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این اردیبهشت هم کوله بارش را بست و بی آمدن تــــــو رفت ...
حرفهای تشنه کامی ام در خـلـوت تـنهـایی روزگاران پـوســید ...

از بس نیامدی تا بگویمت دردهای بی شمار انتظارم را ...
اینجا اسماعیل مان بخوان؛ تا در بزم ابراهیمی تو به قربانگاه شویم...

و در پای تو سر و جان فدا کنیم...
از این اندوِه خشک کویر چشم ها، به که باید پناه برد؟

دیریست حرف هایم را می خورم و از غم تو،
نگاهم رو به آسمان است و بغضم لبریز از سکوتی دردآلود...
آه که چقدر خوب است باشی و من بگویم دوستت دارم،
تا نباشی، و من در بی تویی ها، دوستت داشته باشم... 

اصِل دوست داشتن، در حضور تو برجاست...
اما، دوست داشتنت پس از ظهور، چیز دیگریست...

اشک، شوِق چشم است...
و باران، شاید_ شوِق آسمان...

ابرهای آسمان، مشتاق فروآمدن توست...
و عمق دیده های من در انتظاِر شوقی دگرباره...

هر کدام ببارند...
دل من و آسمان می رسد به اوج...

همیشه شوق دارد چشمانم _ برای روزی که ، باران ببارد...
دلـــم می خواهد،

تــو باشی و
آنگاه،

هوای دل، بشود دلـــخواه...
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 

امیرالمومنین علیه السالم فرمود : 
ٍة َشدیَدٍة َو َمذاَقٍة َمیرة«  قَّ َ ة َو ِان اکَن ذا َم�ش یِل اجلَنَّ ّن احِمُلُک ِان شاَء اهلُل َع  َس�ب ن َاَطعُتمون َفِ »َفِ

اگر از من اطاعت کنید، من شما را به بهشت میرسانم اگرچه این کار برای شما، بسیار دشوار و بسیار سخت و تلخ است 
 )نهج البالغه - خطبه 156(

مــردم جهــان در برهــه هــای زمانــی گوناگــون روشــهای براندازانــه گوناگونــی را در مقابــل حکومــت هــا و دولتهــا 
تجربــه کــرده انــد . ادبیــات مســلحانه و برانــدازی ســخت پــس از فروپاشــی شــوروی در دهــه 1990 کــم کــم جــای 

خــود را بــه روش هــای نــرم و فروپاشــی سیاســی و اجتماعــی داد.  
ــران کــه دارای ریشــه هــای عمیــق  ــه در ای ــت فقی ــر والی ــی ب ــوع انقــالب اســالمی و اســتقرار نظــام مبتن ــا وق ب
تاریخــی و اعتقــادی ایرانیــان اســت ، دشــمنی و معارضــه بــا والیــت فقیــه بــه یــک اصــل در سیاســت نظام اســتکبار 
تبدیــل شــد . ایــن سیاســت بــا توجــه بــه اقتضائــات زمــان ، شــکل هــای متفاوتــی از خــود نشــان داده و رفتــه رفتــه 

پختــه تــر شــده اســت . 
تــا قبــل از فتنــه 1388 تمــام هــدف بــر روی زدن اصــل والیــت فقیــه متمرکــز بــود امــا بــا درخشــش ســیمای 
ناشــناخته شــخص امــام خامنــه ای و نــاکام نهــادن طــرح پیچیــده دشــمن در ایــن فتنــه ، هدفگــذاری نظــام ســلطه 
از اصــل والیــت فقیــه بــه شــخص ولــی فقیــه تغییــر یافــت . در طــرح ســتیز بــا والیــت فقیــه کــه روی اصــل والیــت 
و شــخصیت و شــخص ولــی فقیــه متمرکــز شــده اســت ایــن اهــداف دنبــال میشــود : تشــکیک در اصــل والیــت 
فقیــه و مشــروعیت زدایــی از آن ، زیــر ســوال بــردن شــخصیت حقوقــی ولــی فقیــه ، اعتبارزدایــی از شــخص ولــی 

فقیــه و القــای عــدم اعتمــاد جامعــه بــه ایشــان .
ــی فقیــه  ــرای ناکارآمــد جلــوه دادن ایــن نظــام ، ول ــل تمــام تــالش هــای دشــمنان خارجــی و داخلــی ب در مقاب
توانســته اســت بیــن مراکــز قــدرت در نظــام جمهــوری اســالمی تــوازن برقــرار کنــد و مانــع از حاکمیــت مطلــق 
یــک جریــان خــاص و انســداد سیاســی و تــک صدایــی شــود . ولــی فقیــه در کنــار اداره جامعــه و مقابلــه بــا هجمــه 
هــای وســیع اســتکبار بــه حقــوق ملــت ، همچنــان درحــال بازتعریــف جایــگاه والیــت و امامــت و آمــاده ســازی 

افــکار بــرای عصــر آرمانــی تمــدن اســالمی اســت . 
ــا ســایر حکومــت  ــوع نظــام و رهبــری جامعــه اســت کــه ب اصلــی تریــن عنصــر شــکل گیــری تمــدن اســالمی ن
هــای مــادی تفــاوت اساســی دارد . هــدف اصلــی در ایــن حاکمیــت آرمانــی بــا توجــه بــه جهــان بینــی توحیــدی 
آن و نــگاه آن بــه مبــدا و معــاد کــه اعتقــاد بــه جهــان پــس از مــرگ و زندگــی ابــدی در آن دارد ، رســاندن انســان 

بــه ســعادت اخــروی اســت . 
 رهبــر فرزانــه انقــالب بــا شــجاعت ، وظایــف رهبــر جامعــه را بــا توجــه بــه کالم معصومیــن علیهــم الســالم اینگونــه 
بیــان مــی کنندکــه در حکومــت اســالمی کــه برگرفتــه از تعالیــم اســالم نــاب شــیعی اســت ، امــام جامعــه جــز 
ــرای  ــا ب ــان چیــزی نمــی خواهــد و اطاعــت از او صرف ــرای ســعادت آن ــوده ملتهــا و تــالش ب ــرای ت خیرخواهــی ب

عاقبــت بخیــر شــدن خــود مــردم اســت . 
ــا حــّکام دیگــر در همیــن اســت: حاکــم اســالمی میخواهــد کاری کنــد کــه مــردم بــه   »فــرق حاکــم اســالمی ب
بهشــت برســند؛ بــه ســعادت حقیقــی و اُخــروی و عقبائــی برســند؛ ]لــذا[ راه هــا را بایــد همــوار کنــد. اینجــا بحــِث 
زور و فشــار و تحمیــل نیســت؛ بحــِث کمــک کــردن اســت. فطــرت انســانها متمایــل بــه ســعادت اســت، مــا بایــد 
راه را بــاز کنیــم؛ مــا بایــد کار را تســهیل کنیــم بــرای مــردم تــا بتواننــد خودشــان را بــه بهشــت برســانند؛ ایــن 

وظیفــه ی مــا اســت« )بیانــات 1393/2/23(
ایشــان تاکیــد مــی کننــد کــه حتــی تــالش بــرای بهبــود معیشــت مــردم نیــز بــرای رســاندن آنــان بــه بهشــت 
اســت زیــرا فقــر ، انســان را بــه فســاد و کفــر مــی کشــاند . آبــاد کــردن دنیــا و رســیدن بــه قلــه هــای مــادی یکــی 
از اهــداف جامعــه اســالمی اســت ولــی همــه هــدف آن نیســت . » اگــر زندگــی مــا در دنیــا زندگــی خوبــی باشــد، 

اّمــا لحظــه ی مــرگ مــا لحظــه ی بدبختــی و روســیاهی مــا باشــد، چــه فایــده دارد؟« )بیانــات 1393/2/23(
داشــتن چنیــن دیدگاهــی نســبت بــه امــام جامعــه و بــاور بــه تفــاوت او بــا ســایر حاکمــان دنیاطلــب و شــناخت 
درســت نســبت بــه اعمــال و افــکار او مــی توانــد آینــده ای روشــن را بــرای جامعــه رقــم بزنــد و تمــام تــالش هــای 
دشــمنان خارجــی و داخلــی را بــرای رســیدن بــه اهــداف مســتکبرانه یــا بوالهوســانه کــه نتیجــه ای جــز تحقیــر و 

نابــودی بــرای ملــت مــا نــدارد ، نــاکام بگــذارد.  
شــاید عمــل بــه خواســته و امــر رهبــر بــرای مــردم ســخت باشــد ولــی طبــق فرمــوده حضــرت علــی علیــه الســالم 
اطاعــت از ایــن امــر ســخت و تلــخ ، آنــان را بــه نیکوتریــن ســرانجام خواهــد رســاند . اینهمــه فــداکاری کــه توســط 

شــهیدان از صــدر اســالم صــورت گرفــت نــه بــرای دنیــا کــه بــرای رســیدن بــه ســعادت آخــرت بــود .
یادمــان باشــد در روزگاری زندگــی مــی کنیــم کــه از نعمــت حضــور و ظهــور امــام معصــوم علیــه الســالم محــروم 
هســتیم و تــا از امتحانــات الهــی ســربلند بیــرون نیاییــم و اطاعــت از ولــی امــر را ثابــت نکنیــم از نعمــت ظهــور 

بهــره منــد نخواهیــم شــد . 
نگذاریم که در دفاع از جایگاه امامت ، امام جامعه تنها بماند .... 

ُرون« ِ �ظ �تَ ِظُروا ِإنَّ ُمْ رًا ُقِل ا�ظْ�تَ ْ َسَبْ يف  إيامِنا َخ�ي
َ
ْو ك

َ
ُل أ َ�تْ ِمْ َقْ سًا إيامُنا َلْ َتُكْن آَم�ظ ْ �ظ َفُع �ظَ  »ال َي�ظْ

»ایمان آوردن افرادي که قباًل ایمان نیاوردند یا در ایمانشان عمل نیکي انجام نداده اند، سودي به حالشان نخواهد داشت.
 بگو  انتظار بکشید ما هم انتظارمي کشیم.«  )قرآن کریم - سوره انعام - آیه 158(
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»عــزم ملـّـی و مدیریـّـت جهــادی« در ســال 93 بــه عنــوان شــعار 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــزی نیس ــن چی ــا ای ــود، اّم ــی ش ــرح م مط
ســال 93 باشــد؛ ایــن هویـّـت مــا اســت، ایــن حیثّیــت مــا اســت، 
ایــن آینــده ی مــا اســت، ایــن ترســیم کننــده ی سرنوشــت مــا 

اســت. 
اگــر عــزم ملّــی بــود، اگــر مدیریّــت جهــادی بــود، اقتصــاد هــم 
پیشــرفت مــی کنــد، فرهنــگ هــم پیشــرفت مــی کنــد؛ و ملّتــی 
کــه اقتصــاد پیشــرفته داشــته باشــد و فرهنــگ پیشــرفته داشــته 

باشــد، در اوج قــرار مــی گیــرد و تحقیــر نمــی شــود. 

مــا را قبــل از انقــالب دههــا ســال تحقیــر کردنــد؛ ملـّـت ایــران با 
ایــن ســابقه، بــا ایــن تمــّدن کهــن، بــا اینهمــه میــراث فرهنگــی 
ــف در  ــای مختل ــته ه ــمند در رش ــه دانش ــن هم ــا ای ــق، ب عمی
طــول تاریــخ، کارش بــه جایــی رســید کــه حاکمــان ایــن ملّــت 
بــرای کارهــای اساســی کشــور بایــد ]کســانی را [ مــی فرســتادند 
ســفارت انگلیــس و ســفارت آمریــکا، از ســفیر انگلیــس و ســفیر 

آمریــکا اجــازه میگرفتنــد؛ تحقیــر یــک ملّــت بیشــتر از ایــن؟ 

آن روزی کــه در اروپــا و غــرب از دانــش خبــری نبــود، آن روزی 
ــم  ــورها حاک ــر آن کش ــه ب ــی کلم ــای واقع ــه معن ــل ب ــه جه ک
بــود، ایــران، فارابــی هــا و ابــن ســینا هــا و محّمــد بــن زکریّــای 
رازی هــا و شــیخ طوســی هــا و ایــن شــخصّیتهای عظیــم را بــه 
دنیــا عرضــه کــرده اســت؛ ایــن میــراث مــا اســت، ایــن گذشــته 
ــد اجــازه  ــا نبای ــر مــی شــدیم؛ م ــد تحقی ــا نبای ــا اســت، م ی م
میدادیــم کــه قدرتهــای غارتگــر جهانــی بیاینــد اقتصــاد مــا را در 
دســت بگیرنــد، نفــت مــا را ببرنــد، منابــع مــا را تصــّرف بکننــد، 
از لحــاظ سیاســی و اجتماعــی هــم ملّــت مــا را تحقیــر بکننــد؛ 

اّمــا ایــن اتّفــاق افتــاد. 

اگــر ملّــت ایــران بخواهــد جایگاه شایســته ی خــود را پیــدا بکند، 
ایــن جایــگاه تعریــف شــده اســت. مــن مکــّرر گفتــه ام، ملـّـت مــا 
بایــد بــه جایــی برســد کــه دانــش پژوهــان عالَــم، بــرای اینکــه 
ــان  ــور باشــند زب ــد، مجب ــدا کنن ــم دســت پی ــه هــای عل ــه قلّ ب

فارســی یــاد بگیرنــد؛ ایــن یــک جایــگاه تعریــف شــده اســت. 
مــا ممکــن اســت پنجــاه ســال دیگــر بــه اینجــا برســیم؛ باشــد. 
اگــر بخواهیــم بــه ایــن جایــگاه تعریــف شــده دســت پیــدا بکنیم، 
راه آن ایــن اســت کــه از دانــش، از هــوش، از قــدرت تحــّرک باال، 
از قــدرت ابتــکار و از عــزم راســخ در همــه ی بخشــها اســتفاده 
کنیــم و بهــره بگیریــم. بایــد اقتصــاد را بــاال آورد، و بــاال آمــدن 
ــد؛  ــه مفی ــن اســت، ن ــه ممک ــی، ن ــد فرهنگ ــدون رش اقتصــاد ب

فرهنــگ هــم بایســتی تعالــی پیــدا کنــد، ترّقــی پیــدا کنــد. 
اســت،                                    مــا  زندگــی  شــعار  امســال،  شــعار  بنابرایــن 

اســت.  مــا  همیشــگی  شــعار 
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ــت  ــه برک ــه ب ــی ک ــم مهم ــی از مفاهی یک
 ، آن  نــاب  گفتمــان  و  اســالمی  انقــالب 
وارد فضــای ادبیــات سیاســی کشــورمان ، 
منطقــه و حتــی جهــان شــده اســت ، مفهــوم 
ایــن  از  درســت  اســت.درک  »مقاومــت« 
ــر  ــه بهت ــری هرچ ــور بکارگی ــوم ، بمنظ مفه
آن در منــش سیاســی ، فرهنگــی ، اقتصــادی 
و... نیازمنــد تبییــن صحیــح آن و جلوگیــری 

ــت. ــی آن اس ــف مفهوم از تحری
ــادل  ــوان مع ــی ت ــت م ــت« را در لغ »مقاوم
ــداری« ، »ایســتادگی«  ــد »پای ــری مانن تعابی
و... دانســت.این ترجمــان نــه چنــدان کامــل 
ــب  ــت موج ــن اس ــرایطی ، ممک ــت ش ، تح
ــود و  ــت ش ــوم مقاوم ــوء برداشــتی از مفه س
معنــای آن را بــه شــکلی ابتــر منتقــل کنــد.و 
آن ایــن اســت کــه ممکــن اســت بــه اشــتباه 
، در اذهــان واژه ی »مقاومــت« بــا مضامینــی 
چــون ایســتادن در یــک نقطــه و صرفــاً دفــاع 
کــردن ، در جــا زدن و تحمــل ســختی و 
در  همــواره  و  بــودن  منفعــل   ، مصیبــت 
موضــع واکنــش بــودن و تعابیــر ایــن چنینــی 
همــراه شــود.که از نظــر نگارنــده ایــن مســئله 
نــه تنهــا صحیــح نیســت بلکــه ظلمــی اســت 

ــن مفهــوم بلنــد و ژرف. در حــق ای
آن چیــزی کــه از گفتمــان انقــالب فهمیــده 
مــی شــود و در مــوارد متعــددی تجربه شــده 
ــی  ــت الگوی ــه مقاوم ــت ک ــن اس ــت ، ای اس
اســت کــه در آن بــر اصــول پافشــاری شــده 
ــه  ــه ب ــا پیشــروی و حمل ــال ب ــن ح و در عی
ــود. ــی ش ــاع م ــی  دف ــو ، از مبان ــمت جل س

ــا  ــت ام ــاع اس ــل دف ــت اه ــه ی مقاوم جبه
ــده  ــش دهن ــاً واکن ــِل صرف ــه ی منفع جبه
ــه  ــت بلک ــل نیس ــرف مقاب ــات ط ــه تعرض ب
ــرای  ــه« دانســته و ب ــاع را »حمل ــن دف بهتری
ــر داشــته  ــای خــود ، ب ــت از داشــته ه صیان
هــا متوقــف نشــده و بــه ســوی جلــو حرکــت 

مــی کنــد.
تجربــه ســی و چندســاله ی انقــالب اســالمی 
نمونــه هــای زیــادی از بــه منحصــه ی ظهــور 
رســیدِن ایــن ویژگــِی »مقاومــت« را بــه 

عینــه دیــده اســت.
ــک  ــر ی ــدس در براب ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــوان  ــی ت ــی را م ــار خارج ــام عی ــاوز تم تج
ــایه ی  ــرفت در س ــوی پیش ــه ای از الگ نمون
مقاومــت دانســت.فتوحات شــگرف رزمندگان 
در عملیــات هــای مختلــف و حتــی پیشــروی 
ــم در  ــاوز ، آن ه ــور متج ــاک کش ــا در خ ه
ــزات  ــی از لحــاظ تجهی ــر جنگ شــرایط نابراب
و حمایــت هــای خارجــی ، و نهایتــاً پیــروزی 

ــا  ــعار و ب ــا ش ــرد ، ب ــن نب ــز در ای افتخارآمی
ــت. ــوده اس ــت« ب ــوی »مقاوم ــت از الگ تبعی

ــال و  ــام انفع ــه از آن پی ــه ن ــی ک ــا مقاومت ام
ناتوانــی منتقــل مــی شــود و نــه اینکــه فقــط 
خبــر از دفــاع کــردن و واکنــش دادن اســت ، 
بلکــه مقاومتــی کــه رنــگ و بــوی موفقیــت ، 

ــو دارد. ــه جل پیشــروی و حرکــت روب
جمهــوری  خارجــی  سیاســت  ی  عرصــه 
ــل ذکــِر دیگــری  ــه ی قاب اســالمی نیــز نمون
اســت.در ایــن عرصــه هــم هــر کجــا خطــوط 
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــالمی و انق ــوری اس جمه
ــد  ــق شــده ان ــم منطب ــر ه ــک و ب ــم نزدی ه
، رگــه هــای پیشــرفت در ســایه ی مقاومــت 

ــت. ــوده اس ــودار ب نم
ــته  ــده ی هس ــوان  پرون ــه میت ــوان نمون بعن
ای ایــران را کــه در طــول ســالیان اخیــر بــه 
ــالمی و  ــالب اس ــان انق ــوای می ــوع دع موض
غــرب تبدیــل شــده ، میــداِن بــروز و ظهــور 
ایــن صفــت مشــخصه ی »مقاومــت« ، یعنــی 
ــت. ــت« دانس ــایه ی مقاوم ــرفت در س »پیش

ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــام  ــاوز تم ــک تج ــر ی در براب
ــوان  ــی ت ــی را م ــار خارج عی
ــرفت  ــوی پیش ــه ای از الگ نمون
در ســایه ی مقاومــت دانســت.

ــدگان  ــگرف رزمن ــات ش فتوح
ــف و  ــای مختل ــات ه در عملی
حتــی پیشــروی هــا در خــاک 
ــم در  ــاوز ، آن ه ــور متج کش
شــرایط نابرابــر جنگــی از 
ــت  ــزات و حمای ــاظ تجهی لح
هــای خارجــی ، و نهایتــًا 
ــن  ــز در ای ــروزی افتخارآمی پی
نبــرد ، بــا شــعار و بــا تبعیت از 
الگــوی »مقاومــت« بوده اســت

ــش  ــف در ک ــای مختل ــرد ه ــه ی رویک تجرب
و قــوس ماجراهــای ایــن پرونــده ی حســاس 
ــوری  ــی جمه ــت خارج ــه ی سیاس در عرص
ــج  ــا و نتای ــی ه اســالمی و مقایســه ی ویژگ
هریــک از ایــن رویکــرد هــا بــه وضــوح 

ــازد. ــی س ــن م ــئله را روش مس
ــخ نشــنان داد و مــی دهــد کــه نتیجــه  تاری
ی رویکــرد بــه اصطــالح تنــش زدا و غریبــه 
ــف ،  ــز توق ــزی ج ــت چی ــوم مقاوم ــا مفه ب

ــوده  ــینی نب ــب نش ــی عق ــا زدن و حت درج
ــت  ــه در آن مقاوم ــردی ک ــت.یعنی رویک اس
وجــود نــدارد برخــالف بــاور غلــط عــده ای ، 
ــا عــزت و ســرافرازی و المــان هــای  ــه تنه ن
معنــوِی ایــن چنینــی در آن دیــده نمیشــود 
کــه پیشــرفت و کامیابــی مــادی ای هــم بــه 

ــدارد. ــال ن دنب
امــا از آن طــرف تجربــه ی چندســاله ی 
رویکــرد مقاومــت محور در مســئله ی هســته 
ای ، عــالوه بــر در برداشــتن مضامیــن بلنــدی 
ــدان  ــی و...، در می ــزت مل ــدار و ع ــون اقت چ
عمــل و عرصــه فنــی مســئله هــم همــراه بــا 

ــوده اســت. پیشــرفت و موفقیــت مــادی ب
اعتــراف  مــورد  اخیــراً  کــه  ای  مســئله 
دشــمنان انقــالب هــم قــرار گرفتــه اســت.با 
ایــن مضمــون کــه »ایرانــی هــا همزمــان بــا 
مذاکــرات قبلــی )رویکــرد مقاومــت محــور( ، 
برنامــه هســته ای خــود را جلــو مــی بردنــد 
ــس از ده  ــش زدا( پ ــرد تن ــاال )رویک ــا ح ام
ــم!« ــف کنی ــرا متوق ــم آن ــته ای ــال توانس س

خالصــه کالم اینکــه در ادبیــات سیاســی 
»مقاومــت«  مفهــوم   ، انقــالب  گفتمــان 
، نــه فقــط همــراه بــا مضامینــی چــون 
ــت از  ــرای صیان ــر ســر اصــول ب ــداری ب »پای
عــزت و اقتــدار« کــه متضمــن پیــروزی هــا و 
کامیابــی هــای مــادی اســت.مقاومت نــه تنها 
از داشــته هــا محافظــت مــی کنــد کــه بــرای 
رســیدن بــه خواســته هــا هــم پیشــروی مــی 
ــا از  ــاع« اســت ام ــت اگرچــه »دف کند.مقاوم
ــی  ــردی تهاجم ــه و دارای رویک ــس حمل جن
اســت.این رویکــرد الزمــه و حتــی مــی تــوان 
گفــت تنهــا راه پیشــرفت حقیقــی اســت 
کــه وجــود جوهــره ی آن در هــر عرصــه ای 
ــد  ــد پیشــرفت در آن عرصــه را نوی ــی توان م
دهد.یــک روز در جنــگ ســخت حماســه 
ــک روز در  ــازد ، ی ــی س ــدس را م ــاع مق دف
ــا  ــد پیشــرفت ه ــی توان ــی م عرصــه ی علم
ــد و  ــم بزن ــته ای را رق ــتاوردهای هس و دس
ــتاوردها  ــی از آن دس ــه ی دیپلماس در عرص
صیانــت کنــد و حتــی ایــن جوهــره یــک روز 
ــود و  ــاد ش ــره ی اقتص ــد وارد پیک ــی توان م

ــازد. ــی« را بس ــاد مقاومت »اقتص
ــات و  ــه ی مباه ــط مای ــه فق ــت« ن »مقاوم
عــزت و نــه تنهــا متضمــن حفــظ داشــته هــا 
، کــه »رمــز پیشــرفت« ، پیــروزی و کامیابــی 
اســت.»مقاومت« ؛ ایســتادِن بــه معنــی توقف 

نیســت ، مقاومــت ، »پیشــروی« اســت.

mahdiyar85 :نویسنده

نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران 
 1393 اردیبهشــت   31 6چهارشــنبه 

http://www.afsaran.ir/profile/mahdiyar85


نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران 
 1393 اردیبهشــت   31 7چهارشــنبه 

برای دانلود اینفوگرافی در اندازه بزرگ از لینک زیر استفاده نمایید:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26327/Khamenei.ir_26327_B.zip

»کلیــد حــل مشــکالت کشــور، بهره بــرداری خردمندانــه از امکانــات داخلــی و ظرفیــت 
ــه بیــرون از ظرفّیــت داخلــی کشــور ندوزیــم« درون زای کشــور اســت. امیدمــان را ب

  امام خامنه ای در دیدار با هیئت دولت  06/ 06/ 1392

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/26327/Khamenei.ir_26327_B.zip


ســال  مــاه  دی 
کــه  بــود  گذشــته 

ــی  ــن روحان ــتند »م مس
هســتم« ، ســاخته گــروه 

رســانه ای شــفق ، را کــه بــرای 
ــون اینترنتــی  ــار در تلوزی اولیــن ب

ــران(  ــی افس ــبکه اجتماع ــان )ش آرم
ــتان  ــاق دوس ــه اتف ــد ، ب ــی ش ــران م اک

ــردان  ــود کارگ ــازی( خ ــور )مج ــا حض و ب
ــم و در همــان پخــش  مســتند مشــاهده کردی

زنــده ی مســتند بازخــور مثبــت و تقدیــر و 
ــن  ــل ای ــان و عوام ــه ایش ــود را ب ــکرهای خ تش

مســتند تقدیــم کردیــم.

جنجــال هــای رســانه ای ایــن روزهــا در روزنامــه 
ــالح  ــه اصط ــره اِی ب ــای زنجی ــایت ه ــا و س ه
ــی  ــتند و همراه ــن مس ــه ای ــت علی ــی دول حام
رســانه هــای معانــد خارجــی بــا آنهــا و همچنین 
موضــع گیــری هــای همــراه بــا »رنــگ پریدگــی 
سیاســی« بعضــی از مســئولین ، باعــث شــد 
دوبــاره مســتند را ببینــم و الزم بدانــم نکاتــی را 

ــم. ــرض کن ــاره آن ع درب
ــی  ــا م ــه ادع ــه ک ــالف آنچ ــتند برخ ــن مس ای
ــی  ــور م ــس جمه ــب رئی ــه تخری ــه ب ــود ن ش
ــال  ــکار و افع ــه اف ــدی ب ــی نق ــه حت ــردازد و ن پ
وی وارد مــی کنــد بلکــه صرفــاً زندگــی سیاســی 
ــه از دو  ــی ک ــی کند.روایت ــت م ــان را روای ایش
ــرض  ــه ع ــوده ک ــده ای نب ــایند ع ــه خوش جنب

ــرد. ــم ک خواه

ــکلی  ــه ش ــتند ، ب ــن مس ــر در ای ــر حقی از نظ
ــی  ــد زندگ ــری از دو بُع ــوب ، تصوی ــبتاً مطل نس

ــد. ــه میده ــی ارائ ــر روحان ــی دکت سیاس

»شــیخ دیپلمــات« لقبــی اســت کــه دکتــر 
ــرم  ــود و بنظ ــی ش ــناخته م ــا آن ش ــی ب روحان
و  »شــیخ«  وجــِه  دو  از  تصویــری  ی  ارائــه 
»دیپلمــات« بــودن دکتــر روحانــی در ایــن 
مســتند موجــب موفقیــت ایــن اثــر و در نتیجــه 
ــه آن  ــا علی ــری ه ــی و موضــع گی ســنگ پراکن

ــت. ــده اس ش

پرداختــن بــه زوایایــی از زندگــی دکتــر روحانــی 
ــی ایشــان ، وجــه اول  و مواضــع و ســوابق انقالب
ــری ،  ــه تعبی ــا ب شــخصیت سیاســی ایشــان و ی
ــل توجــه  ــودن ایشــان اســت کــه قاب »شــیخ« ب
بــود و بنظــرم دلیــل عمــده ی بخشــی از هجمــه 
هــا از ســوی برخــی رســانه هــای اطــالح طلــِب 
حامــی دولــت بــه ایــن مســتند ، نــه گالیــه بــه 
انتقــادی بــودِن ایــن مســتند ، کــه ناخشــنودی 
ــی  ــد زندگ ــن بع ــان ای ــا از بی ــانه ه ــن رس ای
ــه آن  ــر ب ــه کمت ــور ، ک ــس جمه ــی رئی سیاس

ــوده اســت. پرداختــه شــده ، ب

تولــد در خانــواده ای مذهبــی ، عالقــه بــه 
ــت  ــال در نهض ــور فع ــوزوی ، حض ــل ح تحصی
انقــالب اســالمی از همــان ســال هــای ابتدایــی 
، ســخنرانی هــای تبلیغــی و سیاســی خــط امــام 
انقــالب ، ســخنرانی  از  خمینــی )ره( پیــش 
انقالبــی و تاریخــی ایشــان در مراســم ختــم حاج 
آقــا مصطفــی خمینــی در مســجد ارک ، فعالیــت 
هــای سیاســی و انقالبــی ایشــان بعــد از انقــالب 
اســالمی نظیــر کمــک بــه ســامان دهــی ارتــش 
ــاب  ــردن حج ــاری ک ــرح اجب ــرای ط ــاًل اج )مث
بــرای کارکنــان زن ارتــش( و... مــواردی بــود کــه 
ــه از ســوی  ــر کشــیده شــد.مواردی ک ــه تصوی ب
ــه آن  ــر ب ــروز رئیــس جمهــور کمت ــان ام اطرافی
اشــاره شــده بــود و شــاید همیــن پرداختــن بــه 
ــده  ــایند ع ــه خوش ــوده اســت ک ــن مســائل ب ای
ای نبــوده و موجــب ایــن حمــالت شــده اســت.

اشــاره بــه رأی مخالــف حســن روحانــی ، نماینده 
مجلــس ، بــه نخســت وزیــری مجدد میرحســین 
موســوی و یــا نمایــش قســمتی از یــک مناظــره 
ــی در آن  ــن روحان ــه حس ــالب ک ــل انق در اوای
ــن  ــی ای »روحانیــت و ســپاه« را نهادهــای انقالب
ــا نقــش برجســته ی  ــد و ی ــی خوان ســرزمین م
دکتــر روحانــی در کنتــرل آشــوب های ســال 78 
بــا دســتور بــه ورود بســیج بــه قائلــه و همچنیــن 
ــر 78 )  ــی 23 تی ســخنرانی ایشــان در راهپیمای
ــای  ــوان آن روز را »9 دِی آشــوب ه ــی ت ــه م ک
ســال 78« دانســت( و ذکــر ایــن مســئله درمورد 
ــر از آن  ــت ت ــا پس ــن ه ــه »ای ــگران ک اغتشاش
هســتند کــه برانــداز نــام گیرنــد« ، همــه و همــه 
بــرش هایــی از تاریــخ زندگــی سیاســی رئیــس 
ــنیدن و  ــه ش ــود ک ــورمان ب ــی کش ــور فعل جمه

مــی  آنهــا  دیــدن 
توانــد بــرای خیلــی 
ــب توجــه باشــد. ــا جال ه
ــا ایــن اشــارات کــه  امــا گوی
موجــب آشــنایی بیشــتر طیفــی 
از هــواداران رئیــس جمهــور فعلــی 
ــی  ــان م ــا ایش ــان ب ــوص جوان ، بخص
ــی در  ــی برخ ــع سیاس ــا مناف ــود ، ب ش
تضــاد بــوده و درنتیجــه بــه کام شــان تلــخ 

آمــده اســت.

