ ندارند. ھیچ. بعضی از جاھایی 
که دیروز یکی از آقایان که آمده بود از طرف بختیاری 
و آنجاھا، می گفت مردم ھمه اخالص دارند، اما ھیچ 

ندارند. بعضی جاھاست ھیچ ندارند. 
برای این «ھیچ ندارھــا» یک فکری بکنید، ھی 
ننشینید دعوا بکنید، ھی ھم دنبال این نروید که 
ھمان طوری که در طاغوت می کرد، شھرھا را خیلی 
مزین کنید و شــھرھا را خیلی بزرگ بکنید و ھمه 
ھّم دولت و ھمه بودجه مملکت خرج شھرھا بشود 
و خرج شمال شھر بشود که باز ھمان طاغوتیھا از 
آن استفاده بکنند. برای این پایین شھریھا، برای این 
بیچاره ھا - اسالم است؛ حکومت اسالم است - برای 

اینھا فکر بکنید.
ھّمتان را صرف این بکنید، نه صرف اینکه دعوا کنید. 
«وقت» وقتی بنا شد که به دعوا بگذرد، دیگر نمی رسد 
انسان؛ مجال ندارد دیگر بنشیند یک کاری بکند، یک 
طرحی بریزد برای این ملت؛ برای این بیچاره ھا... اگر 
بروید سراغ مردم، دیگر دعوا پیش نمی آید؛ برای اینکه، 
وقت دعوا نمی ماند. اما افســوس این است که شما 
مشغول دعوا ھستید و از مردم غافل!» صحیفه امام 

خمینی، جلد ١٣ صفحه ٢٠٤

مقصدمان روســتای گچی بــود، ٥ کیلومتری جاده 
کمربندی شیراز به سمت فسا. با دیدن تابلوی روستا 
به فرعی سمت راست رفتیم. روستایی با ٣٠٠٠ نفر 
جمعیت که شغل اصلی اھالی روستا پس از چند سال 
خشکسالی از کشاورزی و دامداری به کارگری تبدیل 
شــده بود. با طی کردن جاده باریک روســتا به خود 
روستا رسیدیم. با یکی از ساکنین و دھیار آن منطقه 
به صحبت نشستیم؛ ابتدا وقتی از سرکشی مسئولین 
و نمایندگان مجلس پرسیدیم با کنایه گفتند که ھنوز 
موقع انتخابات نیست که بخواھند به ما سر بزنند! بعد 
از آن جویای مشکالت منطقه شدیم؛ ھمان کاری که 
برایش به آنجا عزیمت کرده بودیم. آن مرد زحمتکش 
 پینه 

ً
مکانیکی، که از فرط کار و زحمت، دستانش کامال

بسته و سیاه شده بود، با صراحت و جسارتی ستودنی، 
اینگونه لیست مشکالت روستا را به ما گفت:

«آب روستا شور و تلخ بوده که حتی وقتی به حمام 
 طعم خوبی 

ً
میرویم بدن شوره میزند و آب اینجا اصال

ندارد با اینکه آب شرب بوده و غیر بھداشتی نیست. 
خطوط تلفن روســتا ھر از گاھی به ھم میریزد و زیر 
ساخت برای مشــترکین جدید وجود ندارد. حمل و 
نقل روســتا به شھر با یک خط واحد است که ساعت 
 با خراب شدن 

ً
کاری آن تا ٦ عصر بیشتر نبوده و عمال

این اتوبوس مشکل رفتن به مرکز شھر پیش می آید و 
اتوبوســی در این مواقع جایگزین نمی شود. فاضالب 
خانگی در کوچه ھا رھا شــده در حالیکه قرار بوده 
ســال ٨٦ اولین روستای متصل به فاضالب شھری 
باشیم، بعضی از کوچه ھا آسفالت نیستند و موقع 

بارش با مشکل مواجه ھستیم و ...»
اھالی با مشکالت حقوقی نیز روبرو ھستند. اول آنکه 
مقداری از زمین ھای مردم در طرح ھادی قرار گرفته 
که مردم نه توانایی ساخت و ســاز دارند و نه توانایی 

خرید زمین، و نتیجه آنکه مردم سرگردانند.
دوم اینکه ســال ٦٨ شــھرک صنعتی ٢٥٠ ھکتار از 
زمین ھای مردم راخریده و حال ٢٣ ھکتار را به طور 
غیر قانونی عالوه بر ٢٥٠ ھکتار صاحب شده است. از 
عجایب روزگار آنکه، اکنون با شکایات مردمی، نتیجه 
رأی دادگاه  خلــع ید از اراضی مذکور بوده اســت که 
متأسفانه حکم اجرا نمی شود! برایمان این سوال بوجود 
آمد که مگر میشــود دادگاه رأی بدھد، قاضی دستور 
را صادر کند اما ھیچ کس نتواند یا نخواھد آن را اجرا 

نماید!!
روستای گچی مفتخر به مقبره دو امامزاده بزرگوار نیز 
ھست که متأســفانه از داشتن راه دسترسی و برق و 
امکانات محرومند و نامه نگاری برای تخصیص امکانات 

در مراحل اداری مانده است. 
به قصد قدم زدن در روســتا و دیدن مشکالت مردم 
از آنھا خداحافظی میکنیــم. با قدم زدن در کوچه ھا 

به یک مدرسه ابتدایی میرسیم که قدمت آن بیش از 
٤٠ سال اســت. از وجنات ساختمان مدرسه معلوم 
اســت  که نیاز به استحکام سازی دارد و گرنه خدا 
میداند با کوچکترین زلزله ای چه خواھد شد. بوی 
بد تعفن فاضــالب درون کوچه ھا آزارمان میداد ولی 
انگار ساکنان دیگر برایشان عادی شده و کودکان در 

کوچه ھا بی توجه به حشرات، بازی میکردند.
در حال عکس گرفتــن از کوچه بودیم که پیرمردی 
خوشــرو از اھالی به سمت ما آمد و وقتی پی به علت 
حضور ما در آنجا برد، لب به ذکر مشکالت شخصی و 
روستائیان گشــود . اقای ذوالفقاری که حال شغلش 

بنایی است سالھا قبل گاوداری بزرگی در روستا داشته 
که خانواده و فرزندان خود نیز به او در این کار کمک 
میکردند و معیشت خود را از این راه تأمین  میکردند؛ 
زبان نوشــتاری ما الکن اســت، بگذارید باقی را پای 

صحبت خودشان بنشینیم:
«روزی از طرف دامپزشکی آمدند گاوداری تا گاوھا را 
واکسن بزنند. پس از مدتی برای کشتن یکی از گاوھا 
و فروش گوشت آن به کشــتارگاه مراجعه کردیم که 
متوجه یک غده سل در گردن گاو شدیم. به دامپزشکی 
مراجعه کردیم که  آنھا ھم پس از خونگیری از گاوھا 
علت را، میکروب سل ناشی از سگ و موش در گاوداری 
دانســتند در حالیکه گاوداری ما اصال سگ و موش 
نداشت. خالصه پس از آن ھر از گاھی چند رأس گاو 
می مردند تا اینکه اکثرگاوھا بر اثر بیماری از بین رفتند. 
دامپزشــکی اعتقاد داشت که دلیل مرگ آنھا موش و 
سگ بوده ولی ما مطمئنیم که پس از واکسیناسیون 
گاوھا این مشــکل پدید آمد. در ابتدا مسئوالن اداره 
دامپزشکی قول مساعدت و یاری دادند که آنھا ھم پس 

از مدتی دیگر جواب سر باال تحویلمان میدادند. بعد ھا 
معلوم شــد که این میکروب در گاوداری ھای استان 
فارس و اصفھان نیز بوده پس نمی شود گفت که دلیل 
سگ و موش بوده است. پس از آن معیشت خانواده من 
با مشکل مواجه شد و فرزندانم دیگر از ادامه تحصیل 
در دانشگاه بدلیل مشکل مالی کناره گیری کردند. من 
ھم آنقدر به ادارات مراجعه کرده بودم که دیگر دچار 
افسردگی و بیماری اعصاب شده و مجبور شدم دیگر 
پرونــده را ادامه ندھم و آنھا را بــه خدا واگذار کردم . 
اما حال دوباره با گرفتن وام از اول شــروع کرده ایم و 
 این روستا نیز 

ً
دوباره گاوداری را راه انداخته ایم.» ظاھرا

از دست سوداگران زمین در امان نمانده است!
نکته قابــل توجه آنکه؛ وجود شــھرک صنعتی و 
کمربندی شیراز باعث ورود مافیای زمین به روستا 
شــده که با اجیر کردن چند واسطه به دنبال خرید 
زمین ھای مردمند که البته مردم ھنوز به آنھا جوابی 

نداده اند.
اقای ذوالفقاری در آخر بخشــی از سخنان خویش را 
که از ســالھا قبل درذھنش دارد را برای ما میگوید . 
پیرمردی با سواد پایین اینگونه ادبی جمالت را بیان 
میکند. ادبیات این پیر، ما را به یاد سلف و گذشتگان 
مبارزمــان انداخــت، گویی این مــرد در طول زمان 
دســتخوش تغییرات و حوادث نشده و ھنوز انقالبی 
باقی مانده ست؛ ادبیات ایستادگی و حماسی اش ما 
را به وجد آورد؛  به قول خودش اســم گفته اش ظالم 

و مظلوم است: 
« چندســاله بودم که در گذرگاه زحمتکشــان، سگ 
زنجیری ارباب را دیدم که چگونه با دستان نامحرمش 
ھمه زن ھا و مردان زحمتکش را مورد جستجو قرار 

می داد که مبادا خوشه ای از زحمت ھای چندین ماھه 
خود را به خانه برند. در خرمن گاه ، ارباب ستمکار را 
دیدم که چگونه زحمت یکساله زحمتکشان را به یغما 
می ُبرد و با غرور و تکبــر، خود را صاحب مال و جان 
و ناموس مردم می دانســت. زحمتکشان دلشکسته 
را دیدم که با دســتان خالی و چشمانی پر از اشک به 
سمت خانه روانه میشــدند و دست ھا را باال برده که 
خدایا این خانه ظلم را خراب کن... ســالھا گذشت تا 
اینکه به برکت انقالب اسالمی خانه ظلم فروریخت و 
نوبت مستضعفان رسید اما سوداگران  با حیله و نیرنگ 
و ترفند ھای گوناگون چند نفری از انسان ھای ضعیف 
و خودفــروش را با چند ھکتار زمین خریدند و ایجاد 
تفرقه کردند و نگذاشــتند مردم مظلوم صاحب آب و 
خاک خویش شوند. حرام خوارھای دیگر نیز با خرید و 
فروش عرق و مواد مخدر زندگی خود را تأمین میکردند 
امــا آیا این تھاجم فرھنگی را مالکین غاصب به مردم 
تحمیل نکردند؟ آیا این حرام خوارھا که مواد مخدر و 

عرق ھای نجــس را توزیع کردند و انھایی که مصرف 
کردند تھاجم فرھنگی را رواج نمیدھند؟ ھمه آن حرام 
خوارھا به یک بی نظمی خاص احتیاج دارند که زندگی 

زشت خود را ادامه دھند...»
این روستا، تنھا نمونه ای از روستاھا و مناطق محرومی 
اســت که با وجود آنکه فاصله آنان تا شھرکوتاه و به 
چشم نیامدنی است اما سیاست ھای اعمالی از جانب 
 ناظر به برخی مناطق خاص در شیراز 

ً
مسئولین عموما

بوده؛ مناطقی کــه توجه بیش از اندازه متولیان امر 
موجب تراکم امکانات در یک نقطه و نبود امکانات در 
دیگر نقاط شیراز شده است. فراموش نکنیم حکایت 
توزیع ثروت و امکانات در یک جامعه اسالمی، ھمانند 
حکایت جاری شدن خون در تمام رگ ھای بدن آدمی 
است؛ اگر روزی در یکی از نواحی بدن خون جمع شود 
و به بقیه نقاط سرایت نکند، می گوییم بدن مریض شده 
است؛ وجود اینگونه مناطِق محروم از برخی امکانات 
اولیه در شیراز، آالرم و زنگ خطری به ھمه مسئولین 
مربوطه اســت؛ زنگ خطری که با تمام اندام و قواره 
 در حال تکرار است: « باور کنیم، 

ً
خود این گزاره را دائما
شھر ما مریض است».

باید باور کنیم، که اینجا، شیراز، سومین حرم اھل بیت 
 این تعبیر، تعارفی بیش نیست؛ اینجا، 

ً
نیست، اصوال

شــیراز، باید تبدیل به سومین حرم اھل بیت شود؛ 
نیست باید بشــود؛ تکرار کنیم، نیست باید بشود، 

نیست، باید بشود، نیست نیست نیست...
در آخر این جمله امام روح الله را که زنگ خطری برای 
ھمه مسئولین است، ھشداری برای تمام دلسوزان و 
انقالبیون می باشد را گوشزد می کنیم: « اگر مشکل 
فقر حل نشــود، انفجاری رخ می دھد که اسالم ھم 

جلودارش نخواھد بود».

اطلــب العلــم ولــو بالســین(علم را طلب کنید هــر چند اگــر در چین باشــد)...
ایــن را آن آقا که نمی دانم، چه کاره بود؛ می گفت... در توجیه تصویب ســفر اعضای 
شورا به سئول... برایم عجیب بود که فقط احادیثی که برای حضرات سفر خارج و رانت 
می آورد؛ شــنیده می شود!!! اعضای شــورا با پول بیت المال برای طلب علم می روند، 
آن هم علمی که در زمینه اش کارشــناس نیستند. اینکه این ســفر ضرورت دارد یا نه 
و اینکه اگر ضرورت دارد چرا کارشناســان و اســاتید دانشگاه به این سفر نمی روند...

از ارم تـا کـوشـکـک

این بار صدای مردم، از روستای «گچی» به گوش میرسد...   

نزدیک شهر، اما دور از نگاه مسئولین

دردواره

دبير سابق مجمع دانشجويان عدالتخواه شيرازرسول كديور

فعال سياسىمهدى اسدى

فعال اجتماعىفرهاد حسينى سارانى



اتحاد استراتژیک
 خاندان ها!

