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شماره 46 .  سال پنجم  .  فروردین ماه  1396

َيَكاُد  الَِّذي ُهَو َمِهيٌن َوَل  أَنَا َخْيٌر ِمْن َهَذا  »أَْم 
ُيبِيُن؛ آيا من بهترم ، يا اين مرد حقيری که قادر 

بر بيان هم نيست؟« )آيه52/سوره زخرف(
هنگامی که خداوند حضرت موسی)ع( را به سـوی 
نظام  بواسطه  آنها  فرستاد  قومش  و  فرعون 
جايگاه های  و  ثروت  همان  که  موجود  ارزشی 
مادی بود و معيار دانشی که حس و تجربه بود 
دعوت او را به سخره گرفتند. فرعون، شادمان و 
متكبر از همراهی قوم بی ايمان، خطاب به آنان 
گفت: من بهتر از موسی هستم زيرا او مردی 
اما  کند  خوب صحبت  نمی تواند  و  است  فقير 
ملک مصر از آن من است و نهرها از قصر من 

جاريست. 
ارزشي،  نظام  همان  براساس  فرعون  درواقع 
جامعه را فريب می دهد و برتری خود را در اين 
او  و  من خوب هستم  که  می کند  بيان  سطح 
بد. »َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُعوُه« قوم فرعون نيز 
تسليم سخنان خفيف، سبک و تهي مغز او شده 
آنجا  به  و اطاعتش کردند و سرانجام کارشان 

کشيد که خدا از آنان انتقام گرفت.
تبليغ  تعليم،  جای  به  می توان  جامعه  يک  در 
را  تكرار  تعليل،  جای  به  و  پذيرفت  را  صرف 
خوراکی  يک  پرتكرار  تبليغات  مانند  پذيرفت. 
مخاطب  توسط  پذيرش  موجب  که  بی ارزش 
می شود و اين يعنی شستشوی مغزی)1(. اما در 
جامعه توحيدی ارزش ها بر پايه ايمان و فطرت 
عملكردها  و  رويكردها  و  می شود  بنا  الهی 
توسط  شده  تعيين  ارزشی  ساختار  براساس 
اين جامعه اصول  پروردگار شكل می گيرد. در 
تصميم  قضاوت،  پايه  متعالی  الهی-انسانی 
 گيری و ارزشيابی قرار می گيرد و مردم گرفتار 

استخفاف باطل نمی شوند.
بحث  ما  جامعه  معمول  چالش های  از  يكی 
ويژه  موقعيت  دليل  به  که  است  انتخابات 
و  حساسيت ها  می رود  جلوتر  هرچه  کشور، 
می شود.  بيشتر  آن  در  موجود  اصطكاک های 
انتخابات می تواند يک آزمون و خطای دائمی 
براساس تبليغات، شعارها، وعده ها و ظواهر باشد 
که تجربه نشان داده تكيه بر اين موارد بدون 
در  موجود  مبانی  و  عملكردها  گرفتن  درنظر 
عمق سخنان نامزدها، موجب افزايش مشكالت 
کشور و کند شدن سرعت پيشرفت شده است. 
هيچ  که  فريبنده ای  سخنان  و  زيبا  وعده های 
يک  فقط  و  ندارد  جامعه  واقعيات  با  سنخيتی 
انتخاب کننده  ذهن  در  موقت  مثبت  تصوير 
ايجاد می کند تا رای او را تصاحب کند، ارزشمند 
نيست. تكيه بر ارزش های ظاهری تحميل شده 
را  جامعه  بزرگ  و  کوچک  فرعون های  توسط 

سعادتمند و پيروز نمی گرداند. 
يافتن  برای  جستجوگر  و  موشكافانه  نگاه  اما 
انتخاب  بهترين و واقعی ترين برنامه اجرايی و 
براساس ارزش های ايمانی و فطری نويدبخش 
رفع مشكالت و تعالی جامعه و افزايش قدرت 

بازدارندگی در برابر دشمنان خواهد بود. 
)1( آيت اهلل جوادی آملی

دورانی  سياسی،  گفتمان های  انزوای  دوران 
است که آن گفتمان ها و جريان های تابع آن، 
هيچ تاثيری در متن زندگی مردم نداشته باشند. 
تنها به حرکت در  حيات يک جريان سياسی، 
نيست،  سياسی  تزوير  و  زور  با  جامعه  آوردن 
بلكه حضور و نقش آنها بايد در تمام ابعاد جامعه 
ملموس و قابل درک باشد. به گونه ای که در 
را  سياسی  جريان های  مردم  متقابل؛  رابطه ای 
فرهنگی  ارزش های  اقتضائات  مبنای  بر  هم 
و  تعريف  باز  جديد  دوران  لوازم  و  اجتماعی 
چنانكه  شوند.  جريان ها  آن  تفكر  ترقی  باعث 
تبيين مواضع و به حرکت در آوردن جريان های 
سياسی، باعث استقالل سياسی آنها و به تبعيت 
از آن، باعث استقالل و عزت کشور می شود، به 
شرطی که هر لحظه خود را در معرض حضور و 