ــک  ــره ی دیپلماتی ــرا چه ــر ماج ــد دیگ ــا بُع ام
ــات«  ــیخ »دیپلم ــان ش ــا هم ــی ی ــر روحان دکت

ــت. اس

اشــاره بــه حضــور و نقــش آفرینــی دکتــر 
روحانــی در ماجــرای »ایــران گیــت« شــاید 
ــتند  ــن مس ــش ای ــن بخ ــز تری ــال برانگی جنج

ــد. ــوده باش ب

حضــور غیــر رســمی دیپلمــات هــای امریکایــی 
)بــا پاســپورت هــای ایرلنــدی( در ایــران کــه در 
ــه  ــره و معامل ــت مذاک ــب درخواس ــر در قال ظاه
بــا ســران ایرانــی بــر ســر آزادی گــروگان هــای 
امریکایــی در لبنــان در عــوض فــروش ســالح بــه 

ایــران در ســال هــای جنــگ اتفــاق افتــاد.

ریــگان رئیــس جمهــور وقــت امریــکا کــه بعدهــا 
ــه  ــراری رابط ــفر را »برق ــن س ــی ای ــدف اصل ه
ــران«  ــده ای ــی آین ــران احتمال ــا رهب ــب ب مناس
قلمــداد مــی کنــد ، مشــاور عالــی امنیــت ملــی 
خــود ، رابــرت مــک فارلیــن ، را بــه همــراه یــک 
ــکل  ــه ش ــک ب ــک کی ــده و ی ــا ش ــل امض انجی
»کلیــد« و بــا نمــاد کلیــد قفــل گشــای روابــط 
ایــران و آمریــکا ، بــه مالقــات مقامــات بلندپایــه 
ــرت  ــت حض ــا مدیری ــا ب ــتد ام ــی فرس ــران م ای
ــران از  ــی ای ــئوالن عال ــاع مس ــا امتن ــام و ب ام
ــی  ــا امریکای ــی ب ــن چنین ــه ی ای ــدار مخفیان دی
ــی  ــزب سیاس ــرای وی و ح ــی ب ــا ، افتضاح ه
ــی  ــا جای ــد ت ــی آی ــار م ــه ب ــکا ب اش در امری
ــاکام ایــن ماجــرا  کــه مــک فارلیــن دیپلمــات ن
دســت بــه خودکشــی مــی زنــد و ویلیــام کیســی 
ــه در  ــیا ، در حالیک ــازمان س ــت س ــس وق ، رئی
جلســه دادگاه، مشــغول ادای توضیحــات دربــاره 
رســوایی ایــران گیــت بــود، دچــار ســکته مغــزی 
ــد. * ــی ده شــده و جــان خــود را از دســت م

ــق  ــام محق ــران نظ ــا س ــا ب ــی ه ــدار امریکای دی
نمــی شــود امــا بــا مدیریت هاشــمی رفســنجانی 
ــران  ــی در ته ــس ، مذاکرات ــت مجل ــس وق ، رئی
ــده  ــمی آم ــرات هاش ــود.در خاط ــی ش ــام م انج

اســت:

از  روایـتـــی 
ــات  ــیخ دیپلم ش
چــه کســانی را 
عصبانــی کــرد؟
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روایتــی از شــیخ دیپلمــات چــه کســانی را عصبانــی کــرد؟     
ــم  ــه را نپذیری ــد هدی ــرار ش »ق
و مالقــات ندهیــم و مذاکــره را 
ــر  ــادی و دکت ــر ه ــطح دکت در س
روحانــی و مهدی نــژاد مخفــی 
ــدود  ــرات[ مح ــم و ]مذاک نگهداری
ــکای  ــای آمری ــاله گروگانه ــه مس ب
ــاک و  ــات ه ــان و دادن قطع در لبن
ــد[.  ــر اسلحه]باش ــم دیگ ــد قل چن
ــره در  ــان مذاک ــتر خواه ــا بیش آنه

مســائل کلــی و سیاســی اند.« 

ــا از نقــش و  ــی ه ــای امریکای ــت ه اگرچــه روای
ــن  ــی در ای ــن روحان ــای حس ــری ه ــع گی موض
مذاکــرات بیــش از ایــن هاســت و بعنــوان نمونــه 

مــک فارلیــن بعــد هــا مــی گویــد:

»امــا از تمایــِل )روحانــی(... صحبت هــا، مصمــم 
بــودن، و بیــاِن آگاهانــه ی راه ممکــن بــرای روابط 
همــراه بــا همــکاری پایــدار، اعتقــاد دارم باالخــره 
ــم، و ایــن  ــی مناســب را یافته ای یــک مقــام ایران
خــوب اســت.« و همچنیــن آمریکایی هــا مدعــی 
هســتند روحانــی بــه آنهــا گفتــه اســت: »روابــط 
ــاید  ــت. ش ــد اس ــیار ب ــت. بس ــک اس ــان تاری م
دوســت نداشــته باشــید بشــنوید ولــی صراحتــاً 
ــدی  ــراد تُن ــا، اف ــم. ایرانی ه ــه شــما بگوی ــد ب بای
ــب باشــند:  ــه مراق هســتند.« وی هشــدار داد ک
ــردا  ــم ف ــت، نمی خواهی ــک دول ــوان ی ــه عن »ب
ــدرت  ــر ق ــر س ــم ب ــویم. می خواهی ــرنگون ش س
بمانیــم و مشــکالت فیمابیــن را حــل کنیــم.« *

ــط  ــتم« فق ــی هس ــن روحان ــتند »م ــا در مس ام
ــاب  ــی و جن ــر روحان ــود دکت ــرات خ ــه خاط ب

ــت. ــده اس ــتناد ش ــمی اس هاش

ــی  ــا امریکای ــه ب ــالت محرمان ــرات و معام مذاک
هــا در جریــان ایــران گیــت ، بــا مدیریــت 
ــی  ــر روحان ــرای دکت ــا اج ــمی و ب ــاب هاش جن
ــه ی  ــی در وجه ــه ی عطف ــوان نقط ــاید بت را ش
دیپلماتیــِک شــیخ دیپلمــات ، دکتــر حســن 

روحانــی ، برشــمرد.

»مجمــع  عنــوان  تحــت  جلســاتی  تشــکیل 
عقــال« در مجلــس و طــرح و برنامــه ریــزی بــرای 
پایــان دادن بــه جنــگ از ســوی دکتــر روحانــی 
و جمعــی از نماینــدگان مجلــس و گالیــه ی 
ــه در  ــپاه ک ــت س ــده وق ــی فرمان ــن رضای محس
جبهــه هــا و درگیــر جنــگ بــوده اســت ، از ایــن 
مســئله و نامــه وی بــه امــام ، مســئله ی دیگــری 
اســت کــه در مســتند بــه آن اشــاره مــی شــود 
و وجهــه ی صلــح طلبانــه ی !دیپلماتیــک دکتــر 

روحانــی و جنــاب هاشــمی در ایــن مســئله هــم 
بــه نمایــش در مــی آیــد.

ــی  ــر سیاس ــه ی عم ــن قضی ــم تری ــاً مه و نهایت
و دیپلماتیــک دکتــر روحانــی کــه در ایــن 
مســتند بــه آن پرداختــه مــی شــود ، مســئله ی 
ــاد  ــه ی ســعد آب ــرات هســته ای و عهدنام مذاک
ــته ای  ــت هس ــق صنع ــه ی آن تعلی و در نتیج

ــت. ــورمان اس کش

مذاکراتــی کــه اروپایــی هــا بــا گســتاخی و 
فریبــکاری تمــام در تهــران طــرف ایرانــی را 

پــای توافقنامــه ای مــی نشــانند کــه نتیجــه ی 
ــی«  ــیر غرب ــه تفس ــه ب ــه جانب ــق هم آن »تعلی
ــرای ایــن مســتند  اســت.و نکتــه مــورد بحــث ب
امضــا کننــده و تعهــد دهنــده ی ایرانــی ، یعنــی 
شــیخ دیپلمــات ، دکتــر حســن روحانــی ، اســت.

ــن  ــه در ای ــزی ک ــر آن چی ــر حقی در کل از نظ
مســتند بــه نمایــش در آمــد اوالً چهــره ی 
ــه تنهــا  ــود کــه ن ــی ب ــا ســوابق انقالب شــیخی ب
ــه  ــه علی ــدارد ک ــران ن ــه گ ــا فتن ــی ای ب همراه
آنهــا موضــع مــی گیــرد و نمایــش ایــن چهــره 
از دکتــر روحانــی در شــرایط فعلــی کشــور 
ــر  ــدام دکت ــه اق ــران ب ــه گ ــی از فتن ــه جماعت ک
ــع  ــور در رف ــس جمه ــوت رئی ــی در کس روحان
ــایند  ــد ، خوش ــه امیدوارن ــران فتن ــر از س حص
ایــن جماعــت و رســانه هــای شــان نبــوده فلــذا 
ــا طبیعــی بنظــر میرســد. ــن هجمــه ه ــروز ای ب

در ثانــی ، بُعــد دیگــر شــخصیت سیاســی دکتــر 
روحانــی چهــره دیپلماتیــک ایشــان و نــگاه 
ــا  ــی و ی ــش زدای ــی و تن ــح طلب ــر صل ــی ب مبن
ــی ایشــان در عرصــه  ــازش طلب ــری س ــه تعبی ب
سیاســت خارجــی اســت.نگاهی کــه در مواجهــه 
ــق  ــاد ، ح ــل اعتم ــای غیرقاب ــدرت ه ــا ق ی ب
ناپذیــر و زورگــوی نظــام ســلطه ، نتیجــه ای جــز 
شکســت نــدارد کمــا اینکــه ایــن نــگاه تجربــه ی 

نامطلــوِب مذاکــرات هســته ای دوران اصالحــات 
ــه ذهــن متبــادر مــی کنــد. و تعلیــق را ب

ــه  ــتند ب ــن مس ــه در ای ــزی ک چی
نمایــش در آمــد چهره ی شــیخی با 
ســوابق انقالبــی بــود کــه نــه تنهــا 
همراهــی ای بــا فتنــه گــران ندارد 
کــه علیــه آنهــا موضــع مــی گیــرد 
ــر  ــره از دکت ــن چه ــش ای و نمای
روحانــی در شــرایط فعلــی کشــور 
ــه  ــران ب ــه گ ــی از فتن ــه جماعت ک
ــوت  ــی در کس ــر روحان ــدام دکت اق
ــر از  ــع حص ــور در رف ــس جمه رئی
ســران فتنــه امیدوارنــد ، خوشــایند 

ــود ــان نب ــای ش ــانه ه ــا و رس آنه

ــه حضــور ایشــان در کســوت  ــا توجــه ب حــال ب
رئیــس جمهــور در شــرایط فعلــی و شــرایط 
ــل  ــر کشــور در عرصــه بیــن المل خــاص و خطی
و مذاکــرات هســته ای ، نگرانــی هایــی هــا را در 
ــان دوســتان انقــالب و کشــور بوجــود آورده  می
کــه پرداختــِن ایــن مســتند بــه ایــن جنبــه را در 
قالــب همیــن نگرانــی مــی تــوان تفســیر کــرد و 
همچنیــن واکنــش هــا و هجمــه هــا بــه آن را ، 
دفــاع از ایــن نــگاه در سیاســت خارجی دانســت.

نگرانــی ای بــه حــق کــه خطــر پیونــد خــوردِن 
ــکا در  ــور آمری ــس جمه ــیرینِی رئی ــد« ش »کلی
ــا  ــن ب ــه گرفت ــدف رابط ــا ه ــه ب ــه ی 60 ک ده
رهبــران آینــده ایــران هدیــه فرســتاده شــده بود 
، بــا »کلیــد« بنفــِش دیپلمات آن روزهــا و رئیس 
جمهــور فعلــی ایــران را احســاس مــی کنــد و بــا 
دغدغــه ای پــاک و انقالبــی و بــر مبنــای منافــع 

ملــی ایــن خطــر را هشــدار مــی دهــد.

درپایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه اگرچــه جنــاح 
فرهنگــی مؤمــن و جوانــان انقالبــی ای کــه 
ــی  ــاد فرهنگ ــال جه ــوش در ح ــورت خودج بص
اســت از کســی توقــع تشــکر و حمایــت مــادی 
نــدارد و بــه امیــد لبخنــد رهبــر خــود در حــال 
ــم  ــرم ه ــئولین محت ــا از مس ــت ، ام ــالش اس ت
انتظــار مــی رود حداقــل ســّدی در راه ایــن قبیل 
ــا و  ــر ه ــار نظ ــا اظه ــوده و ب ــا نب ــدت ه مجاه
اقدامــات خــود عرصــه را بــر ایــن جوانــان تنــگ 

ــد. نکنن
یادمــان باشــد کــه هــدف مــی بایســت »تقویت 

جنــاح فرهنگــی مؤمن« باشــد.

mahdiyar85 :نویسنده
لینک افسران:   582177
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ــم ، ، ســوای از برخــورد هــای امنیتــی و چکشــی بــا برخــی منتقدیــن در ایــن چنــد ماهــی کــه از عمــر دولــت تدبیــر! و امیــد! مــی گــذرد  ــاهد آن بودی ــه ش ــت ک ــه دول ــبت ب ــادی نس ــار انتق ــا آث ــالش از ســوی رئیــس جمهــور در تصویرســازی خاصــی از و ی ــک ت منتقــدان خــود ، قابــل تأمــل و تأســف برانگیــز اســت.ی
ــود بــه نظــر میرســد رئیــس جمهــور محتــرم ســعی دارد تصویــری از  ــان خ ــوص حامی ــان و بخص ــن مخاطب ــود در ذه ــدان خ ــت شــکل دهــد کــه بــه کمــک آن بتوانــد بجــای پاســخ دادن بــه انتقاد منتق ــا ، حقانی ــاد ه ــن انتق ــان ای ــردن صاحب ــر ســؤال ب ــا زی ــا ، ب ه

ــت کنــد. خــود را ثاب
ــد از در این تصویر سازی دو نما از منتقدین ارائه می شود. ــی خواه ــت م ــر وق ــور ه ــس جمه ــاب رئی ــه جن ــا الفــاظ منتقــدان خــود ســخن بگویــد ، چهــره ی مبــارک را در هــم اول اینک ــا حالــت تحقیرآمیــز و موهنــی ، ســعی دارد ب خــود منتقــدان را جماعتــی »معــدود« و در اقلیــت ، »بــی ســواد« ریختــه و ب

ــد. ــوه دهن ــی« و... جل ــود را ، »افراط ــدان خ ــد منتق ــعی میکن ــور س ــس جمه ــه رئی ــا و دوم اینک ــی آنه ــد و حت ــی کن ــود معرف ــی خ ــی و جناح ــای سیاس ــیر نقدهــا و مخالفــت هــا را در قالــب دعواهــای سیاســی و نــه از جنس انــد و منتقــد بــه دولــت و نهایتــاً در نتیجــه ی ایــن تعریــف هــا ، کاســبان تحریــم بشــمارد کــه اکنــون از رفــع تحریــم هــا ناراضــی رقب ــی تفس ــر و از روی خیرخواه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب کنــد و در نتیجــه بــا مغــرض شــمردن منتقــدان خــود ، نقــد آنهــا ام
ــر ســؤال ببــرد. را زی

ــی  ــه م ــای خــاص تغذی ــه از ج ــواد ک ــم س ــده ک ــک ع ــر »ی ــی تعبی ــنامه ی حزب ــان در »شناس ــد ایش ــر جدی ــا تعبی ــوند« و ی خواســتن« از منتقــدان را در همیــن قالــب مــی تــوان تفســیر کــرد.ش
ــران.« بگوینــد از کجــا هســتند و وابســته بــه کــدام جنــاح هســتند و بــا »مــا از همــه می خواهیــم کــه بــا شناســنامه حــرف بزننــد و  ــت ای ــام مل ــا ن ــه ب ــد ن ــاح خــود ســخن بگوین ــام جن ن

ــک ایــن کاریکاتــور را از آنهــا مــی کشــد ، چیســت؟!امــا در واقــع چهــره ی واقعــِی کســانی کــه جنــاب رئیــس جمهــور  ــوای ی ــت ل ــه تح ــی ک ــواِد افراط ــی س ــدوِد ب ــع مع ــن جم حــزب سیاســی خــاص بــوده و از منابــع خاصــی تغذیــه مــی شــوند ای
ــم و ، چــه کســانی هســتند ؟! ــه دهی ــن جماعــت شناســنامه ای ارائ ــرای ای ــم ب ــم و در اگــر بخواهی ــه بگذاری ــا را چ ــام آنه ــد ن ــم ، بای ــخص کنی ــی مش ــم ؟!جناح ــته قرارشــان دهی ــدام دس ک

وقتــی از روی واقــع بینــی و نــه بــا عینــک بدبینانــه ی رئیــس 

جمهــور بــه صحنــه مــی نگریــم ، بدنــه اصلــی منتقــدان دولــت 

را جوانانــی مــی یابیــم کــه بیــش از آنکــه شــبیه بــه کاریکاتــور 

ــر  ــف رهب ــره تعری ــند ، در دای ــور باش ــس جمه ــاخته ی رئی س

انقــالب از »جنــاح فرهنگــی مؤمــن« و »جوانــان انقالبــی« مــی 
گنجنــد.

»اســاس ایــن ایســتادگی، ایــن حرکــت و در نهایــت ان شــاءاهلل 

پیــروزی، بــر حفــظ فرهنــگ اســالمی و انقالبــی اســت و تقویــت 

ــده  ــه رویی ــی ک ــن نهالهای ــت ای ــن، تقوی ــی مؤم ــاح فرهنگ جن
اســت در عرصــه ی فرهنــگ...«

جوانانــی کــه معــدود نیســتند امــا اساســاً معــدود بــودن 

ــد  ــدارد ، در ح ــت ن ــت و اصال ــم نیس ــان مه ــودن برایش ــا نب ی

خودشــان هــم ، ســواد و از آن مهــم تــر تــوان فهــم مســائل روز 

ــوند. ــی ش ــه نم ــم تغذی ــی ه ــچ جای ــد و از هی را دارن

ــد امــا اهــل حــزب  سیاســی هســتند و از آن ســر در مــی آورن

و بانــد و بانــد بــازی سیاســی نیســتند.اصاًل از اســاس فرهنگــی 

ــان  ــوند هدفش ــی ش ــم وارد م ــت ه ــه سیاس ــر ب ــتند و اگ هس
ــای سیاســت اســت. انجــام کار فرهنگــی در دنی

بــا ایــن تعریــف مــی تــوان نــام »جــوان انقالبــی« را در 

ــرای  ــن جماعــت نگاشــت و جناجــی را هــم ب شناســنامه ی ای

ــا  ــا شــاید جنــاب رئیــس جمهــور هــم ب شــان تعریــف کــرد ت

آنهــا بهتــر آشــنا شــود و حرفشــان را بشــنود.»جناح فرهنگــی 
ــن«! مؤم

ــد،  ــی را همــه بدانن ــن و انقالب ــان مؤم ــدر جوان ــد ق ــاً بای »واقع

همــه؛ ایــن جوانــان مؤمــن و انقالبی انــد کــه روز خطــر ســینه 

ــوی  ــد ت ــی میرون ــگ تحمیل ــد، هشــت ســال جن ســپر میکنن

میــدان؛ اینهــا هســتند. افــرادی کــه نســبت بــه ایــن جوانهــا 

بــا چشــم بدبینــی نــگاه میکننــد یــا مــردم را بدبیــن میکنند، 

ــه  ــور، ب ــتقالل کش ــه اس ــور؛ ب ــه کش ــد ب ــت نمیکنن خدم

ــه انقــالب اســالمی خدمــت نمیکننــد.  پیشــرفت کشــور، ب

ایــن جوانهــا را بایــد حفــظ کــرد، بایــد از اینهــا قدردانــی 

کــرد، امــروز هــم بحمــداهلل کــم نیســتند و زیادنــد. ]نباید[ 

بــا عناویــن گوناگونــی بخواهیــم ایــن جوانهــای مؤمــن را َطــرد 

کنیــم و منــزوی کنیــم؛ کــه البتــه منــزوی هــم نمیشــوند؛ آن 

ــا ایــن حرفهــا منــزوی نمیشــوند  جوانهــای مؤمــِن پرانگیــزه، ب
اینهــا؛ لکــن خــب، مــا بایــد قــدر اینهــا را بدانیــم.« 

Mahdiyar85  : نویسنده
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ــا  ــی م دلواپس
ــد فرهنگ  فرزن
واژگان شماســت

طــی 9 ماهــی کــه از ســخنرانی هــای متعــدد 
انتخاباتــی و پــس از انتخاباتــی رئیــس جمهــور 
ــوده  ــخنرانی نب ــچ س ــاً هی ــذرد، تقریب ــی گ م
اســت کــه ایشــان از اهمیــت مذاکــره و آشــتی 
ــده  ــخن نران ــزام س ــن ال ــل ای ــا و دلی ــا دنی ب
ــکات  ــی ن ــان، برخ ــن گفتم ــه در ای ــد ک باش
خیلــی برجســته و مهــم بــه نظــر مــی رســند، 
مســلماً  ایــن مطلــب در رد مذاکــره و یــا 
توافــق ژنــو نوشــته نمــی شــود، بلکــه تنهــا در 
خصــوص گفتمــان جنــاب رئیــس جمهــور در 

ــردد: ــی گ ــم م ــره تقدی خصــوص مذاک

ــن  فــرض جنــاب رئیــس جمهــور مشــخصاً ای
ــی  ــم و حت ــا قهربودی ــا دنی ــا ب ــه م ــت ک اس
ــته  ــان فرش ــک ایش ــم و این ــته ای ــگ داش جن
وار، قصــد برقــراری صلــح و آشــتی دارنــد، امــا 
ــت؟!  ــح اس ــت صحی ــن برداش ــتی ای ــه راس ب
آیاگــروه غیرمتعهــد هــا )بــا نزدیــک بــه 200 
کشــور(، کــه همــواره بــا حمایــت قاطــع خــود 
ــزء  ــد، ج ــته ان ــه گذاش ــران صح ــوق ای برحق
ــور  ــا منظ ــوند؟! آی ــی ش ــوب نم ــا محس دنی
ــدود  ــورهای مع ــا، کش ــور از دنی ــس جمه رئی
ــه  ــتند ک ــو هس ــق وت ــتکباری و دارای ح اس
ــان  ــول خودش ــه ق ــای ب ــم ه ــالن تحری عام
ظالمانــه نیــز هســتند؟! آیــا دنیــا یعنــی 
ــا  ــت ه ــرای مل ــا ب ــر و ی ــای جائ ــت ه حکوم
ــی  ــد جایگاه ــزرگ بای ــای ب ــن دنی ــم در ای ه
قائــل بــود؟! آیــا بهتــر نیســت از عبــارت دنیــا 
ــد کشــورظالم اســتفاده  ــن چن در خصــوص ای
ــه  نشــود؟! اصــاًل اگــر ایــن تحریــم هــا ظالمان
بــوده انــد و البــد وضــع کننــدگان شــان ظالــم 
ــن  ــتی ای ــارت آش ــس عب ــوم، پ ــم مظل و ماه

ــی  ــد؟! یعن ــی کن ــا م وســط چــه حکمــی ایف
مــا بــه ظلمــی کــه بــه مــا شــده اســت راضــی 
ــا  ــم؟! و ی ــوی بیشــترش را بگیری ــویم و جل ش
ــا  ــه زور از دســت م ــه ب ــی ک ــرار اســت حق ق
گرفتــه انــد را بــا لبخنــد از ایشــان بازســتانیم؟! 
ــه  ــم را ب ــن ظل ــم ای ــی خواهی ــه م ــن ک ــا ای ی
ــزی شــده  صــورت حســاب شــده و برنامــه ری
مشــروعیت ببخشــیم و ســند منگولــه دار 

ــم؟!  ــادر کنی ــش ص برای

ــته ای  ــث هس ــط در بح ــم فق ــن ظل ــا ای آی
ــم  ــته ای ه ــث هس ــا بح ــه ب ــت ک ــوده اس ب
حــل بشــود؟! آیــا مکیــدن چنــدده ســاله 
نفــت، ســرمایه و عــزت ایــن کشــور در زمــان 
ــی  ــی نم ــا تلق ــه م ــم ب ــزء ظل ــاهی ج ستمش
شــود؟! آیــا بــه راه انداختــن جنــگ تحمیلــی 
ــه خــاک  ــار از صــدام و ب ــام عی ــت تم و حمای
ــن کشــور و  ــاز ای ــان ن و خــون کشــیدن جوان
ــم  ــران مصــداق ظل ــای ای ــرمایه ه ــع س تضیی
نیســت؟! آیــا ایــن همــه حمایــت همــه جانبــه 
ــئوالن و  ــه مس ــتی ک ــای تروریس ــروه ه از گ
اندیشــمندان رده بــاالی کشــور را کشــته انــد 

ــت؟!  ــم نیس ظل

بــه راســتی من نمــی توانــم بین 
نشســتن هفتگــی و بهتــر بگویــم 
روزانــه بــر سرســفره ی شــهدا 
و خانــواده هــای معصــوم شــان 
و نشســتن پــای میــز مذاکــره و 
آشــتی بــا قاتــالن ایشــان یــک 
ــم! ــرار کن ــی برق ــع منطق جم

آیــا همیــن شــهید مطهــری کــه همیــن 
چنــدروز پیــش جنــاب روحانــی از ایشــان 
ــه دســت همیــن ددمنشــان  ــد ب تجلیــل کردن
ــه شــهادت  ــا همانطــوری ک شــهید نشــد؟! آی
شــهید مطهــری را بهانــه ای بــرای هجمــه بــه 
ــاح  ــد، اســتاد مصب ــا! )شــما بخوانی افراطــی ه

کــه بــه قــول مقــام معظــم رهبــری، مطهــری 
هاشــمی  جنــاب  البتــه  و  هســتند  زمــان 
ــرار  ــد( ق ــی دارن ــن م ــمن تری ــان را دش ایش
مــی دهنــد، نبایــد بهانــه ای بــرای فریــادی بــر 
ــا حملــه  خصــم دون خارجــی هــم باشــد؟! آی
ــردن  ــه ک ــافربری و بلوک ــای مس ــه هواپیم ب
ســرمایه هــای ایــران و هــزاران خصومــت 
دیگــر، ایــن هــا جــزء ظلــم هــا نبودنــد؟! آیــا 
بــرای تــک تــک ایــن ظلــم هــا قــرار اســت بــا 
آمریــکا و غــرب بنشــینیم تــا قبــول کننــد کــه 

ــد؟! ــا آشــتی کنن ــا م ب
ــن نشســتن  ــم بی ــن نمــی توان ــه راســتی م  ب
هفتگــی و یــا بهتــر بگویــم روزانــه بر سرســفره  
شــهدا و خانــواده های معصوم شــان و نشســتن 
پــای میــز مذاکــره و آشــتی بــا قاتــالن ایشــان 

یــک جمــع منطقــی برقــرار کنــم!
ــن  ــا و ای ــکل م ــی، مش ــاب روحان ــا جن گوی
بحــث  را در  نفــوذ  چنــد کشــور صاحــب 
هســته ای خالصــه مــی بیننــد، گویــا ایشــان 
تنهــا عامــل و یــا عامــل اصلــی تحریــم هــای 
ظالمانــه را بحــث انــرژی هســته ای مــی 
ــم هــای  ــن کــه بحــث تحری داننــد و حــال ای
مــا از بــدو شــروع انقــالب وجــود داشــته 
ــی  ــوض م ــای آن ع ــه ه ــا بهان ــت و تنه اس
شــده اســت و حتــی همیــن االن هــم کــه قرار 
بــوده تحریــم هســته ای افزایــش نیابــد، دوباره 
بهانــه هــای قدیمــی ماننــد حقــوق بشــر )شــما 
بخوانیــد حقــوق هــم جنســبازان و فتنــه گران( 
و تــوان موشــکی ایــران )شــما بخوانیــد تــوان 
بازدارندگــی و دفاعــی( در دســتور کار تحریــم 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــا ق ه

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــا شــخصی ک ــتی آی ــه راس ب
جنــگ،  و  جبهــه  مدیریــت  در  حضــورش 
ــطه ی  ــه واس ــم دارد و ب ــرهنگان ک ــه از س ن
تحصیلــش در رشــته ی حقــوق، نــه از حقــوق 
ــم هــا،  ــد جنــگ، ترورهــا، تحری ــان،  از رون دان
ــود  ــی ش ــه نم ــا و .... متوج ــا، کودتاه تهدیده
کــه خصومــت اســتکبار جهانــی بــا ایــران نــه 
ــب  ــاً از ش ــه دقیق ــته ای ک ــوان هس ــد از ت بع
انقــالب شــروع شــده اســت؟! آیــا جنــاب 
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ــمنی  ــروع دش ــان ش ــور از زم ــس جمه رئی
ــا کــه همــان  ــل دشــمنی ه ــا متوجــه دلی ه
ــالب اســت نمــی شــود؟!  اصــل و اســاس انق
و آیــا قــرار اســت ســنگر بــه ســنگر اســتقالل 
ــف پیشــرفت هســته ای، امنیــت را  ــا توق را ب
ــا بــه  ــا کاهــش تــوان موشــکی، اخــالق را ب ب
ــبازان،  ــوق همجنس ــناختن حق ــمیت ش رس
برابــر تهاجــم  بــا تســلیم در  فرهنــگ را 
ــه  ــدام ب ــگاه م ــا ن ــاد را ب ــی و اقتص فرهنگ
ــت  ــا دس ــا را ب ــان ه ــی و آرم ــت خارج دس
واگــذار  ســوریه  و  اهلل  از حــزب  کشــیدن 
ــرار اســت در نقطــه  ــا باالخــره ق ــم؟! و ی کنی
ــم  ــرباز بزنی ــان س ــای ش ــت ه ای از درخواس
ــای  ــم ه ــا تحری ــاره ب ــان نقطــه دوب و در هم

ــویم؟! ــه رو ش ــد روب جدی

نکتــه ی برجســته ی دیگــری کــه در ســخنان 
رئیــس جمهــور بســیار برجســته اســت، ایــن 
ــع  ــم هــا را عامــل رف ــع تحری کــه ایشــان رف
ــل  ــد، عام ــی کن ــی م ــور تلق ــکالت کش مش
رفــع مشــکالت کاالیــی، دارویــی، خودرویــی، 
ــع  ــم رف ــا ه ــه م ــر چ ــی و ....؛ اگ هواپیمای
ــع  ــرای رف ــن راه ب ــت تری ــا را راح ــم ه تحری
ایــن مشــکالت مــی دانیــم، امــا چنــد ســوال 
حیاتــی داریــم، آیــا در عیــن وابســتگی و 
ــوان دل دشــمن  ــی ت ــه م ــز و الب ــار عج اظه
را بــه دســت آورد کــه تحریــم هــا را بــردارد؟! 
آیــا دشــمن مــا در برابــر کشــورهای ضعیــف، 
ــکان  ــه بهــای دم ت جــز تکــه ای اســتخوان ب
ــل  ــه ای قائ ــه ای عزتمندان ــدی، لقم دادن اب
شــده اســت تــا بــرای مــا بشــود؟! آیــا بــرای 
ــه  ــوان او را ب ــی ت ــا م ــم ه ــان دادن تحری پای
تأثیرگــذاری تحریــم هــا و تســلیم پذیری مان 
امیــدوار کــرد؟! آیــا نباید بــرای خســته کردن 
دشــمن از تحریــم هــا، هزینــه ی تحریــم هــا 
را بــاال بــرد؟! آیــا نبایــد بــرای کاهــش هزینــه 
ی تحریــم هــا تــوان داخلــی را تقویــت کــرد؟!  
و آیــا نبایــد بــرای کاهــش هزینــه ی تحریــم 
ــاد  ــه اقتص ــت و واردات، ب ــش نف ــا در بخ ه
شــفاف و غیرنفتــی مبتنــی بــر مالیــات و 
تولیــد گام نهــاد؟! اصــوالً آیــا ایــن کــه مــدام 
مســئوالن مــا فریــاد مــی زننــد و بــا صــدای 
بلنــد ســعی مــی کننــد تحریــم هــا را موفــق 
ــی  ــا معرف ــی م ــی و بیچارگ ــل بدبخت و عام
کننــد، مــی توانــد گزینــه ای بــرای مذاکــرات 

ــی بگــذارد؟! ــز باق ــرد روی می برد-ب

رییــس  گفتمــان  در  کــه  دیگــری  ایــراد 
جمهــور نگــران کننــده اســت،  برچســب زنــی 
ایشــان اســت،  ایــن کــه منتقــدان بــی ســواد، 
ــی اطــالع از  ــی ارزش، افراطــی، متحجــر، ب ب

ــانامه  ــی شناس ــه و ب ــان و منطق ــائل جه مس
ــن  ــف مــی شــوند، ای ــروز( تعری ــا ام ــه ت )البت
کــه منتقــد، فرصــت طلــب و منتفــع از 
ــن  ــود، ای ــی ش ــش داده م ــا نمای ــم ه تحری
کــه منتقــدان از مشــکالت درمانــی و دارویــی 
ــای  ــی حــرف ه ــد و خیل ــردم اطــالع ندارن م

ــح اســت؟!  ــا صحی ــر آی دیگ

و حــال ایــن کــه اوالً بســیاری از منتقــدان از 
ــد  ــاالی دانشــگاهی برخوردارن ســطح ســواد ب
و هــم بــه لحــاظ ســالمت اقتصــادی نــه 
ــتات  ــه اس ــد و ن ــده دارن ــنتی در پرون کرس
ــن کــه  ــه اختالســی و رانتــی، و ای ــی و ن اویل
ایــن منتقــدان نــه تنهــا بــی دارویــی را درک 
ــد و شــوهر و دوســت  ــد، بلکــه فرزن کــرده ان
و همرزمشــان را تقدیــم کــرده انــد و از دادن 
جــان خــود و فرزندانشــان هــم دریــغ ندارنــد. 