سیاســت در ایران، این ترکیب ســاده اما تو در تو و پیچیده ســال ھاست که اذھان را با 
معمایی رو به رو کرده که اگر خوب درک نشــود و معیارھا و روابط آن دیده نشود تحلیل 
وقایع ســخت شده و این سخت شــدن تحلیل اگر خوب تبیین نشود و مردم از آن ھا با 
خبر نباشند در مقاطع حساس خســارت جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند، برای 
بررسی کامل تر این مسئله بھتر است به سراغ برخی مصادیق برویم تا با این تحلیل واضح 

تر آشنا شویم.
وقف دانشــگاه آزاد، ماجرایی که در آن واژه یکشــنبه ســیاه برای اولین بار وارد عرصه 
سیاسی ایران شد، روزی که علی اردشیر الریجانی در مجلس شورای اسالمی نظری را در 
صحن علنی به رأی گذاشت تا خواستة آقای ھاشمی بھرمانی در مورد وقف دانشگاه آزاد 
با رأی نمایندگان به کرســی بنشیند و دانشگاه آزاد به ملک شخصی آنان تبدیل شود، و 
اگر نبود اعتراض ھای دانشجویی و تدبیر رھبری اکنون دیگر ھیچ قانونی نمی توانست به 
اتھامات فساد موجود در دانشگاه آزاد رسیدگی کند، البته ھنوز ھم که ھنوز است آقایان 
در مجلس و قوه قضاییه آنگونه که باید ھمتی برای رسیدگی به اتھام فساد در این دانشگاه 
به خرج ندادند و فقط از بعضی منتقدین به عملکرد مالی دانشــگاه آزاد شکایت٣ کرده و 

در مواردی محاکمه نیز شده اند.
امــا این روند ھمراھی آقایان با ھم تنھا این مصداق را ندارد، ھمین چند وقت پیش، قرارداد 
برجامی را که بنا به فرموده رھبری معظم دارای نقاط ابھام و ضعف ھای ساختاری است و در 
حالی که متن برجام گواه آن است که خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده و تحریم ھا لغو نشده 
است پس از انعقاد از سوی دولت و علی رغم تأکید قانون اساسی و رھبری، الیحه ای از سوی 
دولت به مجلس نرفت و علی اردشیر ھم فشار قابل توجھی برای اینکار به دولت نیاورد و حتی 
گزارش کارشناسی کمیسیون ویژه برجام مجلس را که باب میل اش نبود به دیوار کوبید و 
در عرض ٢٠ دقیقه به صورت غیر قانونی، به نام کشور و به شیوه ی قجری طرح جزییات 

برجام را تصویب کرد و مورد تمجید بسیاری قرار گرفت.
چگونه در قراردادی که حقوق ملت و خطوط قرمز در آن نادیده گرفته شده، تحریم ھای 
اساسی لغو نشده و دستاورد دانشمندان بر اساس آن در مسیر انقراض قرار گرفته است 
تمامی مســئوالن و صاحبان قدرت از مجمع تشــخیص و بررسی ھای استراتژیک اش تا 
مجلس و دولت و دیگر نھادھایش ھماھنگ می شــوند و منتقدین، دانشــجویان و مردم 
معترض به این قرارداد در مقابل فشــار مسئوالن لشکری و کشوری از نھادھای مختلف 
تنھا می مانند؟ حتی اگر مردم بســیاری در تشییع شــھدای غواص نظر دیگری بدھند 
بــاز ھم مرغ آقایان یک پا دارد، تا جایی که اکنــون و بر خالف بند اول نامه رھبر معظم 
انقالب به شــورای عالی امنیت ملی که در آن بر دادن تضمین کتبی از ســوی آمریکا و 
اروپا برای لغو تحریم ھا تاکید شــده بــود و رھبری مقرر کرده بودند پیش از این تضمین، 
برجام اجرایی نشــود، آقای دکتر صالحی به راحتی اعالم می کند که اجرای برجام شروع 
شده و آقایان اردشیرالریجانی ، ھاشمی بھرمانی، مصطفوی خمینی و دیگر ھمراھانشان در 
فراکسیون اصولگرایان و دیگر اشخاص مانند حدادعادل و صفارھرندی لب باز نمی کنند 
و حاضر نیستند ذره ای از این صحبت رھبری که دغدغه رفع تحریم ھا را برطرف می کند 

دفاع کنند.
اما پرسش اساسی این است که چرا این اقدامات بارھا و بارھا با اتحاد این گروه ھا و سکوت 
بسیاری از شخصیت ھای دیگر تکرار می شود، چه دولت وحدت ملی و ائتالفی سال ٨٧ 
باشــد، چه دانشــگاه آزاد، چه تبریک ھای بی مورد در مورد قضیه ھسته ای و چه طرح 
رسیدگی به اموال مسئولین که در واقع پنھان ماندن اموال مسئولین است و ھر طرحی 
که منافع مــردم را فراموش و منفعت عده ای را فراھم می کنــد، این اتحاد و ھمراھی 
اســتراتژیک شــکل می گیرد و این خاندان ھا بدون توجه به تذکرات امام مبنی بر جنگ 
فقر و غنا، استضعاف و استکبار، حق و باطل و.... تنھا به منافع خود فکر می کنند تا جایی 
که حاضر می شوند با استکبار دست بدھند و به مردم، دانشجویان و منتقدان به سادگی 

بگویند تازه به دوران رسیده، به جھنم رفته و دیگر عناوینی شبیه این.
شــناخت این روابط سیاسی می تواند در آینده راھنمای عمل سیاسی ما به خصوص در 
انتخابات باشد که اگر عده ای خواستند به نام خاندان، باند، دسته و یا گروه خاص بر سر 
منافع مردم معامله کنند و به کشــور ضربه بزنند چه کسانی حاضرند پای حرف خمینی 
کبیر مبنی بر جنگ استضعاف و استکبار و فقر و غنا بیاستند و چه کسانی بر اثر وابستگی 
اشان به ثروت و قدرت، رودربایستی و تعارفات شخصی، منافع مشترک، منافع حزبی، عدم 
تحمل فشار و ھزاران علت دیگر در مقابل این خاندان ھایی که نشان داده اند به راحتی 
حاضرند حرف امام و مستضعفین را ذبح کرده و یا سکوت و یا ھمراھی می کنند، چنانکه 
در ماجراھای اخیر دیدیم نه تنھا حسن روحانی و دیگر سران و خاندان ھایی که حتی نام 
امام(ره) را نیز یدک می کشند، بلکه دیگرانی که از آنھا توقع نمی رفت نیز به نام کشور، 
مصلحت و یا با تحریف ســخنان رھبر انقالب با این خاندان ھای مرتبط ھمراه شــدند و 
حتی فردی مانند حداد عادل در جلســه رأی گیری برجام حاضر نشد و ھماھنگی اش 
با رئیس مجلس در این قضیه را ھم که بارھا از ســوی رئیس مجلس اعالم شد را تکذیب 
نکــرد و در نھایت خطوط قرمز رھبری در اثر اتحاد این خاندان ھا و سکوت و تأیید ضمنی 
دیگرانی که در اثر روابط پنھان یا مصلحت و منفعت اندیشی ھای شخصی و یا رودربایستی ھا 

و غفلت ھای نابجا  با این اتحاد استراتژیک ھمراه شدند زیر پا گذاشته شد.
پس آنچه در تحلیل واژه سیاست در ایران می توان بیان کرد پیوستگی خاندان ھایی است با 
نام ھای بزرگ، که یا تمام دارایی شان از پدر و پدربزرگشان می باشد و یا ھمه سرمایه حضرات 
برگرفته از پست، نفوذ و وابستگی آنان به اسالف و یا نام ھایشان است؛ در مقابل امام و امتی 
است که که از اصولگرایی، عدالت و استکبارستیزی و از اصالح طلبی، مبارزه با فقر و فساد 
و تبعیض را می فھمند نه اجماع خاندان ھای وابسته به قدرت ، و نه یدک کشیدن نام بزرگان 

و سکوت سیاستمداران را!
خاندانی که شــب و روزش را در تفریح، اسکی بازی، سواحل جنوب و شمال می گذرانند  
و تمام توجه آنھا به گرفتن عکس و الیک ھای اینستاگرامشان معطوف است و آینده را در 
کسب قدرت با نام و نشان خود می دانند و اتحاد استراتژیکی با دیگر صاحب نفوذان دارند 

چگونه می توانند برای رفع فقر و فساد و تبعیض تالش کنند؟
والعاقبه للمتقین.

ــان و آذر ســال 1394ماهنامــه سياســى، اجتماعــى جنوب كشــور۴ ــاره هشــتم * آب شـمـ

یادداشت ویژه

ويـژه ويـژهپـرونـده  پـرونـده 

امروزه در جامعه اسالمی، مسئله ای به نام «اشرافیت» دامن گیر طیف بسیاری از 
گروه ھا، مسئولین و افراد مختلف ایران شده است. موضوعی که نتایج آن می تواند 
انقالب متعالی اســالمی را زمین گیر کرده و با ایجاد پدیده ھایی چون خاندان 
ساالری، خویشاوند ساالری، آقازادگی و ... به تدریج شعارھای اساسی انقالب را به 
 ُبعد اجتماعی 

ً
نابودی بکشاند. برای تبیین این موضوع مھم از ابعاد مختلف خصوصا

آن، به سراغ یکی از افراد خوش فکر و دارای ایده  و نگاه نو در این حوزه رفتیم. 
آقای مجتبی احمدی، عضو شــورای مرکزی اتحادیه امت واحده و کارشــناس 
ارشــد فرھنگ ارتباطات از دانشــگاه امام صادق(ع) این بــار مھمان صدای 
مردم برای گفتگو پیرامون موضوع اشــرافیت و تبعات و ثمرات آن در انقالب 
اســالمی بود. نگاه از منظر متفاوت و بدیع به مسائل، ورزیدگی فکری و تسلط 
بر مسائل اسالمی و صراحت و شــھامت از تمایزات این متفکر جوان، با دیگر 
کارشناسان و متفکران این حوزه است. امروزه درجامعه خود، یعنی در نظامی 
که مبنای انقالب اســالمی مبارزه با بی عدالتی و اشرافی گری است با مسئله 
بازتولید اشــرافی گری مواجھیم. مســئله ای که اســتارت آن بعد از فرمان 
«مانور تجمل» از ســوی رئیس جمھور وقت آن زمان-ھاشــمی رفسنجانی- 
زده شــد و ذائقه مردم کم کم دگرگون گردید. واکاوی این مســئله که از طرق 
مختلف می تواند موجبات به محاق کشــانده شدن اھداف و آرمان ھای انقالب 
اســالمی را بدنبال داشــته باشــد از نظر ما الزم و ضروری به نظر می رسد. 

  با سالم،لطفا بفرماييد كه اشرافيت ازنگاه شما چطور معنا پيدا مى كند؟
داستان تاریخ بشر، داستان اشرافیت ھست. اما اشرافیت نه به معنی یک طبقه اجتماعی خاص 
بلکه به عنوان یک خلق و خوی انســانی که در ساحت ھای مختلف زندگی اجتماعی امکان 
ظھور و بروز پیدا می کند.به نظر بنده، اشــرافیت و اشرافی گری ریشه در خوی تمایزطلبی و 
برتری جویی انسان دارد. ساختی یابی اشرافیت ھم در ساحت جامعه و در قالب منزلت ھای 
اجتماعی تعریف می شود. شما می بینید، به دلیل احساس نیاز به ارتقاء منزلت اجتماعی در بین 
شھروندان یک جامعه، رفتارھای اشرافی در سطوح مختلف اجتماعی قابل رھگیری و ردیابی 
ھســتند.اگر بخواھم مثالی بزنم؛ از اشرافیت در ســاحت علم تا اشرافیت در ساحت دین و از 
اشرافیت سیاسی تا اشرافیت فرھنگی ،اشرافیت اقتصادی تا اشرافیت ورزشی و... موجود ھست.

اشرافیت و تمایل به اشرافیگری بنیان حیات اجتماعی را نابود می کند. شاید بپرسیدچرا؟خواھم 
گفت؛ که حیات اجتماعی در گرو عشق و مھر انسان به دیگری و تعاون و یاریگری اجتماعی 
ھست. وجامعه ای که انسان دغدغه انسان دیگری را نداشته باشد، بلکه تمایل به تظاھر و تمایز 
به منظور اثبات برتری اجتماعی رواج پیدا بکند،آدم ھا به جای تکافل و تکریم به تفاخر و تحقیر 

ھمدیگر مشغول می شوند.
 باتوجه به اينكه مى فرماييد اشرافيت يك خوى انسانى هست و موجب به خطر 
افتادن حيات اجتماعى، به نظر شــما چه عواملى باعث ظهور و بروز بيرونى اين خصلت 

درجامعه ميشود؟
تاریخ حیات بشری بعد از ورود به دوران سرمایه داری که شاید بتوانیم بگوییم، انقالب صنعتی 
نقطه عطف آن ھســت، وارد مرحله جدیدی شد که بیشتر از ھر زمان دیگه ای امکان توسعه 
اشــرافیت و رشد اشرافی گری فراھم شد. نکته قابل تامل این ھست که از اولین دغدغه ھای 
خداوند در نزول آیات قرآن، انسان شناسی اقتصادی انتقادی بود که در آیات ۶ و ۷ سوره علق به 

ْن َرآُه اْسَتْغنی 
َ
َیْطغی  *أ

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
 ِإنَّ اإل

َّ
آن اشاره کرده و می فرماید:َکال

 حیات اجتماعی بشر بعد از دوران سرمایه داری دستخوش تحول اقتصادی – فرھنگی پیچیده 
ای شد که نتیجه تدریجی آن بسط فرھنگ تکاثر اقتصادی، تفاخر اجتماعی و نھایتا تمایز فرھنگی 
بود و در واقع سرمایه داری به دلیل آن که توانست به مرور زمان مصرف تظاھری و تمایزی را 
به سبکی از زندگی اجتماعی تبدیل بکند، موفق شد حس تفاخر و تمایز اجتماعی را تحریک و 
چرخه اشرافیت را در ساحت ھا و اقشار مختلف اجتماعی به راه بیاندازد. توانسته با نفوذ به روان 
و حس زیبایی شناسی انسان ھا به پدیده جذاب فرھنگی و گونه ای از سبک زندگی اجتماعی 
تبدیل بشود و در نتیجه نه تنھا زمینه توسعه خودش در جوامع مختلف را ھموار کند بلکه به 
دلیل انگیزش و تمایل اجتماعی به این نوع از سبک زندگی زمینه ھر گونه مخالفت و اعتراض 