پرسش گری مردم بدانند.
سياسی  رفتارهای  لزوم  و  کيفيت  در  آنچه  اما 
ما موثر است، پاسخ به اين سوال ها است که؛ 
کيفيت رفتار ما به عنوان فردی از قشر حزب 
و  مقاطع حساس  در  نرم  افسر جنگ  و  اللهی 
تحولت اجتماعی سياسی چگونه بايد باشد؟ بر 
و مطابق چه شاخص هايی  الگويی  مبنای چه 
بايد در پيش برد سياسی انقالب اسالمی ورود 
داشته باشيم؟ چه نحو رفتار می تواند به عنوان 
شأنی از شئون هويتی جوان انقالبی و جوان تراز 

انقالب اسالمی باشد؟ 
برهه های  در  سياسی  صحيح  رفتار  موانع  از 
حساسی مثل انتخابات ها، عدم فهم و يا درک 
ناقص از نظام انديشه ی اسالمی به خصوص در 

ابعاد اجتماعی سياسی است که موجب می شود 
تا جوان انقالبی، به لحاظ ذهنی و روشی، نتواند 
ميان علوم سياسی، روش و واکنش های سياسی 
اسالمی  انقالب  بر  حاکم  اسالمی  انديشه  و 

رابطه برقرار کند.
اگر اسالم را مسلكی اجتماعی و دارای اصولی 
از  يكی  و  اجتماعی  زندگی  برای  منسجم 
بدانيم،  مذهبی  تفكر  ضرورت های  فوری ترين 
ورود به مسائل سياسی اجتماعی بدون انديشه 
اسالمی را خارج از محدوده هويتی خود خواهيم 
سياسی،  رفتار  مطابقت  مالک  يعنی  دانست. 
ميزان همخوانی آن با خواستگاه هويتی ما است.

هويت  با  متناسب  و  صحيح  سياسی  رفتار 
هدايت گری  و  روشن گری  انقالبی،  اسالمی 
اقشار مختلف مردم است. برای هدايت جامعه 
و تاثيرگذاری مطلوب، نيازمند بستر مناسب در 
جامعه و ظرفيت مؤثر و ويژه ای هستيم. يكی 
جامعه،  که  است  زمانی  بسترها،  بهترين  از 
خواهان هدايت است و خود را در مسير هدايت 

در  جامعه  ذهنی  فضای  يعنی  می دهد.  قرار 
قابليت  خاصی،  مكان  و  زمان  چارچوب های 
اثر  لحاظ عمق و شدت  به  پذيرش حداکثری 

دارد.
قدرت طلبی  در  جريان ها،  اکثر  که  زمانی  در 
جريان  و  شخص  تخريب  يا  تبليغ  در  سعی 
رای آور  شعارهای  دنبال  به  و  دارند  خاصی 
عنوان  به  می تواند  انتخابات  فضای  هستند؛ 
و  گفتمان  برای طرح  بسترها  بهترين  از  يكی 
اسالمی  انقالب  اجتماعی  سياسی  انديشه ی 
باشد. در اين ايام همه ی مردم به اندازه هم در 
تعيين سرنوشت جامعه درگير و سهيم می شوند. 
در چنين فضايی است که انگيزه ها برای توجه 
آحاد  و  می گيرد  شدت  اساسی  موضوعات  به 
جامعه برای خود و ديگران حق تصميم گيری 

قائل می شوند.
خود  مردم  وقتی  انتخابات،  حساس  مقطع  در 
بيشتری  تمايل  می بينند،  انتخاب  برابر  در  را 
شعارها،  نسبت  و  تطبيق  در  دقت  برای  نيز 
اشخاص و جريان ها و گفتمان ها با انقالب دارند 
بيشتری  استعداد  و  ظرفيت  قابليت،  طبيعتاً  و 
هم برای توجه به مسائل جدی از خود نشان 
شعارها  درباره  روشنگری  بنابراين؛  می دهند. 
و گفتمان جريان های سياسی و هدايت مردم 
به سوی گفتمان برتر و انقالبی، و در نهايت؛ 
مطالبه مردم می تواند بر نوع عملكرد نخبگان 
و رجل سياسی بيش از هر زمان ديگر اثرگذار 
باشد و جهت گيری کلی امور سياسی اجتماعی 

را مشخص نمايد.

سیدمتین امامیفرهنگی

باران زعیمیسرمقاله

من بـهـتـرم!؟
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بين سالهای 1940 تا 1948 سه عمارت باشكوه 
در قلب لندن به پايگاه يكی از محرمانه ترين 
بود:  شده  تبديل  انگليس  نظامی  تشكيالت 
دفتر مرکز بازجويی مشروح در لندن، معروف 
به قفس لندن. اين مرکز را MI19 که بخشی 
از دفتر جنگ و مسئول گردآوری اطالعات از 
اسرای جنگی دشمن بود، اداره می کرد و افراد 
آن  رخدادهای  از  اين سازمان  از  اندکی خارج 

مطلع بودند.
در  روانپزشک،  وايت هد،  تونی  بعد  سال ها 
خاطراتی نوشت وقتی سرباز جوانی بود، روزی 
قفس  به  را  اس  اس  سرکش  گروهبان  يک 
تحويل  برای  بعد  روز  سه  وقتی  داد.  تحويل 
به  مرد  آن  که  ديد  رفت،  آنجا  به  او  گرفتن 
را  ندرت سرش  به  و  رفته  فرو  شدت در خود 
بال می آورد و وی را »قربان« خطاب می کند. 
وی می نويسد: »واقعاً نمی دانم در قفس لندن 