در  کــه  دیگــری  ایــراد 
گفتمــان رییــس جمهــور 
اســت،   کننــده  نگــران 
ایشــان  زنــی  برچســب 
ــدان  ــه منتق ــن ک ــت،  ای اس
بــی ســواد، بــی ارزش، 
افراطــی، متحجــر، بــی 
ــان  ــائل جه ــالع از مس اط
ــانامه  ــی شناس ــه و ب و منطق
ــف  ــروز( تعری ــا ام ــه ت )البت
مــی شــوند، ایــن کــه 
منتقــد، فرصــت طلــب و 
ــا نمایش  ــم ه ــع از تحری منتف
ایــن  شــود،  مــی  داده 
ــکالت  ــدان از مش ــه منتق ک
ــردم  ــی م ــی و داروی درمان
ــی  ــد و خیل ــالع ندارن اط
دیگــر  هــای  حــرف 
اســت؟!  صحیــح  آیــا 

اصــاًل فــرض کنیــم تمــام ایــن برچســب هــا 
ــدان  ــن منتق ــس ای ــدان، پ ــن منتق ــت ت فی
باســواد، شناســنامه دار، مطلــع از اوضــاع 
ــم و ....  ــد تحری ــاک، ض ــه، پ ــان و منطق جه
ــه نمــی  ــاع جانان ــت دف ــات دول ــرا از توافق چ
کننــد؟! چــرا ایشــان دعــوت رئیــس دولــت را 
لبیــک نمــی گوینــد؟!  و یــا شــاید هــم بنــا بــه 

تصــور دولــت، ســاکتان مدافــع و راضــی انــد 
ــد منتقــدان  ــل دارن ــه همیــن دلیــل تمای و ب
هــم ســاکت شــوند تــا راضــی بــه نظرآینــد؟! 
اصــاًل بــه نظــر مــن ســاکتان هــم نگراننــد، از 
یــک طــرف تحریــک بــه ســخن رانــدن شــان 
مــی کننــد و از یــک طــرف آنهــا کــه ســخن 
گفتــه انــد را مــورد هتــک حرمــت قــرار مــی 
ــک ســه  ــا ی ــت تنه ــن یعنــی دول ــد و ای دهن
راهــی ســخت بــرای شــان قائــل شــده اســت، 
ــرکوفت  ــا س ــه ب ــد و هردفع ــکوت کنن ــا س ی
هــای رییــس جمهــور مواجــه شــوند و یــا بــه 
ــا  تمجیــد و تعریــف دهــان بــاز کننــد و یــا ب
ــن  ــت آهنی ــده ی مش ــادی آم ــن انتق کمتری

باشــند.

ــس  ــخنان رئی ــه در س ــری ک ــئله ی دیگ مس
ــود دارد،  ــره وج ــوص مذاک ــور در خص جمه
ــیت  ــز و حساس ــوط قرم ــن خط ــدم تعیی ع
ــال  ــن ح ــان در عی ــت، ایش ــران اس ــای ای ه
ــد  ــی زن ــاد م ــا فری ــواره و در هرج ــه هم ک
ــم  ــی خواهی ــم و م ــره ای ــل مذاک ــا اه ــه م ک
ــال روی  ــن ح ــی در عی ــم، ول ــره کنی مذاک
خطــوط قرمــز تأکیــدی ندارنــد، ایشــان مــی 
تواننــد بــه راحتــی بــرای رفــع نگرانــی هــای 
ــرف،  ــت، ش ــزت، کرام ــل روی ع ــردم الاق م
اســتقالل و حیثیــت مــا تأکیــد نماینــد و 
الاقــل در برابــر خــط و نشــان کشــیدن 
دشــمنان، جملــه ای یــا حتــی کلمــه ای 
ــل  ــد و الاق ــورانه بگوین ــه و جس ــزت مندان ع
در برابــر تحقیرهایــی کــه بــه مــردم مــا مــی 
ــزت  ــان ع ــه ایش ــاره ب ــئوالن دوب ــود، مس ش
ــدال  ــن اعت ــا ای ــه راســتی آی ــد، ب را بازگردانن
ــر دشــمنان  ــا در براب ــه مســئوالن م اســت ک
قســم خــورده خارجــی آغــوش آشــتی دارنــد 
و دربرابــر منتقــدان قانونــی و انقالبــی کشــور، 
اخــم و خــط و نشــان؟! و هــرروز خــط قرمــز 
ــن  ــا ای ــد؟ آی ــر نماین ــر و تنگت ــاد را تنگت انتق
ــر  ــا ه ــث نمــی شــود ت ــار مســئوالن باع رفت
انســان دلســوز و غیرتمنــدی از عدم شــناخت 
دوســت و دشــمن توســط دولــت نگــران 
شــود؟! آیــا پاســخ دلســوزی هــای منتقــدان 
ــا  ــور ب ــس جمه ــد شــخص رئی ــی را بای داخل
مشــت آهنیــن بدهــد و پاســخ خصومــت های 
ــم  ــم افخ ــرکار خان ــی را س ــمنان خارج دش
ــد  ــی رس ــه نظرم ــش؟! ب ــوت و خواه ــا دع ب
ــیدن  ــره و رس ــش از مذاک ــت بی ــام دول اهتم
ــرکوب  ــه س ــی ب ــمنان خارج ــا دش ــه ب نتیج
منتقــدان داخلــی متمرکــز شــده اســت!، آیــا 
ــا  ــت؟! آی ــده نیس ــران کنن ــئله نگ ــن مس ای

ــد؟! ــس ش ــد دلواپ نبای

ــت ــگ واژگان شماس ــد فرهن ــا فرزن ــی م دلواپس
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ــدی  ــام مفاس ــمه تم ــانی سرچش ــای نفس ــانی و هواه ــآرب نفس ــن م ای
ــه آتــش زده  ــا را ب ــن مفاســدی کــه دنی ــم هســت؛ ای اســت کــه در عال

ــوزد. ــا می س ــت آنه ــش، از دس ــا در آت ــت و دنی اس
البــد اخیــراً شــنیده اید کــه رئیــس جمهــور آمریــکا گفتــه اســت 
ــود از  ــر مقص ــتند. اگ ــی هس ــران وحش ــم ای ــا رژی ــران ی ــور ای ــه کش ک
ــه  ــی ک ــل آن چیزهای ــتند در مقاب ــه رام نیس ــت ک ــن اس ــی« ای »وحش
شــما می خواهیــد، گاو شــیرده نیســتند، ایــن را شــما اســمش را وحشــی 
می گذاریــد، بگذاریــد. و اگــر واقعــاً »وحشــی« بــه آن معنایــی اســت کــه 
شــما بــه خیالتــان اســت کــه گفته انــد، می گوییــد، بــی حســاب داریــد 

ــد. ــرف می زنی ح
وحشــی آن اســت کــه نمی گــذارد مــردم، زورمندهــا بــه او تعــدی کننــد 

یــا وحشــی آن اســت کــه می خواهــد تعــدی کنــد؟ 
بــی حســاب نبایــد صحبــت کــرد. شــما چنانچــه رفرانــدوم کنیــد بیــن 
ملتهــای دنیــا، کــه امــروز وحشــی تریــن رژیمهــا کــی اســت، مــن گمانم 
ــع  ــت قاط ــد، اکثری ــاق آرا نباش ــر اتف ــا اگ ــن ملته ــه بی ــن اســت ک ای
هســت کــه امریــکا؛ آن کســی کــه از آن ور دنیــا می آیــد بــه ایــن ور 
ــم،  ــم و چــه می کن ــن چــه می کن ــه م ــد ک ــد می کن ــا و تهدی دنی
ــا  ــد م ــا، بگذاری ــد: باب ــه می گوی ــا آن ک ــت ی ــی اس ــن وحش ای
ســر جــای خودمــان، در کشــور خودمــان آزاد باشــیم؟ در 
منطــق آنهــا، وحشــی ایــن اســت کــه رام آنهــا نباشــد؛ چنانچــه 
تروریســم هــم آن اســت کــه تابــع آنهــا نباشــد. و لهــذا، دیدیــد 
ــکا، در  ــرای امری ــود ب ــه رام نب ــی ک ــا آن وقت ــراق را ت ــه ع ک
]ردیــف ] تروریســتها حســاب کردنــد. همچــو کــه رام شــد، او 

ــد. را ]از لیســت تروریســتها[ از بیــن بردن
ــاب  ــی حس ــتند. ب ــری را گذاش ــای او دیگ ــه ج ــت ب آن وق
ــن طــوری اســت. وقتــی کــه  انســان اگــر حســاب کنــد، ای
ســر خــود انســان بخواهــد مســائل را بگویــد، ایــن اســت کــه 
رؤســای جمهــور دنیــا ااّل معــدودی از آنهــا فکــر می کننــد 
کــه هرکــس کــه مصالــح مــا را در نظــر گرفــت و هرکــس 
کــه گاو شــیرده مــا شــد، ایــن وحشــی نیســت! و امــا آنکــه 
ســر کشــی کــرد از ایــن فرمــان، ایــن وحشــی اســت! ایــن 
منطــق امثــال ریــگان اســت. و شــما بایــد، ملتهــای ضعیــف 

بایــد ایــن منطــق را بکوبنــد.
ــد  ــد، دارن ــم را می چاپن ــد عال ــه دارن ــت ک ــق اس ــن منط روی ای
مظلومیــن را زیــر پــا لــه می کننــد. اگــر یــک قــدری سســتی کنیــد، 

ــوید. ــه می ش ل
ــه  ــد ک ــا می فهمن ــرد، اینه ــازش ک ــد س ــد بای ــه می گوین ــی ک اینهای
ــه  ــه اینک ــد ب ــا راضی ان ــویم. اینه ــه می ش ــم، ل ــازش کنی ــر س ــا اگ م

ســازش بشــود. 
ــد،  ــل کنی ــم عم ــا گفتی ــه م ــید، هرچ ــع باش ــد مطی ــا می گوین اینه
ــد  ــان را بای ــر خودت ــد، فک ــر کنی ــه فک ــن اســت ک ــر قدغ ــان دیگ خودت

ــد.  ــالف کنی غ
ــی  ــا. آرامــش وقت ــه آرامــش حاصــل بشــود در دنی ــد ک ــا می خواهن آنه
ــه  ــد ب ــع باشــند. ملتهــا بای حاصــل می شــود پیــش آنهــا، کــه همــه تاب
فکــر باشــند، ملــت ایــران بایــد بــه فکــر باشــد، اگــر لحظــه ای سســتی 

کنــد تــا ابــد لــه اســت
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ــن کشــور  ــر تاریخچــه ی نســل کشــی ســرخ پوســتان ای ــرور کوتاهــی ب م
نشــان دهنــده ی جنایــات فجیــع صــورت گرفتــه  علیــه آنهــا و همچنیــن 
شــاهدی بــر نقــض گســترده  حقــوق بشــر از ســوی ایــن مدعیــان دروغیــن 
اســت. در واقــع موضــوع حقــوق بشــر دســتمایه ای بــرای ســران کاخ ســفید 
ــای  ــا سیاســت ه ــا همســو ب ــای ن ــر کشــور ه ــال فشــار ب ــه منظــور اعم ب
کشــور آمریکاســت. کشــتار انســانها هــر کجــا کــه منافــع آمریکایــی هــا را 
ــه الزم  ــت ک ــی شــود و هروق ــده م ــا تروریســم نامی ــارزه ب ــد مب ــن کن تامی
ــگ  ــا جن ــه آنه ــر علی ــد و ب ــت کنن ــا دخال ــر کشــور ه ــور دیگ ــد در ام باش

ــده مــی شــود. ــد حقــوق بشــر خوان ــی راه بیندازن روان

ریچــارد درینــون در کتــاب تحلیــل گونــه خــود »نگهبــان اردوگاه هــای نســل 
کشــی« اقدامــات و رفتارهــای نژادپرســتانه ســفید پوســت هــا را در اردوگاه 
ــن  ــرار داده و چنی ــل و بررســی ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــای نســل کشــی م ه
ــای وســیعی  ــرال )جــرج کالرک( بخش ه نوشــته اســت: در ســال 1870 ژن
ــا و  ــو، اندیان ــاالت اوهای ــروزه ای ــه ام ــتان را ک ــرخ پوس ــرزمین های س از س
ــزون  ــم اف ــن تهاج ــرار داد. در ای ــه ق ــورد حمل ــوند م ــده می ش ــز نامی الینوی
بــر تلــف شــدن پانصــد هکتــار از مــزراع ذرت، بــاغ هــای میــوه و ســبزیجات، 
ــوار  ــکا« هم ــیلیکوت« و »پی ــین »ش ــت نش ــرخ پوس ــهرهای س ــراف ش اط

شــدند. در ایــن شــهرها قــوم شــاونی ســکونت داشــت. 
ژنــرال »آنتونــی ویــن« کــه دوســت و دشــمن او را ســگ  هــار صــدا می زدنــد 
ــد: »ســه شــبانه روز را در  ــان می کن ــن بی ــه را چنی ــش از آن حمل ، خاطرات
ــتاها را  ــا و روس ــدت خانه ه ــن م ــم. در ای ــی گذراندی ــه موم ــراف رودخان اط
ــق  ــا اف ــه ت ــزارع ذرتشــان را ک ــم و م ــر ســر ســرخ پوســتان خــراب کردی ب
گســترده بــود از بیــن بردیــم. همچنــان کــه مــزارع ذرت دیگــری بــه طــول 

50 مایــل را در اطــراف رودخانــه آتــش زدیــم«

مترجــم آمریکایــی  جــان اســمیت مــی گویــد : »ســربازان همــه چیــز ســرخ 
ــز  ــت و مغ ــتند و پوس ــان را شکس ــه آن ــد، جمجم ــارت کردن ــتان را غ پوس
سرشــان را بیــرون آوردنــد. بــا ســالح ســرد پیکرهــاي زنــان را پــاره کردنــد. 
ــگ  ــداق تفن ــا قن ــد، ب ــرار دادن ــت و شــکنجه ق ــورد آزار و اذی ــودکان را م ک
ــد. بدتریــن صحنــه اي  ــد و مغزشــان را متالشــي کردن ــان کوبیدن ــر ســر آن ب
را کــه در عمــرم دیــده ام تکــه پــاره  کــردن پیکرهــاي زنــان بــاردار و کشــتن 
نــوزادان دو و ســه ماهــه بــود. یــک روز بعــد کــه بــه ایــن شــکارگاه ســر زدم 
دیــدم کــه پوســت ســر و [بخــش هایــی از بــدن] کشــته شــدگان را بریــده 

بودنــد.«

ــا در  ــط آمریکایي ه ــب توس ــت عجی ــک صنع ــداع ی ــي گري در اب اوج وحش
ــي از  ــن  یک ــه ذه ــکار ب ــن ابت ــاندکریک روي داد، ای ــتار س ــه کش ــالي ک س
شــکارچیان ارواح رســید کــه از پوســت [بــدن] مــردان سرخ پوســت کیســه 
ــراي بســته بنــدي توتــون بســازد. ایــن اندیشــه شــیطاني کــه از عالقــه و  ب
ــه یــک  ــود به مــرور زمــان ب ابتــکار شــخصي یــک شــکارچي ناشــي شــده ب

صنعــت رایــج تبدیــل شــد. 

تنباکــو،  بســته بندي  صنعت گــران 
ــته بندي را  ــه هاي بس ــن کیس ــپس ای س

بــه شــکل » ســبیل کلفــت یــک انســان« 
کــه نشــانگر اشــرافیت اســتعمارگران اســت 

درآوردنــد. آمریکایي هــا نیــز هنــگام شــرکت  در 
ــته ها را  ــن بس ــي ای ــن هاي مل ــاد و جش ــبت هاي ش مناس

خریــداري و بــه دوستانشــان هدیــه مي کردنــد. 
آنــدور جکســون رئیــس جمهــوري وقــت آمریــکا کــه ناظــر کشــتار و 

پوســت کني 800 ســرخ  پوســت قــوم کریــک بــود، پیشــنهاد کــرد تکه هایــي 
ــه  ــان اشــرافي ایالــت تنســي ب ــراي زن از پیکر هــاي قربانــي ســرخ پوســت ب

عنــوان پیشــکش فرســتاده شــود.. 
تئودور روزولت رئیس جمهور وقت امریکا 

شــجاعت ســربازان خــود را در ایــن اتفاقــات ســتود و بــه وجــود آنــان افتخــار 
 . د کر

او نظرش را درباره این کشتار چنین بیان کرد:
»حادثه ساندکریک یک حرکت اخالقی و برای جامعه امریکا 

سودمند بوده است. از بین بردن نژاد های پست و فرومایه 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است«

در طــول 300 ســالی کــه آمریــکای مــدرن  بــر روی خــون صاحبــان اصلــی 
ــاندن  ــعی در پوش ــد س ــزاران ترفن ــا ه ــر روزه ب ــده ه ــا ش ــور بن ــن کش ای
حقیقــت و جنــا یــات وحشــیانه خــود داشــتند ولــی ایــن  لکــه هــای ننگیــن 
کــه صفحــات تاریــخ آن را در خــود جــای داده انــد نمــی توانــد بــه راحتــی 

از ذهــن دنیــا پــاک شــود .

 yarjaoon      : نویسنده
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ــان )7(  ــی زب ــای فارس ــانه ه ــی رس ــان شناس جری

شــرق از ســال 1377 بــه عنــوان یــک نشــریه محلــی بــه دلیل 
آنکــه بــا عناصــر فعــال گــروه هــای اصــالح طلــب در ارتبــاط 
بــود ، زمانــی کــه ایــن گــروه هــا و جریانــات در مجلس ششــم 
بــه دنبــال تریبونــی بودنــد تــا مواضــع و دیــدگاه هــای خــود را 
مطــرح کننــد بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت. در واقــع 
مســئله از آنجــا آغــاز شــد کــه دولــت خاتمــی الیحــه اصــالح 
ــه  ــرد و الیح ــم ک ــس شش ــم مجل ــات را تقدی ــون مطبوع قان
ــوع  ــر ن ــار ه ــت انتش ــادی راه را جه ــد زی ــا ح ــه ت ــور ک مذک
نشــریه ای بــاز مــی گذاشــت بحــث و جــدل هــای فراوانــی را 

در مجلــس بــه وجــود آورد.
بحــث پیرامــون ایــن الیحــه تــا آنجــا پیــش رفــت کــه ســایر 
ــام  ــن مق ــرار داد. بنابرای ــعاع ق ــت الش ــور را تح ــائل کش مس
ــان طــی حکمــی حکومتــی اعــالم  معظــم رهبــری در آن زم
کردنــد کــه الیحــه مذکــور موقتــا مســکوت باقــی بمانــد. بــه 
دنبــال ایــن مســئله احــزاب و گــروه هــای دوم خــردادی جهت 
رســیدن بــه هــدف یکــی از بندهــای قانــون مطبوعــات مبنــی 
ــک  ــه ی ــدن ب ــل ش ــت تبدی ــی جه ــریات محل ــه نش ــر اینک ب
نشــریه کشــوری نیــاز بــه اخــذ مجــوز ندارنــد را مــورد اســتناد 
قــرار داده و نشــریه محلــی شــرق را بــه عنــوان روزنامــه شــرق 

بــه تریبــون اعــالم مواضــع خــود تبدیــل نمودنــد.
عــالوه بــر ایــن مســئله در ایــن زمــان یــک موضــوع دیگــر نیــز 
زمینــه را جهــت اطــالع رشــد و گســترش یــک روزنامــه تــازه 
تاســیس فراهــم نمــود. در واقــع در ایــن زمــان جنــاح اصولگــرا 
در شــورای شــهر تهــران قــدرت را در دســت گرفتــه و بنابرایــن 
ــژاد  ــه طیــف آبادگــران و احمــدی ن شــهرداری تهــران هــم ب
واگــذار شــد و ایــن مســئله بــه معنــای اســتعفای عطریانفــر از 
ریاســت روزنامــه همشــهری بود.عطریانفــر بــه عنــوان یکــی از 
چهــره هــای سرشــناس کارگــزاران بــا ســابقه کار در روزنامــه 
همشــهری و همشــهری مــاه مــی توانســت تیمــی نســبتا قــوی 
ــه از  ــد ک ــق نمای ــرق تزری ــدرکاران ش ــت ان ــه دس ــه بدن را ب
ــردبیر  ــوان س ــه عن ــی ب ــد قوچان ــاب محم ــا انتخ ــه آنه جمل

روزنامــه شــرق توســط عطریانفــر بــود.
ایــن مســئله درحالــی بــود کــه بعــد از دوم خــرداد 76 چهــره 
هــای زیــادی بــه روزنامــه نــگاری و فعالیــت مطبوعاتــی 
ــده هــای اصــالح طلبــان روی آورده و تاســیس  ــا ای همســو ب
روزنامــه شــرق زمینــه خوبــی جهــت فعالیــت آنهــا محســوب 
مــی شــد. بدیــن شــکل بــا فراهــم شــدن زمینــه هــای فــوق 
ــا صاحــب امتیــازی  اولیــن شــماره روزنامــه در شــهریور 82 ب

ــان منتشــر شــد. مهــدی رحمانی

مهدی رحمانیان ) مدیرمسئول شرق(

ــد.  ــف ش ــود توقی ــت خ ــار در دوران فعالی ــه 3 ب ــن روزنام ای
ــو  ــار بــه مــدت یــک روز و در کنــار روزنامــه یــاس ن اولیــن ب
ــا رد  ــود کــه ب ــم ب ــات مجلــس هفت پیــش از برگــزاری انتخاب
ــکن  ــدرو و هنجارش ــب تن ــالح طل ــدگان اص ــت نماین صالحی
مجلــس ششــم روزنامــه هــای حامــی آنهــا هچــون شــرق بــه 
ــخ 20  ــد. در تاری ــه بودن ــر روی آن پرداخت ــی ب ــور تبلیغات مان
ــار دیگــر بخاطــر چــاپ کاریکاتــوری  شــهریور 1385 شــرق ب
ــار دوم  ــرای ب ــور ب ــس جمه ــه رئی ــبت ب ــز نس ــن آمی توهی

توقیــف شــد.
ــات دور  ــتانه انتخاب ــف دوم و در آس ــس از توقی ــرق پ ــم ش تی
ســوم شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا اقــدام بــه اســتفاده از 

امتیــاز روزنامــه روزگار و انتشــار مجــدد آن گرفــت.
ــی را  ــائل سیاس ــود مس ــوز خ ــه روزگار در مج ــی ک از آنجای
ــی بــود ، وزارت ارشــاد آن را  نداشــت و نشــریه ای اجتماع
پــس از 3 شــماره توقیــف کــرد. بعــد از ماجــرای توقیــف دوم 
شــرق ، محمــد قوچانــی )ســردبیر ســابق( و محمــد عطریانفــر 
)رئیــس ســابق شــورای سیاســت گــذاری( از آن جــدا شــدند 
ــه  ــه روزنام ــابق شــرق ب ــه س ــراه بخشــی از تحریری ــه هم و ب
ــئولی  ــر مس ــه مدی ــن ب ــم میه ــده ه ــف ش ــع توقی ــازه رف ت

ــد. ــچی رفتن ــین کرباس غالمحس
روزنامــه شــرق چــاپ خــود را بــدون عطریانفــر و قوچانــی و بــا 
مدیریــت رحمانیــان شــروع کــرد ، ولــی در 15 مــرداد 1386 
بــار دیگــر بــه دســتور هیئــت نظــارت بــر مطبوعــات توقیــف 
شــد. علــت توقیــف چــاپ مصاحبــه بــا ســاقی قهرمــان شــاعر 

زن دارای گرایشــات همجنــس گرایانــه بــود.
ــا  ــه آنج ــی ب ــر و قوچان ــه عطریانف ــن ک ــم میه ــه ه روزنام

نقــل مــکان کــرده بودنــد نیــز اندکــی قبــل از شــرق توقیــف 
ــار  ــداوم انتش ــه ت ــه ک ــر دو روزنام ــه ه ــت تحریری ــد. هیئ ش
ــدی  ــه را در دوران احم ــالح طلبان ــی اص ــا مش ــه ای ب روزنام
ــروز را  ــه شــهروند ام ــه نام ــد هفت ــی دیدن ــژاد غیرممکــن م ن
کــه نشــریه ای بــا محــدوده توزیــع در اصفهــان بــود در ســطح 

ــد. ــال کردن کشــور فع
قوچانــی در مــورد جهــت گیــری هــای شــرق در دوران خودش 
ــه شــرق در  ــه نظــر مــن خــط مشــی روزنام ــد : »ب مــی گوی
ــی  ــرق زمان ــت. ش ــخص نیس ــدان مش ــی چن ــش سیاس بخ
ــده  ــف ش ــون توقی ــم اکن ــه ه ــو ک ــاس ن ــه ی ــی از روزنام حت
ــه اپوزیســیون داخــل کشــور  ــر میشــود و مطالبــش را ب تندت
ــا حــدودی هــم از جبهــه مشــارکت و  اختصــاص میدهــد و ت
ســازمان مجاهدیــن انقــالب اســالمی حمایــت مــی کنــد. امــا 
زمانــی دیگــر بــه جنــاح چــپ ســنتی مــی پیونــدد و مثــال در 
ــه اختصاصــی  ــی مصاحب ــدی کروب ــا مه ــات ب ــای انتخاب روزه
ــا  ــب الق ــر را در مخاط ــن نظ ــه ای ــه ای ک ــد. مصاحب ــی کن م
مــی کنــد کــه شــرکت در انتخابــات و رای بــه اصــالح طلبــان 
باقیمانــده واجــب اســت. اوال اینکــه شــرق خــط فکــری نــدارد 
ــای  ــم آدم ه ــا ه ــه م ــت. در تحریری ــن اس ــال روش ــن کام ای
کامــال متفاوتــی وجــود دارد. آدم هایــی هســتند کــه گرایشــات 
ملــی مذهبــی یــا جبهــه مشــارکتی دارنــد. یــا آدم هــای هــم 
هســتند کــه گرایشــات روشــنفکری غیرمذهبــی دارنــد. البتــه 

ــی هــم داریــم در حــد آقــای عطریانفــر.« کارگزاران
ــن 89 انتشــار  ــخ یکشــنبه 22 فروردی ــه شــرق در تاری روزنام
گســترده را بــا مدیــر مســئولی محمــد رحمانیــان و ســردبیری 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــرد ؛ ب ــاز ک ــر آغ ــار دیگ ــی ب احمــد غالم
ــن  ــار ای ــد انتش ــه در دور جدی ــرد ک ــان ک ــی بی ــد غالم احم
ــه  ــی توج ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــه مس ــتر ب ــه بیش روزنام
ــمت  ــه س ــدی ب ــی ، داوود محم ــد از غالم ــد. بع ــد ش خواه
ــنگ  ــی هوش ــه داد. معرف ــید و کار وی را ادام ــردبیری رس س
ــت  ــوی در دو نوب ــار پهل ــه درب ــته ب ــی و وابس ــیحون بهای س
ــن  ــد ای ــات دور جدی ــه اقدام ــرق ازجمل ــه ش ــط روزنام توس

ــد. ــرو ش ــان روب ــراض کیه ــا اعت ــه ب ــه اســت ک روزنام
ــه  ــزی مشــهور ب ــب زاده تبری ــم طال ــرزا عبدالرحی ــی می معرف
طالبــوف کــه خواهــان تغییــر فارســی بــوده و شــیخ فضــل اهلل 
ــه مســلمانی وی را  ــر خــالف تظاهــر طالبــوف ب ــوری کــه ب ن
کافــر معرفــی مــی کــرد از جملــه برنامــه هــای روزنامــه شــرق 
ــه  ــن روزنام ــب ای ــن ســتیز در قال ــی روشــنفکران دی در معرف

اســت.