با خود را از بین ببرد.
 آيا در حال حاضر اشرافى گرى به فرهنگ عمومى تبديل شده؟

 نباید فراموش کنیم که چرخه اشرافی گری چرخه مصرف تظاھری و تمایزی را دامن می زند 
و در نتیجه به سودآوری حداکثری سرمایه داری منتھی می شود. بنابراین فرھنگ و جامعه به 
تسخیر سرمایه داری در آمده و انسان ھا مسخر سرمایه داری شده اند و دوران فرزانگی انسان به 
محاق رفته است و بازار پتیارگی انسان رونق گرفته. یعنی تبدیل شده به یک انسانی شھوت ران 

و تمایز طلب و خود شیفته و البته متظاھر.
به تعبیر دیگه جھان انســانی در حال تسخیر از ســوی سرمایه داری ھست. با این توصیف از 
وضعیت حاکم بر فرھنگ کنونی جھان و احواالت تاریخی بشر امروز سوال اصلی چگونگی رھایی 

انسان از بختک اشرافیت و سرمایه داری ھست.
 پاسخ خودتان براى اين سوالى كه فرمودين چى هست؟

بدون شک مھمترین نیروی رھایی بخش در طول تاریخ، ادیان توحیدی بودن که با مبنا قرار 
دادن توحید به عنوان اصل مســاوات و برادری زمینه ھرگونه برتری طلبی و اشرافیت و تمایز 
خواھی را از بین بردن و راه تکریم و تعاون و خدمت انسان ھا به ھمدیگر را ھموار کردن . و چه 
جالب بود که دغدغه خداوند در دعوت به توحید دغدغه ای اجتماعی و از سر نگرانی ناشی از 
برتری طلبی بعضی بر بعضی دیگه بود  به خاطر این ھســت که خداوند در آیه ٦٤ آل عمران 
 َو 
ً
ْیئا

َ
َه َو ال ُنْشِرَك ِبِه ش

َّ
 الل
َّ
 َنْعُبَد ِإال

َّ
ال
َ
ْم أ

ُ
ْوا ِإلی  َکِلَمٍة َسواٍء َبْیَننا َو َبْیَنک

َ
ِکتاِب َتعال

ْ
 ال
َ

ْھل
َ
 یا أ

ْ
ل
ُ
فرموده : ق

ا ُمْسِلُموَن نَّ
َ
َھُدوا ِبأ

ْ
وا اش

ُ
ُقول

َ
ْوا ف

َّ
ِإْن َتَول

َ
ِه ف
َّ
 ِمْن ُدوِن الل

ً
ْربابا

َ
 أ
ً
 َبْعُضنا َبْعضا

َ
ِخذ ال َیتَّ

بنابراین توحید در متن اصلی دین مبنایی برای حذف ھرگونه برتری طلبی و اشرافیت در حیات 
بشری و برقراری مساوات اجتماعی بوده و نکته قابل تامل این ھست که خداوند مھمترین مانع 
بر سر راه رســالت انبیاء الھی را مترفین و اشراف خطاب می کنه که ظاھرا حاکم شدن نظم 
توحیدی بر جوامع بشری را بر باد دھنده نظم اشرافی و سوداگرانه خود می دانستند لذا خداوند 
ُتْم ِبِه کاِفُرون 

ْ
ْرِسل

ُ
ا ِبما أ وھا ِإنَّ

ُ
 قاَل ُمْتَرف

َّ
ْرَیٍة ِمْن َنذیٍر ِإال

َ
نا فی  ق

ْ
ْرَسل

َ
در آیه ٣٤ سباء  می فرماید: َو ما أ

 آيا دين كه موجب رهايى انســان ها از خطرات اشــرافيت و سرمايه دارى 
هست،خودش هم مورد تهديد مى باشد؟

بلــه، خطر مھمی که درطول تاریخ بعد از پیامبران الھی ادیان توحیدی را ھمواره تھدید 
کرده، خطر تبدیل ادیان به دین ھای اشــرافی از طرف اصحاب دین ھست.به طوری که 
خود دین به عاملی برای بسط و گسترش اشرافیت و برتری طلبی اجتماعی و ایجاد یک 
نظم اشرافی در سپھر عمومی بشود. برای ھمین خداوند در نقد اصحاب ادیان مسیحیت 
و بخصوص یھودیت و گوشزد کردن تکرار این اتفاق در قران کریم در آیه ٣١ سوره توبه که 
آخرین سوره نازل شده ھست و می توان این آیه را جزو آخرین دغدغه ھای خدا به حساب 

آورد می فرماید که :
 
ً
 ِلَیْعُبُدوا ِإلھا

َّ
ِمُروا ِإال

ُ
َمسیَح اْبَن َمْرَیَم َو ما أ

ْ
ِه َو ال

َّ
 ِمْن ُدوِن الل

ً
ْربابا

َ
ْحباَرُھْم َو ُرْھباَنُھْم أ

َ
وا أ

ُ
َخذ اتَّ

ا ُیْشرُِکون  ُھَو ُسْبحاَنُه َعمَّ
َّ
 ال ِإلَه ِإال

ً
واِحدا

 با توجه به مرور شــرايط حال حاضر حاكم بر جهان و فهم رســالت ضد 
ِ

اشــرافى اديان، اين سوال به ذهن  مى رســد كه، آيا انقالب اسالمى ايران كمك 
خداوند براى ايجاد روزنه اى اميد و بسيج نيروهاى اجتماعى براى به هم زدن اين 

نظم سرمايه دارى و اشرافى حاكم بر جهان بوده؟
اگر اصل این موھبت را بپذیریم اما این سوال پیش می یاد که با گذشت قریب به ٤ دھه از 
عمر انقالب اسالمی کارنامه جمھوری اسالمی در براندازی نظم اشرافی و سرمایه داری 
چگونه ھست؟ آیا روندھا در جھت حذف اشرافیت و سرمایه داری بوده یا بالعکس تقویت 
آن؟ تاثیرگذاری بر محیط جھانی و تاثیرپذیری از آن چگونه بوده ؟ از آن جایی که اشرافیت 
ابتدا حول محیط ثروت و قدرت شکل می گیرد و به مرور به ساحت ھای مختلف اجتماعی 
بسط پیدا می کند و به مثابه فرھنگ طبقه باال فرھنگ عمومی را ھم متاثر می کند. ببینید، 
ما ناگزیر از فھم محیط ثروت و قدرت در میدان سیاســت و اقتصاد ایران ھستیم.و برای 
پرداختن به این موضوع ناگزیر از رویکردی تاریخی به اقتصاد سیاسی ایران ھستیم. ساختار 
اقتصاد سیاسی ایران تا قبل از انقالب اسالمی به دلیل وجود سیستم سلطنتی ھمیشه بر 
یک ساختار اشرافیت سلطنتی بوده و کانون ھای ثروت و قدرت و اشرافیت در ھم تنیدگی 
باالیی داشتند البته بعد  از ورود نفت به این عرصه، این ساختار اشرافی فربه تر شد و به دلیل 
توزیع رانت ھای نفتی عالوه بر رانتی شدن ساختار اقتصاد سیاسی شاھد رشد اشرافیت 

پیرامونی ھم بودیم.
با وقوع انقالب اسالمی امید می رفت که به دلیل شکل گیری الگوی جمھوریت مبتنی 
بر آموزه ھای توحیدی، زمینه اشــرافیت زدایی از ســاختار اقتصاد سیاسی ایران فراھم 
بشود و به عنوان یک ضد جریان در عرصه جھانی به بسط این الگوی جدید از جمھوریت 
توحیدی بپردازد که ھر چند در دھه اول انقالب و به دلیل شور توحیدی حاکم بر فضای 
جامعه نمونه ھای حیرت انگیزی از مھرورزی و یاریگری و تکافل اجتماعی را شاھد بودیم 
و خلق و خوی اشــرافی مجالی برای جلوه گری نداشت، اما به تدریج و مخصوصا بعد از 
جنگ در حالی که در دوران پیشرفت و توسعه به شدت کشور نیازمند فرھنگ یاریگری و 
تعاون در مسیر جدید بود متاسفانه نوعی از اشرافیت تلفیقی و پیچیده سیاسی، مذھبی و 
تکنوکراتیک در بستر یک اقتصاد سیاسی غیر شفاف و رانتی شکل گرفت که به مرور به 
کمرنگ شدن مشارکت موثر و مستمر مردم در سپھر عمومی و تقلیل آن به مشارکت ھای 

مقطعی در انتخابات و راھپیمایی ھا شد.
  لطفا درمورد اشرافيت سياسى و نقش اصحاب انقالب و مردم در بروز يا 

جلوگيرى اين واقعه، بيشتر توضيح بديد.
اشرافیت مذھبی در قالب واگذاری نھادھای عمومی غیر دولتی به روحانیون و اصحاب 
انقالب و شــکل گیری نوعی از ساختارھای شیوخ الطوایفی بازتولید شد که البته ظھور 
پدیده ای به نام بیوت علما و علمازده گان  ھم به فربه شــدن این پدیده باید اضافه کنیم 
که به دلیل برخورداری از تقدس مذھبی امکان نقد و نظارت به این ساختارھای نوظھور 

اشرافی را سلب می کرد.
اشرافیت سیاسی به صورت کلی در قالب شکل گیری خاندان ھا و خانواده ھای سیاسی 
بازتولید شد که موتور محرک این اشرافیت را ابتدا ازدواج ھای سیاسی شکل داد و بعد از آن 
مدارس و دانشگاه ھای خاص که به بازتولید این خاندان ھای سیاسی از طریق نسل ھای 
بعدی فعالیت می کردند، توسعه داده و تثبیت کرد. مدارسی مثل؛ مدارس علوی، فرھنگ ، 
انرژی ھسته ای و سالم و... و دانشگاه ھایی مثل؛ امام صادق و مدرسه عالی شھید مطھری 

و مفید و... که در واقع به بسط سیستماتیک پدیده آقازادگی کمک کرده و می کنند.
 نکته قابل توجه این ھست که، عموما این خاندان ھای سیاسی مخصوصا در طیف راست 
سیاســی اگر با رویکرد خوشبینانه نگاه کنیم به دلیل خوانش غلط از جمھوری اسالمی 
 خودشون را داعیه دار اسالمیت نظام معرفی 

ً
چندان به جمھوریت اعتقادی نداشته و عموما

می کنن که ھمین قضیه به فربگی و غلظت بیش از پیش این اشرافیت می افزاید.
 عالوه بر اشرافيت سياسى طبيعتا با نوع هاى ديگر اشرافيت هم در كشورمان 

با ایجاد پدیده ھایی چون خاندان ساالری، 
خویشاوند ساالری، آقازادگی و ... 

اشـرافـیت 
انقـالب را
 می بلعد!

كارشناس علوم سياسىسيد حامد ترابى
سميرا مردانى- فعال اجتماعىهادى مسعودى- سردبير



ويـژه پـرونـده 

آقازاده ها؛ نژادی که حتی
 در صدر اسالم هم بودند!

اص و عثمان در 
ّ
مطرح شدن اشخاصی مثل طلحه و ابن عوف و سعد بن ابی وق

شورای شش نفره و تحقیر و طرد و انزوای بنی ھاشم و انصار، در کنار ممنوعیت 
نقل احادیث پیامبر و جعل احادیث و سوابق ساختگی توسط راویان وابسته به 
دســتگاه خلفا،  فضای جدیدی از منزلت ھا و شھرت ھای اجتماعی ایجاد کرد 
و بعدھا نیز در ســیر تاریخ صدر اسالم مؤثر افتاد. بدین ترتیب اشخاصی که به 
مراتب از برخی دیگر پایین تر بودند، به صدر آمدند و آقازادگان ایشان ھم بعدھا با 
استفاده از منزلت ترویج شده پدرانشان، بسیار نقش آفرین ظاھر شدند. فضیلت 
سازی ھا و برجسته کردن ھا، آقازادگان این دسته از صحابه را نیز بیش از دیگران 
مطرح می ساخت و در سال ھای بعد،  زمینه تأثیرگذاری و سوءاستفاده آنھا را فراھم 
می آورد. در این میان به چند نمونه از تحّوالت و حوادثی که توسط برخی از این 

آقازادگان رقم خورده، اشاره می کنیم؛

عبداهللا بن زبير
زبیر بن عوام در زمان کودتای سقیفه در خانه علی بن ابیطالب متحّصن شده و 
از جمله یاوران اندك امیرالمؤمنین در آن زمان به شمار می آمد و حّتی با شمشیر 
کشیده در مخالفت با خلفا بیرون آمده بود. او در زمان تعیین خلیفه سوم نیز تنھا 
عضو شورا بود که رأی خویش را به امام علیه السالم داد. شخصی با چنین مسلك 
 آن قدر سوابق درخشان در زمان پیامبر داشته که خلیفه دوم را 

ً
سیاسی، طبیعتا

یارای حذف او از شورای خالفت نبوده است. در میان تواریخ اھل سّنت، مشھور 
اســت که اولین شمشیر را در راه اسالم،  زبیر کشیده و پیامبر نیز دعایش کرده 
است. اھل بیت علیھم السالم زبیر را ھمراه خویش معرفی کرده اند تا ھنگامی که 
فرزندش عبدالله بزرگ شد. طبق فرمایش ایشان ھمین عبدالله بود که پدر را از 
خّط اھل بیت خارج کرد. فرزندان زبیر را می توان از تاثیرگذارترین شخصیت ھای 

عرصه سیاسی صدر اسالم در دھه ٦٠ ھجری دانست.

محمد بن طلحه
طلحه را جزو حاضران جنگ احد و بعد از آن دانسته اند و علت عدم حضورش در 
جنگ بدر را سفر تجاری به شام نوشته اند. البته برای این که از فضیلت مجاھدین 
بدر محروم نماند، افزوده اند که رسول خدا با تیر او به دشمن پرتاب کرد و ثوابش 
را برای طلحه قــرار داد! از جمله فضایل او،  پایداری اش در جنگ احد تا آخرین 
لحظات و در کنار علی علیه السالم و زبیر – در حفاظت از جان پیامبر – بوده است.

واقدی نقل می کند که طلحه، دو میلیون و دویســت ھزار درھم و دویست ھزار 
دینار مال نقد باقی گذاشت و از نوه طلحه نقل می کند که ارزش میراث باقیمانده 
از پدربزرگش (با احتســاب زمین ھا و دام ھا و پول نقد)، سی میلیون درھم بوده 
است. و ھمچنین گفته اند از طلحه،  یکصد پوست گاو نر انباشته از زر که در ھر یك 
سیصد رطل طال بود،  باقی ماند. و البته برای توجیه این ثروت اندوزی ھا نوشته 
اند که بســیار سخی و بخشــنده بود و وام وام داران قبیله اش را می پرداخت و 

دخترانشان را عروس و به مستمندانشان رسیدگی می کرده است.  