چه باليی بر سر او آورده بودند.«
روزنامه گاردين فاش کرد يكی از موارد استفاده  
قفس لندن بازجويی و شكنجه اسرای جنگی 
بود. آنجا دارای فضای کافی برای 60 زندانی، 
از  زيادی  بسيار  تعداد  بود.  بازجويی  اتاق   5 و 
در  مرکز  آن  در  آلمانی  سربازان  و  افسران 

بودند.  گرفته  قرار  نظام مند  بدرفتاری  معرض 
وحشی گری در برخورد با زندانيان مختص بيش 
از 3500 اسير نظامی نماند و تعدادی غيرنظامی 

آلمان نيز به آنها پيوستند.
از جمله روش ها اين بود که نگهبانان وظيفه 
به در سلول  پا  با  يكبار  دقيقه  داشتند هر 15 
زندانيان بكوبند تا نتوانند بخوابند يا مأموران به 
قدری آنها را کتک می زدند که زندانيان التماس 
می کردند که بكشندشان. در ميان اسناد موجود 
نامه شكايت مفصلی از يک کاپيتان اس اس، 
فريتس نئوشالين به چشم می خورد که درباره 
قفس  به  انتقالش  از  با وی پس  برخورد  طرز 
در اکتبر 1946 نوشته است. در اين نامه آمده: 
نتوانست باب ميل آن ها اعتراف کند  او  چون 
يک  تنها  و  درآوردند  تنش  از  را  لباس هايش 
او  به  دادند و چهار روز و شب  به وی  پيژامه 
اجازه خواب ندادند و از غذا محرومش کردند. 
بدنی  فعاليت های  می کردند  مجبورش  بعالوه 
شديدی انجام دهد تا از هوش برود، سپس او 
را وادار می کردند در دايره ای کوچک به مدت 
چهار ساعت راه برود و مدام به او لگد می زدند. 
به  پله ها  از  می کردند،  فرو  سرد  آب  در  را  او 
با چوب کتک می زدند.  پايين هل می دادند و 
او را مجبور به ايستادن کنار يک بخاری بزرگ 
می کردند و سپس در حمام حبس می کردند و 
از همه سو به روی او آب يخ می ريختند. زمانی 
در  کرد،  فاش  را  اطالعات  اين  نئوشالين  که 

شرف اعدام بود. 

آیت اهلل شهید دکتر بهشتی:
مگر می شود جامعه را

بر محور دروغ پیش برد؟
و  اخالقـی  مسـائل  در  مـا  موضـع   •
کـه  اسـت  ايـن  اخالقـی  ارزش هـای 
وسـيله  اصيلنـد،  اخالقـی  ارزش هـای 
نيسـتند. وقتـی می گوييـم اسـالم ديـن 
صـدق و راسـتی اسـت، يعنـی جـان من! 
اصـال دروغ نگـو، اگـر هم مجبور شـدی 
و گفتـی دروغ مصلحت آميـز اسـت، 100 
روز يكـی يا سـالی يكی، نه سـاعتی 100 

تاکتيكـی! تـا دروغ 
• خـدا هـم می دانيـد کـه چه وعـده داده 
اسـت؟! خـدا گفته اسـت:  ای آدميـزاد! در 

راه مـن بـاش، مـن با تو هسـتم.
• مگـر می شـود يـک جامعـه ای را بـر 
محـور دروغ تـا آخر پيش بـرد؟ عزيز من! 
از در راسـتی درآی، دروغ را بـه کنـاری 
بنـه. هميـن نوجوان هـا و جوان هـا کـه 
گهـگاه فريب دروغ امـروزت را می خورند، 
هميشـه در ايـن حـال نمی ماننـد. فـردا، 
سـاعت ديگر، روز ديگر، هفتـه ديگر، ماه 
ديگر، سـال ديگر بالخره بيدار می شـوند 
و بـر تو لعـن و نفرين می فرسـتند که چرا 
ماه هـا يـا سـال ها آنهـا را فريفته بـودی؟!

• مـا معتقديـم راسـتی تاکتيـک نيسـت، 
راسـتی اخـالق اسـت؛ هر عيـب و نقصی 
هم در خودمان هسـت می آييم راسـت به 
مردم می گوييم. اشـتباهی هـم اگر بكنيم 
می گوييـم.  مـردم  بـه  راسـت  می آييـم 
مسـلمان بيـش از هـر چيـز در راسـتی و 
درسـتی در صـدق و امانـت و صراحـت... 

متجلـی می شـود. 
گفتـن...  تاکتيكـی  دروغ  بنابرايـن   •
شايعه سـازی و دروغ پـردازی؛ اينهـا جـزو 
تاکتيک هـای مسـلمانان علـوی نيسـت. 
دروغ پرداز هـا بداننـد تـا وقتـی مـا يـک 
چنيـن موضـع  و را بطـه ای را بـا مـردم 
آن  داريـم،  ايمان مـان  بـا  و  قهرمـان 
دروغ زنی هـای آنهـا بـازارش کسـاد اسـت.