ــی  ــران فرهنگ مدی
ــالبی با فرهنگ انقـ
آیــا ایــن مدیــران فرهنگــی، تحقــق اهــداف و آرمــان انقــالب و آرمــان 

هــای اســالم را باعــث خواهنــد شــد؟
ایجــاد تمــّدن اســالمی؛ جملــه ای کوتــاه کــه آرمــان نظــام جمهــوری 

اســالمی در آن خالصــه مــی شــود.
در ایــن چنــد دهــه کــه از انقــالب اســالمی گذشــته، هــم صحبتــی بــا 
یقــه ســفیدانی کــه خــود را در عرصــه فرهنــگ، مدیرانــی انقالبــی بــا 
فرهنگــی انقالبــی معرفــی کــرده انــد و بــا تکــرار همیشــگی واژگانــی 
مثــل: کار علمــی، کار کارشناســی، برنامــه ریــزی اســتراتژیک، چشــم 
انــداز، پرهیــز از شــعارزدگی و ... کار را پیــش بــرده انــد، و در مدیریــت 
ــا شــعار طــرد افراطیهــا، کار کارشناســی و علمــی  فرهنگــی کشــور ب
ــد و  ــزی و عمــل کــرده ان ــج مباحــث تئوریــک و ... برنامــه ری و تروی
باعــث حضــور افــرادی بــا عقایــدی بــر پایــه مکاتــب فلســفه فرهنــگ 
غــرب و شــرق در راس امــور و کرســی هــای تولیــدات فرهنگــی شــده 

. ند ا

موضوعــات فرهنگــی، بایــد متناســب بــا ماهیت جامعــه انتخاب شــود. 
ــخ کار فرهنگــی  ــاال، تاری ــه موضوعــات مطــرح شــده ب ــا باتوجــه ب ام
در انقــالب اســالمی،یک نــوع آشــفتگی و ســردرگمی داردکــه ازجهــل 
ــرد،  ــالب اســالمی نشــأت می گی ــی انق ــت فرهنگ ــداف و ماهی ــه اه ب

بــه گونــه ایکــه بانقیصــه هــای زیــر مواجــه شــده ایــم:
الف( عدم تناسب موضوعات انتخاب شده با ماهیت فرهنگ؛
ب( عدم تفکیک صحیح و مناسب بین موضوعات فرهنگی؛

ج( وارد شدن برخی امور غیرفرهنگی در موضوعات فرهنگی؛
مولفــه هــا و هویــت فرهنگــی یــک جامعــه کــه مجمــوع معــروف هــا، 
ارزش هــا و آرمــان هــای یــک اجتمــاع اســت، هدفــی را نشــان مــی 
دهــد کــه در انقــالب اســالمی بــه آن »ایجــاد تمــدن اســالمی« مــی 
ــه  ــه مجموع ــا و وظیف ــه  همــه م ــه آن، وظیف ــه رســیدن ب ــم ک گویی
مســئوالن کشــور اســت. دولــت بــه عنــوان رکــن عملیاتــی و سیاســت 
ــه   ــرای هم ــزرگ را ب ــه ب ــه مؤلّف ــه دارد س ــی، وظیف ــذار فرهنگ گ

ــا در نظــر داشــته باشــد: ــه اقدامه ــا و هم ــری ه تصمیم گی
مؤلّفه اّول: آرمانها و اهداف نظام جمهوری اسالمی؛

کــه ایــن اهــداف و آرمانهــا مطلقــاً نبایســتی از نظــر دور بشــود؛ کــه 
ــاِه  ــه ی کوت ــود در جمل ــی ش ــالمی را م ــوری اس ــام جمه ــان نظ آرم
»ایجــاد تمــّدن اســالمی« خالصــه کــرد. تمــّدن اســالمی یعنــی آن 
فضایــی کــه انســان در آن فضــا از لحــاظ معنــوی و از لحــاظ مــاّدی 
ــه غایــات مطلوبــی کــه خــدای متعــال او را  ــد رشــد کنــد و ب میتوان

ــرای آن غایــات خلــق کــرده اســت برســد. ب
مؤلّفــه  دّوم: راهبردهــای عمومــی و کلّــی کــه مــا را بــه ایــن اهــداف 

میرســاند؛
تکیه  بر اسالمّیت، ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعامالت ،

ــی  ــکیل م ــاالری را تش ــردم س ــه م ــه ک ــردم و آنچ ــه آراء م ــه  ب تکی
ــل؛ ــن قبی ــی از ای ــد و راهبردهای ده

اینهــا سیاســتهای کالن و اساســی و راهبردهــای اصلــی نظــام 
ــد  ــا بای ــه آرمانه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک ــالمی اس ــوری اس جمه

شــناخته شــود .
مؤلّفه سّوم: واقعّیات؛

ــه  ــا ب ــت آن ه ــم درس ــا و فه ــت ه ــه واقعّی ــگاه ب ــا ن ــی ب آرمان گرای
ــی رســد . نتیجــه م

ــه  ــی ک ــت های ــت؛ واقعّی ــدار اس ــب اقت ــه موج ــا ک ــه از واقعّیته آنچ

کمبــود و نقــص اســت؛ آنچــه کــه مانــع حرکــت اســت؛ همــه را بایــد 
ــا  ــه ب ــم وجــود دارد ک ــای تلخــی ه ــه واقعّیته ــد. البّت درســت فهمی
تکیــه  بــه واقعّیتهــای شــیرین و تقویــت آنهــا بایــد زدوده بشــوند یــا 

کــم بشــوند.
ــا و  ــا، راهبرده ــی: آرمانه ــر یعن ــه عنص ــن س ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ب
واقعّیتهــا )مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( - 1۴/06/1392( 
ــرای  ــاده ای ب ــوی س ــه الگ ــوان ب ــا،م ی ت ــه ه ــن مّؤلف ــب ای و ترکی
سیاســت گــذاری و اولویــت بنــدی موضوعــات و تولیــدات فرهنگــی 

ــت. ــت یاف دس
هویــت جامعــه، ارزش و فرهنگــی اســت کــه بــرای آن جامعــه نهادینه 
شــده. بــه عنــوان مثــال، مفهــوم شــرافت در جوامــع اســالمی نســبت 
بــه جوامــع غربــی، بــه دلیــل اختــالف مفاهیــم در ارتبــاط جنســیتی، 

متفــاوت اســت.
ــده  ــاء دهن ــظ و ارتق ــش، حاف ــدت بخ ــی وح ــای فرهنگ ــه ه مولف
ــا،  ــه ای در ارزش ه ــر جامع ــت. اگ ــگ اس ــی فرهن ــجام اجتماع انس
ــابهی  ــری مش ــت گی ــت مشــترک و جه ــه ذهنی ــا ب ــا و رفتاره باوره
ــه از  ــه هرگون ــرای تحقــق خواســت خــود حاضــر ب ــا ب برســد مطمئن

ــد. ــی باش ــار م ــتگی و ایث خودگذش

دلیــل اهمیــِت توجــه بــه هویــت و مولفــه هــای فرهنگــی یــک ملــت، 
ــت و  ــه اس ــرد و جامع ــادات ف ــا و اعتق ــودن باوره ــروج ب ــا و م شناس
ــت.  ــع اس ــراد و جوام ــوی اف ــت معن ــی و هوی ــناخت زندگ ــل ش عام
ــه  ــت و مولف ــح از هوی ــناخت صحی ــی، ش ــر فرهنگ ــی مدی ــذا وقت ل
هــای فرهنگــی یــک جامعــه نداشــته باشــد و یــا وقتــی دانســته یــا 
ندانســته فرهنــگ را پدیــده ای طبــق نظریــه هــای مارکسیســتی یــا 
کمونیســتی و ... بپنــدارد فعالیــت هــا و فــرآورده هــای فرهنگــی آن 
نظریــه هــا، صرفــاً بــه شــرایط منفعــت طلبانــه، دنیــا گرایانــه و خالــی 
ــی  ــر فرهنگ ــد و مدی ــد ش ــر خواه ــالمی منحص ــوی و اس از روح معن
ــردم  ــت م ــی را خــالف مســیر حرک ــر اســالمی راه ــد غی دارای عقای
ــت  ــه، کار، هوی ــت برنام ــب گسس ــت و موج ــد گرف ــش خواه در پی
فرهنگــی و در نهایــت دور شــدن از آرمــان هــای یــک انقــالب 

فرهنگــی خواهــد شــد.
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داستان از یک پیامک تبریک شروع شد 
پیامک تبریک سال نو ..!! 

خــوب رئیــس جمهــور تدبیــر و امیــد بــود دیگــر . دوســت 
ــوش  ــالي خ ــد س ــران  ، امی ــریف ای ــت ش ــه مل ــت ب داش

ــا کلیدهــاي قفــل گشــا بدهــد همــراه ب
همــه مــا خوشــحال کــه »ســالي کــه نکوســت از بهــارش 

پیداســت«
ــا پنــج و  ــراي برخــي ت ــا... ب ــه ســه ت ــا ن ــه دوت ــه یکــي ن ن

ــت شــش و هفــت پیامــک هــم پیــش رف
که هرکه بامش بیش برفش بیشتر..!!

تعطیــالت تمــام شــد و رایحــه خــوش خدمــت بــا پیامــک 
هــاي هدفمنــدي همــراه شــد

کــه آي ملــت همیشــه حاضــر در صحنــه بیایــد بــا انصــراف 
ــور  ــن حض ــر ای ــدي ب ــر تائی ــه مه ــت یاران ــود از دریاف خ

بزنیــد
خــوب رئیــس جمهــور تدبیــر امیــد و بــود دیگــر. دوســت 
ــه  ــا را ب ــراض م ــه ام ــا هم ــد ت ــري بیاندیش ــت تدبی داش

ــفا بخشــد ــان ش ــه و درم ــد بیم لطــف امی
گذشت و گذشت تا رسیدیم به روزهاي اردیبهشتي

بــوي خــوش ســالمتي در مملکــت پیچیــده بــود و امیــد بــه 
آینــده اي روشــن و رفــاه اجتماعــي در چشــم همــه مــان 

بــرق مــي زد
یــک روز مثــل همیشــه مشــغول کار و فعالیــت اجتماعــي 
ــاق  ــن ات ــه تلف ــم ک ــان بودی ــن عزیزم ــه میه ــت ب و خدم

ــگ خــورد ــاري زن کن
درینگ...درینگ...

همــکار عزیزتــر از جانمــان گوشــي را برداشــت و بــا 
لبخنــدي امیــدوار گفــت: بلــه..!؟

ــده  ــن بن ــگ ای ــه رن ــود ک ــته ب ــه اي نگذش ــد لحظ چن
مفلــوک بــه زرد و ســفید و قرمــز و در نهایــت رنــگ خاطــره 

ــز بنفــش رســید انگی
وي بعــد از قطــع تمــاس بــه همــکاري کــه در مقابــل وي 
ــرزان و  ــي ل ــا صدای ــره شــد و ب ــود خی مشــغول خدمــت ب

ترســان پرســید؛
ــي از  ــخ منف ــن پاس ــد از گرفت ــزدن ..!؟ بع ــگ ن ــو زن ــه ت ب
اتــاق خــارج شــد و هنــوز اطالعــي از ســالمتي وي بــه مــا 

نرســیده
ــت  ــه دول ــت ب ــر خدم ــان درگی ــان روز همچن ــرداي هم ف
بودیــم کــه صــداي جیــغ بنفشــي » توجــه بفرمائیــد بنفش 
همــان رنــگ خاطــره انگیــز« از طبقــه پائیــن شــنیده شــد

ــاز همــان فرآینــد طیــف رنــگ هــا و جملــه مشــکوک  و ب
بــه تــو زنــگ نــزدن ..!؟

هــر جــاي اداره کــه پــا مــي گذاشــتیم ایــن صــدا طنیــن 
انــداز مــي شــد کــه بــه تــو زنــگ نــزدن ..!؟ بــاال و پائیــن 
از شــما چــه پنهــان شــب در خــواب هــم یــک نفــر مــي 

ــو  ــه ت ــي گفت:ب ــزد و م ــممان ... زل می ــوي چش ــد جل آم
ــزدن ..!؟ ــگ ن زن

ــن  ــوي ای ــه و ت ــد ت ــه نمــي شــود بای ــم اینگون ــر کردی فک
جملــه را در بیاوریــم شــاید کلیــد جدیــدي ســاخته شــده و 

خبرســاز و بــه مــا زنــگ نــزدن
صبــح زود خیلــي شــیک و تمیــز در محــل خدمــت حاضــر 

یم شد
همکار میز اینوري آمد... همکار میز اونوري هم آمد

ــي ... چــه  صــدا را صــاف کردیــم و : صبــح عالیتــون متعال
ــئوال  ــم س ــه دارن از ه ــه هم ــه اینک ــتي قضی خبرها...راس

ــه تــو... مــي کننــد ب
هنــوز جملــه معــروف منعقــد نشــده بــود کــه تلفــن زنــگ 
زد... برداشــتم...بفرمائید..!؟  فالنــي صبــح بهــاري تــون دل 
انگیــز مزاحــم وقتتــون شــدیم کــه خبــر بهتــون بدیــم از 
ــه خدمــت شــما  ــه ب ــت محترم ــاه دول آخــر اردیبهشــت م
ــه  ــر رو ب ــن خب ــا ای ــدین ...لطف ــراج ش ــازي نداره...اخ نی
همــکاران اینــوري و انــوري تــون هــم اطــالع رســاني کنیــد

گوشي رو گذاشتم
ولــي حــاال کــه قــرار بــود مــن بــه اینــوري و اونــوري اطــالع 

رســاني کنــم پــس از کي بپرســم 
به تو زنگ نزدن ..!؟

خــوب رئیــس جمهــور تدبیــر امیــد و بــود دیگــر. دوســت 
ــوت  ــر دع ــا زودت ــه م ــا هم ــد ت ــري بیاندیش ــت تدبی داش

ــم..!! ــک بگوئی ــق را لبی ح
حاال که داریم میریم یک سئوال؛

جان من ... به شماها زنگ نزدن..!؟

peimane : نویسنده
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هســتم  ایرانــی  یــک  مــن 
اســت.. ایـــران  کشــورم  و 
.                                     .
ــارس و  ــاد و پ ــه م ــی ک ــس طوالن ــی ب ــا قدمت ب
ــت  ــاری و حکوم ــانی و قاج ــی و ساس هخامنش

ــت. ــرده اس ــه ک ــر را تجرب ــیار دیگ ــای بس ه

خان ها، شاه شدند و جاسوسان، رئیس و...

روزی خاک دادند و روزی خاک گرفتند،
روزی خون دادند و روزی خون ریختند،
روزی جان دادند و روزی جان گرفتند،

روزی کشــتار کردنــد، روزی کودتــا کردنــد، 
روزی چــادر کشــیدند،

ــه  ــد و روزی ب ــه کردن ــه حــوزه هــا حمل روزی ب
ســینما هــا،

روزی  و  بســتند  تــوپ  بــه  را  مجلــس  روزی 
را... مســجد 

تاریــخ اســت دیگــر... تکلیفــش بــا خــودش 
معلــوم نیســت. هــر صفحــه اش بــه گونــه ایســت 

ــر را. ــد اوراق دیگ ــض میکن ــه نق ک

ــه  ــم ب ــا ه ــن روز ه ــه ای ــد ک ــی رس و روزی م
ــدد... ــی پیون ــخ م تاری

و می نویسند:

آن زمــان هــا دیگــر بحــث ســر خــاک نبــود؛ چــه 
بســا کشــور هــای کوچکــی کــه از کشــور هــای 

بزرگترشــان قــوی تــر بودنــد.
آن روز هــا، قــدرت کشــور هــا وابســته بــود بــه 
ــش  ــش، نفع ــه علمــش بی ــا... هرک ــش آن ه دان

بیشــتر.
ــود،  ــد ب ــره من ــته ای به ــش هس ــه از دان هرک
ــود. عــده ای  ــی نیــز در دســت او ب قــدرت جهان
جنــگ افــزار هســته ای و بمــب هــای اتمــی نیــز 
داشــتند و خیــال مــی کردنــد قــدرت در دســت 

آن هاســت.
ــا  ــدا ب ــت خ ــتند.. دس ــی پنداش ــوده م ــا بیه ام
ــروردگارش  ــر پ ــه اگ ــود ک ــالمی ب ــی اس مملکت
اراده میکــرد، تمــام دانــش هســته ای دشــمنانش 

ــاد میــداد. ــه ب را ب

رهبرشان امام خامنه ای نیز فرمود:  
قــوی شــدن ملــت فقــط بــه تســلیحات جنگــی 
نیست.ســه عنصــر اقتصــاد، فرهنــگ و علــم اگــر 
ــی  ــوی م ــور ق ــند آن کش ــور باش ــک کش در ی

شــود .

امــا عــده ای کاری کردنــد کــه گویــا نمــی 
ــم  ــدا را دارد، تحری ــه خ ــی ک ــتند مملکت دانس
ــه نخواهــد  ــاج بیگان برایــش مهــم نیســت.. محت
ــه ســوی کافــر دراز نمــی کنــد.. شــد.. دســت ب

همــان دانشــی را کــه برایــش خــون داده بودنــد، 
دادنــد بــرای نــان...

ــش  ــی نعمت ــه ول ــی ک ــه مملکت ــد، ب ــی بع مدت
حضــرت رضــا علیــه الســالم و واســطه ی فیضش 
حضــرت بقیــه اهلل ارواحنــا فــداه و روزی دهنــده 
اش خــدا بــود، ســبد کاال دادنــد و دهــان هــای 
ــن همــان اســت کــه  ــاز شــد کــه ای ــان ب اجنبی
مــا دادیــم و ملــت فقیــر ایــران را ســیر کردیــم...

بگذریم از سیاست آن دوره..

ــن  ــخ ای ــه روزی در تاری ــن اســت ک ترســم از ای
ــم بنویســند: ــا را ه ه

جوانــی بــود کــه بــرای دفــاع از نامــوس شــیعه، 
ــه  ــت و اینگون ــت گذاش ــف دس ــر ک ــش را ب جان

ــرای نایــب امــام زمانــش نوشــت: ب

اینجــا بعضــی هــا مــی گوینــد کار بــدی کــرده 
ــرای اینکــه زورشــان مــی آمــد  ام. بعضــی هــا ب
بــرای خــرج بیمارســتان کمــک کننــد مــی 
ــو چــه ربطــی داشــت؟!! مملکــت  ــه ت ــد: ب گفتن

ــی دارد! ــروی انتظام ــون و نی قان

ترسم از این است که روزی بنویسند:

ــگار  ــا آن روز ان ــیدند، ام ــی کش ــا را م ــادر ه چ
ــود... ــا نب ــود... حی ــی نب ــر غیرت دیگ

امــر بــه معــروف کــه میکردنــد، آن هــا را مقصــر 
ــر  ــروف، منک ــه مع ــر ب ــگار ام ــتند.. ان ــی دانس م

شــده بــود.

یــا جمــالت دیگــری کــه قلــم مــن، تــاب 
نوشــتن آن هــا را نــدارد... امــا شــاید قلــم تاریــخ، 

ــد... بنویس

در همــان ایــام، زنــان دولتمــردان ایــن ســرزمین، 
ــالم اهلل  ــرا س ــه زه ــرت فاطم ــالد حض ــب می ش
علیها،دخــت پیامبــر، بــه بهانــه ی جشــنی بــرای 
ــد و  ــوی رفتن ــان پهل ــه کاخ هــای زم حضــرت ب
جشــنی گرفتنــد کــه نــه تنهــا در شــان حضــرت، 

بلکــه در شــان یــک زن مســلمان هــم نبــود.

ــم از  ــوز ه ــام، هن ــه گذشــت در آن ای ــه چ اینک
ــرس  ــا ت ــد و درک عــده ای پنهــان اســت. ام دی

ــند: ــه روزی بنویس ــت ک ــن از آن اس م

در آن ایــام، دولتمــردان بســیاری از موازیــن 
شــرعی و قانونــی را رعایــت نمــی کردنــد. امــا از 

ــه جــا داشــتند. ــای ناب ــع ه ــردم توق م
مثــال مــردم را ســائل خطــاب مــی کردنــد 
ــد. ــر بودن ــی خب ــا ب ــال آن ه ــه از ح درحالیک
گویــی مــی پنداشــتند کــه همــه همچــون آنــان 

ــتند. هس

و جالــب اینجاســت کــه رهبــر انقــالب، آن ســال 
را بــه اقتصــاد و فرهنــگ مزیــن کــرده بــود.

اما آرزو میکنم که این از قلم نیفتدکه:

مــی گفتنــد: آزادی اســت و نقــد آزاد... بــه خــدا 
پنــاه مــی بردنــد از بســتن دهــان منتقدیــن.

ــه  ــد ب ــروع میکردن ــد، ش ــدی میش ــر نق ــا اگ ام
ــم  ــان را ک ــی زدن... و منتقدانش ــب افراط برچس

ــد. ــواد نامیدن س

و آن دوره، انگار تنها مردم نامحرم بودند...
ــا  ــت، ب ــی دانس ــزی م ــم چی ــی ه ــر کس و اگ
موضــع گیــری هایشــان دهانــش را مــی بســتند..
ــد  ــی میش ــه تاریخ ــود، چ ــن نب ــر چنی ــه اگ ک

ــام. ــن ای ــت از ای نوش

و یک درد نامه هم ضمیمه اش می کردند:
حکایــت غصــه هــای دل آقــای آقــا ســید علــی 
آقــا، کــه از همــه ی ایــن هــا دردنــاک تــر اســت.

و امیــد همــه، بــه ایــن مــردی اســت کــه 
گوشــش بــه دهــان موالیمــان مهــدی عجــل اهلل 

ــد. ــی باش ــریف م ــه الش ــی فرج تعال

امــا ایــن جملــه هرگــز در تاریــخ ایــران نخواهــد 
ــا  ــان را تنه ــی، امامش ــان ایران ــه »جوان ــد ک آم

ــتند..« گذاش
که ما هر چه داریم، از والیت داریم.

امام خامنه ای:
ــر  ــم مهمت ــاد ه ــگ از اقتص ــن فرهن ــزان م عزی
ــه  ــت ک ــی اس ــای هوای ــه معن ــت.فرهنگ ب اس
تنفــس میکنید.اگــر ایــن هــوا تمیــز باشــد یــک 

ــری دارد..  ــر دیگ ــد اث ــف باش ــر کثی ــر و اگ اث

fanous : نویسنده
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ــطتحقیــر ســازمان هــا و بخشــنامه هــا ــوانانتوس جـ

دور تــازه ای شــروع شــده اســت. نشــانه هــای 
آن را ببینیــم:

ــر  ــه تیت ــتم” ب ــی هس ــن روحان ــتند “م مس
ــن  ــود. ای ــی ش ــل م ــا تبدی ــه ه ــک روزنام ی
مســتند موجــی در سیاســت راه انداختــه 
ــاره آن  ــت درب ــوای مملک ــت ق ــت. ریاس اس
ــه  ــاد مطالب ــد. وزارت ارش ــی کنن ــت م صحب

ــد. ــی کن ــی م قضای

انیمیشــن “پیــام راشــل کــوری2” دهــان 
ــای  ــاق ه ــد. ات ــی کن ــان پیشــروی م ــه ده ب
ــگاه هــا و گوشــی هــای همــراه را فتــح  خواب

ــد. ــی کن م

مجموعــه طنــز ترکیبــی “دکتــر ســالم” 
چهــار هــزار نفــر را از اقصــی نقــاط کشــور بــه 
ــن  ــی کشــاند. ای ــک ســالگی اش م جشــن ی
ــر یــک روزنامــه و خبــر  ــه تیت ــز ب مراســم نی

ــود. ــی ش ــل م ــر سیاســی تبدی موث

ــت و  ــرده اس ــر ک ــا تغیی ــری م ــای تصوی دنی
ــران  ــد. بازیگ ــده ان ــوض ش ــازی ع ــد ب قواع
ــه  ــر س ــد. ه ــده ان ــدان آم ــه می ــدی ب جدی
ــد:  محصــول و مــوارد مشــابه یــک پیــام دارن
تحقیــر تمــام بخــش نامــه هــا، دســتگاه هــا 
ــر ادعــای فرهنگــی  و ســازمان هــای چــاق پ

ــانه ای!! و رس

در ایــن مجموعــه هــا بــه طــرز جالبــی چنــد 
ویژگــی مشــترک وجــود دارد. ویژگــی هایــی 
کــه بعضــا آرزوی نهادهــا، سیاســت گــذاران و 

روشــنفکران هســتند:

1- استقالل
تمــام مــوارد توســط چنــد نفــر و در اســتقالل 
ــالم  ــر س ــت. دکت ــده اس ــاخته ش ــل س کام
نیــز کــه بــاز هــم متکــی بــر گــروه کوچکــی 
را  بســیج  سیاســی  پشــتوانه  اگــر  اســت 
نداشــت احتمــاال اکنــون بــه سرنوشــت ” مــن 
روحانــی هســتم” دچــار بــود. ایــن اســتقالل 
هــای  گــروه  آرزوی  و  ادعــا  ســالها  کــه 
ــی  ــب “ب ــت برچس ــروز تح ــود ام ــف ب مختل

ــوند. ــی ش ــه م ــنامگی” خف شناس

2- جوان
هرســه محصــول توســط تیمــی بســیار جــوان 

ــل  ــی عوام ــا تمام ــد. ضمن ــده ان ــاخته ش س
هســتند.  خانــم  هســتم”  روحانــی  “مــن 
جوانانــی کــه دیگــر پشــت بندهــای بخشــنامه 

ــد. ــاب نمــی آورن ــا ت ه

3- خودجوش و دغدغه مند
ــازمانی  ــی س ــا رایزن ــازی ی ــالم نی ــچ اع هی
ــل محصــوالت وجــود  ــن قبی ــد ای ــرای تولی ب
ــوع  ــز موض ــی نی ــل معاش ــچ عق ــدارد. هی ن
مســتند را ریاســت جمهــوری فعلــی، جنــگ 
ایــران و اســرائیل یــا موضوعــات داغ سیاســی 

ــد. ــی گزین برنم

۴- ضعف تکنیک
دکتــر ســالم بــا تمــام خالقیــت هایــش 
ــه  ــان برنام ــی می ــدارد. حت ــک جــدی ن تکنی
هــا )footage( گرافیــک چشــمگیری ندارنــد 
و در حــال پیشــرفت انــد. “مــن روحانــی 
هســتم” نیــز از نظــر شــکل )فــرم( بــا وجــود 
ــتری  ــای کار بیش ــه، ج ــل توج ــرفت قاب پیش
قــدرت  از  کــوری2”  راشــل  “پیــام  دارد. 
ــن  ــی تدوی ــت و حت ــوردار اس ــتری برخ بیش
خوبــی هــم دارد. امــا از ضعــف داســتان رنــج 
ــی  ــه جزی ــه نکت ــاره س ــن ب ــرد. در ای ــی ب م

دارد:

- بــه نســبت مــوارد مشــابه گذشــته پیشــرفت 
بــه  شــود،  مــی  مالحظــه  چشــمگیری 

خصــوص در انیمیشــن.
- آنچــه ایــن ضعــف را جبــران نمــوده، همــان 

دغدغــه منــدی و مضمــون قــوی کارهاســت.
- در پیشــرفت تکنیکــی و شــکلی ایــن گونــه 

محصــوالت آفتــی جــدی وجــود دارد: 
“اســارت تکنیــک”  همــان کــه در ســکانس به 
شــدت طوالنــی “راشــل کــوری” مــی بینیــم. 
مســتند هــای متعــددی از افــراد دغدغــه منــد 
در کار   هــای دوم بــه بعــد، آن قــدر درگیــر 
روایــت شــدند کــه از داســتان عقــب ماندنــد.

5- اقتصاد مخاطب محور
شــاید مهــم تریــن دســتاورد ایــن محصــوالت 
راهــروی  از  خــارج  معبــری  کــردن  بــاز 
ســازمان هاســت. آنچــه مــی توانــد اســتقالل 
ــد از  ــب درآم ــد کس ــن کن ــان را تضمی ایش
ــروز مــی  ــروش و اکــران مردمــی اســت. ام ف

ــا  ــهولت ی ــه س ــان ب ــن جوان ــت ای ــوان گف ت
ــد. ــوده ان ــیر را گش ــن مس ــختی ای س

6- شبکه
ــغ  ــر را تبلی ــول دیگ ــالم دو محص ــر س دکت
مــی کنــد. گــروه ســفیر پخــش مســتند “مــن 
ــی هســتم” را انجــام داده اســت. صــدا  روحان
ــده  ــام ش ــات انج ــو میق ــزاری آن در رادی گ
اســت. برنامــه تلویزیونــی راز، “راشــل کــوری” 
ــن  ــه ای ــه ب ــا هم ــد. تقریب ــی کن ــغ م را تبلی
ــتیبان  ــبکه پش ــه ش ــد ک ــیده ان ــه رس نتیج
وجــود نــدارد بلکــه بایــد ایــن شــبکه را ایجــاد 
نمــود. فعالیــت هــای انفــرادی گوناگــون 
ــوج  ــه م ــد ب ــی توان ــی م ــه راحت ــی ب فرهنگ

ــد. ــر را بیابن ــر یکدیگ ــود اگ ــل ش تبدی

7- نمایش ناکارآمدی سازمان ها
ــر اول  ــه خب ــی ب ــک مســتند معمول ــی ی وقت
ــی  ــود، وقت ــی ش ــل م ــت تبدی ــای سیاس دنی
طنــز  مجموعــه  یــک  نگــران  سیاســیون 
ــنی 17  ــی انیمیش ــوند، وقت ــی ش ــک م کوچ
ــور را  ــارج از کش ــای خ ــبکه ه ــه ای ش دقیق
وادار بــه واکنــش مــی کنــد، چــه نتیجــه ای 

ــز: ــه ج ــت ب ــوان گرف ــی ت م

خوابــی  در  مــا  عظیــم  هــای  رســانه   -
خمارآلــود یــا کرختــی مفــرط بــا تمــام 
عظمــت و بودجــه شــان تــوان خروجــی 

ندارنــد. را  نفــر جــوان  معــادل چنــد 

-  جــرات جوانــان در حالــی بــا اســتقبال 
ــت  ــه سیاس ــود ک ــی ش ــه م ــی مواج مردم

ــد. ــی کن ــت م ــخت مقاوم س

- بخــش نامــه هــا و نهادهــای حمایتــی 
ــه  ــد چ ــز ندارن ــی را نی ــش موش ــی زای توانای

ــتر! ــه ش ــد ب رس

 - کارهــای نکــرده و راه هــای نرفتــه بســیاری 
ــت. موجود اس

- و شــاید بزرگتریــن پیــام ایــن جریان نشــانه 
هــای یــک تولــد باشــد. جوانــه هــای ســالم. 
اتفاقــا بهتریــن حمایــت دولتــی حمایــت 

ــی اســت! نکــردن دولت

miandisham : نویسنده
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، یک مهــارت اجتماعــی )2(
 

الزم اســت کــه مذهــب را ریشــه کــن کنیــم ... مــا بــرای اجــرای نقشــه خود 
تمــام معتقــدات مذهبــی دیگــران را از بیــن مــی بریــم تا نســل فاســد شــود 
ــه  ــی را ک ــران مذهب ــته از رهب ــه آن دس ــم ک ــی کنی ــعی م ــته س و پیوس
ــود کنیــم )اســرار ســازمان مخفــی  مزاحــم نقشــه هــای مــا هســتند را ناب

یهــود، ژرژ المیــن، ص8 -9(
آنچــه کــه بــرای یــک فرهنــگ و تمــدن اهمیــت دارد اســتمرار بخشــیدن 
بــه آن، بوســیله پیشــگیری از فروپاشیســت. اســالم بــا آمــوزه هــای قــرآن 
ــا ریشــه هــای انحطــاط و فروپاشــی تمــدن هــای  و حدیــث پیروانــش را ب
گذشــته آشــنا کــرده اســت و طرحــی را بــه قدمــت انســان بــرای پیشــگیری 

از سرنوشــت تمــدن هــای گذشــته ارائــه کــرده اســت. 
ــن فروپاشــی، انحطــاط و  ــران ای ــا ای ــخ اســالم ی ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــی ب ول
انحــراف )در زمــان حکومــت یزیــد، اندلــس و حکومــت شاهنشــاهی( را کــه 
نتیجــه غفلــت پیــروان اســالم بــوده اســت، تــا جایــی پیــش مــی رود کــه 
ســر فرزنــد پیامبــر بــه نــی و ســر عالــم و مجتهــد شــیعه بــر دار مــی شــود.