مصعب بن عبدالرحمن بن عوف
وی را ثروتمندترین شخص قریش دانسته اند به گونه ای که ھزار شتر و سه ھزار 
گوســفند و صد اسب و مزارع وسیعی را مالك بوده است و نیز نوشته اند به خاطر 
ثروت زیادش می گریســت که مبادا به سایر اصحاب مانند مصعب بن عمیر – که 
در فقر مطلق زیستند و جان سپردند – ملحق نشود! رسول خدا آن گاه که پیمان 
اخوت بین اصحاب برقرار می ساخت، بین او و عثمان بن عّفان (خلیفه سّوم) پیمان 

برادری بست و این دو در منش و سبك زندگی اشرافی نیز به ھم شبیه بودند.
 

عبداهللا بن عمر
او را از جمله عابدان و فقیھان بزرگ صدر اســالم ذکر کرده اند. بی شك، جایگاه 
پدرش در فضیلت سازی برای وی بی تاثیر نبوده تا آنجا که با ورع ترین مردمش 
نامیده اند. بنا به نقل ســیره نویسان، ٦٠ سال عھده دار منصب فتوا بوده، علم 
فش از لشکر علی بن ابیطالب و بیعت نکردن 

ّ
کثیری را منتشر ســاخته و تخل

با ایشان نیز به خاطر شــّدت احتیاطش بوده! که در ھنگامه فتنه، او را به حج 
مشغول گردانید...  عبدالله بن عمر از بیعت با علی علیه السالم خودداری کرد 
با این توجیه که وقتی ھمــه مردم بیعت کنند،  او ھم گردن خواھد نھاد. البته 
امیرالمؤمنین به عّمار یاسر فرمود او را رھا کن چرا که فردی ترسو است. عبدالله 
بن عمر را می توان نماد عالمان بی بصیرت دانست که علی رغم تعّدد حدیث و فتوا 

و کثرت عبادات و احتیاطات، مواضع سیاسی بسیار ضعیفی داشته است. 

عمر بن سعد
اص بود که قبل از قیام امام حسین 

ّ
عمر بن سعد، یکی از پسران سعد بن ابی وق

علیه السالم، قول استانداری ری را از دستگاه بنی امّیه دریافت داشته بود. پس 
از ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه و در دست گرفتن اوضاع شھر، شرط استانداری 
ری را برای عمر بن سعد، سرکوب قیام حسین بن علی علیه السالم قرار داد. او که 
از یك سو جایگاه و شخصیت امام را می شناخت و از سوی دیگر شیفته والیت ری 
بود،  یك شب را برای تاّمل، فرصت خواست  و حاصل تفکرات خویش را صبحگاھان 
در قالــب دو بیت بیان کرد آیا والیت ری را رھا کنم حال آن که مورد رغبت من 

است یا با کشتن حسین، مالمت کش تاریخ باشم؟ 
نظیر این فقھا را در عصر حاضر ھم دیدیم  که پس از انقالب با اشکال تراشی ھا و 
بھانه جویی ھای مقدس مآبانه علیه نظام اسالمی موضع می گرفتند در حالی که 
قبل از آن برای شاه، انگشتر به رسم ھدیه می فرستادند و قیام علیه رژیم پھلوی را 

به دلیل این که تنھا شاه شیعه در عالم است،  جایز نمی دانستند...

۵ ماهنامــه سياســى، اجتماعــى جنوب كشــور ــان و آذر ســال 1394 ــاره هشــتم * آب شـمـ

یادداشت میھمان

مواجه هستيم،درمورد اونها هم توضيح بفرماييد.
 اشرافیت تکنوکراتیک ھم در قالب کارگزاران توسعه به یک الگویی از سبک مدیریتی در بین مدیران کشور 
 اشرافیت مدیریتی را در کشور رقم زد و به فاصله افتادن بین مدیران و جمھور ملت 

ً
تبدیل شد که عمال

منجر شد. در واقع از مقومات گفتمان تکنوکراسی غلبه نگرش تکنیکال و فنی ھست که عمال امر توسعه 
را به امری تخصصی که عموم مردم از درک آن ناتوان ھستند تفسیر می کنه که نتیجه بالفصل آن حذف 

عموم مردم و جمھور ملت از مشارکت موثر و مستمر در فرایند توسعه و پیشرفت کشور بوده و ھست.
عالوه بر ساخت یابی اشرافیت ھای تو در تو و پیچیده ی سیاسی، مذھبی و تکنوکراتیک باید به نقش 
ساختار غیر شفاف و رانتی اقتصاد کشــور در پیچیده تر شدن ساختارھای اشرافی نوظھور ھم توجه 
داشت، متأسفانه با این در ھم تنیدگی به مرور می بینیم که، پدیده ای جدید به نام فسادھای اشرافی 
بروز پیدا می کند. فسادھایی که این ساختارھای اشرافی نوظھور به صورت مستقیم و غیر مستقیم در 

آن دخیل بودند.
به طور مثال؛ پرونده فســاد فاضل خداداد تا پرونده المکاسب تا پرونده شھرام جزایری و دریافت رشوه 
از سوی مسئوالن سیاسی، پرونده اختالس در بیمه ایران، پرونده فساد کرسنت، پرونده فساد سه ھزار 
میلیاردی، پرونده بابک زنجانی، پرونده مھدی ھاشــمی رفسنجانی و... که ھمه اینھا نشان از تجلی 
اشرافیت سیاسی و مذھبی و تکنوکرات و البته نوکیسه ھا بر فساد دارد. البته در کنار اشرافیت سیاسی و 

مذھبی و تکنوکراتیک نباید از وجه اصلی اشرافیت یعنی اشرافیت اقتصادی غفلت کنیم.
  بازتوليد اشرافيت اقتصادى بعد از انقالب اسالمى درچه حوزه هايى بوده؟

 در حوزه سرمایه داری تجاری و با تأخیر در 
ً
بازتولید اشــرافیت اقتصادی بعد از انقالب اسالمی عموما

حوزه سرمایه داری مالی اتفاق افتاد و در کشورمان سرمایه داری به صورت سنتی عموما در حوزه تجارت 
و مخصوصا برخورداری از رانت واردات شکل گرفت، که با ورود به دھه ۸۰ و امکان تأسیس بانک ھای 
خصوصی و موسسات اعتباری شاھد رشد سرمایه داری مالی و رشد قارچ گونه این موسسات و بانک ھا 

و سوداگری مالی در ایران بودیم.
البته در ایران از لحاظ سنتی سرمایه داری مالی نسبت تنگاتنگی با سوداگری در حوزه امالک و مستغالت 
داره که در ســال ھای اخیر ھم به دلیل شوک ھای بازار امالک و مستغالت  خیلی از سرمایه ھا به این 
سمت سرازیر شد و حتی ترکیب سرمایه داری مالی و تجاری منجر به ترکیب جدیدی از سرمایه داری 
مالی – تجاری با محوریت ساخت مجتمع ھای تجاری که ھم به رونق واردات و ھم به رونق بازار امالک 
و مستغالت می انجامید. به ھمین خاطر در سال ھای اخیر شاھد شکل گیری طبقه ای از سرمایه داران 
ترکیبی مالی – تجاری در حوزه امالک و مستغالت ھستیم که به نمونه ھای آن می توان به بازار مبل و 
پاساژ عالء الدین و پدیده شاندیز و مجتمع پردیسبان اتوبان قزوین، مجتمع سارینا کیش، مجتمع خیلج 
فارس شیراز و... اشاره کرد.البته به شما توصیه می کنم، برای فھم بھتر ابعاد سرمایه داری مالی کتاب 
توماس پیکتی با عنوان سرمایه در قرن بیست و یک را مطالعه کنید.متاسفانه به دلیل اینکه در کشور ما 
پایه مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه در نظام مالیاتی کشور وجود ندارد عمال ایران بھشت سرمایه داری 

و سوداگری در بازارھای مختلف از جمله بازار امالک و مستغالت است. 
 مواردى را بيان كرديد كه موجب بازتوليد اشرافيت شد، بفرماييد كه چه چيزى باعث 

دوام و پيچيده تر شدن اشرافيت درايران شد؟
آن چیزی که به مرور اشــرافیت ایرانی را پیچیده تر کرد، تغییر شرایط فرھنگی کشور و سبک زندگی 
ایرانی ھا در بستر تحوالت جھانی و گسترش فناوری ھای نوین ارتباطی و ھمینطور سرازیر شدن فرھنگ 
اشرافیت درون حاکمیتی به فرھنگ عمومی مردم بود. که نتیجه بالفصل آن تمایل زاید الوصف و توده 

ای مردم به الگوی مصرف تظاھری در قدم اول و مصرف تمایزی درقدم گام بعد بود.
 در واقع مصرف تظاھری به گونه ای از مصرف ھست که عامه مردم با ھدف دیده شدن و تفاخر به آن 
متوسل می شوند اما مصرف تمایزی گونه ای از مصرف ھست که قشر خاصی از جامعه با ھدف متمایز 
کردن خودشــون از دیگران فقط قدرت خرید کاالھای اینچنینی را دارن. مثل؛ پدیده بچه پولدارھای 
تھرانی و تبریزی با بروز جلوه گری در خیابان ھای تھران و تبریز و رونمایی از دارایی و کاالھای لوکس و 
سبک زندگی متمایز خودشون که نوع متمایز و منحصر به فردی از مصرف را به رخ سایر اقشار کشاندن 

که داللت تضمنی آن تحقیر عموم مردم بود.
در واقع رشــد طبقه ای از پولدارھای خاص و منحصر به فرد که شاید بتوانیم از آن ھا به نام نوکیسه ھا 
یاد کنیم.که محصول رشد روابط سرمایه داری و ظھور پدیده سرمایه داران نوکیسه که عموما یا به دلیل 
برخورداری از امتیازات رانتی و یا فضای سوداگری حاکم بر اقتصاد کشور و البته بی ثباتی ھا اقتصادی در 
عرض مدت نه چندان زیاد به پول ھای درشت و باد آورده رسیدن که نتیجه طبیعی آن شکاف طبقاتی 

بود که نتیجه طبیعی آن رشد اشرافیت اقتصادی و یا ھمان بچه پولدارھا بود.
اما با وارد شدن به دھه ٨٠ و ھمزمان با مرحله جدید تغییرات فرھنگی در کشورمان و تاثیر پذیری بیشتر 
مردم از محیط فرھنگ جھانی شــاھد رشد و گسترش مرحله متاخر و عمیق تری از اشرافیت و البته 
خطرناک تر یعنی اشرافیت فرھنگی بودیم، در واقع کارکرد اصلی این اشرافیت متاخر فرھنگی از بین 
بردن زمینه ھای روانی و ذھنی مقاومت در برابر اشرافیت و تقویت تمایل و انگیزش اجتماعی به پیوستن 
به چرخه اشــرافیت و ھمگانی کردن آن ھست. یعنی عموم مردم از اشرافیت خوششان بیاید و اصال 

اشرافیت امر مذمومی جلوه نکند. 
 تظاهر و تمايز خواهى را مى شود دربين آقايان و خانم ها تقسيم كرد؟ خانم ها به خاطر 
ويژگى هاى زنانه و از اون بيشتر القائاتى كه از طريق رسانه ها به اين قشر داده ميشه به نظر شما تاثير 

پذيرى بيشترى دارند نسبت به آقايان يا خير؟
اشــرافیت زنانه را ھم باید به فھرست گونه ھای اشــرافیت در ایران اضافه کنیم. منظور از اشرافیت 
زنانه تمایل بســیار زیاد برخی خانم ھا برای مصرف تظاھــری و تمایزی و جلوه گری و خود نمایی در 
عرصه عمومی ھست که تجلی اتم آن در تغییر سبک پوشش زنان ایرانی و بروز نوعی از اندام نمایی در 

کنش ھای روزمره اجتماعی ایشان را می توانید شاھد باشید.
نکته مھم دیگه در فھم روند رو به رشد اشرافیت در ایران تلفیق اشرافیت ھای مختلف فرھنگی و سیاسی 
و اقتصادی و ورزشی و... با یکدیگر و بروز پدیده اشرافیت چند وجھی ھست که نمونه بارز آن تصادف 
پورشه نوه آیت الله ربانی شیرازی بود و نکته جالب توجه اینکه ایشون پورشه مورد نظر را از 
پسر امیر قلعه نویی خریداری کرده بود و یا نمونه دیگر پیوند اشرافیت سیاسی و فرھنگی 
ازدواج چھره ھای ھنری و رسانه ای با آقازاده ھای سیاسی از جمله خانم مھناز افشار 
و ازدواج دوم خانــم آزاده نامداری بود و یا تالش بابک زنجانی برای نزدیک شــدن به 

اشرافیت ورزشی و اشرافیت ھنری را ھم می توان در ھمین راستا فھم و تفسیر کرد.
البته باید اشاره کنم که روند عمومی کشور به سمت فربه شدن اشرافیت در میدان ھای 
مختلف و پیوند آن ھا با یکدیگر ھست. متاسفانه پیوند این گونه ھای مختلف اشرافی 
با یکدیگر در کشــور به شکل گیری یک طبقه در ھم تنیده اشرافی منجر می شود که 
 یک جمھوریت پیرو و تــوده ای را بازتولید خواھد کرد، به تعبیر دیگر نظام روابط 

ً
عمــال

اجتماعی به نوعی از اســتثمار فرھنگی توده ای توسط طبقه اشرافیت چند الیه تبدیل
 خواھد شد.