و  گروه هـا  و  افـراد  معتقديـم  مـا   •
را  تاکتيكـی  دروغ  کـه  سـازمان هايی 
واجـب می داننـد اينهـا از مسـير اسـالم 
اصيـل و اخـالق منحـرف شـده اند. بـه 
هميـن دليل مـا در تشـكيالت جمهوری 
اسـالمی هرجـا دروغـی و خالفـی ببينيم 
آن  ولـو  می ايسـتيم  آن  جلـوی  محكـم 
دروغ از نظـر سياسـت بـه سـود کارهـا 

تلقـی شـود. 
• هسـتند کسـانی که چنين می انديشـند 
کـه در راه آرمان هـا و شـعارها می شـود 
کـرد..  مبالغـه  می شـود  گفـت،  دروغ 
و  ايسـتاده ايم  آنهـا  رودرروی  مـا   ولـی 

يسـتيم. می ا

گرفتن  بال  و  انتخابات  ايام  شدن  نزديک  با 
تبليغات و زياد شدن شعار و وعده های نامزدهای 
فرد  انتخاب  و  درست  تصميم  امكان  مختلف، 
اصلح برای بعضی از مردم دشوار می شود. در اين 
شرايط وجود افراد عالم و آگاه و توصيه هايشان، 

شناخت نامزد اصلح را آسان می کند.
در هياهوی تبليغات انتخاباتی بايد يادمان باشد 
اگر  است.  کشور  اصلی  مسأله ی  »اقتصاد  که 
ملت بتواند اقتصاد خود را روبه راه کند، دشمن در 
مقابله ی با ملت ايران بی دفاع خواهد ماند«)بيانات 

)1392/03/19
بايد  کارآمد  و  روشن  اقتصادی  برنامه  داشتن 
يكی از ويژگی های رييس جمهور آينده باشد اما 
در کنار اين ويژگی، معيارهای ديگری نيز لزم 
است که بخشی از مهمترين آنها را که توسط 
رهبر معظم انقالب ذکر شده است بيان می کنيم:

1. معتقد به قانون اساسی و دارای روحيه مقاوم 
در برابر دشمنان باشد.)92/2/7(

2. بهترين، آن کسی است که درد کشور را بفهمد، 
درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمی باشد، 
خودش  اشرافيگری  دنبال  باشد،  دور  فساد  از 

نباشد.)88/2/22(
3. به کسی گرايش پيدا کنيد که به دين مردم، به 
انقالب مردم، به دنيای مردم، به معيشت مردم، 
به آينده ی مردم و به عزت مردم اهميت می دهد.

)84/3/14(
به  او  پايبندی  باشد،  اسالم  به  او  پايبندی   .4
عدالت باشد، پايبندی او به منافع ملی باشد، مرز 

غرب وحشییادداشت شفاهی

قفس لندن
باران زعیمی

پرواز77سیاسی

اقراء .. بخوان به نام پروردگارت که تو را مبعوث کرد
تا متام کننده مکارم اخالق باشی
و حجت را بر مردمان متام کنی 

تا جهل را، از بت پرستی گرفته تا خودپرستی،
از وجود خویش بزدایند

راستی را ستون و زینت ایامن قرار داد
و تو را اسوه نیکویی برای مردمان

آیات پروردگارت را بخوان تا راه سعادت را بشناسند 
و فطرت گرانبهای خویش را به مثن بخس این دنیا نفروشند

سوی هیچ ظلمت و زشتی نروند و در پی شیطان، 
دروغ را پله صعود خویش قرار ندهند 
که کلید همه زشتی ها و ظلمت هاست 

و فراموش نکنند شیطان دشمن آشکار آنان است
حتی اگر به روی شان لبخند زند

بخوان به نام پروردگارت که تو را رحمة للعاملین قرار داد.

صائمه رضایی

او با دشمن مرز مشخصی باشد. بعضی، مالحظه 
کرد،  بايد  را  ملت  مالحظه  می کنند.  را  دشمن 
دشمن  مالحظه   نه  کرد،  بايد  را  خدا  مالحظه 

را.)86/12/22(
5. توانايی مديريت اجرائی کشور را داشته باشد.

)1392/02/07(
باشد. داشته  مقاومتی  اقتصاد  سياست های   .6

)92/2/7(
و  باتدبير  ارزشی،  مقاوم،  مردمی،  کاری،   .7
قانون مدار باشد و درد مردم را حس کند.)92/2/16(

8. انسانی شايسته ، وارسته ، باعزِم، مؤمن، انقالبی 
و با همت جهادی باشد.)92/2/25(

در  کشور  حرکت  و  عزت  حفظ  بر  همتش   .9
جهت هدف های انقالب باشد.)92/2/25(

10. شعارهايی بدهد که منطبق با واقعيات کشور 
باشد.)92/2/25(

11. ريخت و پاش و تبليغات زياد از اندازه نداشته 
باشد.)92/3/6(

12. مهذب به اخالق باشد، به حاشيه ها نپردازد و 
وعده بی مبنا ندهد.)92/2/7(

معيارهای ذکر شده، آنقدر روشن و واضح هستند 
که نياز به تحليل و تفسير ندارند. فقط بايد به 
يک موضوع دقت داشت و آن هم »مردم« است. 
ما گذاشته شده،  اختيار  طبق معيارهايی که در 
و  است  مردم  از  است که  رئيس جمهور کسی 
به مردم  برمی گردد  برای مردم. پس همه چيز 
انتخاب  نتيجه  آنها خواهند کرد.  انتخابی که  و 

درست يا غلط فقط و فقط به مردم برمی گردد.
و  گروهی  تعصبات  از هرگونه  دور  به  بنابراين، 
جنجال سازی های  از  فارغ  و  جناحی  و  حزبی 
کشور  به  خدمت  برای  را  اصلح  فرد  تبليغاتی، 
برای  فرصتی  رو  پيش  انتخابات  کنند.  انتخاب 
به سمت  حرکت  و  گذشته  کاستی های  جبران 
پيش  از  بيش  قدرتی  و  با عزت  ساختن کشور 