ــه  ــر ب ــرک ام ــان و ت ــی آگاه ــی تفاوت ــالم( ب ــه الس ــن )علی ــر المومنی امی
معــروف و نهــی از منکــر را دلیــل اصلــی انحــراف و فروپاشــی امــت هــای 
گذشــته بیــان فرمودنــد و بــرای جلوگیــری از ســقوط جامعــه اســالمی مردم 
را بــه انجــام ایــن وظیفــه کــه رمــز اســتمرار هــر ارزش، فرهنــگ و تمــدن 
اســت ســفارش نمــوده اســت و مــی فرمایــد: »ال تترکــوا االمــر بالمعــروف 
ــه معــروف و نهــی از  ــی علیکــم اشــرارکم ...  امــر ب و النهــی از منکــر فیول
منکــر را تــرک نکنیــد کــه اشــرارتان بــر شــما چیــره مــی گردنــد ...« )نهــج 

البالغــه نامــه 1(

خلیفه های خداوند
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از پیشــینه ای بــه قدمــت وجــود انســان 
برخــوردار اســت. نخســتین انســان، دعــوت کننــده بــه معــروف بــود و پــس 
ــروان  ــر پی ــی ار منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ــر ب ــران دیگ ــز پیامب از او نی
خویــش پرداختنــد و بــه ایــن وظیفــه امــر کردنــد تــا جایــی خداونــد متعال 
مهــم تریــن مأموریــت پیامبــران الهــی و حتــی تمــام مأموریــت و رســالت 
ــا  ــت: »و م ــوده اس ــه نم ــذار« خالص ــارت و ان ــه »بش ــان را در دو کلم آن

ــه 28(. ــراً « )ســوره ســبأ- آی ــاس بشــیراً و نذی ــة للّن ارســلناک ااّل کاف
خداونــد متعــال بــرای پیامبــر و شــیعیان ایشــان راه ســخت منکــر زدایــی را 

در ایــات مختلــف تبییــن مــی نمایــد.
بــه عنــوان مثــال نهراســیدن و تحمــل دشــواری هــا را بــا آیــه بیــان مــی 

کنــد : 
»و کایـّـن مــن نبــی قاتــل معــه ربّیــون کثیــر فمــا وهنــوا لمــا اصابهــم فــی 
ــن ... چــه بســیار  ــوا ومااســتکانوا و اهلل یحــب الصابری ــا ضعف ســبیل اهلل وم
اتفــاق افتــاده کــه جمعیــت زیــادی از پیــروان پیامبــری در جنــگ کشــته 
شــده انــد، پــس بــا ایــن حــال در برابــر ســختی هایــی کــه در راه خــدا بــه 
آنــان رســید، سســت و ضعیــف و بیمنــاک نشــدند و دربرابــر دشــمن زیــر 
بــار نرفتنــد و خــدا صابــران را دوســت مــی دارد« ) آل عمــران- آیــه 1۴6( 
بــه همیــن جهــت اســت کــه رســول خــدا )صلــی اهلل علیــه وآلــه وســلم( 
آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر را خلیفــة اهلل فـِـی ارِضــِه َو َخلیفــة رســول 
ِــه )جانشــین خــدا در زمیــن و جانشــین رســول خــدا و  اهلل و خلیفــة ِکتاب

جانشــین کتــاب خــدا معرفــی فرمــوده انــد. )مســتدرک  الوســایل، ج12(

تجدید بنای ارزش ها
ــک تمــدن و فرهنــگ،  ــوزه هــای اســالم در صــورت فروپاشــی ی طبــق آم
تجدیــد و احیــاء آن فقــط بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ممکــن اســت 
همانطــور کــه ســید الشــهداء )علیــه الســالم( قیــام کــرد تــا واجــب بزرگــی 
ــام در  ــه اســالمی و قی ــای نظــام و جامع ــد بن ــود از تجدی ــارت ب ــه عب را ک
برابــر انحــراف عظیــم ، احیــا کنــد . ایــن طریــق قیــام و امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر، بزرگتریــن مصــداق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. 

)مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اهلل( )19/03/137۴( 

ــا  ــه نیکویــی و ُحســن هســتند ب قــرآن کریــم رفتــار هایــی کــه متصــف ب
ــرد. معــروف یعنــی کارهایــی کــه تشــخیص  ــام مــی ب کلمــه »معــروف« ن
آنهــا بــرای همــه مــردم از کارهــای زشــت و »منکــر« آســان اســت. یعنــی 
ــتند .  ــخص هس ــان دار و مش ــا نش ــی ه ــناخت خوب ــیله ش ــا بوس ــدی ه ب
ــرای  ــاع( را ب ــرف و اجتم ــرع، ع ــل، ش ــرت، عق ــالک )فط ــار م ــالم چه اس
ــا  ــا ب ــی کــرده اســت ت ــروان خــود معرف ــه پی شــناخت معــروف و منکــر ب
ــی در  ــای خدای ــا و ارزش ه ــار ه ــی الزم ، معی ــر و نه ــا و ام تشــخیص آنه

ــد. ــر نکن ــه تغیی جامع
ــا  ــه دنی ــس ک ــر ک ــود، ه ــوض ش ــی ع ــای خدای ــی  معیاره ــه وقت ــرا ک چ
طلب تــر اســت، هــر کــس کــه شــهوتران تــر اســت، هــر کــس کــه بــرای 
بــه دســت آوردن منافــع شــخصی زرنگتــر اســت، هــر کــس کــه بــا صــدق و 
راســتی بیگانه تــر اســت، بــر ســِر کار می آیــد ... بایــد کســانی کــه دلســوزند، 
ــوا در  ــاِر تق ــر معی ــود. اگ ــوض ش ــه ع ــی در جامع ــای اله ــد معیاره نگذارن
ــی مثــل حســین  ــا تقوای ــوم اســت کــه انســان ب جامعــه عــوض شــد، معل
بــن علــی )علیه الّســالم(، بایــد خونــش ریختــه شــود. اگــر زرنگــی و دســت 
ــی  ــی و بی اعتنای ــدازی و دروغگوی ــم ان ــت ه ــا و پش ــاداری در کار دنی و پ
بــه ارزشــهای اســالمی مــالک قــرار گرفــت، معلوم اســت کــه کســی مثــل 
، شــخص اّول  یزیــد بایــد در رأس کار قــرار گیــرد و کســی مثــل عبیــداهللَّ
کشــور عــراق شــود. همــه کار اســالم ایــن بــود کــه ایــن معیارهــای باطــل را 
عــوض کنــد. همــه کار انقــالب مــا هــم ایــن بــود کــه در مقابــل معیارهــای 
باطــل و غلــط مــاّدِی جهانــی بایســتد و آنهــا را عــوض کنــد. مقــام معظــم 

رهبــری )حفظــه اهلل( )22/0۴/1371( 

matinemami : نویسنده
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بـابـا جـان داد
 http://www.afsaran.ir/link/594544

بچه مسلمون قسمت پنجم/همکاری
 http://www.afsaran.ir/link/587836

بچه مسلمون قسمت چهارم/رفاقت
 http://www.afsaran.ir/link/586785

تقدیم به گروه چندرسانه ای شفق
 http://www.afsaran.ir/link/583303

مأموران الهی
 http://www.afsaran.ir/link/579410

واجب فراموش شده
 http://www.afsaran.ir/link/577470

نقش حاج آقا در شکل گیری من روحانی هستم
 http://www.afsaran.ir/link/581882

گزارش 20:30 درباره من روحانی هستم
http://www.afsaran.ir/link/588338

چه کسی دروغ می گوید؟ شرق یا شفق؟
http://www.afsaran.ir/link/582336

ــای  ــپ ه کلی
ی یـــر تصـو



فـتـح خــون )ویژه سـالگرد سـوم خـرداد 61(
خرمشهر به دلیل اهمیت استراتژیک و جایگاه 

مهم اقتصادی و نظامی آن و همچنین به 
مناسبت آنکه از اصلی ترین مناطق مورد 

ادعای بی اساس و واهی عراق بود، از نخستین 
روز شروع جنگ عراق علیه ایران، هدف 

بمباران سنگین عراق قرار گرفت، نیروهای 
زمینی عراق به سوی آن پیشروی کردند و آن 
را به محاصره در آوردند. هنگ پیاده خرمشهر 

با کمک سپاه پاسداران و نیروهای مردمی، 
دلیرانه در برابر حمالت ارتش عراق ایستادگی 

کرد. لیکن سرانجام در ساعت 16/30 روز 
چهارم آبان 1359)پس از 35 روز مقاومت 

بی نظیر حماسی( خرمشهر سقوط کرد. 
سقوط خرمشهر بهانه ای به دست عراق داد 

تا تبلیغات فراوانی در جهت احیای احساسات 
عربی و ارضای عصبیت های قومی خود به 

راه اندازد.

تالش برای طرح ریزی و اجرای عملیات الی 
بیت المقدس) عملیات آزاد سازی خرمشهر( 

در موقعیت بسیار حساسی انجام شد، وضعیت 
داخلی کشور با انهدام بقایای ضد انقالب به 
تدریج رو به بهبودی و ثبات پیش می رفت. 
اوضاع منطقه نیز به دلیل نگرانی آمریکا از 

نتایح ناشی از پیروزی ایران بر عراق، به گونه 
ای آشکار ملتهب بود، ضمن اینکه مناسبات 

اعراب و اسرائیل با آمادگی اسرائیل برای 
تهاجم به جنوب لبنان، در وضعیت حساسی 

قرار داشت. در چنین موقعیتی، بی گمان، 
نتیجه عملیات الی بیت المقدس برای ایران، 
منطقه و عراق بسیار سرنوشت ساز و تعیین 

کننده بود، لذا سرعت عمل در اجرای این 
عملیات برای ایران بسیار با اهمیت بوده و 

نقش مؤثری داشت.

زمینه ی اجرای عملیات الی بیت المقدس 
متأثر از نتایج عملیات های پیشین بود که با 

شکستن حصر آبادان آغاز شد و پس از آن نیز 
ادامه یافت. این نتایج عبارت بودند از:

1-    انهدام بخش وسیعی از نیروی زمینی 
دشمن؛

2-    آزاد سازی بخش مهمی از مناطق 
اشغالی؛

  3-    آزاد سازی نیروهای پدافندی خودی 
از مناطق اشغالی؛

۴-    افزایش توانایی نیروهای خودی در طرح 
ریزی و اجرای عملیات؛

5-    افزایش تسلط اطالعاتی بر دشمن.

مرحله ی اول عملیات در غرب کارون و در 

روز 10 اردیبهشت 1361 آغاز شد. دشمن 
گمان نمی کرد که ایران بتواند با عبور از 

رودخانه خود را به جاده ی اهواز خرمشهر 
برساند. لیکن این امر تحقق یافت.

در مرحله ی دوم عملیات که روز 16 
اردیبهشت 1361 شروع شد، تهاجم ایران به 
سوی نوار مرزی، از جاده اهواز-خرمشهر در 

ناحیه ی غرب کارون آغاز گردید. همزمان با 
مرحله ی دوم، لشکر 6 عراق به محاصره و 

انهدام و اسارت تهدید می شد. در این مرحله 
از عملیات، نیروهای ایرانی توانستند در هفده 
کیلومتر از نوار مرزی استقرار یابند. نیروهای 

عراقی از جفیر، کرخه نور، هویزه و پادگان 
حمید عقب نشینی کردند و در محور شلمچه 

خرمشهر متمرکز گردیدند.

مرحله سوم عملیات که ده روز مداوم به طول 
انجامید، با هدف نهایی آزاد سازی خرمشهر 

شروع شد. نیروهای عراقی که در مثلث جاده 
کارون مستقر بودند عقب نشینی کردند و 

با مرگ فرمانده عراقِی مستقر در خرمشهر، 
روحیه سربازان عراقی تضعیف شد. سرانجام 

در پی عملیات دوم و سوم خرداد61 نیروهای 
ایران، عراقی ها شکست را پذیرفته، با دادن 
تلفات و ضایعات بسیار زیاد، خرمشهر را به 

صاحب اصلی آن واگذار و فرار کردند. وسعت 
منطقه ی آزاد شده در عملیات بیت المقدس 

بیش از 5۴00 کیلومتر مربع بود.

از جمله نتایج دیگر این عملیات، انهدام کامل 
2 لشکر عراق، آسیب رساندن به 6 لشکر به 

میزان 20 تا60 در صد، کشته و زخمی شدن 
بیش از 16000 نفر، اسارت17۴99 نفر، 

انهدام 550 دستگاه تانک و نفربر، 50 خودرو، 
دهها عراده توپ، مقادیر زیادی جنگ افزار 
و مهمات، سرنگونی 53 فروند هواپیما و 3 

فروند هلیکوپتر عراقی بود.

هدف های استراتژیک عملیات:
الف( بیرون راندن دشمن تا پشت مرز های 

بین المللی؛
ب( تأمین امنیت کرانه ی شمالی اروندرود 

و با شکست مواجه کردن استراتژی عراق در 
کنترل اروند رود؛

پ( نشان دادن برتری قدرت نظامی، سیاسی 
و اجتماعی جمهوری اسالمی ایران به عراق و 

حامیان او در منطقه خلیج فارس.

هدف های تاکتیکی:
الف( انهدام نیروهای متجاوز در منطقه ی بین 

غرب کارون تا خط مرزی که حداقل یک سوم 
کل قدرت مرزی عراق بود؛

ب( رسیدن به خط مرزی بین المللی و پاک 
کردن این قسمت از خاک میهن اسالمی؛

پ( آزاد سازی خرمشهر از اشغال متجاوزین؛
ت( دور کردن شهرها و نقاط مسکونی واقع 

در این منطقه از برد توپخانه سنگین دشمن 
که بدون رعایت اصول اسالمی، اخالقی و 

قوانین بین المللی، مناطق مسکونی را هدف 
موشک و بمب و گلوله قرار می داد.

این نبرد بالفاصله بعد از عملیات پیروزمندانه 
فتح المبین و در حالی که عمده ی نیروهای 
مسلح در جبهه غرب دزفول و شوش درگیر 
بودند طرح ریزی و یک ماه بعد به اجرا در 

آمد. لذا الزم بود ضمن تحکیم مواضع و 
دفاع از منطقه، نیروی وسیعی به منطقه ی 

اهواز-خرمشهر )در مسافتی بین 150تا250 
کیلومتر( انتقال یابد، به طوری که دشمن 

غافلگیر شود.

ب هر حال فتح خرمشهر به عنوان بزرگترین 
پیروزی سیاسی- نظامی جمهوری اسالمی 

ایران در سال دوم جنگ، از اهمیت بسیاری 
برخوردار بود. در این عملیات توفیقات 

نظامی قابل توجهی از جمله آزادی 5۴00 
کیلومتر مربع از سرزمین های اشغالی برای 
نیروهای ایران بدست آمد و دشمن متجاوز 
برای اجتناب از تلفات بیشتر و حفظ بصره، 

با سرافکندگی بسیار، از خاک ایران عقب 
نشست. این عملیات بزرگ و غرور آفرین 

)الی بیت المقدس( که با اهداف استراتژیک 
و تاکتیکی خاصی به انجام رسید، ضمن آنکه 
توانست در سه مرحله، خرمشهری را که در 
ساعت 16/30 روز چهارم آبان 1359 و پس 

از 35 روز مقاومت بی نظیر، سقوط کرده بود 
را در ساعت 11بامداد سوم خرداد 1361 آزاد 

سازد، تغییرات چشمگیری را در روند جنگ 
ایجاد کرد و ایران را در موضعی فرادست 

قرار داد.

shieh110 : گردآورنده 
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از بچه های گردان تفحص بود.

کاروان هزارتایی شـــهدا رو عازم مشـــهد الرضـا 
علیــه الســالم کــرده بودنــد،

 13 تا پیکر شهید کم داشتن...

گفته بودن هر جور شده،
باید پیدا کنید و بیارید. 

قول داد و گفت هر جوری شده 
من این 13 تا شـهید رو میارم...

رفت شلمچه و شروع کرد گریه و زاری باالی یکی از کانال ها.
موقع برگشت گفت: 

شهدا داریم کاروان می بریم مشـهد الرضـا علیه السالم.
13 تا جا هم خالی داریم.

هرکی میاد بسـم اهلل...

مجید پازوکی بود. 
اومد توی کانال،

13 تا دست از زیر خاک زده بود بیرون.

راوی: همرزم شهید مجید پازوکی   
    Ghalandar : ارسال کننده     

نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران 
 1393 اردیبهشــت   31 25چهارشــنبه 

http://www.afsaran.ir/profile/ghalandar


وصیتـنامه شهـید

ســید محمــد علی جهــان آرا

العالمیــن،             رب  ای   ، بارپــرودگارا 
ای غیــاث المســتغیثین و ای حبیــب 

قلــوب الصالحیــن. تــو را شــکر مــی گویــم کــه 
ــه خــودت را  ــه راه رســیدن انســان ب شــربت شــهادت و ایــن گون

بــه مــن بنــده ی فقیــر و حقیــر و گناهــکار خــود ارزانــی داشــتی. مــن بــرای کســی 
وصیتــی نــدارم ولــی یــک مشــت درد و رنــج دارم کــه بــر ایــن صفحــه ی کاغــذ مــی خواهــم 
همچــون تیــری بــر قلــب ســیاه دالنــی کــه ایــن آزادی را حــس نکــرده انــد و بــر ســر امــوال 
ــرو آورم.  ــانند، ف ــی کش ــودی م ــتی و ناب ــه نیس ــی را ب ــی را و جهان ــی را، امت ــا ملت ــن دنی ای
خداونــدا! تــو خــود شــاهدی کــه مــن تعهــد ایــن آزادی را بــا گذرانــدن تمــام وقــت و هســتی 
خویــش ارج نهــادم. بــا تمــام دردهــا و رنــج هایــی کــه بعــد از انقــالب بــر جانــم وارد شــد صبــر 
و شــکیبایی کــردم ولــی ایــن را مــی دانــم کــه ایــن ســران تــازه بــه دوران رســیده، نعمــت 
ــس،  ــای پاری ــای تریاه ــا در گوشــه ه ــد ی ــوده ان ــد نب ــد چــون دربن ــرده ان آزادی را درک نک

ــا در ... ــد و ی ــوده ان لنــدن و هامبــورگ ب
و تــو ای امامــم! ای کــه بــه انــدازه ی تمــام قرنهــا ســختی هــا و رنــج هــا کشــیدی از دســت 
ــوح،  ــو همچــن ن ــر ت ــن زندگــی ب ــزدان! لحظــه لحظــه ی ای ــرد همــه چی ــن نابخــردان ُخ ای
موســی و عیســی و محمــد )ص( گذشــت. ولــی تــو ای امــام و ای عصــاره ی تاریــخ بــدان کــه 
بــا حرکتــت، حرکــت اســالم را در تاریــخ جدیــد شــروع کــردی و آزادی مســتضعفان جهــان را 

تضمیــن کــردی. 
ــه  ــد؟! کیســت ک ــو را درک کن ــای ت ــا و درده ــه رنجه ــن هم ــه ای ــام کیســت ک ــی ای ام ول
ــخ انســانیت و  ــه تاری ــه هــر عنــوان، خیانتــی ب ــد لحظــه ای کوتاهــی از ایــن حرکــت ب دریاب

ــی باشــد؟ ــخ م ــده تاری ــه انســان هــای حاغضــر و آین کلی
ای امــام! درد تــو را، رنــج تــو را مــی دانــم چــه کســانی بــا جــان مــی خرنــد، جــوان بــا ایمــان، 
کــه هســتی و زندگــی تــازه ی خویــش را در راه هــدف رســیدن حکومــت عــدل اســالمی فــدا 
مــی کنــد. بلــه ای امــام! درد تــو را جوانــان درک مــی کننــد، اینــان کــه از مــال دنیــا فقــط و 
فقــط رهبــری تــو را دارنــد و جــان خویــش را بــرای هدفــت کــه اســالم اســت فــدا مــی کننــد.
ای امــام تــا لحظــه ای کــه خــون در رگ هــای مــا جوانــان پــاک اســالم وجــود دارد لحظــه 
ای نمــی گذاریــم کــه خــط پیامبــر گونــه تــو کــه بــه خــط انبیــاء و اولیــاء وصــل اســت بــه 
ــه عنــوان کســی کــه شــاید کربــالی حســینی را در  انحــراف کشــیده شــود. ای امــام! مــن ب
کربــالی خرمشــهر دیــده ام ســخنی بــا تــو دارم کــه از اعمــاق جانــم و از پرپــر شــدن جوانــان 
خرمشــهری برمــی خیــزد و آن، ایــن اســت؛ ای امــام! از روزی کــه جنــگ آغــاز شــد تــا لحظــه 
ای کــه خرمشــهر ســقوط کــرد مــن یــک مــاه بطــور مــداوم کربــال را مــی دیــدم هــر روز کــه 
حملــه ی دشــمن بــر بــرادران ســخت مــی شــد و فریــاد آنهــا بــی ســیم را از کار مــی انداخــت 
و هیــچ راه نجاتــی نبــود بــه اتــاق مــی رفتــم، گریــه را آغــاز مــی کــردم و فریــاد مــی زدم ای 

رب العالمیــن بــر مــا مپســند ذلــت و خــواری را.

نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران 
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قیــام 15 خــرداد
ــت  ــارزات مل ــخ مب ــی در تاری ــه ی عطف نقط
قهرمــان ایــران اســت، کــه رهبــری داهیانــه ی 
امــام خمینی»قــدس ســره« و یــاری روحانیــان 
انقالبــی در تــداوم آن، طــی یــک دوره ی 
پانــزده ســاله، نقــش اساســی داشــته اســت. در 
همــه ی آن ســال هــا ســالروز 15 خــرداد هیــچ 
گاه در ســکوت و خاموشــی ســپری نشــد؛ زیــرا 
کــه 15 خــرداد بــرای امــت قهرمــان و شــهید 
پــرور ایــران، از اهمیــت و اعتبــار ویــژه ای 

ــود.    ــوده و خواهــد ب برخــوردار ب
15 خــرداد روز آغــاز نهضــت مقــدس اســالمی، 
روز عصیــان علیــه طاغــوت و طاغوتیــان و 
روزی بــود کــه ملــت ایــران زیــر بیــرق اســالم 
گــرد آمــد و بــرای مقابلــه بــا دشــمنان اســالم 
و قــرآن وارد صحنــه شــد و پشــت رژیــم 

ــت. ــرزه انداخ ــه ل ــاهی را ب ستمش
 ،13۴2 ســال  خــرداد   15 ســحرگاه  در 
دژخیمــان رژیــم ستمشــاهی بــه خانــه ی 
ــد و امــام خمینــی»  امــام در قــم یــورش بردن
ــش از آن،  ــه روز پی ــه س ــره« را ک ــدس س ق
ــه مناســبت عاشــورای حســینی در مدرســه  ب
ــرده از  ــده پ ــخنان کوبن ــی س ــه، ط ی فیضی
جنایــات شــاه و اربابــان امریکایی و اســرائیلی او 
برداشــته بــود، دســتگیر و دور از چشــم مــردم 

ــد. ــل کردن ــران منتق ــی در ته ــه زندان ب
 

هنــوز چنــد ســاعتی نگذشــته بــود کــه خیابان 
ــان  ــردان و زن ــای م ــر پ ــم زی ــهر ق ــای ش ه
مســلمان و انقالبــی کــه بــه قصــد اعتــراض از 
خانــه هایشــان بیــرون آمــده و بــه حمایــت از 
رهبرشــان فریــاد بــرآورده بودنــد، بــه لــرزه در 
آمــد. همیــن صحنــه، در همــان روز در تهــران 
ــد  ــود آم ــه وج ــز ب ــر نی ــهر دیگ ــد ش و درچن
ــود  ــترده ی خ ــام گس ــا قی ــران ب ــردم ای و م
نشــان دادنــد کــه خواســتار برقــراری حکومــت 
ــم ستمشــاهی  ــه رژی ــان دادن ب اســالمی و پای
هســتند. گلولــه هــای شــلیک شــده از خشــم 
ــلمانان  ــب مس ــاه، قل ــت ش ــه ی حکوم و کین
انقالبــی را در 15 خــرداد 13۴2 نشــانه رفــت و 

ــه خــاک و خــون کشــید.  ــان را ب آن
محــرم 1383 هجــری قمــری و مقدمــات قیــام 

خونیــن 15 خــرداد 13۴2
امــام حســین »علیــه الســالم« همــواره مشــعل 
فروزانــی بــرای نهضــت هــای اســالمی اســت و 
ــاد  ــه ی جامعــه ی تشــّیع در طــی قــرن هــا، ب
ایشــان مــی گریــد و خــون او را حیــات بخــش 
نهــال آزادی و حــق و عدالــت مــی دانــد. معنی 
حضــور امــام حســین )ع( در مبــارزه ای بــزرگ 
ــا وجــود  ــم ب ــودن حــوزه ی ق ــا ب ــر ج ــا ب و پ
تالشــی کــه دولــت در تعطیلــی آن نمــود. 

اعالمیــه ی شــهربانی کل کشــور، عباراتــی 
داشــت کــه نگرانــی و تدابیــر الزم دولــت را می 
رســاند و از مــردم مســلمان ســوگواری مشــروع 
مــی خواســت، یعنــی ســوگواری کــه تــوأم بــا 
ــی  ــاج و تخــت شــاه باشــد و زیان ــه ت دعــای ب
بــه منافــع امپریالیســم امریــکا و انگلیــس 
نرســاند. امــا رهبــر بیــدار نهضــت، تمــام قــوا را 
مجهــز کــرد، تــا محــرم صــورت واقعــی خــود 
را بــاز یابــد و در پیامــی کــه امــام خمینــی)ره( 

بــه وعــاظ و هیــأت هــای مذهبــی فرمــود:
ــزام و  ــن الت ــار ... درصــدد گرفت ــتگاه جب »دس
تعهــد از مبلغیــن و ســران هیــأت عــزادار اســت 
کــه از مظالــم دم نزننــد و دســتگاه جبــار را بــه 

خودســری واگذارنــد.
ــات  ــن التزام ــه، ای ــم ک ــر ده ــت تذک الزم اس
ــته و  ــی نداش ــه ارزش قانون ــر آن ک ــالوه ب ع
ــزام  ــدارد، الت ــری ن ــچ اث ــا آن هی ــت ب مخالف
گیرنــدگان، مجــرم و قابــل تعقیــب هســتند ...«
امــام، بــا دقــت اوضــاع را بررســی مــی کــرد و 
نتایــج بــه دســت آمــده را در اختیــار مبــارزان 
ــا  ــاظ تنه ــه وع ــد ک ــان ش ــت. چن ــی گذاش م
ــه  ــبت ب ــار نس ــار انزج ــرت و اظه ــن و نف لع
یزیــِد دودمــان امــوی نداشــتند، بلکــه بــا 
نوحــه ســرایی و خوانــدن اشــعار انقالبــی بــرای 
ــام  ــاری ام ــه ی ــه، ب ــه فیضی ــتگان مدرس کش
ــرائیل را  ــر اس ــتابند، خط ــی ش ــین )ع( م حس
ــوند و  ــی ش ــادآور م ــلمان ی ــت مس ــرای ام ب
تأکیــد روی خطــری مــی کننــد کــه، از جانــب 
رژیــم هــای وابســته، بــر اســالم وارد مــی شــود 

ــه نیســت. ــی امی ــر از خطــر بن و کمت
بخشــی از ســخنان تاریخــی امــام خمینــی )ره( 

در 13 خــرداد 13۴2 )دهــم محــرم 1383)
ــالت  ــدیدترین حم ــا ش ــاً ب ــماً و علن ــام رس ام
ــاد  ــارزه ابع ــت. مب ــرار گرف ــاه ق رو در روی ش
ــه  ــی ب ــی متک ــروی انقالب ــت و نی وســیعی یاف
اســالم بــدون تمایــل بــه بیگانــه، عینیــت پیــدا 
کــرد. تــرس و وحشــتی کــه همــواره در بیــن 
تــوده مــردم از شــاه و دولــت و دســتگاه امنیتی 
وجــود داشــت، تــا حــد بســیاری از بیــن رفــت. 
ــرش جــز  ــه، در براب ــود ک ــت بزرگــی ب شــاه ب
خضــوع و خشــوع معنــی نداشــت. در کلمــات 
ــی و  ــام خیال ــاه از آن مق ــی روح اهلل، ش خطاب
ــا  ــه دل ه ــد و ب ــیده ش ــن کش ــوری پایی تص
ــه  ــد  ب ــه بپاخیزن ــه قهرمانان ــجاعت داد ک ش
وظایــف اســالمی خــود عمــل کننــد و فتــوای 
تقیــه حــرام اســت بــا تمــام تــالش  بــه اجــرا 

ــد. در آورن
ــی.  ــور باش ــن ط ــو ای ــم، ت ــی خواه ــن نم »م
ــوی.  ــدرت ش ــل پ ــو مث ــدارم، ت ــل ن ــن می م
ــنو، از  ــت بش ــنو، از روحانی ــرا بش ــت م نصیح
ــت را  ــالح مل ــا ص ــنو، اینه ــالم بش ــای اس علم
ــه  ــرائیل ب ــرائیل نشنو،اس ــد. از اس ــی خواهن م
درد تــو نمــی خــورد.  بدبخــت،  بیچــاره،   

ــذرد،  ــی گ ــرت م ــال از عم ــج س ــل و پن چه
یــک کمــی تأّمــل کــن، یــک کمــی تدبـّـر کــن، 
یــک قــدری عواقــب امــر را مالحظــه کن،کمــی 

ــر« ــرت بگی ــدرت عب ــر، از پ ــرت بگی عب
 

دســتگیری امــام )ره( و قیــام پانــزده خرداد
هــم زمــان بــا دســتگیری رهبــر نهضــت 
و  وعــاظ  و  علمــا  از  بســیاری  و  اســالمی 
شــخصیت هــای ذی نفــوذ در قــم، تهــران 
ــرکوب  ــک س ــه ی ی ــا، زمین ــتان ه و شهرس
ــم  ــادی دژخی ــط ای ــن توس ــیانه و خونی وحش

ــد. ــم ش فراه
اجتماعــات و تظاهــرات مردمــی زنــان و مــردان 
در اعتــراض بــه بازداشــت امــام در قــم، تهــران 
ــا هجــوم  ــا، ب ــتان ه ــر از شهرس و برخــی دیگ
ــه خــاک و خــون کشــیده  نیروهــای مســلح، ب
ــک و مسلســل و  ــا تان شــد. دانشــگاه تهــران ب

افــراد مســلح بــه محاصــره درآمــد.
ســیل خروشــان کشــاورزان غیــور و کفــن 
مــردم  و  کــن  دهقانــان   ، ورامیــن  پــوش 
ــه ســوی تهــران ســرازیر شــدند؛ و  جمــاران ب
انبــوه جمعیــت، اعــم از بازاریــان، بارفروشــان، 
دانشــگاهیان، و اقشــار مختلــف مــردم، بــا 
ــی و  ــا خمین ــرگ ی ــا م ــای ی ــد آس ــو رع غری
ــد.        ــرزه درآورن ــه ل ــر شــاه  تهــران را ب مــرگ ب
شــاه در برابــر قیــام قهرآلــود ملــت، بــا رگبــار 
ــط  ــد؛ و توس ــت آم ــگ مل ــه جن ــل ب مسلس
نیروهــای تحــت فرمــان خــود، تظاهرکننــدگان 
را بــا وضــع فجیعــی قتــل عام کــرد و تهــران را 
در 15 خــرداد 13۴2 بــه حمــام خــون تبدیــل 
ــار  ــرداد آم ــهدای 15 خ ــداد ش ــاخت. از تع س
ــا تعــداد آنهــا  صحیحــی در دســت نیســت. ام
ــن  ــر، تخمی ــزار نف ــا 15 ه ــن 5 ت را رقمــی بی

ــد. زده ان
جریــان 15 خــرداد ظاهــراً بــه نفــع شــاه تمــام 
شــد و امــام تبعیــد و تاریکــی خفقــان حاکــم 
ــاه را از  ــد ش ــال بع ــع 15 س ــا در واق ــد؛ ام ش
ــار  ــا رفتــن او ب ایــن مملکــت بیــرون کــرد و ب
ــوع  ــالم طل ــع اس ــر تشعش ــید پ ــر، خورش دیگ

ــد. ــم و ســتم رهانی کــرد و مملکــت را از ظل
یــاد و خاطــره شــهدای 15 خــرداد گرامی باد.