 به نظر شما در اين ميان نقش اصحاب فكر و انديشه براى 
جلوگيرى از شكل گيرى چنين فاجعه اى چيست؟

متاسفانه اگر اصحاب فکر و اندیشه را ھمان اصحاب حوزه و دانشگاه 
بدانیم باید بگویم ساحت علم نیز در ایران اعم از دانشگاه و حوزه 
به نوعی از اشــرافیت دچار شده است و متأسفانه زبان گفتگو و 
ارتباط با مردم را از دست داده است. دانشگاه و حوزه اگر نتوانند 
با جامعه و عموم مردم وارد گفتگو شوند عقالنیت اجتماعی 
و البته انتقادی رشــد نخواھد کرد و عدم رشــد عقالنیت 
اجتماعی زمینه توده ای شدن جامعه را فراھم می کند. در 
واقع مشکل اصلی از عدم احساس مسئولیت اجتماعی حوزه 
 به خودشان مشغول شده 

ً
و دانشگاه ناشی می شود که عمال

اند و عرصه عمومی را رھا کرده اند. 
البته احساسی و ھیجانی شدن حوزه عمومی ناشی از تنگ 
نظری ھایی که ســد راه شــکل گیری نھضت آزاد اندیشی 
می شود نیز ھســت یعنی عمال با تنگ نظری ھا اجازه شکل 
گیــری مباحث فکری را نمی دھیم کــه در نتیجه آن عقالنیت 
اجتماعی رشد کند و عرصه عمومی اینقدر جوالنگاه شخصیت ھا و 

چھره ھای مشھور و رسانه ای در حوزه ورزش و ھنر و ... نشود.  
  باتشكر از وقتى كه دراختيار صداى مردم گذاشتيد.

پ روز رو یو وورز و
پورشه نوه آیت الله ربانی شیرازی
پسر امیر قلعه نویی خریداری
ازدواج چھره ھای ھنری و ر
و ازدواج دوم خانــم آزاده نا
اشرافیت ورزشی و اشرافیت
البته باید اشاره کنم که روند
مختلف و پیوند آن ھا با یکد
با یکدیگر در کشــور به شکل
 یک جمھوریت پیرو و ت

ً
عمــال

اجتماعی به نوعی از اســتثما
 خواھد شد.

جلوگير
متاسفان
بدانیم
به نو
ارتب
با

ا
نظ
می

گیــری
اجتماعی
چھره ھای

نويسنده و محققمهدى همازاده

توحید در متن اصلی دین مبنایی برای حذف هرگونه برتری طلبی و اشرافیت 
در حیات بشری و برقراری مساوات اجتماعی بوده و نکته قابل تامل این 

هست که خداوند مهمترین مانع بر سر راه رسالت انبیاء الهی رو مترفین و 
اشراف خطاب می کنه که ظاهرا حاکم شدن نظم توحیدی بر جوامع بشری را 
بر باد دهنده نظم اشرافی و سوداگرانه خود می دانستند لذا خداوند در آیه ۳۴ 

ُتْم ِبِه کاِفُرون 
ْ
ْرِسل

ُ
ا ِبما أ

َّ
وها ِإن

ُ
 ُمْتَرف

َ
 قال

َّ
ذیٍر ِإال

َ
ْرَیٍة ِمْن ن

َ
نا في  ق

ْ
ْرَسل

َ
سباء َو ما أ

به تدریج و مخصوصا بعد از جنگ در حالی که توی دوران پیشرفت و 
توسعه به شدت کشور نیازمند فرهنگ یاریگری و تعاون در مسیر جدید بود 

متاسفانه نوعی از اشرافیت تلفیقی و پیچیده سیاسی، مذهبی و تکنوکراتیک 
در بستر یک اقتصاد سیاسی غیر شفاف و رانتی شکل گرفت که به مرور به 
کمرنگ شدن مشارکت موثر و مستمر مردم در سپهر عمومی و تقلیل آن به 

مشارکت های مقطعی در انتخابات و راهپیمایی ها شد.

اشرافیت سیاسی به صورت کلی در قالب شکل گیری خاندان ها و 
خانواده های سیاسی بازتولید شد که موتور محرک این اشرافیت رو ابتدا 

ازدواج های سیاسی شکل داد و بعد از آن مدارس و دانشگاه های خاص 
که به بازتولید این خاندان های سیاسی از طریق نسل های بعدی فعالیت 

می کردند، توسعه داده و تثبیت کرد. مدارسی مثل؛ مدارس علوی، فرهنگ ، 
انرژی هسته ای و سالم و... و دانشگاه هایی مثل؛ امام صادق و مدرسه عالی 

شهید مطهری و مفید و... که در واقع به بسط سیستماتیک پدیده آقازادگی 
کمک کرده و می کنند.

عالوه بر ساخت یابی اشرافیت های تو در تو و پیچیده ی سیاسی، 
مذهبی و تکنوکراتیک باید به نقش ساختار غیر شفاف و رانتی اقتصاد 

کشور در پیچیده تر شدن ساختارهای اشرافی نوظهور هم توجه 
داشت، متأسفانه با این در هم تنیدگی به مرور می بینیم که، پدیده 
ای جدید به نام فسادهای اشرافی بروز پیدا می کند. فسادهایی که 

این ساختارهای اشرافی نوظهور به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم در آن دخیل بودند.

اما با وارد شدن به دهه ۸۰ و همزمان با 
مرحله جدید تغییرات فرهنگی در کشورمان 
و تاثیر پذیری بیشتر مردم از محیط فرهنگ 

جهانی شاهد رشد و گسترش مرحله 
متاخر و عمیق تری از اشرافیت و البته 

خطرناک تر یعنی اشرافیت فرهنگی 
بودیم، در واقع کارکرد اصلی این 

اشرافیت متاخر فرهنگی از بین بردن 
زمینه های روانی و ذهنی مقاومت در 

برابر اشرافیت و تقویت تمایل و انگیزش 
اجتماعی به پیوستن به چرخه اشرافیت و 

همگانی کردن آن هست. یعنی عموم مردم 
از اشرافیت خوششان بیاید و اصال اشرافیت امر 

مذمومی جلوه نکند. 
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یادداشت  ویژه

ويـژه پـرونـده 

«یادگار امام» 
در مصاف با «یادگار امام»

یادگار امام کیست؟
آیـا «یادگار امام» یـک تعبیر خیلی ویژه بـرای نوع خاصی 
از آقازادگی در جمھوری اسـالمی اسـت؟ ھمـان آقازادگی 
مشـھور که طبقه ای از منتسـبین به مشـاھیر را تشـکیل 
داده و نوعـی اشـرافیت را به وجود آورده اسـت و افراد بی 
 به جھِت 

ً
ذوق و ھنـری را که ارزنی بارشـان نیسـت، صرفا

بـرادری یـا عموزادگی یـا فرزنـدی یا...با فالن شـخصیت 
موجـه، به باالترین سـکوھای قدرت پرتـاب مینماید.

امـا بـا ایـن تفاوت کـه «یـادگار امام» ؛ اشـرف اشـراف 
. . است.

او در میـان آقـا زادگان از ھمه آقا زاده تر اسـت و نسـبتش 
بسـیار خاص و بلیطـش از ھمه گران تر اسـت و این بلیط 
آن قـدر میتوانـد در «یـادگار امـام ھـا» غـرور و جسـارت 
تولیـد کنـد که به شـخص امـام تکـه بیاندازنـد و کار را به 
آن جـا بکشـد که «یـادگار نسـبی امـام» ، «یـادگار فکری 
امـام» و میـراث انقالبـی او و ھمرزمـان مظلومـش را بـه 

سـخره بگیرند.
 نبیـره امـام (ره) زیر عکسـی که پـدرش در یکی از 

ً
اخیـرا

صفحات اجتماعی گذاشـته بود پیرامـون ١٣ آبان کامنتی 
 راه محل 

ً
بـا ایـن مضمون نگاشـته بـود کـه: «ددی حتمـا

کارت بسـته شـده که مجبور شـدی پیاده بـری...!!!»
بعـد کـه کامنتشـان را خواندم پیش خـودم گفتـم وات؟! 
ددی؟؟ کسـی کـه حتـی ادبیاتـش ھـم بـا عـرف ایـن 
ملـت تفـاوت دارد طبیعـی اسـت کـه نسـبت بـه فلسـفه 
گردھمایی ھای انقالبی آنان بیگانه باشـد و بھشـان طعنه 

بزند.
امـا ایـن اگرچـه دردناک اسـت، از ایـن دردنـاک تر آن 
اسـت که جماعتـی برای امثـال این خانم و دیگـر اقوام 
و خویشـاوندانش بیـش از صحیفـه خمینـی (ره) ارزش 
قائلنـد و امـام را نه یـک فکر که یـک قبیلـه میدانند!

بـرای نـام «خمینـی» اگـر بیـش از فکـرش ارزش قائـل 
شـدی نتیجـه اش ھمیـن میشـود کـه اگـر یـک جوانک 
پـررو کـه تـا کنـون یـک جـو بـه ایـن انقـالب و ملـت و 
مسـتضعفین خدمتـی نکـرده و قیمتـی تریـن آثـارش در 
گیتـی، عکس ھـای شـبکه ھای اجتماعیـش بـا  دیگـر 
«یـادگاران امـام» اسـت فقط بـه حرمت آن که پـس از نام 
کوچکـش «خمینـی» درج شـده آن قـدر اعتبـار بیابد که 
بیـش از صحیفـه و اندیشـه ھای امـام محـل رجـوع عده 

بگیرد. قـرار  ای 
نتیجـه اش این میشـود که فرزنـد زاده امام بـا جرأت و 
جسـارت تمام، تفکـرات حضـرت روح اللـه را زیر حرم 
٥ سـتاره ای کـه به کاخ شـاه طعنه میزند، دفـن کند تا 
مسـئولین از این پس دسـته دسـته بـا الگانـس بیایند 
و _نـه بـا امـام_ بلکه  با «یـادگار امـام»  بیعـت کنند و 

عکس یـادگاری بگیرنـد و بروند.
و  لبیک ھـا  و  بیعت ھـا  ھمیـن  ی  سـایه  زیـر  در  و 
عکس ھـای یـادگاری، به حـاج آقایی که نتوانسـته ھمین 
چنـد متـر زمیـن اطراف قبـر امام را متناسـب بـا تفکرات 
مقتـدای بیچـارگان و پابرھنه ھـا اداره کنـد و چنیـن بـال 
و سـتم پـر زرق و برقـی را بـر سـر  مقبره خمینـی آورده، 
 برود 

ً
اکنـون صندلی خبـرگان را تعارف میکنند! تـا احتماال

ھمـان بالیـی را که بر سـر مقبره آورده با امکانـات و قدرت 
بیشـتری بـه کل انقـالب اسـالمی تعمیـم بدھد...

سـوار بر ھمیـن عنوان «یـادگار امـام» بشـود و آن چه 
بـا حـرم امام کـرد، بـا انقـالب امام نیـز اگر توانسـت 

. . بکند.
واقعیتـش نیـز ھمین اسـت که اگر بسـاط ایـن اعتبار 
تراشـی قومـی قبیله ای جمع نشـود ھیچ بعید نیسـت 
لشـکری از «یـادگاران امـام» بریزنـد بر سـر کشـور و 
از انقـالب، کـه اصلـی تریـن یـادگار امام اسـت کاخی 
 روی مقبره سـاختند 

ً
بسـازند شـبیه ھمـان کـه قبـال

کـه  فقط بـه مسـئوالن و بلند پایـگان بیاید نـه ضعفا و 
فرودسـتان... و  محکومین 

ھمیشه یک ســوال ذھنم را به خود مشغول داشته 
است و آن اینکه، آیا خداوند ضمانت کرده که جمھوری 
اســالمی تحت ھرشــرایط و روندی محفوظ باقی 
خواھند ماند؟ چنین شد که برای یافتن پاسخ شروع 
به کاوش در احواالت انقالب ھای اســالمی در تاریخ 
بشر نمودم. و نوشتار زیر تفحصی است در تاریخ انقالب 

اسالمی پیامبر(ص) با جھت گیری قیام عاشورا.
 پیرامون علل، ریشه ھا و انگیزه ھای قیام سرخ عاشورا 
تا کنون کتاب ھای بسیار نگاشته و نظریات متفاوتی 
ابراز شــده که ھر کدام علل وقوع را به نحوی شرح 
داده اند؛ نقطه اشتراک تمامی این تحلیل ھا را شاید 
بتوان تحلیل سیاســی اجتماعی دانست. یعنی ثقل 
این نظریات، انحرافات و یا تغییراتی که در پیکره نظام 
سیاسی و یا نظام اجتماعی رخ داده را شرح داده اند. 
عللی مانند انحراف خواص، ماجرای سقیفه، انحراف 
آرمانھای انقالب پیامبر، دنیا پرســتی مردم و خواص 
و ... از این باب بســیارگفته شده است. اّما وجه بسیار 
پنھان واقعه عاشورا، که علل فوق ریشه در آن دارد، به 
نظر نگارنده تغییر در شیوه اقتصاد اسالم بود. شاید به 
جرأت بتوان گفت اکثریت علل فوق تنھا شاخ و برگ 

واقعه عاشوراست و به ریشه آن پرداخته نشده است.
در این مقال کوتاه نگارنده سعی کرده است با تحلیل 
از زاویه اقتصاد (سرمایه داری) برگ ھای تاریخ را ورق 
بزند و از پس ظواھر حوادث دیگر ریشــه ھای وقوع 

حادثه کربال را مورد بازبینی قرار دھد. 
شيوع سرمايه دارى در اسالم:

شاید اولین جرقه تســلط نگاه و نظر سرمایه داری را 
بتوان در سقیفه جستجو کرد. با توجه به اینکه شرح 
و بسط سقیفه ازحوصله خواننده خارج است به ثمر 
سقیفه پرداخته می شود. بعد از به قدرت رسیدن خلفا 
اولین بروز رسمی نگاه سرمایه داری در زمان خلیفه 
دوم رقم خورد، آن ھم در شــیوه تقسیم بیت المال. 
«دیوان عطا» که مسئولیت توزیع غنایم و بیت المال 
را بر عھده داشــت نخستین بار در عھد خالفت عمر 
تأسیس شد و بنا به دستور خلیفه مقرری مسلمانان 
را- خالف زمان پیامبر(ص) که ھمه مردم در گرفتن 
حقوق از بیت المال برابر بودند- به ترتیب قبایل و بر 
حسب قرابت به پیامبر(ص) و سبقت در اسالم تعیین 

نمود.
این اقدام ســبب تحوالت بنیادی در حکوت اسالمی 
و انقــالب پیامبر گردیــد و بذری را پاشــید که در 
شورش ھای ســال ھای پایانی خلیفه راشدین به ثمر 
نشست و  در خالفت حضرت امیر(ع) به وضوح خود را

 نشان داد.
بــا این اقدام خلیفــه دوم، طبقه جدیــدی در نظام 
اجتماعی سیاسی مسلمین به وجود آمد که قسمت 
اعظــم دارایی ھــا و درآمدھای حکومــت را به خود 
اختصاص دادند و این طبقه چیزی جز طبقه خواص 
انقالب نبود. این طبقه که طبقه حاکمان را تشکیل 
می دادند، بیشــترین ســھم از بیت المال و غنائم را 
بــه بھانه نزدیکی به پیامبــر(ص) می برد. چنان که 
حتی میان زنان پیامبر(ص) ھم در گرفتن حقوق از 
بیت المال تفاوت نھاده شــد.  در زمان عمر فتوحات 
بزرگی در ایــران و روم و آفریقا و ... رخ داد که باعث 
سرازیر شدن غنایم و ثروت افسانه ای به حجاز گردید 
و طبق قانون دیوان عطا، صحابه بیشترین سھم را از 
این فتوحات کســب کردند و مردم و توده ھا تقریبا از 
این درآمدھا بی بھره بودند و در فقر و بدبختی روزگار 

می گذراندند.
وقتی خالفت به عثمان رسید، نظام سرمایه داری در 
اسالم تناور شده و ریشه دواند .مردم با چشم خودشان 
می دیدند که صحابه و قریش از قدرت و نفوذ سیاسی 
باالیی در حکومت و اجتماع برخوردار گشــته اند و با 
استفاده از این قدرت و ثروت اموالشان را تا صدھا برابر 
افزایش می دادند. چنین شد که مسابقه برای رفاه بین 
مســئولین درجه اول حکومت کلید خورد و فضیلت 

اشخاص به مقدار دارایی ھای آنان سنجیده می شد.