است.
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خلـوت  گوشـه  يـک  در  می ديديـم  دنبالـش 
کـرده و مشـغول نمـاز يـا خوانـدن قرآن اسـت. 
ن به سوریه را چطور به  قضیه رف�ت

شما گفتند؟
صحبـت خاصـی در اين مـورد کـه می خواهم 
بـروم سـوريه و چنين و چنان می شـود و چنين 
سـمتی دارم و چنـان کاری قـرار اسـت بكنـم، 
نداشـتند. امـا بـا اخالقـی کـه در خانه داشـت 
و از نـوع رفتـارش بـا مـردم و دقيـق بـودن 
در نمـاز اول وقـت خوانـدن و قرائـت قـرآن  
می شـد تشـخيص داد کـه اکبرآقـا راهـش را 
چطـور انتخـاب کـرده و چقدر ثابت قدم اسـت 
در راهـی کـه انتخـاب کـرده اسـت. هميـن 
کـه مـا هـر هفتـه بهشـت زهـرا می رفتيـم و 
بـه خيـری شـهدا  عاقبـت  و  از خصوصيـات 
می گفـت درواقـع مـن را بـرای ايـن موضـوع 

می کـرد.  آمـاده 
ایشان چندبار به سوریه رفتند؟ 

ايـن بـار دوم شـان بـود کـه قـرار بـود دو مـاه 
خبـر  روز  از 10  بعـد  کـه  برگردنـد  و  برونـد 

آمـد. شهادت شـان 
هیچوقت به ایشان نگفتید نرو؟

خب خيلی سـخت اسـت از هرکسـی بپرسـيد 
کـه چرا همسـرت دارد می رود؟ آيـا از عاقبتش 
باخبـری؟ نگـذار بـرود. نمی گويـم مـن نگفتم  
نـرو، گفتـم، ولـی خيلی اصـرار نكـردم. بعضی 
خانم هـا می گفتند شـايد اگـر اجازه نمـی دادی 
نمی رفـت چـون خيلـی بـه رضايـت خانـواده 
معتقـد بـود. ولـی می دانسـتم اگـر می گفتـم 
نـرو، دو دل می شـد و ترديـد می کـرد و بيـن 
راه می مانـد. نتوانسـتم در ايـن راه خودخواهـی 
کنـم. چـون می دانسـتم بهتريـن راه را انتخاب 

اسـت.  کرده 
بـاز هـم می گويم خيلی سـخت بـود. حتی آن 
لحظـه ای کـه داشـت آمـاده می شـد تا بـرود، 
يـادم اسـت شـب بـود و محمدباقـر دو ماهش 
بـود، بچـه را بـه دسـتم گرفتـم و گفتـم اکبـر 

اگـر می توانـی بـه خاطـر محمدباقر نـرو. چون 
شـما تازه پدر شـدی و مسـوليت تان چنـد برابر 
شـده و محمدباقـر تـازه بـه دنيا آمـده و به پدر 
نيـاز دارد. يعنـی خودم را جلو نيانداختم. ايشـان 
در جـواب فقـط لبخنـد زد. احسـاس نگرانـی 
نداشـت و مـرا بـا همـان لبخنـد متقاعـد کـرد 

و من نتوانسـتم بيشـتر اصـرار کنم.
ايشـان در زندگـی بـه گونـه ای بـود کـه همه 
می دانسـتند در چـه راهـی هسـت. حتـی برادر 
وسـطی مـن کـه بـا ايشـان در هيات دوسـت 
بـود بـه مـادرم می گفـت دخترتـان را بـه ايـن 

پسـر ندهيـد. ايـن قرار اسـت شـهيد شـود! 
در سوریه با ایشان تماس داشتید؟

بلـه؛ خـود ايشـان هـر شـب بـا مـن تمـاس 
می گرفـت  تمـاس  گاهـی صبـح  می گرفـت. 
تمـاس  هـم  يكـروز  يـا  شـب  گاهـی 

فانوسپرستو، میثم اسماعیلیمصاحبه تاریخ معاصر

آشـنا  شـهریاری  شـهید  بـا  چطـور 
شـدید؟

سـال 89 در سـفر زيارتـی مشـهد بـا خانـواده 
ايشـان آشنا شـدم و از طريق خواهرشان بحث 
ازدواج پيـش آمـد. البته يكسـال طول کشـيد. 
چـون مـن درس می خوانـدم و اصـال قصـد 
ازدواج نداشـتم و مخالف بودم.  بعد از يكسـال 
جـواب رد دادن و اصـرار خانواده شـان بالخـره 

ايـن وصلـت شـكل گرفت.
مـا سـال 90 عروسـی کرديـم و اکبر آقا سـال 
92 رفتنـد سـوريه. سـال اول زندگـی آرامـی 
داشـتيم و از سـال دوم مشـغله کاری اکبـر آقا 
در سـوريه زيـاد شـد. خيلـی کـم همديگـر را 
می ديديـم. معمول بـه ماموريت هـای 12 روزه 
و دوهفتـه ای می رفتنـد و من مجبور می شـدم 
در خانـه پـدرم بمانـم. زندگـی بسـيار سـاده و 
بی آليشـی داشـتيم و همانطوری بـود که خود 