منبع: تبیان
setia : گرداورنده
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امام خامنه ای)مدظله العالی(
اگر اقدام میرزای شیرازی آن عالم روشن بین نبود، 

کشور ما بیشتر در سلطه بیگانگان باقی می ماند

پس از گذشت سه سال ناصرالدین شاه در سومین 
سفرش به اروپا ، در12 شعبان 1306 ه. ق از راه 
روسیه به انگلستان رفت وبه دلیل  ولخرجی زیاد 

و عیاشی، پولهایش تمام شد ؛ امتیازی را در زمینه 
کشت، توزیع و فروش توتون وتنباکو به شخصی  

انگلیسی به نام   ماژور تالبوت   داد و در مقابل 
مقداری پول  گرفت.

دولت انگلیس که همیشه در پی  گرفتن امتیازات 
جدید از ایران بود فرصت مناسب را براي کسب امتیاز 

انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینه سازي 
آن را به ماژور جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران 

لرد سالیسبوري )نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس( 
محول کرد. تالبوت ظاهرا نخستین مذاکره در باره 

انحصار تجارت توتون و تنباکو را در شهر برایتون با 
اعتمادالسلطنه که در این سفر همراه شاه بود آغاز 

کرد و پس از کسب اطالعات کافي در این زمینه به 
کمک درمونت وولف وزیر مختار انگلیس در ایران امین 

السلطان را با دادن وعده هاي فراوان متقاعد کرد که 
او فواید و منافع انحصار توتون و تنباکو را براي شاه 
بگوید و موافقت وي را براي واگذاري انحصار تجارت 

دخانیات به دولت انگلیس بگیرد.
پس از بازگشت شاه به ایران تالبوت با کمک دولت 

انگلیس و عده اي از سرمایه داران انگلیسي شرکتي را 
که به کمپاني رژي معروف شد با سرمایه 000 650 

لیره تاسیس کرد و براي اخذ امتیاز مخفیانه وارد 
تهران شد.

امتیازنامه داراي پانزده فصل بود که به امضاي شاه 
و سر هنري وولف رسید. براساس آن کمپانی رژی 
متعهد شد هر سال پانزده هزار لیره به دولت ایران 

بپردازد همچنین پس از کسر پنج درصد از سود 
شرکت یک چهارم باقیمانده آن را به خزانه ایران واریز 

کند و در عوض کشت و فروش توتون و تنباکو را در 
انحصار خود بگیرد 

به موجب این امتیاز، کمپاني رژي صاحب حّق 
انحصاري تجارت تنباکوي ایران و حتي نظارت بر 

زراعت آن شناخته مي شد.عالوه بر ضرر اقتصادی خطر 
عمده تري که جامعه اسالمي را تهدید مي کرد، حضور 
فرهنگ استعماري و گسترش فسادي بود که به تبع 
حضور اجانب و دشمنان  مسلمانان  در ایران،اثرات 

نامطلوبی میگذاشت. هجوم افراد خارجی به ایران  با 
آماري بیش از 200 هزار نفر باعث تغییر در شکل 

ظاهري شهر و بازار می شد.
حضور انگلیسي ها در سراسر ایران به حدي بود که 

اعتماد السلطنه از آن به »سلطنت انگلیس در ایران« 
تعبیر کرد.

دراین موقع سید جمال الدین اسدآبادی به پیشنهاد 
سید علی اکبر فال اسیری که درتبعید بود، نامه ای 

به میرزای شیرازی نوشت و بیان می کند که میرزای 
شیرازی به خاطر موقعیت خاص خود چه مسؤولیت 

سنگینی بر عهده دارد. 
سید نامه هایی نیز به علمای داخل کشور می نویسد. 

میرزای شیرازی در تاریخ 19 ذی الحجه 1308 ه. 
ق 17 ماه پس از امضای قرار داد با کمپانی رژی به 

وسیله کامران میرزا نایب السلطنه، تلگرافی را به شاه 
می فرستد و می گوید کسانی را که تبعید کرده به 
کشور برگرداند  و در مورد قرارداد، مخالفت خود را 

ابراز کند. وقتی این تلگراف به دست شاه می رسد 
اعتنا نمی کند.ناصرالدین شاه برای پاسخ به نامه 

ی میرزای شیرازی، به میرزا مشیر الوزارة  کارپرداز 
ایران در بغداد می گوید که به پیش میرزا برود و با او 
مذاکره کند  و از سیاست دفع الوقتی استفاده نماید و 
ـُست فرستاده  می گوید چون تلگراف مفصل  بود با پ

ایم، که در واقع دروغی بیش نبوده است. سرانجام پس 
از بی اعتنایی شاه ، حکم تحریم تنباکو از طرف آیت 

اهلل میرزای شیرازی صادر می شود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان  در حکم 
محاربه با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه است 

پس از حکم میرزای شیرازی قلیان ها شکسته می 
شود و مردم از کشیدن توتون و تنباکو دست می 

کشند. کلیه  مغازه های فروش توتون و تنباکو بسته 
می شود و با شرکت رژی هم  معامله نمی کنند. 
این جریان ادامه می یابد تا این که در تاریخ 23 

جمادی االول 1309 اعالنی در کوچه و بازار 
زده می شود:

 بر حسب حکم جناب حجت االسالم 
والمسلمین آقای میرزای شیرازی ، اگر تا ۴8 

ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود یوم دوشنبه 
آتیه جهاد است، مردم مهیا شوید  

رییس کمپانی رژی پیش امین السلطان می رود و می 
خواهد که امین السلطان علما را راضی کند  حتی از 
او می خواهدکه میرزای آشتیانی)از علمای تهران( را 

از تهران تبعید کند. پس از اصرار زیاد امین السلطان، 
شاه قبول می کند و طی نامه ای به میرزای آشتیانی 
می نویسد:  یا بمان و باالی منبر برو و قلیان بکش، و 

یا از تهران خارج شو. 
میرزای آشتیانی  تصمیم می گیرد از تهران خارج 
شود.مردم که از این موضوع اطالع پیدا میکننددر 

حمایت از ایشان به خانه اش میروند.مغازه هایی هم 
که باز بودند را می بندند.در این وضعیت آشفته  شاه 

شخصی را به نزد میرزای آشتیانی می فرستد که 
منظور شما چیست؟ میرزا درجواب می گوید:  تنها 
مقصود ما لغو امتیاز انحصار دخانیات اعم از داخل 
و خارج و کوتاه کردن دست خارجی هاست و هیچ 

تقاضای دیگری نداریم. 
ناصرالدین شاه در جواب به امین السلطان می نویسد:  

نایب السلطنه، امتیاز داخله را که برداشته بودیم 
حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور 

در کشیدن قلیان نیستند تا حکم از جانب میرزای 
شیرازی برسد 

امین السلطان دستخط شاه را مبنی بر لغو امتیاز 
خارجه را به میرزای آشتیانی می دهد. علما برای 

اینکه بفهمند حکم تحریم هنوز سرجای خود باقی 
هست یا نه، به میرزای شیرازی در سامراء تلگراف می 
زنند . میرزا در جواب می گوید :   سر جای خود باقی 
است تا زمانی که دستخط آشتیانی مبنی بر حقیقت 

داشتن لغو امتیاز بیاید 
سرانجام  اعالمیه ای مبنی بر لغو امتیاز تنباکو منتشر 
می شود ، علما دوباره از میرزای شیرازی می خواهند 

که آیا حکم سرجایش هست یا نه؟ که میرزا این حکم 
را صادر می کند:  حکم تحریم لغو شد 

در روز سه شنبه 25 جمادی الثانی 1309، اعالمیه 
ای منتشر شد که مردم می توانند با آسایش خاطر 

قلیان، چپق و سیگار بکشند. سرانجام امتیاز تنباکو لغو 
و دربهمن ماه 1270 شمسی، به امضای ناصر الدین 

شاه رسید.
parvaz77 : نویسنده
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کـــلیپ های صوتـی

ماجرای جشن همسر رئیس جمهور در کاخ سعد آباد
http://www.afsaran.ir/link/582587

چگونه باید کار فرهنگی انجام داد؟
http://www.afsaran.ir/link/593853

اراده یک ملت
http://www.afsaran.ir/link/570585

تو اومدی بخوری و بچری...؟؟
http://www.afsaran.ir/link/570608

آیا باید فاتحه مملکت را خواند؟
http://www.afsaran.ir/link/579662

حرف های عمروعاص به فرزندانش در هنگام مرگ
http://www.afsaran.ir/link/570613

بررسی مستند من روحانی هستم توسط حمیدرسایی
http://www.afsaran.ir/link/586235

پای والیت که رسید محکم وایسا
http://www.afsaran.ir/link/542934

آن سوی افق، پرنده ها بی تابند
http://www.afsaran.ir/link/570648

حـــــیـــا
http://www.afsaran.ir/link/586225

دو موجود مقدس
http://www.afsaran.ir/link/586441
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ــه معّلم  ــه ای ب نام
سالم بر  معلم  مهربانمان  روزتان را تبریک می گویم .

امیدواریم  که  حالتان  خوب باشد  و روزگار بر وفق  مرادتان .
این نامه را وقتی میخوانید  که ما  در این مدرسه نمی باشیم .

و البته قبل از هرچیز  یک پارچ  آب قند  و  گالب و بهارنارنج و ....  
حاضر  کنید  تا بتوانید نامه را  تا آخرش بخوانید  

در این  نامه می خواهیم  پرده برداریم  از یک سری از فجایعی که 
برای شما و کالسمان   رخ  داد.

یادتان می آید  دیروز   سر کالس  ریاضی چه  بوی بدی می آمد ؟  و  
هر کاری  کردید  آن بوی  کذایی  از بین  نمی رفت  

این  به خاطر این بود  که  من یک ساعت قبل از شروع کالس   پاک 
کِن  سامان   را در بخاری انداختم  

و این شد که آن بو کالس را پر کرد . و  سامان بیچاره هم نمی 
دانست که چه بالیی سر پاک کن بدبختش  آمده !

 یادتان  هست  چند هفته ی پیش   سر کالس زیست  ، وقتی  که  
چند نفر از دوستانم  را   صدا  زدید  و از آنها پرسش نمودید  و بعد  

از  آن که  خواستید  نمرات  را در دفتر کالسی  وارد کنید  
ناگهان  که در دفتر  را   باز کردید  یک  مارمولک  برای شما  دست 

تکان  می داد !!و شما  از   ترس نمی دانستید  چه کار کنید  . 
این کار را  مجید به طرز شگفت انگیزی انجام داد  گویا  آن مارمولک 

،دست آموز مجید بود .

به یاد می آورید  آن روز  را که ماشین تان هر چهار چرخش  پنچر 
شده بود و شما نمی دانستید در آن روز  بارانی چه کار کنید خواستم 
بگویم که این نقشه را  سعید کشید و ما هم آن را عملی نمودیم یک 
چرخش را من،  یک چرخش را حمید ، چرخ دیگر را احسان  و چرخ 

آخر  را  حامد، برادر  حمید  !
بمیریم برایتان ، قیافه  تان  آنروز دیدنی بود  !!! 

 

یادتان  می آید آنروز ، که لباس های جدیدی  پوشیده بودید ناگهان 
متوجه شدید  که چند جای لباستان آدامس چسبیده است 

ما به طور نامحسوسی آدامس ها را  استتار نمودیم  و بر روی صندلی 
تان چسباندیم .

این نقشه ی زیبا را حمید و حامد  عملی کردند .

دو ماه پیش  را یادتان می آید که می خواستید وارد آزمایشگاه شوید 
که ناگاه  خوردید زمین و  و یک دست و یک پایتان شکست !!!

   با آن مقدار قابل توجهی که  ما  گریس روی زمین ریختیم  
خدا رحم کرد که با مخ نخوردید زمین  

و گرنه  چند ماه در کما به سر می بردید !!! 

آن  روز را  ..... بماند !
میدانیم االن شما  دیگر کاسه  ی صبرتان لبریز شده است  و  

صورتتان قرمز و از گوشهایتان  دارد دود میزند  بیرون  !! و سرگیجه  
گرفته  اید !!

 االن بهترین کار این است که آن پارچ آب قند  و  گالب و بهارنارنج و 
....   سر بکشید تا مرحمی شود بر آن درد هایتان !

الزم است بگویم ما  در طی  یک عملیات بسیار پیچیده پرونده 
هایمان  را از اتاق بایگانی کش رفته ایم و  خودمان  را اخراج کرده ایم 

قبل از آنکه اخراجمان کنند !
در پایان  از شما به خاطر آن کار ها  طلب بخشش می کنیم و  شما 

را به خدا می سپاریم  .

جمعی از دانش آموزان  خوب و سر به  راه  شما  )!(
سعید - حمید - حامد - احسان - مجید - ناصر 
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نظرسنجی 
بــا توجــه بــه اتفاقــات رخ داده بــرای گــروه شــفق و مســتند مــن روحانــی هســتم ، ســایت افســران یــک نظــر 
ســنجی بــا هــدف ریشــه یابــی ایــن جریــان رســانه ای برگــزار کــرده اســت . کاربــران مــی تواننــد بــا انتخــاب 

یکــی از گزینــه هــای ارائــه شــده در ایــن نظــر ســنجی شــرکت کننــد .

بازگشت آرمان تی وی 
ــود را در  ــت خ ــته فعالی ــاه گذش ــی وی از م ــان ت آرم
ســال جدیــد از ســر گرفــت . پخــش مراســم ســخنرانی 
ــی آن  ــر و حواش ــگاه امیرکبی ــی در دانش ــر جلیل دکت
ــی هســتم«  ــن روحان ــتند »م ، پخــش مجــدد مس
ــا  ــگار( ب ــخ ن ــب )تاری ــا حســن روزی طل ــه ب ، مصاحب
موضــوع ماجــرای مــک فارلیــن ، مصاحبــه بــا حســین 
شــیخ االســالم )معــاون سیاســی وزارت امــور خارجــه 
دوران دفــاع مقــدس ( بــا موضــوع زمینــه هــای شــکل 
ــره  ــزاری مناظ ــن  ، برگ ــک فارلی ــرای م ــری ماج گی
ــو  ــه ژن ــان توافقنام ــان و مخالف ــن موافق ــی بی چالش
ــری و  ــی ، نوب ــکی ، بیگدل ــان : کوش ــور آقای ــا حض ب
بهشــتی پــور . بخــش هــای مهــم ایــن برنامــه را مــی 
توانیــد در پروفایــل آرمــان تــی وی در افســران ببینیــد 
http://www.afsaran.ir/profile/armantv

پایان مسابقه مقاله نویسی افسران 
بــا اتمــام مهلــت شــرکت در مســابقه مقالــه نویســی ، 
بــا رای داوران از بیــن آثــار رســیده ، دو مقالــه برگزیده 
شــد و یــک مقالــه نیــز شایســته تقدیــر شــناخته شــد 
ــن  ــالروز والدت امیرالمومنی ــدگان در س ــامی برن . اس
ــی  ــد . م ــالم گردی ــایت اع ــالم در س ــه الس ــی علی عل
توانیــد بیاینــه پایانــی ایــن مســابقه و اســامی برنــدگان 

را در صفحــه ) 32 ( همیــن شــماره ببینیــد .

رادیو افسران 
برنامــه بیســت و چهــارم رادیــو افســران بــا یــک هفتــه 
ــه  ــز برنام ــمت نی ــن قس ــد . در ای ــر ش ــر منتش تاخی
»شــهر مــه گرفتــه »بــه صــورت فایــل ضمیمــه ارائــه 

شــده اســت .
 http://www.afsaran.ir/link/586639

فعال شدن وبالگ نشریه افسران 
پــس از شــکل گیــری گــروه نشــریه افســران و انتشــار شــماره هــای 
ــف  ــای مختل ــماره ه ــد و ش ــاد ش ــز ایج ــریه نی ــالگ نش ــه ، وب اولی
ــون  ــی نداشــت . اکن ــا فعالیــت چندان ــت ام ــرار گرف نشــریه در آن ق
 antistanism ایــن وبــالگ بــا همــت مدیریــت جدیــد یعنــی کاربــر

ــر آدرس داده و درحــال فعالیــت اســت .  تغیی
http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/

 برترین لینکها 

 

ــاک و غــم انگیــز و پرحماســه  شــرح ماجــرای دردن
زندگــی جانبــازان در یــک تصویــر کــه توســط کاربــر 

ammarbabasirat منتشــر شــد . 
 

 mashhood ــر ــط کارب ــه توس ــک ک ــن لین در ای
ــواده  ــد شمســایی و خان ــای وحی منتشــر شــد از اق
ــی حضــور  ــه در رســانه مل ــه محجب محترمشــون ک

ــر شــده اســت . ــد تقدی یافتن

 

بــا توجــه بــه هجمــه رســانه ای غیرمنطقــی و 
ــتم « ،  ــی هس ــن روحان ــتند » م ــه مس ــدید ب ش
ــانه ای  ــروه چندرس ــت از گ ــه در حمای ــن بیانی ای
ــا  ــد و ب ــر bravo منتشــر گردی شــفق توســط کارب
همراهــی بســیاری از کاربــران ســایت مواجــه شــد .

برترین پیامک ها 

ــروش  ــه بود«ف ــه غرف ــاب، ی ــروز نمایشــگاه کت ام
ــی« ــر حســن روحان ــار دکت آث

پرنده پر نمی زد.
گفتم بزار یه حالی ازش بگیرم.

ــد ایشــون  ــم خاطــرات جدی ــم داخــل و گفت رفت
ــد؟ رو نداری

گفت نه.
گفتم حیف شد.

بعد گفتم: مستند من روحانی هستم چی؟
ــی  ــر قانون ــه غی ــت اون ک ــد. گف ــوری ش ــه ج ی

ــت. هس
گفتم: چی. غیر قانونی. اون که خوبه. داره تعریف 

میکنه. میگه انقالبی هست و ححاب و ... .
Khademoshahid

دوستان افسرانی
ــی کــه رســانه هــای  ــه دلیــل جنجال متاســفانه ب
ــت  ــفق درس ــد ش ــروه چن ــه گ ــره ای علی زنجی

ــرم ــه درگی ــت ک ــد روزی هس ــد چن کردن
ایــن گــروه و دیگــر گروههــا مثــل ایــن افتخــارات 
افســران هســتند و وظیفــه بنــده بــه عنــوان 

ــرکات. ــن ح ــت از ای ــما حمای ــادم ش خ
دعــا کنیدوهــر کاری ازدســتتون بــر میــاد انجــام 

بدیــد...
Hojjat

با چادرم شوخی داریم...
امــروز پایــش را از عمــد گرفــت بــه پایــم! خــوردم 
ــتم را  ــنگریزه  ای دس ــان. س ــط خیاب ــن. وس زمی

خراشــید!
ــاده. دلخــور اســت.. از  ــی افت غمگیــن روی صندل

دســت خــودش!
دارم می برم آبی بپاشم به سر و رویش،

بخنـدد!
بخندیم!

با چادرم رفیقم...
Zarfiat92
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بیانیــه پایانــی اولیــن مســابقه مقاله نویســی افســران 
بسمه تعالی شأنه

در دنیــای کنونــی کــه تفهیــم مســائل اصولــی و هویتــی در حــوزه سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، امــری مهــم و پیچیــده اســت، ســواد 
رســانه ای چیــزی بیشــتر از مصــرف کــردن اطالعــات در دســترس اســت . 

نویســنده و رزمنــده عرصــه جنــگ نــرم مــی بایســت بتوانــد اطالعــات را در اشــکال مختلــف تولیــد ، خلــق و بــا موفقیــت بــه دیگــران 
انتقــال دهــد و ایــن یعنــی توانایــی دسترســی ، تحلیــل ، ارزشــیابی و انتقــال صحیــح اطالعــات بــه دیگــران کــه حاصــل آن ارتقــاء مهــارت 

هــای تفکــر نقادانــه الزم بــرای درک موضوعــات پیچیــده مــی باشــد.
از ســویی بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه هــر گونــه کــم دانشــی در ایــن عرصــه باعــث بــی هویتــی، ناتوانــی در ارائــه محتــوای هــدف بــه 

مخاطبیــن خواهــد بــود.

داوران اولیــن مســابقه مقالــه نویســی بــا موضــوع »مقاومــت« بــا علــم بــه اینکــه تدویــن موضوعاتــی ایــن چنینــی نیازمنــد تعهــد، تجربــه 
و زمینــه مطالعاتــی کافــی در ایــن رابطــه مــی باشــد، ضمــن تقدیــر از زحمــات یکایــک کاربــران شــرکت کننــده در مســابقه، نظــر آنــان 

را بــه چنــد مطلــب اساســی جلــب مــی نماینــد :

1. خوشــبختانه برخــی آثــار رســیده، باعــث شــد تــا صفــت »تحســین برانگیــز« بــودن را در ایــن مســابقه برایشــان عنــوان کنیــم و از 
صاحــب قلمشــان تقدیــر کنیــم. ایــن آثــار جــدای از انتخــاب عناویــن و ســوژه هــای مطلــوب، از پرداخــت مناســب، اطالعــات کافــی، 

ارزیابــی هــای اصولــی و نــگاه نــو و خالقانــه برخــوردار بودنــد کــه امیدواریــم در آینــده پیــش رو، رشــد افــزون تــری داشــته باشــند.

2. توجــه بیشــتر در زمینــه فرهنــگ و جایــگاه مهــم ایــن مســئله در آمــوزه هــای یــک جامعــه دینــی، باعــث حمایــت و نقــش آفرینــی 
مــردم در تمــام عرصــه هــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی بــر اســاس مبانــی اســالمی مــی شــود.

3. برخــی دیگــر از آثــار رســیده در زمینــه فرهنــگ، همچنــان کــه از فقــدان اصــول و مبانــی جریــان ســاز محــروم بــوده انــد، خالــی از 
جمــع بنــدی هــا و تنیجــه گیــری هــای الزم از مقدمــات و عناصــر مطــرح شــده در مقالــه مــی باشــند.

۴. دســت انــدرکاران فرهنگــی، سیاســی و هنــری گــروه هــای تخصصــی شــبکه اجتماعــی افســران، نیــز واقفنــد کــه تاثیــرات فعالیــت 
ــه  ــود امــا اینگون ــرای تولیــد محتــوا مــی انجامــد هرچنــد در روز و مــاه مثمــر نخواهــد ب ــران ب ــه تحریــص و تشــویق کارب هایــی کــه ب

فعالیــت هــا بــه صــورت مســتمر و بلنــد مــدت در فرهنــگ تولیــد، تدویــن محتــوا نتیجــه مطلوبــی را خواهــد داشــت.

5. مســئولین برگــزاری ایــن مســابقه بــر ایــن باورنــد کــه هرچنــد رقابــت نزدیــک و تنگاتنگــی در آثــار وجــود نداشــت امــا رشــد کیفــی 
و کمــی مطالــب را در مســابقات آینــده متوقــع هســتند.

نتایج داوری :

داوران پــس از بررســی آثــار رســیده بــه مســابقه و بــا در نظــر گرفتــن موضوعــات مطــرح شــده در فراخــوان، مقــاالت 2 نفــر را بعنــوان 
برگزیــدگان حائــز دریافــت جایــزه و یــک نفــر را نیــز شایســته تقدیــر بــه شــرح زیــر معرفــی مــی نمایــد :

. mahdiyar85 .1  
. parasto .2  

. infoshahmad .3  
matinemami : نویسنده 

نشــریه تولیــدات شــبکه اجتماعی افســران 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بــا وجــود اینکــه بــرای اکثریــت کاربــران شــناخته شــده هســتید 

ولــی لطفــا خودتــون رو معرفــی بفرماییــد .
ــو  ــت من ــران و اکثری ــردم در افس ــدا ک ــیل!! رو پی ــم فس ــه حک ــم ک میدون

ــم. ــی چش ــند ول میشناس
محمد اسماعیلی هستم، 26 ساله، ساکن اصفهان 

ــرق در گرایــش کنتــرل هســت، شــغل هــم خــدا  تحصیالتــم کارشناســی ب
بخــواد بــا دعــای خیــر افســرانی هــا جــور میشــه )انصافــا دعــا کنیــد هــا!(

ان شاء اهلل ... چطور و چه زمانی با افسران آشنا شدید؟
از همــون اول کــه افســران بــه وجــود اومــد فکــر کنــم ســال 90 بــود ، یــه 
تیــزر پخــش شــد در تلویزیــون از ســوی وزارت ارتباطــات! کــه مــن دیــدم 
و اومــدم عضــو شــدم! تیــزری کــه خــود بــرادر گرامــی جنــاب حجــت خــان 

هــم یــادش نیســت !
البتــه اون موقــع بــا یــک یــوزر دیگــه بــودم کــه تقدیــم کــردم بــه مدیریــت . 
اون زمانــی کــه گفتــه بودنــد چنــد کاربــری هــا خودشــون رو تســلیم کننــد!!

کاش همــه چندکاربــری هــا مثــل شــما ســریع تســلیم میشــدن! 
وجــود چندکاربــری هــا چــه اثــری در ســایت داره ؟

البتــه مــن مجبــور بــودم یــوزر رو عــوض کنــم چــون »شــیعه آرت« رو تــازه 
ــا حســاب کاربــری کــه ارتبــاط بیشــتری  ــودم و بایــد ب ــدازی کــرده ب راه ان

داشــته باشــه بــا ایــن حرکــت، فعالیــت مــی کــردم.
ــد!! دیگــه کمتریــن ضررشــون همیــن  چنــد کاربــری هــا اثــرات بــدی دارن
دعواهــای بچگانــه در قســمت پیامــک هاســت کــه کالس کار ســایت رو پایین 
ــج  ــب کیفــی و ... هــم از نتای ــده نشــدن مطال ــازی و دی ــد ب ــد. بان مــی آورن

دیگــه ایــن کار ناپســند هســت!
کال کســی کــه چنــد کاربــری داشــته باشــه نشــون میــده ثبــات شــخصیت 
ــت! و  ــوردار نیس ــهامت الزم برخ ــارت و ش ــی از جس ــه نوع ــا ب ــداره! و ی ن
ــاش  ــک ه ــت لین ــداد مثب ــراش تع ــه ب ــت ک ــه هس ــی بچ ــه خیل ــا اینک ی
ارزشــمنده ! لینکــی کــه بعــد از مدتــی خــودش هــم نمیتونــه تــو پروفایلــش 

ــه!! ــداش کن پی

چطور باید با چندکاربری ها برخورد کرد؟
باید ندید و گذشت ... و در نهایت گزارش داد به مدیریت !!!

کلیت فضای افسران رو چطور می بینید ؟
 فضــای افســران بعضــی مواقــع بــه شــدت دوســت داشــتنی و بعضــی مواقــع 
ــوش بچــه  ــا وقتــی کــه ت ــه شــدت دوســت نداشــتنی ! میشــه . در کل ت ب
ــزی و ...  ــه زنکــی!! و آبروری ــازی و دعواهــای خال ــازی و مثبــت و منفــی ب ب
ــی فضــای مفیــدی هســت. هــم خبــری هســت هــم تولیــدات  نباشــه خیل
ــه عــده  ــه شــرطی کــه ی ــی ب داره هــم اعضــای بســیار فهمیــده ای داره ول

بچــه بازیشــون گل نکنــه !! 

 آیا میشه مانع این بچه بازی ها شد ؟
مانــع کــه نمیشــه شــد، ولــی اگــر ســایر کاربــران کمــی بهتــر فعالیــت کنند، 
ــرد مربوطــه خــودش حــس میکنــه کــه  ــر و ... اون ف ــر، مصمــم ت جــدی ت
ــا  ــه بازیه ــن بچ ــای ای ــاً ج ــت و واقع ــرم هس ــگ ن ــرارگاه جن ــه ق ــا ی اینج
ــادی کمــک کننــده  ــا حــد زی ــه ت ــران میتون ــه ای کارب ــار حرف نیســت. رفت

باشــه. 

 چطور میشه عقالنیت رو در افسران نهادینه کرد؟
ــی بشــه صــد در  ــم محل ــم محتوا،ک ــب احساســی ک ــه مطال ــی ب خــب وقت
صــد عقالنیــت جاشــو مــی گیــره! یعنــی کاربــران تشــویق مــی شــوند کــه 
بــه جــای مطالــب احساســی زودگــذر بــه دنبــال مفاهیــم عقالنــی و مســتدل 

برونــد. البتــه احســاس هــم چیــز خوبیــه ولــی بــه جــای خــودش!

مشکالت کار در سایت افسران چیه ؟
 اول از همــه مشــکالت فنــی کــه شــکر خــدا بــا تــالش مدیــران عزیــز داره 

کمتــر میشــه! بــا تشــکر از همشــون.
ــاد رو از  ــن اعتی ــه مــن ای ــدا میشــه! البت ــه افســران پی ــادی کــه ب دوم اعتی
ــران بســیار  ــن ســایت کارب ــم. چــون ای ــت نمیدون ــه اینترن ــاد ب جنــس اعتی
فهمیــده و خوبــی داره و انســان میتونــه بــه راحتــی بــا همچیــن قشــری از 
جامعــه معاشــرت داشــت باشــه، همیــن میشــه کــه آدم دوســت داره دائمــا 
در ایــن محیــط باشــه و فعالیــت کنــه و از نظــرات ســازنده دوســتان اســتفاده 

ــته  ــری داش ــد کارب ــه چن ــی ک کس
ــخصیت  ــات ش ــده ثب ــون می ــه نش باش
ــارت  ــی از جس ــه نوع ــا ب ــداره! و ی ن
نیســت و شــهامت الزم برخــوردار 
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ــا  ــه از بعضــی کاره ــن میشــه ک ــا همی ــه و متعاقب کن
ــت  ــه به ــه ک ــن میش ــا همی ــی و نهایت ــب میمون عق

میگــن معتــاد !!! 
ــه  ســومین مــورد هــم حــس دلســردی هســت کــه ب
آدم دســت میــده کــه مــی بینــه در همچیــن محیطــی 
ــگ  ــا جن ــه ب ــرای مقابل ــه اســمش افســرانه و کال ب ک
نــرم ســاخته شــده در بعضــی مواقــع وظایــف از 
ســوی کاربــران شــناخته نمیشــه و آنچنــان کــه بایــد 
فعالیتــی کــه شایســته ایــن جبهــه باشــه در موضــوع 

مربوطــه انجــام نمیشــه.