پایداری چنین نظامی به حکمرانان مطیع و ھمفکر 
بســتگی داشــت. بنابراین خلیفه دوم و ســوم ھر 
شــخصیت اسالم را که به پیامبر و اسالم ناب نزدیک 
بود را حذف و تبعید کردند چرا که آنان در صدد تغییر 
وضع موجود و برگشــت به الگوی اقتصادی ھمراه با 
عدالت پیامبر(ص) بودند. علی(ع)، ســلمان، ابوذر و 
... که جبھه عدالتخواھان را تشکیل می دادند با حربه 
ھایی چون توطئه علیه اسالم، قدرت طلبی و ... حبس 
خانگی و یا تبعید شدند و معاویه، فرزندان حکم و دیگر 

اشراف زادگان در پیکره اسالم به کار گرفته شدند.
عثمان یکصد ھــزار دینار به حکم بن ابی العاص، که 
توسط پیامبر (ص) تبعید شده بود داد و نیز به فرزندان 
مروان بن حکم خمس غنایم آفریقا را عطا نمود.(العقل 

السیاسی العربی – عابد الجابری ص ۱۸)
بدین ســان ثروتمندان و اشراف قریش که حاکمان و 
فرمانداران قضات و دیوان ساالران حکومت اسالمی را 
تشکیل می دادند، وارد کار تجارت باغات و زمین شدند 
و توانستند زمین ھای حاصلخیزی در عراق و ایران و 
شــام به چنگ آورند و زمین ھای سلطنتی کسری و 
قیصر دوباره احیا گردید.( قدرت، دانش و مشروعیت 
در اســالم – فیرحی – ص ۱۶۵) و تمام این اتفاقات در 
انظار مردم و توده ھای انقالبی رخ میداد که اثری جز 

ناامیدی از انقالب پیامبر را به بار نیاورد.
ظهـور آقازادگى درحكومت اسـالمى و عواقب 

آن:
ثروت افســانه ای صحابه و قریش موجب گستاخی 
فرزندان آنان شد. فرزندان صحابه به شیوه پدر شروع 
به خرید و فروش ملک و باغات نمودند و برای کسب 
ثــروت از ھر راھی وارد می شــدند. طبــری در این 
باب می نویســد: «(با انبوه ثروت در دســت خواص) 
برای اولین بار در شــھر رسول خدا (ص) مظاھری از 
تفریحات ثروتمندانه از قبیل کبوتر بازی، تفک اندازی 
و بدمستی و خوشگذرانی در کنار قصرھا و خانه ھای 

مجلل سر بر آورد) طبری – ج ۶ – صص ۲۹۱)»
فرزندان یا آقازادگان صحابه آنچنان به ترویج فساد در 
اسالم دست یازدند که مردم بسیار عاصی گردیدند و 
شکایات بسیاری از سوی آنان راھی دارالخالفه گردید، 

شکایاتی که به علت نفوذ باالی آقازادگان در دستگاه 
حکومتی و قضایی راه به جایی نبردند و مقدمه خشم 
مردم را فراھم می آورد. حجم این فسادگســتری به 
حدی رسید که عثمان ناچار به تبعید برخی آقازادگان 

به بالد شام و دیگر سرزمین ھا شد. 
(دانش، قدرت و مشــروعیت دراســالم- ص ۱۶۶ و 

ھمچنین حیات الصحابه ج ۱ – ص ۳۵۴)
فســاد روز افزون خواص و اقازادگان، تبعیض شدید 
طبقاتی، عمل حاکمان خالف ســیره انقالب، شیوع 
فقر و نا امیدی از اســالم به مثابه آتشی بود که دامن 
خلیفه ســوم را گرفت. مردم چنان از دست عثمان و 
شاید صحابه خشمگین بودند که در اقصی نقاط اسالم 
دست به شورش ھای بزرگ زدند. حجم این شورش ھا 
درپایتخت به قدری بود که کاخ خلیفه اشغال و خلیفه 
به نحو فجیعی به قتل رسید و اینھا ھمه ریشه در دیوان 
عطای خلیفه دوم داشــت؛ در نظام سرمایه داری که 

او ترویج داد.
على(ع) و جنگ با نظام آقازاده ساالرى :

مردم و توده ھای خسته از ظلم و بی عدالتی گرداگرد 
عدالت علــی(ع) زانو زدند و خالفــت را به او واگذار 
کردند. ھمان علی(ع) که در روز دوم خالفت بر منبر 
رفت و گفت: «اگــر بیت المال درکابین زنانتان رفته 
باشــد یا گوشــواره گوش آنان علی آن را پس خواھد 
گرفت. و قسم خورد که اگر حسنین ھم بخواھند از 
امتیاز حکومت بھره ناحق بگیرند دستشــان را قطع 

خواھد نمود.»
سیاســت اقتصادی علی انحالل دیوان عطای خلیفه 
دوم و توزیع بیت المال به نحو مســاوی، برگرداندن 
ثروت ھای ناحق صحابه به بیت المال بود، سیاستی 
که از ھمان روز اول آن را برنتافتند. صحابه ھیچوقت 
تصور نمی کردند که تیغ علی دامــن آنان را بگیرد، 
بنابراین بر این تصور که او مانند خلفا عمل خواھد کرد 
از او سھم بیشتری از بیت المال خواستند و چون علی 

چنین نکرد، علیه او وارد کارزار شدند؛ و جنگ جمل 
در حقیقت جنگ علیه سیاست اقتصادی علی (ع) بود 

و ابتدا ریشه دراختالفات سیاسی نداشت.
صحابه سالھای سال بود که با نظام سرمایه داری خو 

گرفته بودند، چنان آن را پرستش می کردند که  تغییر 
آن کاری ناممکن بود و تحمل عدالت علوی برای شان 
تلخ. چنین شــد که به تدریج به ســوی معاویه که از 
ھمان نظام دیوان عطا تبعیت می کرد متمایل گشتند 
و چنین شد که معاویه روز به روز قدرتمندتر و علی (ع) 
رو به ضعف نھاد. صف آرایی جدید، صف آرایی قریش 

در برابر علی (ع) بود.
تولد كوفيسم:

مکتب کوفه( کوفیســم) از اینجاست که خودنمایی 
می کند. کوفه شھری است که در زمان خلیفه دوم با 
غنایم بسیار ساخته شد و کم کم به شھری استراتژیک 
مبدل گشت. شھری که مرکز تجمع صحابه و خواص 
بود، شھری که از بدو تأسیس، مردمش شاھد انحراف 

خواص از انقالب بودند.
علت اینکه مردم کوفه به بی وفایی شھره شدند در ذات 
این شھر یا ذات مردمان آن نھفته نبود. مردم این شھر 
نماد نا امیدی اجتماعی از انقالب اســالمی ھستند. 
مردم این شھر خط مقدم جھاد و مبارزه را درفتوحات 
اسالمی داشتند و برای اسالم جانفشانی ھای بسیار 
کردند و مجاھدت ھا نمودند. در فتوحات ایران و روم 
مردم کوفه نقش اول را داشتند، اما وقتی دیدند نتیجه 
آن ھمه مجاھــده و جانبازی آنان، تبدیل به کاخ ھا و 
عمارت ھای اشــرافی در خــوش آب و ھواترین نقاط 
حجاز و اســب ھای اصیل گران و کنیزکان زیبا و ... 
می شود، به تدریج آن روحیه سلحشوری را از دست 
دادند و روحیه محافظه کاری و عدم اعتماد به حکومت 

اسالمی را پیشه نمودند.
برای کوفیان تجربه شده بود که حاصل مجاھدت آنان 
در جیب خلفــا و صحابه و خاندان ھای آنان می رود. 
چنین شد که آنان به حســب تجربه پیشین خود از 
انقالب اسالمی ناامید و از یاری علی(ع) دست کشیدند 
چون تصور می کردند اگر علی(ع) قدرت بگیرد ھمان 

روال قبلی را پیش خواھد گرفت. 
کوفه نه یک شھر در یک منطقه جغرافیایی، بلکه نماد 
یک فرھنگ انقالبی به استحاله رفته است. کوفه یک 
شھر نیست، کوفیسم یک روح سرگردان است که بعد 
از ھر انقالب اسالمی در ھر جای زمین در آن منطقه 
مســتقر خواھد شد. کوفیســم یک اخالق عمومی 
اجتماعی اســت که مردم ھر انقالب باید برای عدم 
ابتالء به آن ھر روز و ھر شب آرمان ھای انقالب را فریاد 
بزنند و برای اقامه عدالت با عزیزانشان در بیفتند. کوفه 

یک مسیر است، یک راه است و نه یک شھر!
تالش ھای علــی(ع) دراصــالح امــور اقتصادی و 
برگرداندن دین در جایگاه اصیل و انسجام سپاه خود 
در مقابل اشراف قریش نتیجه مطلوبی نداشت و بدین 
سان انفجار و فروپاشی سپاه علی(ع) در حادثه مشھور 

حکمیت به بار نشست و خوارج متولد گردید.
واقعه حکمیت و شھادت حضرت امیر(ع) باعث قدرت 
گرفتن ھرچه بیشتر معاویه که خود را امیرالمومنین 
می خواند گردید. او که با سیاست اقتصادی خویش و 
وعده طال به یاران توانست صلح را به امام حسن (ع) 
تحمیل کند، پس از مدتی قدرت بال منازع جھان اسالم 
گردید و در سطح گسترده تر از پیش شروع به ترویج 
نظام سرمایه داری در اسالم نمود. و شاید در یک کالم 
باید گفت انقالب به طور رسمی به دست نااھالن و نا 

محرمان افتاد.
حکومت معاویه و بعد از آن یزید با اسالم چنان کرده 
بود که مردم و خواص از نقض قوانین اسالم در جامعه 
ابایی نداشتند. شرابخواری، روسپیگری، حیوان بازی 
و ... شیوع یافت و زمزمه کفر و بت پرستی به گوش 
رســید. و چنین شد که حســین ابن علی(ع) برای 
احیای امر به معروف و نھی از منکر و فسادی که ریشه 
در نظام سرمایه داری داشت به قیام برخاست. و چنین 

شد که در کربال فرمود:
«آیــا می دانید چرا ســخن ھای مرا بــه گوش جان 
نمی شنوید؟ برای این است که لقمه حرام بیت المال 

زیر پوستتان جمع شده است.»

یکی از آفت ھای حکومت ھای ایدئولوژیک، پیدایش 
نومانکالتورھا و طبقه خاصی است که بعد از گذشت 
مدت زمانی از پیدایش سیستم سیاسی انقالبی، «دفاع 
از  انقالب» و « حفظ نظام»  را در واقع دفاع از منافع 
و ســودھایی می بینند که به واسطه سیستم جدید 

مستقر شده برای آنان ایجاد شده است.
 این نوع انقالبی گری که پوششی برای « تیول کردن 
دوباره ایران» و برقراری حکومت خانخانی - البته 
قرائت مدرن آن -  و تقسیم غنائم انقالب مردمی 
جنگ دیده با آرمانھای بلند و غنائم تحریک کننده 
است، در کنار لیبرال ھای وازده و پشیمان ھای پسا 
انقالبی، دو لبه قیچی بریدن روبان افتتاح « اتوبان 

عبور و فراموشی انقالب» ھستند.
بــه این منظور که ھر جا منافع این اشــخاص و این 
طبقه ی خــاص به خطر بیافتد از مقام خود و مردم 
برای رســیدن به این مقاصد استفاده می کنند ولی 
زمانی که منافع مردم در خطر قرار بگیرد تنھا سکوت 
کرده و اصالح کار را به مقدرات و مشــیت پروردگار 
حواله می کنند.یکی از دالیل پیدایش نومانکالتورھا 
و طبقــه جدید که به شــدت از خود و متعلقاتش 
دفاع می کند، خویشاوند ساالری است. با گسترش 
شبکه خویشــاوندی و تضعیف روحیه انقالبی در 
یک سیستم ایدئولوژیک، کم کم شایسته ساالری 
به فراموشی ســپرده می شود و یک مجموعه ھم 
بند با الیه ھایی نادیدنی، با سپر دفاعی مستحکم و 
غیر قابل نفوذ ایجاد می شود که دشمنان خودش را 

آگاھانه و ناآگاھانه دفع می کند. این الیه دفاعی ھر 
روز رنگ و تاکتیکی بر می گزیند و با توجه به زمان و 
مکان خودش را باز تعریف و به روز می کند. روزی در 
لباس فرھیختگی ظاھر می شود و دیگر روز در قامت 

یک انقالبی بی کله، مدافع ارزشھا و مرد تکلیف!
برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت ھای مختلف 
در کشور و اجرایی کردن شایسته ساالری و گردش 
نخبگان، شرط الزم این اســت که  باید حداقل از 
این شبکه خویشاوندی در کشور مطلع بود؛  روابط 
 بد نیست و اگر 

ً
 و مطلقا

ً
، منطقا

ً
خویشــاوندی لزوما

 صالحیت و شایستگی افراد باشد، 
ً
 و واقعا

ً
مبنا حقیقتا

ھزار فامیل به دو ھزار فامیل ھم تبدیل شود اشکال 
ندارد البته ناگفته پیداست که حتی اگر شایستگی و 
صالحیت ھم مبنای گزینش افراد برای اداره کشور 
 
ً
باشد عدالت حکم می کند که توزیع قدرت – که عمدتا
 خود قدرت گرایش به ثروت و فساد را تقویت 

ً
و غالبا

می کند- بھتر است که در بین ھمه اقشار و طبقات 
جامعه و قومیت ھا و پراکندگی ھای جغرافیایی حتی 
با لحاظ کردن شھری روستایی و عشایری صورت 
پذیرد، چه رســد به حاال که مسئله شایسته ساالری 

متأسفانه یک طنز تلخ است.
ھمانطور که گفته شــد خویشــاوند ساالری فی 
ذات بد نیســت اما اگر این روابط در سطح کالن از 
کشور مسئولین را درگیر بده بستان ھای سیاسی 
و خویشــاوندی کند کشــور دچار مشکالت حاد 
اجتماعی میشود به طوری که این خانواده ھا منافع 
خود را بر منافع کشور و مردم ارجح  می دانند و این 
سبب می شود که اولویت ھای کشور از مشکالت مردم 

به مشکالت خانواده و احزاب سیاسی تقلیل یابد. 