ايشـان دوسـت داشتند.
چـه  ایشـان  اخـا�ت  خصوصیـت 

بـود؟
آنهـا  می شناسـيم،  را  شـهدا  کـه  همانطـور 
آدم هايی هسـتند که گويا از قبل انتخاب شـده 
هسـتند و اينگونـه نيسـت که يک بـاره در يک 
شـب و يک روز مهر شـهادت بر پيشانی شـان 
خـورده باشـد. من خـودم اکبـر آقـا را می ديدم 
کـه چگونـه در طـول زندگـی، خودشـان را به 
خـدا نزديـک می کردنـد. تمـام لحظاتشـان و 
حرکاتشـان بـه خاطـر خـدا بـود. واقعـا خدايی 
زندگـی می کردنـد و اينطـور نبـود کـه حتـی 
يـک لحظـه از خـدا غافـل شـده باشـند. نمـاز 
اول وقـت خواندن شـان، قـرآن خواندن شـان و 
زيـارت عاشـورا خواندن شـان بـه هيـچ عنوان 
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به وزارت خارجه واشنگتن
دولت چه خواهد کرد؟ 

دولت ايران و حزب رستاخيز در حال همسان سازی 
اين صعود ناگهانی مخالفت محدود هستند که به 
وسيله يک مجموعه از سياست های خود دولت و 
شرايط به ظهور رسيده است. در کوتاه مدت سه راه 

حل به نظر می رسد:
1. دولت ممكن است با به وجود آمدن انگيزه و 
فشار، تالش کند عمليات مخالفين را زير چتر حزب 
انتقاد کنندگان بخواهد که در  از  بياورد.  رستاخيز 
حزب فعال شوند و يا انتقادهايشان را به واحدهای 

حزب ارائه دهند.
به سادگی  است  و هم دولت ممكن  2. هم شاه 
عقب بنشينند و به عنوان بهای باز کردن سيستم 
سياسی، اجازه انتقادهای بيشتر را بدهند. اين کار 
فقط در صورتی عملی است که اين نوع مخالفت 
به  نيز  باشد و سيستم  اداره  قابل  امن  به صورت 
اندازه کافی باثبات باشد که بتواند چيزی را که شاه 

»تجمالت مخالفين« می خواند، تحمل کند.
را  انتقادات  سادگی  به  است  ممكن  دولت   .3
سرکوب کند و يا آن را بر اساس ارجحيت امنيت 
کشور محدود کند. اين يک راه حل غيرمحتمل به 
نظر می رسد چون هدف بازگشودن سيستم سياسی 

را شكست می دهد.
در مقام عمل، دولت ايران احتمال هر سه اين راه ها 
نمود. درجه  استفاده خواهد  را در شرايط مقتضی 

سرکوبی بستگی به ماهيت پيام انتقادکننده دارد.
چگونگی برخورد ایاالت متحده:

ايالت متحده در مراحل اين افزايش انتقاد مستقيما 
مداخله ندارد و نبايد داشته باشد. انتقادکنندگان از 
استفاده  سمبل هايی  از  است  ممكن  ايران  دولت 
کنند که خيلی از آمريكايی ها با آن همدردی کنند. 
ايالت متحده ممكن است به خاطر روابط نزديک 
سنتی در زمان سلسله پهلوی با ايران زير آتش قرار 
بگيرد.. ايالت متحده بايد از انتشار اعالميه رسمی 
به وسيله مخالفان  اين مورد که ممكن است  در 
تعبير شود،  بد  دو  يا هر  و  فعلی  رژيم  حاميان  يا 
خودداری کند. با در نظر داشتن اختالفات فرهنگی 
اشخاص  و  نخبگان  بين  سياسی  ديدگاه های  و 
عادی در هر دو کشور، آمريكا هر چه کمتر در اين 

جريانات ظاهر شود، بهتر است.«
واضح است آمريكا در راستای اهداف استعماری خود 
به دنبال کنترل و هدايت پنهان دولت ايران بوده 
و هست اما اين که دولتی بخواهد با راهكارهای 
آمريكا پيش رود، يا اصال با مساعدت های آنان به 
رياست برسد می شود مصداق اين کالم امام راحل 

که فرمودند:
» مع األسف جناح هايی هستند دست و پا می کنند 
که امريكا قدرت پيدا کند. اين ننگ را ما کجا بايد 
ببريم که اهالی يک کشوری، افرادی که از همين 
مملكت است و اينجا پرورش پيدا کرده، حال که 
مملكت ما و ملت ما، قدرت آمريكا را شكست داده 
ما  برگردانند.  دارند که  آمريكا  با  روابط  باز  است، 
اين ننگ را بايد کجا ببريم؟ اين شكايت را پيش 
کی بكنيم که باز هم در بين جمعيت ما اشخاصی 
هستند که اخالل می کنند که نمی خواهند جمهوری 
اسالمی تحقق پيدا بكند. ]چون[ جمهوری اسالمی 
اگر تحقق پيدا کند دست ارباب ها کوتاه می شود« 

)صحيفه امام. جلد11. صفحه 260(

تـرک نمی شـد.
خيلـی تـودار و خيلـی فروتـن بـود و هميشـه 
خـودش را همسـطح ديگـران نشـان مـی داد 
ولـی هميـن قـدر بگويـم کـه از خيلـی از هم 
سـن و سـالهای خـودش بالتـر بود. هميشـه 
درحـال تـالش بـود و هيچـگاه تنبلـی را بـه 