 آیــا مشــکل فقــط عــدم شــناخت وظایــف از 
ــه  ــکالت دیگ ــا مش ــت ی ــران هس ــوی کارب س

هــم هســت ؟ 
منظــور عوامــل دلســردیه دیگــه؟! خــب ایــن چیــزی 
ــم  ــی حج ــت، وقت ــی هس ــوم کل ــه مفه ــم ی ــه گفت ک
ــل  ــم و در مقاب ــی بینی ــمن رو م ــات دش ــوه تبلیغ انب
ــون رو  ــف خودم ــه وظای ــنا ب ــا ناآش ــم و بعض ــده ک ع
ــه  ــب چ ــی خ ــردیه ول ــث دلس ــم باع ــم یک ــی بینی م
ــده  ــر ع ــدا ب ــف خ ــا لط ــه ب ــی ک ــای اندک ــروه ه گ

ــد! ــده ان ــروز ش ــراوان پی ف
عــدم شــناخت وظیفــه از ســوی بعضــی کاربــران 
ــدم  ــی، ع ــرورت کار فرهنگ ــناخت ض ــدم ش ــی ع یعن
شــناخت زمــان مناســب بــرای کار فرهنگــی مربوطــه، 
بــاال نبــردن ســطح اطالعــات عمومــی و تخصصــی و ....

ــا ســایر شــبکه هــای اجتماعــی  در مقایســه ب
مجــازی چــه مزیــت هــا یــا معایبــی داره ؟

ــن  ــودن ای ــور ب ــد مح ــاش تولی ــت ه ــی از مزی  یک
ــودن! ــی ب ــر اجتماع ــالوه ب ــت ع ــبکه هس ش

یعنــی در شــبکه هــای دیگــر مــالک دور هــم بــودن 
ــت و  ــوا هس ــد محت ــالک تولی ــا م ــی اینج ــت ول هس
ــدا  ــی پی ــم معن ــودن ه ــم ب ــا ه ــارش ب ــه در کن البت
میکنــه. گــروه هــای افســران گرافیســت، فریــم، رادیــو 
ــا  ــده حــالل و ... تقریب افســران، نشــریه افســران، خن

ــرم کــرده. ــرارگاه واقعــی جنــگ ن ــک ق اینجــا رو ی
مزیــت مهمتــری کــه داره نــوع اعضــای افســران 
ــد و  ــن دارن ــه دی ــی دغدغ ــه نوع ــه ب ــه هم هســت ک
ــبتا  ــای نس ــه فض ــث میش ــه باع ــتند ک ــی هس مذهب

ــد. ــود بیای ــه وج ــت ب ــرای فعالی ــی ب پاک
ــی هــم کــه میــده مزیــت دیگــری  و نــوع خدمات
ــات  ــن، امکان ــگاه، پخــش آنالی ــن پای ــرای ای هســت ب
جالــب و ویــژه انتخابــات! بخــش پیامــک )بــا رعایــت 

شــرایطش( و ...
عیــب هایــی هــم داره مثــال مشــکالت فنــی! عملکــرد 
ضعیــف برچســب هــای ســایت کــه رنــک باالیــی داره 
ولــی برچســب هــاش تقریبــا کار خاصــی نمــی کننــد 

در موتورهــای جســتجو )البتــه ایــن برداشــت خودمــه( 
و چیزهــای دیگــه !!

ــایت و  ــدن س ــلوغ ش ــا ش ــن ب ــده میگ ــه ع ی
ــایت  ــی س ــالح ، پاک ــده ظاهرالص ــه ع ورود ی
ــری  ــن نظ ــم چنی ــما ه ــاده .. ش ــر افت ــه خط ب

ــد؟ داری
شــما واقعــا مراعــات یــه فــرد افراطــی از جایــی خــاص 
تغذیــه بشــوی بــی ســواد رو نمیکنیــد؟!! ظاهرالصــالح 

یعنــی چــی ؟  :(

ــی  ــه ول ــر ادم خوبی ــه در ظاه ــی ک ــی کس یعن
ــف  ــی ش کش ــخصیت حقیق ــی ش ــال وقت مث
میشــه مــی بینیــم از ادمیــت بــه دوره ! وقصــد 
ســوء اســتفاده از برخــی کاربــران بــی تجربــه 

ــایت رو داره! ــاده س و س
با تشکر :(

ــیار  ــرادی بس ــن اف ــود همچی خــب صــد در صــد وج
ــع  ــون رو جم ــد حواسش ــه بای ــت! هم ــاک هس خطرن
کننــد کــه دور و برشــون چــه خبــر اســت! راحــت بــه 
ــرم  ــه نظ ــوع ب ــن موض ــد و ... ای ــاد نکنن ــی اعتم کس
ــر هســت و  ــگ ت ــر رن ــایت بســیار پ ــوان س ــرای بان ب

ــند. ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــد توج بای

 چطــور میشــه ســایت رو از خطرهــای احتمالی 
پــاک نگــه داشــت و حفــظ کرد؟

بــا برخــورد مناســب کاربــران در قبــال محتــوای 
ــرای  ــران ب ــف مدی ــت مضاع ــه هم ــب و البت نامناس

ــریع! ــه س ــد البت ــح و ص ــود صحی برخ

ــن  ــه ای ــه ای ک ــن نتیج بهتری
ــن  ــرای م ــری ب ــای هن کاره
ــه از  ــود ک ــناختی ب ــت، ش داش
ــالم(  ــه الس ــی )علی ــام نق ام
ــیفته   ــردم و در حدی ش ــدا ک پی
ــه  ــدم ک ــز ش ــام عزی ــن ام ای
کال کارهــای ناچیــزم و وبالگــم 
کــردم حضــرت  وقــف  رو 
ــی در  ــه فعالیت ــران چ ــه افس ــل از ورود ب قب

ــتید ؟ ــازی داش ــای مج فض
قبــل از افســران بــه تازگــی وبــالگ »شــیعه آرت« رو 
راه انــدازی کــرده بــودم و طــرح هــای نصفــه و نیمــه 

خــودم رو داخلــش منتشــر مــی کــردم.

چطور شد هنر 
گرافیک رو انتخاب کردید؟

قضیــش کــه خیلــی مفصلــه! بــه صــورت ذاتــی بنــده 
ــزی  ــی چی ــتم ول ــه داش ــی عالق ــاپ خیل ــه فتوش ب
ــی  ــی کم ــر از چندگاه ــی آوردم! ه ــر در نم ازش س
دســتکاری مــی کــردم عکــس هــا رو در حــد تغییــر 
نــور ولــی اینکــه بخواهــم پیشــرفتی داشــته باشــم در 

ــه ! ایــن زمینــه ن
گذشــت و گذشــت تــا دوران دانشــجویی و شــب 
ــا صــدای گــرم  هــای غربــت در خوابــگاه کــه اکثــرا ب
ــوی  ــا ت حــاج محمــود کریمــی طــی مــی شــد!! واقع
اون محیــط کــه حتــی پیــش آمــده بــود چهارماهــی 
از خانــواده دور مانــدن و اون فشــار ســنگین درس 
ــا و ... صــدای حــاج محمــود کریمــی اصــال حکــم  ه
ــا  ــای زیب ــرام. هــم ســبک ه آرام بخــش رو داشــت ب
، هــم محتــوای غنــی. حــاال شــاید بگیــد ربطــش بــه 

ــت! ــم گف ــه ؟! خواه ــک چی گرافی
ــی  ــوش م ــی گ ــتم مداح ــه داش ــا ک ــی از روزه یک
ــن حــاج  ــا ای ــه واقع ــردم ک ــا خــودم فکــر ک ــردم ب ک
ــرش  ــا هن ــدر خــوب داره ب ــا محمــود کریمــی چق آق
بــرای ائمــه )علیهــم الســالم( و شــهدا و ... مایــه 
ــه کارش از حیــث  ــذاره و چقــدر هــم خــوب گرفت می
جــذب جوانــان و تاثیرگــذاری و ... . گفتــم چــرا بنــده 
نتونــم همچیــن کاری رو بکنــم منتهــا مــن کــه ذوق 
مداحــی نداشــتم احســاس کــردم میتونــم بــا گرافیــک 
ــدم.  ــه ائمــه بزرگــوار انجــام ب همچیــن خدمتــی رو ب
ــرداری از ایشــون در زمینــه  ــا الگــو ب ایــن شــد کــه ب
ــم و از  ــاب گرفت ــاال! کت ــردم ب ــه رو ب ــک مطالع گرافی
ــرح  ــم ط ــم ک ــردم. و ک ــروع ک ــاپ رو ش ــر فتوش صف
زدم ! وبــالگ زدم و طــرح هــا رو منتشــر کــردم. البتــه 
بــه ایــن راحتــی هــم اتفــاق نیفتــاد. هــر کــدوم از ایــن 
مراحــل ســختی هــای خــاص خودشــون رو داشــتند.

ــو  ــم فکرش ــی ه ــای کریم ــود اق ــاال خ احتم
ــن  ــون چنی ــا ش ــی ه ــه مداح ــد ک ــی کنن نم
نتایجــی در بــر داشــته باشــه .. از ایــن کارهــا 

ــد ؟ ــم گرفتی ــخصی ه ــه ش نتیج
ــم  ــت )علیه ــل بی ــن اه ــه خادمی ــای هم ــا کاره اتفاق
الســالم( و بــه ویــژه حــاج محمــود اقــا بــردش خیلــی 
باالتــر از ایــن حــرف هاســت و اینــو خودشــون 
هــم میدوننــد. مــا در کشــور خودمــون داریــم از 
ــو  ــما حسابش ــم. ش ــی کنی ــتفاده م ــون اس محضرش
بکنیــد طــرف دهــه اول محــرم از کشــور اروپایــی پــا 
میشــه میــاد ایــران بــه عشــق مراســم آقــا اباعبــداهلل 
ــی.  ــدای حاج ــوز ص ــتفاده از س ــالم( و اس ــه الس )علی
ــا نیــت خالــص کــه باشــه ان شــاء اهلل،  باالخــره کار ب
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ــاً. ــذاره حتم ــران میگ ــو روی دیگ ــر خودش تاثی
تــا نتیجــه شــخصی رو چــی تعریــف کنیــد؟! بهتریــن 
ــن  ــرای م ــری ب ــای هن ــن کاره ــه ای ــه ای ک نتیج
داشــت، شــناختی بــود کــه از امــام نقــی )علیــه 
الســالم( پیــدا کــردم. امــام مظلومــی کــه اصــال 
ــدک  ــناخت ان ــون ش ــا هم ــتم! ب ــناختی ازش نداش ش
در حــدی شــیفته ی ایــن امــام عزیــز شــدم کــه کال 
کارهــای ناچیــزم و وبالگــم رو وقــف حضــرت کــردم. 
ان شــاء اهلل کــه باقــی دوســتان هــم یکــی از ائمــه رو 
انتخــاب کننــد و فعالیــت هاشــونو در وب شخصیشــون 
تقدیمشــون کننــد. بــه نظــرم از حیــث تبلیغاتــی هــم 

ــه.  ــی باش کار خوب
نتیجــه دیگــرش هــم لطفــی بــود کــه ائمــه ســر هــر 
ــا دســت  ــد. یعنــی وقتــی ب ــه مــن مــی کردن طــرح ب
ــای  ــتم پ ــی نشس ــرح م ــده و ط ــدون ای ــی و ب خال
سیســتم و فقــط کمــک از خودشــون میخواســتم 
همــه کارهــا پیــش میرفــت! بعضــا شــده بــود کار فکــر 
ــی  ــاید کم ــدم و ش ــام ب ــتم انج ــده ای رو میخواس ش
ــه!!  ــه بش ــد ک ــی نش ــود! ول ــم ب ــالی کار ه ــرور الب غ
ــم  ــرای زندگی ــی درس داره ب ــج خــودش کل ــن نتای ای
ــای  ــرای کاره ــی ب ــن خروج ــم بهتری ــا واس و همین

ــت. ــم هس گرافیکی

منظــورم همیــن نــوع نتایــج بــود کــه گفتیــد 
ــرای ائمــه  . همونطــور کــه مــی فرماییــد کار ب
ــات  ــم کلم ــرای تفهی ــی داره .. ب ــرکات فراوان ب

ائمــه طاهریــن تــا چــه حــد کار شــده ؟ 
خــب کار کــه زیــاد شــده ! مثــال همیــن انقــالب 57 
ــی چیــزی  ــان هــم داره میشــه ول خودمــون! و همچن
کــه هســت جوابگــوی میزان دشــمنی دشــمن نیســت 
ــد همــه شــیعه هــا  و در شــان ائمــه هــم نیســت. بای
احســاس مســئولیت کننــد کــه حتــی فــرد فردشــون 
ــالم(  ــم اس ــه )علیه ــرای ائم ــغ ب ــک مبل ــد ی میتوانن
باشــند حتــی بــا کوچکتریــن کارهــا. ولــی فعــال ایــن 
ــه  ــا شــکل نگرفت ــه شــیعی م ــی در جامع درک عموم
و شــاید غفلــت باعــث شــده نیــاز بــه همچیــن کاری 

درک نشــود.

وظیفه یک گرافیست مذهبی چیه ؟
ــه  ــا هســت ب ــه م ــردن هم ــر گ ــه ای ب ــا وظیف  اساس
عنــوان یــک فــرد شــیعه و پیــرو اهــل بیــت )علیهــم 
الســالم( کــه نــام و یــاد و راهشــون رو هــر چــی بهتــر 
و پــر رنــگ تــر تبلیــغ کنیــم و گرامــی بداریــم. حــاال 
ــی  ــا متن ــر ب ــک نف ــم. ی ــه داری ــر اســتعدادی ک ــا ه ب
ــه داره و  ــی ک ــا صدای ــر ب ــک نف ــه، ی ــی نویس ــه م ک
مدحــی کــه میخونــه و ... ایــن وســط طــراح جماعــت 
هــم بایــد تــا مــی تونــه در ایــن زمینــه کار کنــه، کاری 
ــت  ــم کیفی ــه ه ــته باش ــا مشــخصه داش ــد ت ــه چن ک
ــه.  ــگان باش ــه رای ــا میش ــم ت ــه و ه ــته باش ــاال داش ب
ــی هــم  ــگان باشــه و کیفیــت خوب ــر کار رای چــون اگ
ــور هســت و صــد در صــد  ــی ن ــور عل داشــته باشــه ن
توزیــع خوبــی هــم خواهــد داشــت و صــد در صــد بــه 

هــدف نهایــی خواهــد رســید.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه از نظــر بنــده ، ائمــه بزرگــوار 
بــه تنهــا چیــزی کــه کاری ندارنــد کیفیــت کار هســت 
! یعنــی بــه نظــرم براشــون نهایــت تــالش طــرف مهــم 
ــا  ــه ب ــی ک ــی کس ــش! یعن ــت توانایی ــت و نهای هس

نهایــت توانــش کاری رو بــرای ایــن بزرگــواران انجــام 
ــد  ــر چن ــرد ه ــد ب ــل رو خواه ــض اکم ــه فی داده باش

کیفیــت تعریفــی نداشــته باشــه.

ــه  ــم نباش ــت مه ــر کیفی ــد اگ ــی کنی ــر م فک
ــت؟ ــد داش ــود خواه ــی وج تالش

نه اینکه کیفیت مهم نباشه! نه! ببینید وقتی فردی 
نهایت تالشش رو انجام بده خود به خود پیشرفت هم 

باهاش همراه میشه. چه بسا طرح بی کیفیت )از حیث 
هنری( یک تازه کار اجر معنویش خیلی باالتر طرح 

بسیار سطح باالی طراح ریاکار اون باشه! این به نظرم 
یک ویژگی کم نظیر هست برای کار در راه اهل بیت 

)علیهم السالم(

بــه مطالعــه ی کتــاب هــای دفاع 
ــد  ــه من ــی عالق ــدس خیل مق
ــهید  ــای ش ــاب ه ــتم و کت هس
واقعــا  هــم  رو  مطهــری 
ــردم. ــه ک ــت دارم و مطالع دوس

ــژه  ــه وی ــال ب ــه ورزش فوتب ب
ــه  ــال ب ــه والیب ــی و ب دروازه بان
ویــژه یــار آزاد بودن عالقــه دارم

بــه نظرتــون پوســترهای مذهبــی چــه تاثیــری 
بــر افــکار مــردم جامعــه دارنــد ؟

 پوســترهای مذهبــی کــم تریــن تاثیرشــون رو افــکار 
ــت  ــبت هس ــادآوری مناس ــه ی ــن قضی ــه همی جامع
ولــی اگــر بخواهیــم عمیــق بررســی کنیــم بایــد گفــت 
ــرای  ــد ب کــه پوســترها بســتری بســیار مناســبی دارن
هرآنچــه کــه میتــوان در مــورد ائمــه )علیهــم الســالم( 
ــت  ــه و مظلومی ــم و غص ــف غ ــرد. از توصی ــان ک بی
ــه شــرط  ــه ب ــت و ... را ک ــا شــجاعت و درای ــه ت گرفت
ــه  ــی ب ــه خوب ــد ب ــی توانن درســت طراحــی شــدن م

ــد. ــل کنن مخاطــب منتق

ــده  ــه ش ــی ک ــای فراوان ــی ه ــود طراح ــا وج ب
ــگ  ــی در فرهن ــر چندان ــه تاثی ــم ک ــی بینی م
عامــه ندارنــد و روز بــه روز مشــکالت بیشــتری 
حــادث میشــه .. بــه نظرتــون نبایــد روش هــا 

ــه؟ ــر کن تغیی
ــی هســت  ــر از اون خــوب مســئله فرهنــگ پیچیــده ت
کــه بــا یــک پوســتر بخــواد درســت بشــه! مــا وظیفــه 
داریــم مفاهیــم رو بیــان کنیــم در قالــب فرضــا 
ــر بســتگی  ــام و عمــق تاثی ــن پی پوســتر. دیگــه گرفت
بــه مخاطــب و پیشــینه اش داره!! ولــی مــن مطئمــن 
هســتم تاثیــر زیــادی داره روی افــراد. اینــو بــه چشــم 
ــرم روی  ــتر مح ــه پوس ــال ی ــه مث ــری ک ــدم. تاثی دی
ــب  ــه مخاط ــری ک ــه تصوی ــت و روض ــب گذاش مخاط
دیــد، چیــزی نیســت کــه بــه ایــن راحتــی از ذهــن و 

ــه. ــاک بش ــش پ روح و روان
روش هــای طراحــی؟ چــرا کــه نــه! همــه چیــز 
ــه روزرســانی هســت! صــد در صــد الزمــه! نیازمنــد ب

ــی  ــه ویژگ ــان چ ــرایط زم ــه ش ــه ب ــا توج ب

هــای مذهبــی بایــد بــه مــردم منتقــل بشــه ؟
بــا توجــه بــه زمانــه نظــرم اینــه کــه بایــد روی مقولــه 
ــر  ــام زمــان )عــج( پ ــژه شــخص ام ــه وی ــان ب آخرالزم
رنــگ تــر کار کــرد و همچنیــن بایــد در مــورد والیــت 
فقیــه فــوق العــاده حســاس بــود و همــه جانبــه 
ــت  ــگاه والی ــرد و مفاهیمــی همچــون جای ــت ک حمای

ــال داد. ــا انتق ــود و ... رو حتم ــه، ضــرورت وج فقی

ــد  ــه هدفمن ــی تون ــدر م ــتر چق ــی پوس  طراح
ــت  ــر عقالنی ــن کار ، عنص ــی در ای ــه ؟ یعن باش

ــدر دخیــل هســت؟ چق
خــب عقالنیــت شــرط مهمــی هســت. اگــر بخواهیــد 
ــه  ــد ب ــید بای ــته باش ــون داش ــر از کارت ــار تاثی انتظ
ــی  ــای تبلیغ ــد. کاره ــژه ای بکنی ــه وی ــت توج عقالنی
ــد و  ــراه نباش ــرف هم ــاس ص ــا احس ــر ب ــیعه، اگ ش
چاشــنی عقالنیــت را هــم داشــته باشــد صــد در صــد 
کارگــر خواهــد افتــاد. نقــل بــه مضمــون ســخن امــام 
ــد  ــه میفرماین ــت ک ــم هس ــه( ه ــد ظل ــه ای )م خامن
شــیعه عقالنــی تریــن مذهــب هســت، چــرا نبایــد بــا 

ــد؟! ــش وارد ش ــرای تبلیغ ــت ب ــر عقالنی عنص

ــه  ــردن جامع ــر ک ــیع ت ــرای وس ــه ای ب برنام
ــد؟ ــدف نداری ه

برنامــه کــه بلــه داشــتم. ســعی داشــتم پوســترهای بــا 
ــان  ــا زب موضــوع ائمــه )علیهــم الســالم( و تشــیع را ب
ــم  ــی و انگلیســی کار کن هــای دیگــری همچــون عرب
کــه صــد در صــد جامعــه هــدف باالتــر خواهــد رفــت 
ــد.  ــن کار ش ــع ای ــعادتی مان ــم س ــفانه ک ــی متاس ول
ــی  ــد ول حتــی بعضــی دوســتان اعــالم آمادگــی کردن
در ایــن بخــش کــم کاری از خــود مــن بــود متاســفانه. 

ــل  ــل قب ــت مث ــران گرافیس ــروه افس ــرا گ چ
ــت ؟ ــرکار نیس ــجم و پ منس

 چــون مدیــر گــروه مربوطــه در آفســاید نســبی 
ــدند  ــم ش ــزدوج ه ــی م ــه تازگ ــد و ب ــریف دارن تش
ــون  ــن تریب ــدیدا!! از همی ــک داره ش ــای تبری ــه ج ک

ــم !!! ــی کن ــم م ــیرینی ه ــای ش تقاض
ــم کاری  ــه ک ــد البت ــود و ص ــوخی ب ــن ش ــه ای البت
ــه در  ــرد ک ــت ک ــد دق ــی بای ــره ول ــم موث ــون ه ایش
ــه  ــد میش ــه تولی ــت کاری ک ــران گرافیس ــروه افس گ
ــرای  ماحصــل ســاعت هــا وقــت گذاشــتن هســت و ب
همیــن تولیداتــش از حیــث تعــداد واقعــا نمــی توانــد 
بــه میــزان گــروه هــای دیگــه ای مثــل گــروه خنــده 
حــالل و ... باشــه. و البتــه همیــن زیــاد زمــان بــردن 
هــم باعــث میشــه عــده ای از دوســتان کــم کــم، کــم 
ــرم  ــگ ن ــق جن ــم در اف ــم ک ــر بشــوند و ک تحــرک ت

محــو بشــوند!!!
عامــل دیگــه بــی توجهــی دوســتان هســت بــه 
ــی  ــترها! یعن ــوص پوس ــه خص ــا! ب ــه ه ــدات بچ تولی
ــی  ــوند یعن ــی ش ــاس م ــلیم احس ــا تس ــب کاربره اغل
یــک تصویــر و یــک تیتــر احساســی و یــا یــک تصویــر 
طنــز نــه چنــدان مناســب رو ترجیــح میدهنــد بــرای 
رای دادن نســبت بــه پوســتری کــه ســاعت هــا بــرای 
ــاال  ــده !! ح ــته ش ــت گذاش ــن قســمتش وق کوچکتری
ــا آشــنا و  اگــر ایــن ایــن پوســتر توســط یــک فــرد ن

ــازه عضــو شــده هــم باشــه کــه دیگــه فاتحــه!  ت
...



ــه ســهم خــودم ســعی کــردم همیشــه  البتــه بنــده ب
ــم  ــی کن ــم و حــس م ــت کن ــل فعالی ــر از قب ــوی ت ق
ــر  ــا االن ه ــه ت ــام باشــه ک ــن ادع ــم شــاهد ای پروفایل
ــک  ــدا و کم ــف خ ــا لط ــتم ب ــوان داش ــه در ت ــه ک چ
ائمــه )علیهــم الســالم( بــه خصــوص امــام نقــی )علیــه 

ــه ی اجــرا گذاشــتم. ــه مرحل الســالم( ب

ــی  ــه وضعیــت قبل ــن مقایســه رو نســبت ب  ای
گــروه عــرض کــردم نــه در مقایســه بــا گــروه 
هــای دیگــه ... ظاهــرا عامــل اصلــی کــم کاری 
ــرای ایجــاد  ــزه هســت .. ب ــتن انگی ــا ، نداش ه

انگیــزش فکــر هــم کردیــد؟
انگیــزه میتونــه یــه بخشــی از علــت باشــه کــه بازهــم 
قســمتی از همیــن فاکتــور برمیگــرده بــه نحــوه 
ــوا.  ــدگان محت ــد کنن ــا تولی ــا ب ــایر اعض ــورد س برخ
ــه کاربرانــی کــه تولیــد محتــوا نمــی کننــد  چــه خوب
حداقــل تولیدکننــدگان محتــوا رو دریابنــد و تشــویق 

ــد. کنن
ــرف  ــود ط ــد در ذات خ ــزه بای ــره ی انگی ــی جوه ول
باشــه. بایــد طــرف ببینــه بــرای چــی داره کار میکنــه! 
ــرای خــدا و ائمــه )علیهــم الســالم(  ــر کار ب فرضــا اگ
هســت کــه اجــرش محفــوظ هســت پــس انگیــزه هــم 

کــم نمیشــه کــه زیادتــر هــم میشــه.
ــا کار انجــام  ــزه مســابقه شــاید تنه ــرای ایجــاد انگی ب
شــده بــود کــه البتــه موثــر بــود و صــد البتــه موقتــی 
ــد خــودش  و حکــم مســکن داشــت بیشــتر! چــاه بای

ــه نظــرم! آب داشــته باشــه ب

بــرای تغییــر در شــیوه هــای طراحــی و 
موضوعــات  تعییــن  و  بیشــتر  اثرگــذاری 

مبتالبــه چــه فکــری کردیــد؟
بــا همــت مدیــر زحمــت کــش گــروه افســران 
گرافیســت و تعــدادی از دوســتان یــک ســری جلســات 
قــرار افســرانی در حــوزه گرافیــک تشــکیل میشــه کــه 
ــرای  ــد و ب ــذار ش ــم برگ ــه اش در ق ــک جلس ــال ی فع
خــود مــن خیلــی مفیــد بــود و منشــا برکــت و 

ــت!! ــم در راه اس ــه دوم ه ــگار جلس ــرفت. ان پیش

 بــا توجــه بــه عالقتــون بــه کار هنــری بــرای 
ــرکت  ــی ش ــته کارشناس ــون رش ــد در هم ارش

ــا تغییــر رشــته دادیــد؟ کردیــد ی
ــرق شــرکت کــردم و قصــد  ــه همچنــان در رشــته ب ن
دارم همیــن رشــته رو ادامــه بدهــم اگــر بشــه و خــدا 

بخواهــد.

 غیــر از گرافیــک چــه عالئــق دیگــه ای 
داریــد؟

ــم الســالم( و  ــه )علیه ــدح ائم ــه شــنیدن م شــدیدا ب
ــدم. ــه من ــود! عالق ــوای حــاج محم ترجیحــا ن

به خواندن شعرهای مذهبی عالقه دارم.
ــی  ــدس خیل ــاع مق ــای دف ــاب ه ــه ی کت ــه مطالع ب
ــهید  ــای ش ــاب ه ــتم و کت ــد هس ــه من ــی عالق خیل
مطهــری رو هــم واقعــا دوســت دارم و مطالعــه کــردم.

بــه ورزش فوتبــال بــه ویــژه دروازه بانــی و بــه والیبــال 
بــه ویــژه یــار آزاد بــودن عالقــه دارم .

ــتید  ــم هس ــل ورزش ه ــه اه ــه ک ــی خوب خیل

ــای  ــی فض ــرای اهال ــون ورزش ب ــه نظرت .. ب
ــت داره ؟ ــدر اهمی ــازی چق مج

خــب خیلــی در روحیــه فــرد تاثیــر گذارخواهــد بــود. 
یــک فعــال مجــازی هــر چقــدر هــم کــه خــوب کار 
ــون ورزش رو در  ــا هم ــی ی ــت بدن ــر فعالی ــه اگ کن
کنــارش نداشــته باشــه هــم از حیــث ســالمتی دچــار 
ــرور  ــه م ــه اش ب ــم روحی ــد و ه ــد ش ــکل خواه مش
ــا ورزش نشــاط الزم رو ایجــاد  ــد ب ــد. بای ــود خواه ناب

کــرد.

ــگ  ــه فرهن ــادی در عرص ــت جه مدیری
ــه  ــد حمل ــمن قص ــم دش ــی بدانی یعن
ــت و  ــرده اس ــا را ک ــگ م ــه فرهن ب
ــر  ــری ه ــس گی ــعی در بازپ ــا س م
چــه ســریعتر ســنگرهای فرهنگــی 
باشــیم داشــته  رفتــه  دســت  از 

ــگ  ــی ، فرهن ــال فرهنگ ــک فع ــوان ی ــه عن ب
ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب ــه رو چط جامع

ــزی  ــت، چی ــی ای هس ــی کل ــوال خیل ــن س ــب ای خ
ــور  ــه ط ــل و ب ــا قب ــه ب ــم در مقایس ــن میبین ــه م ک
دقیــق تــر زمــان جنــگ و زمــان شــهدایی کــه بارهــا 
در کتــاب هــا شرایطشــون رو خونــدم خیلــی پســرفت 
کــرده اســت. البتــه ایــن رو هــم بایــد در نظــر گرفــت 
ــرده  ــه ک ــا حمل ــه خــاک م ــع دشــمن ب ــه اون موق ک

ــا! ــه فرهنــگ م ــی االن مســتقیما ب ــود ول ب
ــگ،  ــوزه فرهن ــم در ح ــی نداری ــرایط خوب در کل ش
ــه!!  ــوس میش ــا معک ــگ و بعض ــم رن ــا داره ک ارزش ه
ــن  ــاالن ای ــد فع ــم ! بای ــم داری ــی ه و هجمــه ی باالی
حــوزه همونطــور کــه رهبــری عزیــز گفتنــد بــا قــدرت 
ادامــه بدهنــد. مطمئنــا رهبــری احســاس خطــر کــرده 
انــد کــه امســال رو اینگونــه نامیــده انــد. مخصوصــا بــا 
ایــن وزارت جدیــد کــه فاتحــه فرهنــگ اســالمی در آن 

را بایــد خوانــد! فیلتــر نشــیم یــا دادگاهــی؟!

 مدیریــت جهــادی در عرصــه فرهنــگ یعنــی 
چــی ؟ چقــدر بــا ایــن نــوع مدیریــت فاصلــه 

داریــم؟
مدیریــت کــه در ســطح مــا نســیت البتــه اگــرم باشــه 
بســیار کــم رنــگ هســت، بــه نظــرم بایــد عــزم ملــی 
رو مــا تقویــت کنیــم و مدیریــت رو از مســئوالن بعضــا 
بــی بخــار! انتظــار داشــته باشــیم!! بــه طــور کلــی در 
جامعــه ی فعلــی بــا مفهــوم مدیریــت جهــادی فاصلــه 
زیــادی داریــم . تــا وقتــی هــم کــه مســئوالن مربوطــه 
ــاوری الزم نرســند چیــزی درســت نخواهــد  ــه خودب ب

شــد.
مدیریــت جهــادی در عرصــه فرهنــگ یعنــی بدانیــم 
فعــال دشــمن قصــد حملــه بــه فرهنــگ مــا را کــرده 
اســت و اقدامــات زیــادی انجــام داده و ســعی در 
بازپــس گیــری هــر چــه ســریعتر ســنگرهای فرهنگــی 
ــر  ــه فک ــپس ب ــیم و س ــته باش ــه داش ــت رفت از دس
حملــه باشــیم. البتــه اینهــا نیازمنــد ایــن هســت کــه 
ــه  ــه اول دغدغ ــی در درج ــور فرهنگ ــرد در راس ام ف
هایــی مهمتــراز رفــع فیلتــر فیســبوک داشــته باشــد!! 