مسئله اینجاســت که این پیوند خویشاوندی زمانی 
مزید بر علت می شود که می بینیم این طبقه جدید از 
خواص با گره خوردن منافع سیاسی و اقتصادی آنان 
بر یکدیگر، توان ھرگونه موضع گیری و ایفای نقش 
بدون در نظر گرفتن مصلحت ھای حزبی، خانوادگی 
و اقتصادی را از دست می دھند و این قضیه به مرور 
انقالب اسالمی را به قتلگاه محافظه کاری نزدیک و 
نزدیک تر می کند.نمونه بارز این پدیده را می توان در 
قضایای تلخ تصویب و تأیید ننگ نامه برجام مشاھده 
کرد؛ آنجا که ھمه شــاھد بودیم عده ای که سال ھا 
شعار استکبار ستیزی شان گوش فلک را کر کرده بود، 
چه ساده مقابل برجام – سند اضمحالل استقالل ایران 
– مھر سکوت بر لب زده و به آن رأی دادند. ھمانگونه 
که اشاره شد پیوند خویشاوندی به خودی خود مذموم 
نیست و مھم به انزوا رفتن شایسته ساالری است اما 
ســوالی که برای ما بوجود می آید این است که چرا 
 از یک خانواده خاص 

ً
برخی شایستگان فارس عموما

ھســتند، آیا افراد و خانواده ھای دیگر، برای مدیریت 
و مســئولیت در جامعه، شایســتگی ندارند؟ مالک 

شایستگی چیست؟
ترس اصلی اینجاست که در جامعه ای که به اسم دین 
شکل گرفته است مھم ترین پایه شکل گیری آن -یعنی 
 از معادالت سیاسی اجتماعی کشور 

ً
مردم- رســما

کنار گذاشته شده و جمھوریت نظام فقط برای زمان 
انتخابات و استفاده  ابزاری از این قشر جھت روی کار 

آمدن خانواده ھا و احزاب سیاسی معنا پیدا کند.

فساد اقتصـادی و ذبح حسیـن بن علی (ع)
سلمان كديور

اتوبان عبور و فراموشی انقالب کجاست؟

خـویـشـاونـد ساالری در ایـران
سر دبيرهادى مسعودى

كارشناس ارشد علوم سياسىسلمان كديور

دبير سابق جنبش عدالتخواه دانشجويىحسين شهبازى زاده

با این اقدام خلیفه دوم، طبقه جدیدی در نظام اجتماعی سیاسی مسلمین به وجود آمد که قسمت اعظم 
دارایی ها و درآمدهای حکومت را به خود اختصاص دادند و این طبقه چیزی جز طبقه خواص انقالب نبود. 
این طبقه که طبقه حاکمان را تشکیل می دادند، بیشترین سهم از بیت المال و غنائم را به بهانه نزدیکی به 
پیامبر(ص) می برد. چنان که حتی میان زنان پیامبر(ص) هم در گرفتن حقوق از بیت المال تفاوت نهاده شد. 

فرزندان یا آقازادگان صحابه آنچنان به ترویج فساد در اسالم دست یازیدند که مردم بسیار عاصی 
گردیده و شکایات بسیاری از سوی آنان راهی دارالخالفه شد، شکایاتی که به علت نفوذ باالی آقازادگان 
در دستگاه حکومتی و قضایی راه به جایی نبردند و مقدمه خشم مردم را فراهم می آورد. حجم این 
فسادگستری به حدی رسید که عثمان ناچار به تبعید برخی آقازادگان به بالد شام و دیگر سرزمین ها شد.

صحابه هیچوقت تصور نمی کردند که تیغ علی دامن آنان را بگیرد، بنابراین بر این تصور که او مانند خلفا عمل 
خواهد کرد از او سهم بیشتری از بیت المال خواستند و چون علی چنین نکرد، علیه او وارد کارزار شدند؛ و 
جنگ جمل در حقیقت جنگ علیه سیاست اقتصادی علی (ع) بود و ابتدا ریشه دراختالفات سیاسی نداشت.



ماهنامــه سياســى- اجتماعى جنوب كشــور
ــان و آذر ســال 1394 ــاره هشــتم * آب شـمـ

ا ا ا نا ا
۷

فرهـنـگى

مبارک سردار...

شھادت را نه در جنگ، در مبارزه می دھند. جمله ای آشنا 
از سید مرتضی آوینی که این روزھا بیشتر ذھن را درگیر 

می کند.
شھید را برخی برای جنگ می خواھند نه برای مبارزه، چرا 
که مبارزه دائمی است و بعد از جنگ ھم می توان مبارز بود و 
شھید شد؛ می توان لحظه ای از حرکت دست شست، اما اگر 
شھادت را مختص جنگ بدانیم آنگاه به راحتی بعد از جنگ 
حتی اسم شھدا را از کوچه و خیابان ھایمان پاک می کنیم، 

راه روشن شان که جای خود دارد.
اگر جنگ گاھی سن بشناسد، مبارزه را ھرگز کاری با سن 
وسال نیست؛ اگر جنگ توان جسمی بشناسد، اما مبارزه با 
ھر توانی امکان پذیر است و فقط در وصف یک مبارز می توان 
از قول ابراھیم حاتمی کیا گفت: " آن سیمای سفید کرده در 
آسیاب جھاد سال ھاست که می رفت و ما گمان می کردیم 
در کنار ماست، او بازمانده ی قافله ای بود که ساالرش حاج 
احمد متوسلیان بود"، ھمان متوسلیانی که می گفت: "ما با 

اسرائیل وارد جنگ خواھیم شد، ھرکه با ماست بسم ا... ."
متولد دی ماه ١٣٢٩ بود و از بنیانگذاران سپاه ھمدان و 
کردستان؛ توصیف مبارزه اش از بازی دراز، پاوه و مریوان 
تا تیرماه ٧٨ و سال ٨٨ در خیابان ھای تھران و سرانجام 
در کوچه ھای حلب و بارگاه بی بی زینب(س) خاطره انگیز 
است؛ در تیر ٧٨ خاموش ننشست و نامه به رئیس جمھور 
وقت را امضا کرد و از لبریز شدن صبرش از فتنه ٧٨ گفت تا 

بفھماند که ھنوز مرد مبارزه است.
او ھمچنان مبارزه می کرد ھرجا که حق در حال ذبح شدن 
بود، چه در بازی دراز چه در حوادث کوی دانشگاه تھران 
و چه در سال ٨٨ که پای جمھوریت نظام ایستاد. او گرچه 
به خاطر مقابله با فتنه ٨٨ در لیست تحریم ھای اتحادیه 
اروپا قرار گرفت، اما برای حسین ھمدانی که در سن ٦٥ 
سالگی در حلب و در دفاع از حریم اھل بیت ھمچنان مبارزه 
می کرد و می گفت نمی توانیم با آمریکا قدم بزنیم و انتظار 
شفاعت شھدا را داشته باشیم، این تحریم ھا محلی از اعراب 

نداشت.
او جزای مبارزه دائمی اش را گرفت و شھید شد، اگرچه 
داعشی ھای وطنی او را کشته نامیدند تا کار ناتمام خود در 
عاشورای ٨٨ را اینگونه تکمیل کنند، اما روح بزرگ حسین 
ھمدانی رفت و باز ھم فریاد زد که عزت و شرف در گرو 

مبارزه است.
او معتقد بود خداوند وعده داده که شما اگر مقاومت کنید 
و حضور داشته باشید دیگر با نتیجه کاری نداشته باشید، 
پیروزی از آن شما است؛ وعده دیگر خداوند این است که 
اشتباه  آنھا  و  آفریدیم  احمق ترین ھا  از  را  شما  دشمنان 
می کنند؛ یک بار دشمنان اشتباه کردند و به جنوب لبنان 
آمدند، حزب الله متولد شد؛ بعد به سوریه آمدند و حزب الله 
دیگری متولد شد؛ امسال به عراق آمدند و باز ھم حزب الله 
دیگری متولد شد. امروز حزب الله در منطقه مانند خورشید 

می درخشد.
آنھا به دنبال ایجاد رعب و وحشت ھستند ولی نمی دانند و 
نمی فھمند که ما برای شھادت مسابقه می دھیم و وابستگی 
نداریم. اعتقاد ما این است که از سوی خدا آمده ایم و به سوی 
او بازمی گردیم لذا آنھا فکر می کنند که با این ترورھای کور 
و حمالت بی ھدف روحیه ملت اسالم را تضعیف می کنند 
اما شما می بینید که نه تنھا چنین نمی شود بلکه با آمدن 
یک شھید، موجی از روحیه جھاد و شھادت دمیده می شود.

ایران معادالت آمریکا و راھبرد منطقه ای آنھا برای ایجاد 
از  سال  گذشت ٣٦  از  زد.بعد  ھم  بر  را  جدید  خاورمیانه 
سخت ترین  از  انقالب  عبور  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مسیرھا، اآلن وقت آن است که نگاه کنیم کجا بودیم، به کجا 
رسیده ایم و انقالب اسالمی چه دستاوردھایی برای ما داشته 
است.انقالب اسالمی ایران با دیگر انقالب ھای جھان فرق 
می کند و ھیچ گاه محدود و محصور نمی شود و صدور انقالب 

به دیگر نقاط جھان نشان دھنده این مطلب است.
ه سبب تبلیغات وسیع رژیم طاغوت در دانشگاه ھا و حوزه ھا، 
این تصور شکل گرفته بود که دین از سیاست جداست و یک 
فرد روحانی نباید وارد مسائل سیاسی شود اما این تفکر و 

نگرش توسط امام(ره) پاک شد.
شهادت مبارك سردار...

 چطور به نوشتن و نويسندگى رو آورديد؟
ابتدا قصد نویسنده شدن نداشتم تا اینکه فضای انقالب پیش آمد و 
سپس جنگ. بر حسب ضرورت که اعزام شدیم به جبھه، به اتفاقات 
نابی برخوردیم که در جنگ شکل گرفت که بعضی ھایش منجر به 
شھادت و جانبازی برخی دوستان شد که از تبعات منفی جنگ بود 
و در کنارش قطعا نعمات زیادی برای ما داشت که توانست یک نسل 
خــوب را تربیت کند و برای ھمین ما اســم اش را می گذاریم دفاع 
مقدس. در جنگ اتفاقات را که ناظر بودیم خاطرات خوبی شــکل 
می گرفت. آن موقع درجنگ ســتاد تبلیغات داشتیم که این ستاد 
دفترچه خاطراتی به رزمنده ھا میداد برای نوشتن متن و خاطرات 
شــان. بعضی از این دفترچه ھــا و وصایا را کــه مطالعه می کردم 
خاطرات خوبی میشد از دل آن ھا درآورد، البته خودمان ھم در جبھه 
دست به قلم بودیم و می نوشــتیم اما به صورت جدی خیر. جنگ 
که تمام شد به ذھنم رسید اتفاقاتی که افتاده نباید فراموش شود و 
باید این خاطرات را مکتوب و سپس استفاده کرد، بخصوص اگر در 
حوزه ھنر و ادبیات قرار بگیرد. بنابراین شــروع به نوشتن خاطرات 
خودم و دوســتان کردم، که تقریبا از ســال ٧٤ خاطرات و داستان 
ھایی را برای مجالت و روزنامه ھای اول اســتانی و بعد کشــوری 
می نوشــتم، تا اینکه در کنگره شھدای فارس قرار شد آثار تبدیل به 

کتاب شود. 
 درباره ضرورت مكتوب كردن خاطرات دوران جنگ 

گفتيد، درمورد انگيزه اصلى تون بيشتر توضيح بفرماييد.
 ھر نویســنده ای یک انگیزه ای دارد که بســتگی به دیدگاه و 

ً
قطعا

اعتقاداتش دارد. من ھم مثل ھمه دوســتانی که به اسالم و انقالب 
متعھد ھســتند، تصمیم گرفتم خاطرات دوستان شھید و جانباز و 
آزادگان را ثبت کنم تا در ســال ھای آتی  برای نسل ھای آینده باقی 
بماند، چون الزم اســت از این منبع عظیم اســتفاده شود. رھبری 
فرمودند : جنگ، گنج است. یعنی اقیانوسی است که پر از سوژه ھست 
که باید از آن استفاده شود و این فرصت خوبی شد تا آن لحظات ناب 
جبھه را به تصویر بکشیم. که حاال این به تصویر کشیدن ھا حوزه ھای 
مختلفی دارد یا بصورت خاطره شفاھی است یا داستان. که من سعی 

کردم جدای از خاطرات شفاھی، آن را به سمت داستان ھم ببرم.
 چرا قالب طنز و داستان را براى نوشته هايتان انتخاب 

كرديد ؟
تاریخ شفاھی یک کارآیی دارد، در واقع سندی است که بیشتر مورد 
استفاده محققین و پژوھشگران قرار می گیرد و کمتر مورد مطالعه 
جوانان اســت. اما ادبیات داســتانی بُعد کارایی اش باالتر اســت و 
ماندگارتر. و اگر کار به شــکل رمان در بیاید ممکن است بعد از ٦٠ 
ســال ھنوز خوانده شود. در واقع رمان محتوا و ارزش ھا را در قالب 
ھنر در اختیار نســل جوان قرار می دھد و این تجربه ای بوده که در 
غرب شکل گرفته و موفق ھم شده،  برای ھمین ما ناچاریم که قالب 