خـودش راه نـداد.
بـه قـول مادرشـان از وقتـی 7 سـاله شـدند 
دائـم در مسـجد بودنـد و به نمـاز و روزه و اين 
مسـائل خيلی عالقه داشـتند. در احترام به پدر 
و مـادرش واقعـا زبانزد بـود و بين همـكاران و 
رفيقـان و فاميـل همـه می گوينـد هيچكس را 
نديديـم مانند ايشـان به والدين احتـرام بگذارد. 
واقعـا تک بود و انگار يک چيزهايی از آسـمان 

آمـوزش ديـده بود.
بـه شـهدا خيلـی عالقـه داشـت. اکثـر اوقـات 
فراغت مـان در قطعـه شـهدای گمنام بهشـت 
زهـرا می گذشـت و عالقـه خاصـی بـه قطعـه 
26 داشـت. مـن قبـل از آن خيلـی کـم، قطعه 
شـهدا را زيـارت کرده بـودم اما بعد از آشـنايی 

با ايشـان، آشـناييم با شـهدا بيشـتر شـد. 
واقعـا راه شـهدا را ادامـه می داد نه اينكه شـعار 
باشـد، نـه؛ تمـام زندگی شـان مثل شـهدا بود. 
تمـام سعی شـان ايـن بـود کـه رضايت خـدا را 

جلـب کند و بـرای خودنمايـی نبود. 
بـا واسـطه از همسـفران و همرزمـان ايشـان 
در عـراق هـم شـنيدم کـه می گفتنـد آنجا هم 
از کار و عبـادت نمی کشـيد. مـا کـه  دسـت 
خسـته از عمليات برمی گشـتيم ايشان با همان 
لبـاس نظامـی مشـغول قرائت قرآن می شـد يا 
نمـاز شـب می خوانـد. خـودش روضـه را زيـر 
لـب زمزمـه می کـرد. می گفتنـد اکثـر مواقـع 
می رفتيـم  وقتـی  و  نمی ديديـم  را  اکبرآقـا 

• شهید اکبر شهریاری حافظ کل قرآن و مداح اهل بیت )علیهم السالم( از جمله اولین 
شهدای مدافع حرم است. توفیق حاصل شد به دیدار همسر بزرگوار ایشان 

خانم صبوری در محله تهرانپارس برویم. مصاحبه زیر حاصل این دیدار است.

اخا�ت که در خانه داشت
و از نوع رفتارش با مردم و دقیق 
بودن در نماز اول وقت خواندن 
و قرائت قرآن  یم شد تشخیص 
آقا راهش را چطور  داد که اک�ب

انتخاب کرده و چقدر ثابت قدم 
است.

هدایت پنهان
)بازخوانی اسناد النه ی جاسوسی(
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سـید عبدالحمیـد )وحیـد( دیالمه مرد 
مخلصـی بـود کـه چشـمان تیزبینش 
آن  از  و  می دیـد  را  جلوتـر  سـال ها 
سـخن می گفـت. خـودش می گفـت: 
»جـرم من آن اسـت کـه حرفهایم را 
زودتـر از زمـان می زنم« و درسـت به 
همیـن خاطـر بود کـه نوک تیـز حمله 
دشـمنان و منافقیـن بـه سـمت او بود.

 پـس از اعـالم نتايـج انتخابـات مشـهد و رای 
باليـش بـه او تبريک گفتند ولـی او چهره اش 
در هـم رفـت و گفت: »مسـئوليت کـه تبريک 

گفتن نـدارد!«
عنـوان  بـه  بنی صـدر  انتخـاب  خطـر  بارهـا 
ديگـران گوشـزد کـرده  بـه  را  رئيس جمهـور 
بـود. در يـک سـخنرانی در جمـع نماينـدگان 
مجلـس گفتـه بـود: » بنـده چنـد مـاه قبـل 
در  بنی صـدر  آقـای  رياسـت جمهوری  از 
دانشـكده پزشـكی دانشـگاه مشـهد گفتـم که 
و  اسـالم  بـرای  بنی صـدر  رياسـت جمهوری 
انقـالب اسـالمی مـا يـک فاجعـه اسـت چـرا 
کـه بـه وليت فقيـه سـر سـوزنی اعتقـاد ندارد 
و هميـن امـر باعـث می گـردد کـه نهايتـاً در 
مقابـل امـام ايسـتاده و مشـكالت عظيمـی را 

ايجـاد نمايـد.«
بـا اينكه مدارک زيـادی عليه بنی صدر داشـت 
کمتريـن وقـت را بـرای سـخنرانی در جلسـه 
او دادنـد.  بـه  بررسـی کفايـت رييس جمهـور 
وقتـی دليلـش را پرسـيدند بـا آرامـش گفـت: 
»مهـم نيسـت. مـن بـرای تاريـخ حـرف زدم. 
می ترسـيدم کـه آينـدگان مذاکـرات مجلـس 
شـورای  مجلـس  کـه  بگوينـد  و  بخواننـد  را 
اسـالمی اوليـن رييس جمهوری خـودش را زير 
سـوال بـرد و عزل کـرد، در حاليكـه هيچ دليل 
جـدی نداشـت. مـن آن چنـد دقيقـه را بـرای 
ايـن سـخنرانی کـردم. برخـی افـراد ديگـری 
کـه صحبـت کردنـد، دليـل جـدی را مطـرح 