دارد؟!

ــه  ــوط ب ــط مرب ــادی فق ــت جه ــا مدیری  آی
ــوط  ــم مرب ــه ه ــه بقی ــا ب ــت ی ــئولین هس مس

ــه ؟ میش
خــب پــر واضــح هســت کــه اینگونــه نیســت و همــه 
ــد ســعی کننــد مدیریــت جهــادی داشــته باشــند  بای
در هــر زمینــه ای ، مخصوصــا فرهنــگ. ولــی چیــزی 
ــی  ــود و نقش ــد ب ــر خواه ــذار ت ــر گ ــیار تاثی ــه بس ک
کــه بســیار پــر رنــگ تــر خواهــد، مدیریــت جهــادی 
ای هســت کــه از ســوی مســئوالن ســطح بــاال انجــام 
ــادی از  ــت جه ــن مدیری ــاز ای ــه س ــه زمین ــه. البت بش

ــردم هســت. ــی م ــزم مل ســوی مســئولین ع

ــرم در  ــرجنگ ن ــوان افس ــه عن ــا ب ــه م وظیف
ــت ؟ ــه هس ــه چ ــن عرص ای

ــت را  ــد، موقعی ــات را دی ــد، اتفاق ــه را دی ــد صحن بای
شــناخت و در زمــان مناســب اقــدام کــرد. بایــد 
ــر و  ــوان بهت ــا بت ــرد ت ــاال ب ــات را ب ــص و اطالع تخص
ــد از خــط قرمزهــای انقــالب  ــر حــرف زد. بای ــر ت موث
اســالمی بــه شــدت نگهــداری کــرد. و در نهایــت ایــن 
ــد:  ــی فرماین ــه م ــه ای ک ــام خامن ــان ام ــه از زب جمل
ــه در  ــت ک ــزی اس ــدف آن چی ــرم، ه ــگ ن » در جن
دل شماســت، در ذهــن شماســت، در مغــز شماســت؛ 
یعنــی اراده ی شــما. دشــمن مــی خواهــد اراده ی شــما 
ــن  ــه ای ــما ب ــن و ش ــد م ــی خواه ــد. م ــوض کن را ع
نتیجــه برســیم کــه صــالح نیســت در مقابــل آمریــکا، 
ــی  ــتیم و خیل ــم بایس ــی ه ــتکبار، خیل ــل اس در مقاب
هــم مقاومــت کنیــم؛ از بعضــی از حرفهــا بایــد دســت 
ــد  ــرم بای ــگ ن ــر جن ــن، افس ــل ای ــیم؛ در مقاب بکش

ــد.« ــت کن مقاوم
91/5/16 بیانات در دیدار دانشجویان

 و امـا حـرف آخــر .. ؟
امیــدوارم مــا بــه عنــوان افســران جــوان جنــگ 
ــی  ــم و حت ــدان را درک کنی ــن می ــرورت ای ــرم، ض ن
ــر  ــه ه ــم. ب ــال بدهی ــم انتق ــود ه ــد خ ــل بع ــه نس ب
حــال اگــر دیــروز دفــاع بــه صــورت ســخت انجــام می 
شــد. امــروز هــم بایــد انجــام شــود منتهــا در عرصــه 
ی فرهنــگ و بــه صــورت نــرم و توســط مــن و شــما! 
یعنــی مــا همچنــان در جنــگ و ادامــه دهنــده راه آن 
رزمنــدگان دیــروز هســتیم ان شــاء اهلل. پــس بایــد بــا 

ــم. ــه را دریابی ــت صحن جدی
در نهایــت از زحمــات شــما بــرای نشــریه تشــکر مــی 
ــریه کار  ــک نش ــردن ی ــور ک ــع و ج ــا جم ــم. واقع کن
ــم  ــم ک ــه ه ــن مصاحب ــایی هســت. همی ــت فرس طاق
زحمــت نداشــت انصافــاً. وقــت زیــادی بایــد گذاشــته 
بشــه. خســته نباشــید میگــم خدمــت شــما همچنیــن 
همــه اعضــای نشــریه مخصوصــا آقــای پســندیده کــه 
دیــدم چــه زحماتــی رو متحمــل میشــوند. ان شــاء اهلل 
ــن زحمــات  ــدردان ای ــم ق ــن و دوســتان بتوانی ــه م ک

باشــیم.
با تشکر

ــار  ــه در اختی ــی ک ــون و از وقت ــر لطفت از نظ
ــون  ــگزارم . برات ــد سپاس ــرار دادی ــریه ق نش

ــم . ــش داری ــش از پی ــت بی آرزوی موفقی
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سوال : بستن شیر آب در حال وضو چه حکمی دارد؟
همه مراجع: اشکال ندارد.

ــال  ــروة الوثقــی، ج1، افع ــام)ره(، اســتفتاءات، ج1، س3۴؛ الع ام
ــوری، الوضــو، م۴3؛ ن

 استفتاءات، ج2، س۴3؛ امام خامنه ای، اجوبة، س112

تبصــره: بعــد از آنکــه شســتن دســت چــپ تمــام شــد، اگــر بــه 
شــیر آب دســت زده شــود و آب وضــو بــه رطوبــت شــیر غلبــه 
نکنــد و بــا آن مســح انجــام گیــرد، وضــو باطــل مــی شــود لــذا 
بهتــر اســت همیشــه بعــد از آب ریختــن روی صــورت یــا دســت 
هــا و دســت کشــیدن، نخســت شــیر آب بســته شــود و ســپس 

روی صــورت یــا دســت هــا، دســت کشــیده شــود.
العروة الوثقی، ج1، افعال الوضو، م5

سوال : اگر شخص وضوگیرنده، هنگام شستن دستها و 
صورت به قصد وضـو اقدام به باز و بسته کردن شیرآب 

نماید، این کار او چه حکمی دارد؟
ــد.  ــی  زن ــه ای  نم ــو لطم ــت وض ــه صح ــدارد و ب ــکال ن  ج: اش
ــل از  ــپ و قب ــت چ ــتن دس ــت از شس ــد از فراغ ــر بع ــی  اگ ول

ــا آن، ــح  ب مس
 دســتش را روی  شــیری  کــه خیــس اســت بگــذارد و آب وضــوی  

دســت بــا آب خــارج از وضــو مخلــوط  شــود،
ــو و آب  ــط از آب وض ــه مختل ــی  ک ــا رطوبت ــح ب ــت مس  صح

ــه ای ــام خامن ــد. ام ــی  باش ــکال م ــل اش ــت، مح ــارج اس خ

ــگام  ــا در هن ــید آی ــته نباش ــالم و خس ــا س ــوال : ب س
ــت  ــاز اس ــیرآب ب ــان ش ــه همزم ــن ک ــو گرفت وض
ــن  ــوییم در ای ــپ را میش ــت چ ــه دس ــی ک وهنگام
ــح  ــه مس ــد بالفاصل ــته و بع ــیرآب را بس ــگام ش هن
ســر بکشــیم؛ آیــا بســتن شیـــر باعــث باطــل شــدن 
وضـــو میگردد،چــون بــرای کاهــش مصــرف آب 
ــذارم  ــا بگ ــم .             ی ــام میدهی ــام میگیرد،انج انج
ــدم؟                                                                                                                              ــیر آب را ببن ــد شـ ــرم بع ــل بگی ــو را کام وضـ

ــا تشـــکر از شــما ب

ــورت  ــتن ص ــگام شس ــیرآب هن ــتن شـ ــدا بس ــام خ ــه ن ج: ب
ــتن  ــگام شس ــت. هن ــی اس ــندیده و بجای ــا کار پس ــت ه و دس
ــه پــس از ریختــن  دســت چــپ پیشــنهاد میکنــم کــه بالفاصل
ــا  ــد ت ــیرآب را ببندی ــل از شســتن آن شـ آب روی دســت و قب

ــد.  ــش نیای ــان پی ــرای وضوت ــکلی ب مش
 بــه صــورت کلــی عــرض کنــم اگــر هنــگام مســح ســر و پاهــا 
ــن  ــر ای ــا برســد، اگ ــه دســت ه ــی خــارج از آب وضــو ب رطوبت
ــتر از آن  ــد و             بیش ــه کن ــو غلب ــر آب وض ــت ب رطوب
باشـــد وضــو را باطــل مــی کنــد و اگــر کمتــر از ان بــوده و بــر 
آن غلبــه نکنــد اشــکالی در وضـــو ایجــاد نمــی کنــد. آیــت اهلل 

ــکارم شــیرازی م

ــد از  ــن بع ــو گرفت ــگام وض ــی هن ــن گاه ــوال : م س
ــتم  ــویم ، دس ــی ش ــودم را م ــپ خ ــت چ ــه دس اینک
ــم،                                  ــح میکش ــد مس ــرم و بع ــی ب ــیر آب م ــر ش را زی

ــکال دارد؟ ــن کار اش ــا ای آی
ج: اگــر شــما از آب غیــر اضافــه ی وضــو اســتفاده مــی کنیــد 
ــت وضــو  ــه نی ــن کار را ب ــر  ای ــی اگ ــن کار اشــکال دارد ول ، ای
انجــام مــی دهیــد اشــکالی نــدارد.               شــما ســعی کنیــد 

ایــن کار را تــرک کنیــد.  حــاج آقــای فــالح زاده

ــت  ــی و دریاف ــابقات پیامک ــرکت در مس ــوال  : ش س
ــی دارد؟                                                                          ــه حکم ــرعی چ ــاظ ش ــه لح ــزه از آن ب جای

ج: اگــر هزینــه ای افزونتــر از هزینه هــای معمولــی پیامــک 
ــع آوری  ــاس جم ــر اس ــزه ب ــه جای ــود و هزین ــم نش ــراد ک از اف
ــر  ــالوه ب ــر ع ــدارد. اگ ــکالی ن ــد اش ــده نباش ــر ش ــای کس پوله
ــابقه از  ــرکت در مس ــت ش ــی باب ــک، پول ــول پیام ــه معم هزین
افــراد کســر شــود و از پولهایــی کــه از افــراد کســر شــده جایــزه 

ــد، حــرام اســت. ــه کنن تهی
امام خامنه ای

 

ghalandar : ارسال کننده

احـکـــام
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بعضــی واژه هــا در اثــر اســتفاده زیــاد، رنــگ عــادت بــه خــود مــی گیرنــد و همیــن 
باعــث مــی شــود کمتــر بــه عمــق آن توجــه کنیــم. مثــل واژه بعثــت کــه صــد البتــه 

فراتــر از یــک کلمــه اســت. 
ــرا  ــت.  زی ــل اس ــل تأم ــا و قاب ــیار زیب ــود بس ــودی خ ــه خ ــت ب ــاق بعث ــس اتف نف
یادمــان مــی انــدازد چــرا انســان اشــرف مخلوقــات اســت! و بــه چــه جایگاهــی مــی 

توانــد عــروج کنــد!
ــن  ــدوار اســت و ای ــه انســان امی ــدر  ب ــد چق ــه خداون ــد ک ــی ده ــت نشــان م بعث
ــت  ــع بعث ــد مخاطــب خاصــش باشــد. در واق ــا بتوان ــرار داده ت پتانســیل را در او ق
نمایــش عشــق خداســت بــه انســان و فریــاد مــی زنــد: ای انســان ! ببیــن خداونــد 
ــر روی زمیــن باشــی و  ــو را چقــدر دوســت دارد کــه مــی خواهــد خلیفــه اش ب ت

ــل تصــورت، حرکــت کنــی.   )حــذف عالمــت تعجــب( ــر از مرزهــای قاب فرات
بعثــت گــواه حداکثــری تریــن ارتبــاط بیــن انســان و خداســت و نقطــه عطفــی در 
مســیر حرکــت آدمــی بــه ســوی کمــال در تمــام حــوزه هــا کــه محــدود بــه زمــان 

و جغرافیــای خاصــی نمــی شــود.
ــخ  ــه تاری ــن بره ــیاه تری ــه در س ــی اســالم )ص( ک ــر گرام ــت پیامب بخصــوص بعث
بشــر ،عصــر جاهلیــت، اتفــاق افتــاد و تحولــی بــزرگ را در تمــام عرصــه هــا متولــد 
کــرد. و بــی تردیــد مــی توانــد در جاهلیــت هــای دنیــای مــدرن مــا هــم راهگشــای 
ــی معرفــی  ــه خوب ــی بشناســیم و ب ــه خوب بزرگــی باشــد. فقــط الزم اســت آن را ب

کنیــم.
بــرای شــناخت و شناســاندن عظمــت و تاثیرگــذاری بعثــت حضــرت رســول 
اکــرم)ص(، الزم اســت از خودمــان کــه پیــروان ایــن رســول مهربانــی هــا هســتیم، 

ــم. شــروع کنی
ــر  ــه ســایر پیامبــران پررنــگ ت بایــد بدانیــم کــه آنچــه بعثــت ایشــان را نســبت ب
ــه  ــه ک ــی خــاص ایشــان و هــدف از بعثتشــان اســت. همانگون ــرده اســت، ویژگ ک
ــدم  ــوث ش ــن مبع ــکارم االخالق«...م ــم م ــت التم ــا بعث ــد: »انم ــان فرمودن خودش
بــرای تکامــل مــکارم اخالقی...)ذکــر منبــع کنــز العمــال، حدیــث 52175 )جلــد3، 

ــه 16( ( صفح
پــس عامــل باشــیم بــه مــکارم اخالقــی کــه بــه خوبــی در دســتورات دیــن مبیــن 
اســالم تعریــف شــده، تــا مــا هــم بتوانیــم همچــون رســول اکــرم)ص( در قلــب هــا 

نفــوذ کنیــم و پیــام بعثــت ایشــان را بــه جهانیــان برســانیم.
ــه  ــی اســت ک ــکارم اخالق ــل نجــات بشــریت م ــا عام ــم تنه ــروز ه ــه ام ــم ک بدانی
ــا رهبــری  ــرای شــکل گیــری جامعــه تکامــل یافتــه انســانی ب زمینــه هــای الزم ب

ــه ــن در اول جمل ــد.  حــذف یقی ــی کن ــم م ــج( را فراه ــام مهــدی )ع ام
و همچنیــن بســتر دل هایمــان را کــه چــه بســیار بــد عــادت شــده انــد بــه غیبــت 
امــام علیــه الســالم، بــرای پذیــرش پرتــو نــور آســمانی ایشــان آمــاده تــر مــی کنــد.
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پیشوای دهم شیعیان حضرت امام هادی علیه السالم 
در سال 212 ه.ق در شهر صریا )نزدیک مدینه( دیده 

به جهان گشود. پدر ایشان حضرت امام محمدتقی 
جواداالئمه علیه السالم و مادرشان بانویی فاضله و 
عفیفه به نام سمانه است. نام مبارک ایشان علی از 

القابشان نقی، هادی و نجیب؛ و کنیه شان ابوالحسن 
می باشد. 

مدت امامت ایشان حدود 3۴ سال است یعنی از سال 
220 ه.ق )سال شهادت امام جواد علیه السالم( تا سال 
25۴ ه.ق که در شهر سامرا به شهادت رسیدند. پس از 
شهادت، امام حسن عسکری علیه السالم بر پیکر مطهر 
پدر خویش نماز گزارد و پس از تشییع جنازه، ایشان را 

در منزل خویش به خاک سپردند.
در مورد شهادت امام هادی علیه السالم و قاتل آن 
حضرت اختالف است: برخی معتمد عباسی را قاتل 

آن حضرت میدانند )یعنی این واقعه در زمان خالفت 
معتمد رخ داده است( و به عقیده ی برخی دیگر معتز 
عباسی، فرمان قتل آن بزرگوار را صادر و معتمد آن را 
اجرا کرد. )یعنی این واقعه در زمان خالفت معتز روی 

داده است.) 
اوضاع سیاسی زمان امام هادی )علیه السالم)

امام علی النقی الهادی علیه السالم در سال 220 
ه.ق به امامت رسیدند. در این زمان ایشان در مدینه 

بودند و در آنجا به مدت 13 سال وظایف امامت خود 
را انجام می دادند؛ مردم از این سرچشمه ی حیات 

معنوی و علمی و فکری سیراب می شدند و ایشان نیز 
به همه ی امور شیعیان رسیدگی می کردند تا این که 
متوکل )خلیفه ی وقت( که در دشمنی با ائمه اطهار 

علیه السالم مشهور بود؛ به خاطر هراسی که از نفوذ و 
محبوبیت امام علیه السالم در جامعه داشت ایشان را از 
مدینه به سامرا فراخواند زیرا احساس می کرد که باید 

امام را از نزدیک تحت نظر بگیرد. پس از آمدن امام 
به سامرا، اگرچه ایشان ظاهرا آزاد بود اما »متوکل« 

منزلشان را طوری انتخاب کرده بود که همواره تحت 
نظر باشند. او به طور مرتب دستور تفتیش منزل ایشان 
را صادر می کرد و تمام دیدارها و رفت و آمدها توسط 

نیروهای حکومتی کنترل می شد. 
او جو بسیار خفقان آمیزی را بر جامعه حکمفرما کرده 

بود و سختگیری و فشار زیادی را بر شیعیان اعمال 
می کرد:

علویان را در محاصره ی اقتصادی قرار داده بود. به 
شاعران درباری مال فراوانی می داد تا در اشعار خود 

به ائمه علیه السالم بی احترامی کنند. اکثر سادات 
جلیل القدر آن زمان را دستگیر و زندانی کرده بود. از 
هولناکترین اقدامات او در دوره ی حکومتش، انهدام 
و تخریب مرقد امام حسین علیه السالم بود. اوضاع 

معیشتی مردم و خصوصا علویان در زمان خلفای 
عباسی مخصوصا متوکل و بقیه ی خلفای هم عصر 

امام هادی علیه السالم، بسیار دشوار بود زیرا آنان بیت 
المال مسلمین را صرف خوشگذرانی هایی می کردند 

که به گواهی تاریخ، هزینه های مربوط به آ نها بی 
سابقه بوده است. 

فعالیت های امام )علیه السالم)
امام هادی علیه السالم با این که شدیدا تحت نظر 

بود، اما از پای ننشست و فعالیت های خود را به 
شیوه ای مطابق اوضاع زمان خویش به پیش برد. از 
مهمترین فعالیت های ایشان این بود که به مردم از 

راه های گوناگون آگاهی داده و منصب امامت و مقام 
علمی خود را در طی سخنان خویش و در مناظرات 

و پرسش و پاسخ های علمی، آشکار کرده و تثبیت 
کنند. همچنین عدم مشروعیت حکومت بنی عباس را 
تبیین می کردند. یکی دیگر از محورهای فعالیت امام، 

آماده کردن مردم و شیعیان نسبت به غیبت حضرت 
مهدی علیه السالم بود. البته ایشان با نهایت احتیاط 

و جلوگیری از حساس شدن حکومت، این موضوع 
را به طور سربسته در ضمن سخنان خویش ذکر می 

فرمودند. 
وضعیت علمی زمان امام )علیه السالم)

در حکومت بنی عباس از طرف خلفا به مسائل علمی 
و فرهنگی تمایل نشان داده می شد. در این زمان 
بسیاری از کتب سایر ملل به عربی ترجمه شد و 

همین امر موجب شد افکار مردم و اوضاع علمی جامعه 
متحول شود.

همچنین مکاتب کالمی مانند اشاعره و معتزله رونق 
گرفته بود و شبهاتی مانند جسمیت خداوند، جبرگرایی 

مطلق یا اختیار مطلق، حادث یا قدیم بودن قرآن و... 
مطرح می شد که موضع گیری امام هادی علیه السالم 

و پاسخ ایشان به چنین شبهاتی، اوال اصالت و حقانیت 
مواضع شیعه را نشان می داد و ثانیا مسلمین را از 

گرفتاری در دام چنین شبهاتی حفظ می کرد. 
پرواز به سوی دوست

امام هادی)علیه السالم(، در سوم رجب سال 25۴ ه 
. ق، به شهادت رسید. »احمد بن داود« می گوید: 

»اموال بسیاری را که خمس و نذورات مردم قم بود، 
با خود به قصد تحویل دادن به اباالحسن می بردم. 
هنگامی که رسیدم، مردی که بر شتری سوار بود، 

پیش من آمد و گفت: ای احمد بن داود و »ای محمد 
بن اسحاق«، من حامل نامه ای از سرورتان، ابالحسن 

هستم که به شما نگاشته است: من امشب به سوی 
بارگاه الهی رخت بر می بندم. پس احتیاط کنید تا 

دستور فرزندم، حسن)علیه السالم( به شما برسد. ما با 
شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدیم و گریستیم، ولی 
این خبر را از دیگران که با ما بودند، مخفی داشتیم... 

».
مراسم تشییع و خاک سپاری

بازتاب خبر شهادت پیشوای شیعیان، قلب ستم دیده 
مردم را جریحه دار کرد. شهر یکپارچه در سوگ 

آموزگاری بلند اختر و پدری مهربان برای مستمندان و 
یتیمان نشست.در روز شهادت امام، جماعت بسیاری از 

بنی هاشم، بنی ابی طالب و بنی عباس در منزل امام 
جمع شده بودند و شیون و زاری سراسر خانه را آکنده 
بود. مردم به صورت های خود سیلی می زدند و گونه 

های خود را می خراشیدند. بدن مطهر امام هادی)علیه 
السالم( را بر دوش گرفتند و از خانه ایشان بیرون بردند 
و از جلوی خانه »موسی بن بغا« گذشتند. وقتی معتمد 

عباسی آنان را دید، تصمیم گرفت برای عوام فریبی، 
بر بدن امام نماز بگزارد. از این رو، دستور داد بدن 

مطهر امام را بر زمین گذاشتند و بر جنازه حضرت نماز 
خواند، ولی امام حسن عسکری)علیه السالم( پیش از 

تشییع بدن مطهر امام)علیه السالم( به اتفاق شیعیان بر 
آن نماز خوانده بود. سپس امام را در یکی از خانه هایی 
که در آن زندانی بود، به خاک سپردند. ازدحام جمعیت 
به قدری بود که حرکت کردن در بین آن همه جمعیت 

برای امام حسن عسکری)علیه السالم( مشکل بود. در 
این هنگام، جوانی مرکبی برای امام آورد و مردم امام 

را تا خانه بدرقه کردند. »ابو هاشم جعفری« که از 
نزدیکان امام هادی)علیه السالم( بود، نیز قصیده ای در 

رثای امام خود خواند.
shiaart : نویسنده



دلم گرفته از این روزگار حیرانی
و غم بیخبر آمد دوباره مهمانی

برای خاطره هایی که بی تو میمیرند 
و انتظار غریبی که هست طوالنی

تمام ثانیه ها از سکوت لبریزند 
و بی تو می شکند بغضهای پنهانی

هنوز حرف دلم را نگفته ام اما 
نمانده فرصتی انگار تو خوب میدانی

بیا و فاصله را از میان ما بردار
ببین به انتها رسیدم ، به خط پایانی

montazere0313 : شاعر

چیزی شبیه آینه اینجا نمانده است 
در قصه ها حکایت فردا نمانده است

در غربت و سکوت و گذر از دل کبود
حتی صدف به ساحل دریا نمانده است .

دلواپس دقایق و حرفی ز انتظار 
آخر چرا به دفتر دنیا نمانده است

در انتهای کوچه بن بست آرزو
دیگر بجز سکوت و تمنا نمانده است .

باران گرفت و کوچه پر از انتظار شد
اینجا بجز عنایت موال نمانده است ...

montazere0313 : شاعر

طلوع سبز تو را نشانه می گیرد قناری دلم امشب بهانه می گیرد  
فقط حضور تو در دل خانه می گیرد در آسمان نگاهم خیال دیگر نیست 

سرود آمدنت را ترانه می گیرد  پرنده با نگهش مژده ی سحر دارد 
امید سبز تو در دل جوانه می گیرد  تمام کوچه پر از نوبهار خواهد شد  
گاه که دل ز دست زمانه می گیرد  عبور ثانیه هر شب حکایتی دارد 

montazere0313 : شاعر

دیده به بهت رخ زیبای توست
شمس جهان! مه به تماشای توست

من به جنون شهره دنیا شدم
مستی عشق فطرت صهبای توست

شامه نوازی کند عطر نگار
گلشن دل منزل و مأوای توست

مدح و ثناگویی تو کار من
هر ورق از دفتر جان جای توست

نیمه ی ماه احمدی )ص( چون رسد
صحبت میالد فرح زای توست

شهر دل است مدینه فاضله
جمله ی ادیان به تمّنای توست

نغمه ی برپایی عدلت به گوش
می رسد آن دم که مهّیای توست

حیلت و ظلم گشته کنون توأمان
منتظرت گوش به فتاوای توست

پیرو تو ِکی بنشیند خموش
جان به تعالی و به سودای توست

ندبه هر جمعه شفای تب است
جهد به عدل بهر تساّلی توست

ای ولی شیعه نواز زمان
طاقت طاقم به تقاضای توست

در غزل عشق تو یافت زندگی
این دل گمگشته که عنقای توست

ostadnovin: شاعر
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مرحــوم آیــت اهلل العظمــی بهجــت دربــاره 
ماهیــت رابطــه ایــران اســالمی بــا کشــورهای غربــی 

اینگونــه تاکیــد می کنند:»آیــا مــا بــه دنیــای آن هــا محتاجیــم 
یــا آن هــا )کفــار( بــه دنیــای مــا؟ 

ــرای  ــه ب ــن هم ــرا ای ــس چ ــتند پ ــاج نیس ــا محت ــای م ــه دنی ــا ب ــر آن ه اگ
ــد؟  ــی می کنن ــم همراه ــا ه ــا، ب ــادن م ــا و مع ــر م ــلط ب تس

ــزول  ــد و ن ــا وام می دهن ــه م ــا ب ــد و از همان ه ــا می گیرن ــن را از م ــدا دی ــا ابت آن ه
ــد«  ــت می گذارن ــا من ــر م ــه ب ــورت صدق ــه ص ــا ب ــد و ی می گیرن

ــا کفــار، تســلط و حکومــت آنهــا را بــر مســلمانان آســانتر مــی   هــم جنســی و هــم شــکلی و اختــالط ب
ســازد.

خــدا نکنــد حــرام در نــزد انســان زینــت داده شــود! ایــن یــک بیمــاری قلبــی اســت کــه انســان بــه آن مبتــال 
مــی شــود، و بــا وجــود راههــای حــالل کــه نیــازش را بــرآورده مــی کنــد، خــود را بــه حــرام گرفتــار مــی نمایــد! 

اگــر مــی خواهیــد از ناحیــه دعــا بــه جایــی برســید، زبــان حالتــان ایــن باشــد: تســلیم خــدا هســتیم، هــر چــه 
بخواهــد بکنــد، بنــا داریــم عمــل بــه وظیفــه بندگــی کنیــم.

بــرای اداره تمــام جهــان کافــی اســت کــه انســان، عاقــل و مؤمــن و متدیــن باشــد. دیانــت و عقــل، بــرای اداره کــره 
زمیــن کفایــت مــی کنــد 

راستگویی، در دیدن رؤیای صادقه و صفای روح خیلی مؤثر است
اگر از قرآن استفاده نمی کنیم، برای آن است که یقین ما ضعیف است.

هــر کــه عمــل کــرد بــه معلومــات خــودش، خداونــد مجهــوالت او را معلــوم مــی فرمایــد! نمــاز شــب، مفتــاح 
توفیقــات اســت

 
تــا رابطــة مــا بــا ولــّی امــر: امــام زمــان )عــج( قــوی نشــود، کار مــا درســت نخواهــد شــد. و قــّوت رابطــة 

مــا بــا ولــّی امــر )عــج( هــم در اصــالح نفــس اســت.

Afsarejavan  : ارسالی توسط
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اینجا فلسطین است ولی، ما در سرزمین خودمان نه خانه ای داریم و نه حتی غذای خوب...
آیا حرف هایم را می فهمند؟ و می گویند حقوق بشر؛

حقوق بشر داشتِن میکده و آزادی بندهای حیوانیت است، حقوِق بشر حقوِق سگهایی هست که تنهای 
تنها در سیاهی شب عو عو می کنند. شاید گاهی حقوِق بشر حقوِق مردمانی از جنِس قوم لوط است. و 

شاید حقوِق بشر حقوِق کسانیست که از عریانِی خواسته های حیوانی خویش رنج می برند!!
حقوِق بشر، حقوِق انسان نیست! حقوِق مردماِن بی دفاع نیست. حقوِق بشر حقوِق سیاه و سپید نیست! 

حقوِق مردمی از جنِس بشر نیست! حقوق بشر؛ حقوِق طفیالنی گم شده در لجن زاِر قدرتهاست.
وگرنه چگونه می شود که این کودکاِن بی گناه زیِر چکمه های ظلم و نفرت له شوند؟

و چگونه می شود که به جای خوابیدن در رخت خوابهای گرم و نرمشان،
 سر بر خاکهای سرِد گور بگذارند؟

و چگونه با این همه درد و رنج، فراموش می شوند؟
روی بمبهایشان نامه های عاشقانه می نویسند! برسد به دسِت کودکانی چون من؟...

آهای ای جوامع بین الملل؛ آهای مسلمانان؛ بیایید سکوت کنیم به احترام یوم النکبة! ... باز هم سکوت 
کنید، تا بیشتر از دردهاِی قلبمان، جگرهایمان بسوزد. این روز بشر از مغز تب می کند و میترسم 

مننژیت بگیرد و همه آنچه بر ما گذشت، از یادش برود.
دیوار حائل نمی دانم چیست، برایم هیچ دیواری معنا ندارد.

شام پرستوهای قدس، که کوچ کردند، درد بود و درد هست... کرانه باختری هنوز در عطِش حریت است.
ما و غزه و قدس و فلسطین، تا ابد نفس می کشیم، و می مانیم،

 اما چگونه مسلماِن بی تفاوت قلبش می زند؟
با زباِن سکوت می خواهم حرف بزنم، زبانی که فقط سکوت می فهمد!

می خواهم از دردهایم بگویم از رنجهایم از مرِگ آرزوهای کودکی ام میاِن این دیوارها، از خستگی، از 
بوران، از طوفانهای دروِن مغزم، از تشویش، از زخم، از دردی که بغِض همیشگی گلویم هست!

آه ای سکوت؛ ُمردم از بس تو را به عمق گلویم فرو بردم!
خدایا تو ناجی بی نوایان و غریبان هستی.

سالها عبادتت می کنیم و رنج دنیا را نمی فهمیم! معتکف می شویم 
و نمی دانیم آتِش افروخته ی جنگ ، چگونه بشر را می سوزاند؟!

منجی اگر نمی آید می داند که بعضی ها به لباِس ابلیس ملبس شده ایم، می خواهیم دوهزار سال با خدا 
عشق کنیم و سجده بر امر خدا نمی کنیم! این بی خیالی و بی غیرتی؛ نفِس ماست، نه عاشقی و عاکفی...

azadandish: نویسنده 