رشادت ھا و حتی عاشورا و تاریخ اسالم را برای انتقال به نسل ھای 
آینده در قالب رمان در بیاوریم که متأسفانه در این زمینه تا به حال 

ضعیف عمل شده است.
 فضاى نويسندگى استان را چطور ارزيابى مى كنيد؟

 فضای نویسندگی استان جدای از فضای کشور نمی تواند باشد. 
ً
قطعا

 ھمیشه در حوزه ای، قله 
ً
ضمن اینکه ادبیات استان و شیراز معموال

بوده. یعنی این فضا حتی در حوزه ھای روشن فکری و غیر مذھبی 
ھم خوب است و نویسندگان قابلی دارد و در کل فکر می کنم یکی 
از قلل ادبیات کشــور ما فارس اســت که این به خصوص در حوزه 
دفاع مقدس مشھود تر اســت، ھم از نظر آثار کمی ثبت شده و ھم 
تعداد نویسندگان زیادی که در این حوزه وجود دارد. فضای محتوا و 
نوشتن و فعالیت نویسندگان در استان خوب است و پتانسیل بسیار 
خوبی ھم وجود دارد اما متأسفانه فضای حمایت و توجه و استفاده از 
نویسندگان به خصوص نویسندگان ارزشی، توسط مسئولین و کسانی 
 من بیشترین فروش کتابم 

ً
که کار فرھنگی می کنند صفر است. مثال

در اســتان ھای دیگر است و کمترین فروشم در فارس! متاسفانه به 
ھنرمندان متعھد بھا نمی دھند! برای انتقال فرھنگ مفاھیم انقالب 
و دفاع مقدس باید الگو ســازی کرد و از کانال آن الگو مفاھیم را به 
جوانان تزریق کرد. بنابرایــن در ھر عرصه ای نیاز به الگو داریم که 
ما در عرصه ادبیات این الگوســازی را نداشــته و نداریم و این باعث 

می شود که کل آن محتوا ھدر برود.  

  از بهترين خاطره حرفه اى تان برايمان بگوييد.
یکی بحث کتاب تپه جاویدی بود که خیلی به سختی پیش می رفت 
ولی در پایان شیرین شد. در ھنگام نوشتن، این کتاب خیلی مخالف 
داشت. چون اولین کاری بود که داشتم انجام می دادم و می خواستم 
بُعد داســتانی اش را باال ببرم و بــرای ھمین مخالفت ھایی بود که 
ھمین منجر شــد چند بار کار متوقف شــود. ولــی در ادامه ھمان 
دوستان مخالف کمک کردند و بحمدالله یکی از بھترین کارھایم شد 
ھم از نظر تیراژ و ھم محتوا. دیگری ھم حافظ ھفت بود که سفرنامه 

رھبری به شــیراز بود که با انفجار حسینیه رھپویان وصال مصادف 
شد؛ فشــارھایی روی کار می آمد و کار ٢ سال ماند و بعد از ٢ سال 
تأیید و چاپ شد ولی بعد با جایزه جالل آل احمد که بزرگترین جایزه 

کشور و خاورمیانه ھست برایم شیرین شد. 
  آخريــن جشــنواره اى كه شــركت كرديد، كدام 

جشنواره بوده است؟ 
جشنواره یوسف بود که یکی از داستان ھایم جایزه ادبی یوسف را برد. 
به اضافه دھمین دوره پاسداران اھل قلم بود که کتاب ٣٠ مرد و ٣٠ 

مرغ که آخرین کار چاپی ام بود جایزه کتاب سال را برد.
 چند نمونه از آثارتان را معرفى ميفرماييد ؟

تا االن ٢٠٠٠ نسخه از ٢٥ کتاب من چاپ شده و این  کتاب ھا در سه 
حوزه طنز و دفاع مقدس و داستان است. «کانال مھتاب» سال ٧٨ 
چاپ شد. « خمپاره خواب آلود » که خاطرات طنز جبھه است و در 
سال ٨٢ چاپ شد، که این کتاب مورد توجه مخاطب قرار گرفت و تا 
به حال در ١٢نسخه به چاپ رسیده و جایزه جشن فرھنگ فارس را 
دریافت کرد. خمپاره خواب آلود من را بیشتر به سمت طنز نویسی 
و داستان کودک و نوجوان سوق داد. « تپه جاویدی» با ١٠ بار چاپ 

و«حافظ ھفت» ھم ٥ بار به چاپ رسید.
رمان « پرونده ٣١٢» که ســال ٨٤  براســاس زندگی نامه شــھید 
دستغیب نوشــته شــده و بھترین کار اســتانی حوزه ھنری شد. 
مجموعه طنز پکیج ٧ جلدی به نام «دار و دسته دار علی» که قصد 
بود مجموعه طنزھای جبھه در یک مجموعه گردآوری شــود و در 
قالب داســتان به نوجوان ھا و جوان ھا منتقل شود؛ که ٥ جلد آن 
از ســال ٩٢ تا به حال چاپ شده اســت با عنوان ھای: «آمبوالنس 
شــتری»، «گردان بلدرچین ھا»، «برانکارد دربســتی»، «تویوتای 
خرگــوش»، «بمب کالغی»؛ دو مجموعه پایانی اش ھم در دســت

 انتشار است. 
«٣ مرد و ٣٠ مرغ» که سال ٩٣ چاپ شد، رمان «کاش کمی بزرگتر 
بودم» به انگلیسی ترجمه شــد و کتاب «خیابان پیر و ١٩ داستان 

کوتاه» ھم به زبان ترکی استانبولی منتشر شد. 
 با كدام يك از آثارتان بيشتر مأنوس هستيد؟

کتاب حکم فرزند نویسنده را دارد؛ اما به طور کلی دو تا از کتاب ھایم 
را بیشتر دوست دارم. یکی از نظر معنوی و یکی ھم از نظر فنی. از 
نظر معنوی تپه جاویدی است که بیشتر با این کتاب انس دارم از نظر 

فنی ھم حافظ ھفت که بر اساس رمان شکل گرفته است.
 آثارى كه در دست تهيه داريد را نام ميبريد ؟

دو پروژه ای که االن دارم کار می کنم؛ یکی تاریخچه زرھی رزم یا زرھی 
لشگر ١٩ است و دیگری در رابطه با شھید عبدالله اسکندری است که 
زندگی نامه ایشان از کودکی تا ایامی که در ٨ سال دفاع مقدس بودند تا 

زمان شھادت شان در سوریه را درقالب داستان آورده ام.
 ممنون از وقتى كه در اختيار صداى مردم گذاشتيد.

ر، به معنای زیاد داری و زیاده خواھی مال و ثروت و افتخار به آن 
ُ
تکاث

است. ِاتراف (بر وزن اسراف)، به معنای مصرف ھای پر ریخت و پاش، 
ناّمتعّھدانه، شاد خواری، قارونیگری، بیدردی و ال تعّھدی در مصرف 
است. و این ھر دو، از صفات انسان سلیُم العقل و معتدُل الفطره نیست 

و در تعالیم اسالم، با آن دو، به سختی مبارزه شده است.
در قرآن کریم، سوره ای دربارۀ «تکاثــــــر»، و کوبیدن آن، و مبارزه 
با آن آمده اســت. چنانکه آیات فراوانی دربارۀ مبارزه با ِاتراف و اسراف 

رسیده است.
در حدیثی بســیار مھم، که در آن، «جنوُد العقِل و الجھل» ذکر شده، 
داشتن و خواســتن مال فراوان و تکاثری، از «جنوُد الجھل» شمرده 
شده است. جنوُد العقل، یعنی: نیروھای فّعال در وجود انسان، که منشأ 
عقالنی دارند، و فّعالّیت آنھا از تأثیر نور عقل و قّوۀ عاقله است در وجود 

انسان.
ُجنوُد الجھل، یعنی: نیروھایی فّعال در وجود انسان، که منشأ عقالنی 
ندارند، بلکه منشأ جھالنی و نفســانی دارند، و از جھالت و جاھلّیت 

انسان ھا سرچشمه می گیرند.
ر، حتی ُزرُتم الَمقابر»

ُ
قرآن کریم می فرماید:  «الھاُکُم التکاث

د  ثروت زیاد خواســتن و داشتن و نازیدن به آن، شما را از ھرگونه تعھُّ
پذیری (و مسئولّیت شناسی و دینداری و انسانّیت باوری) باز داشت؛ 

پیوسته در پی خواستن مال بسیار بودید، تا سر از قبر درآوردید.
تکاثر، در «ســورۀ حدید»، آیۀ ۲۰ نیز، به شّدت مورد طرد و نکوھش 

قرار گرفته است و اشاره کردیم که در احادیث معتبر نیز چنین است.
اینکه اسالم، با این شّدت، با «تکاثر» مبارزه کرده برای این است که 
تکاثر (یعنی خواستن و داشتن و جمع کردن مال بسیار)، یک گناه 
ب و یک جنایت مضاعف است، زیرا، که فقر فقیران، و کمبودداری 

ّ
مرک

کمبودداران، و نیازمندی نیازمندان، نتیجۀ زیادداری و زیاده خواھی 
سرمایه داران است، که در احادیث به آن تصریح شده است، و تجربه 

نیز مؤّید آن است.
َرَض فی أمواِل 

َ
حضرت علــی«ع» می فرماید: «إنَّ الله -ســبحاَنه- ف

 بما َمَنَع غنٌی؛ و اللُه تعالی 
ّ
األغنیاء، أقواَت الُفقراء، فما جــاَع فقیٌر، إال

ھم عن ذلک»
ُ
ه- سائل َجدُّ

«خداوند سبحان، روزی فقیران را، در اموال توانگران و سرمایه داران 
قرار داده است، پس ھیچ فقیری و نیازمندی گرسنه (و فاقد امکانات 
زندگی) نمی مانــد، مگر به این جھت که توانگری حق او را نداده (و 
خورده) است. و خداوند بزرگ، در روز قیامت، از توانگران بازخواست 

خواھد کرد!»
أئّمۀ طاھرین«ع» نیز، در احادیث و سخنان خود، دربارۀ این موضوع با 

تأکید سخن گفته اند و در کتاب «الحیاة»، شماری از این احادیث ذکر 
شده است.

بنابرایــن، اگــر جامعه ای اســالمی باشــد، نبایــد در آن جامعه، از 
ســرمایه داری ھای کالن و تکاثری جانبداری شــود، و نباید اینگونه 
متکاثران، مورد احترام جامعه -چه رسد به عالمان- باشند. در احادیث 
رسیده است که با اینگونه کسان، یعنی متکاثران اترافگر، و اسرافکن، 
و افزونداران شادخوار، و حیوان زیست (که مانند حیوانات ھمه چیز 
را برای خود می خواھند)، معاشرت نکنید، که معاشرت با آنان دل را 

می میراند، و وجدان انسانی را تباه می کند!
نا َیعسوُب المؤمنین، و الماُل َیعسوُب الُفّجار 

َ
امام علی«ع» می فرماید: «ا

(نھج البالغه /۱۲۳۶)»
مــن، جلودار مؤمنانم (که در دنبال من می آینــد…)، و مال، جلودار 
فاجران و بدعمالن اســت (که در دنبال آن می روند، و سر به فرمان 

آن دارند…)
این آیات ضّد تکاثر و این احادیث ضد مال اندوزی، ھمه برای این است 
که «شّر اّمت»، ھمه کارۀ اّمت نشوند. آری، در جامعۀ دینی (اگر چنین 
باشد)، و در حاکمّیت دینی (اگر چنین باشد)، نباید سرمایه داران و 
ثروت دوستان، به ھیچ مقامی منصوب شوند، زیرا -چنانکه مکّرر نقل 
کرده ایم- پیامبر اکرم «ص» فرموده اند: «شرُّ اّمتی األغنیاء؛ اغنیاء و 
توانگران اشرار اّمت منند»، و معلوم است که از شّر اّمت، امید خیری 

ّمت» نیست.
ُ
برای «ضعفای ا

و تجربه نشــان داده است، که پاره ای از اینگونه کسان، که در مشاغل 
دولتی وارد شــده اند، دست به اختالس ھای کالن زده اند، یا زمینه را 
برای اختالس اموال عمومی، بوسیلۀ دوستانشان و ھمسودان فراھم 
کرده اند؛ و خون ایتام جامعه را مکیده اند!! و به علت ارتباطات قوی با 
یکدیگر و رشوه ھای کالن و… دستگاھھای قضایی ُمرده نیز نتوانستند 
با آنان مقابله کنند، و حقوق توده ھای محروم و ایتام مظلوم را از حلقوم 

آنان بیرون نکشیدند.
«استاد محمد رضا حكيمى/مشهور به فيلسوف عدالت»

 در ھیاھوی این شھر شلوغ که کتاب فروشی ھا سھم کمتری 
از نگاه عابران دارند و ویترین کتابفروشی ھا ھم سھم ناچیزی 
از آثار نویسندگان شھر و استان خودمان، به سراغ نویسنده 
توانمندی رفتیم که در شھرھای دیگر شناخته شده تر از شیراز 
است. اکبر صحرایی که عمده نوشــته ھایش حول موضوع 
دفاع مقدس است و ادبیات داســتانی او ضریب ویژه ای در 
ذھن  مخاطب کودک و نوجوان  دارد، با قلم توانمند خود آثار 
ارزشمندی را نگاشته و در جشنواره ھای استانی و ملی  افتخار 
آفرینی ھای بسیاری را برای شھرمان به ارمغان آورده است.او 
متولد سال ١٣٣٩ در محله سنگ سیاه  شیراز و فارغ التحصیل 

مدیریت دولتی است.

گفتگو با نویسنده متبحر شیرازی، کسی که در 
شهرهای دیگر شناخته شده تر است!

در فارس، به هنرمندان 
متعهد بها نمی دهند!

اتراف، اسراف، شادخواری، تکاثر، بیدردی و ال تعهدی؛

ّمت» نیست!
ُ
از اشرار اّمت، امید خیری برای «ضعفای ا

ایستادگان تاریخ

فعال فرهنگىمينا كمالى

كارشناس علوم سياسىسيد حامد ترابى
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