نكردنـد، بنابرايـن مـن نگـران اين بـودم.«
و  داروسـازي  دانشـكده  در  سـخنراني هايش 
بـود. می گفـت:  ادبيـات  دانشـكده  در  بيشـتر 
»مرتّـب خـود را زيـر ذّره بين معيارهای اسـالم 
قـرار د هيـد و د ر کارهـا و د يد گاه هايتـان د ّقـت 
د اشـته باشـيد. سـر سـوزنی انحـراف از مسـير 
جايـی  بـه  را  شـما  مد تـی  از  پـس  واقعـی 
می رسـاند کـه د رمی يابيـد نسـبت بـه نقطـه 
ابتد ايـی کـه بـر آن انطبـاق د اشـته ايد زاويـه 
بزرگـی پد يد آمد ه و شـما را از صراط مسـتقيم 

کامـاًل د ور سـاخته اسـت.«

خاکیان افالکی

 اين کتاب توصيفی است از معرفی ده چهره 
محبوب و ده چهره منفور وصف شده در قرآن 
کريم. نگارنده پس از اشاره به اوصاف قرآن به 
معرفی برخی از انسان های ممدوح و مطرود 
از نگاه قرآن می پــردازد و توابين، متطهرين، 
متوّکليــن، محســنين، مّتقين، مقســطين، 
قتال کننــدگان در راه خدا، دين داران واقعی، 
پيــروان رســول اکرم)ص( و صابرين را معرفی 
می کنــد و معتديــن و مفســدين، کافرين، 
ظالميــن، مســرفين، خائنين، مســتكبرين، 
فرحيــن و مختال فخور را جزء انســان هايی 
برشمرده است که مورد مذمت خداوند متعال 

معرفی کتاب

نمی گرفـت. بـار آخـری کـه تمـاس گرفتنـد 
شـب شهادت شـان بـود. سـاعت 12 شـب بود 
کـه خيلـی خسـته و ناراحـت بـود. گفتـم اکبر 
معلـوم اسـت خيلـی خسـته ای و ايشـان گفت 
کـه خيلـی خسـته ام. می خواهـم يـک جـوری 
بخوابـم کـه از هيـچ چيـز باخبـر نشـوم. يـک 
خـواب مشـتی دلـم می خواهد. گفتـم الن که 
کاری نـداری و نصفـه شـب اسـت. اميـدوارم 

خـواب خوبـی داشـته باشـی. 
داشـتيم بـا هـم صحبـت می کرديم کـه ديدم 
اتفاقـی  اکبـر  گفتـم  می آيـد.  گريـه  صـدای 
افتـاده؟ مشـكلی پيش آمـده؟ ايشـان گفت نه 
همـه خوبيـم. می گفـت فضای شـهر دمشـق 
خيلـی دلگيـر اسـت. بچه هـا دلشـان گرفتـه، 
يـک روضـه خوانديـم و کمـی گريـه کرديـم. 
بعـد تمـاس را قطـع کـردم. دوبـاره نزديـک 1 
تمـاس گرفتم گفتـم اکبر مشـكوک می زنی يا 
يكـی از همكاران تـان شـهيد يا مجروح شـده. 
گفـت نه من کـه گفتم جلو نمـی روم. کار کت 

داريم.  و شـلواری 
آخريـن چيـزی کـه بـه او گفتـم ايـن بـود که 
موقـع نمـاز صبـح دعـات می کنـم. دعايی که 
از مـن خواسـته بـودی هيـچ وقـت فرامـوش 
نمی کنـم، متاسـفانه به زبانم می آيـد. همينطور 
بـه او گفتـم چـون هميشـه از من می خواسـت 
بـرای شـهادتش دعـا کنم. حتـی  موقـع تولد 
محمدباقـر می گفـت حتمـا دعـا کـن چـون 
دعـای مـادر می گيـرد. خيلـی خوشـحال شـد. 
گفـت واقعـا دعـام کـردی؟ گفتـم آره، چـون 
دعـا  اجابـت  صبـح  نمـاز  موقـع  می گوينـد 
بيشـتر اسـت هـر روز صبـح دعايـت می کنـم. 
خواسـت  مـن  از  نكنـم.  دعايـت  نمی توانـم 
صـدای محمدباقـر را برايـش ضبـط کنـم تـا 
وقتـی برگشـت بشـنود و مـن ايـن کار را هـم 
برايـش انجـام دادم. ايـن آخريـن مكالمـه مـا 

. د بو
چطور از شهادت او باخ�ب شدید؟ 
در آن تمـاس روز دوشـنبه کـه گفتم حالشـان 
بـه هـم ريختـه بـود درواقـع آن روز يكـی از 
بيضايـی  محمودرضـا  يعنـی  همكاران شـان 
بـه شـهادت رسـيده بـود کـه بـا هـم ارتبـاط 
خانوادگـی داشـتيم و سـفر رفتـه بوديـم و در 
ولـی  داشـتند  رفاقـت  برادرهايـم  بـا  هيئـت 
بـه مـن نگفتنـد تـا صبح کـه ايـن خبـر را به 
مـن دادنـد. گفتـم محمودرضـا که يـک دختر 

دوسـاله داشـت، چـرا محمودرضـا؟ 
سـه شـنبه بـود کـه ناگهان دلهـره و  دلشـوره 
پيـدا کـردم. می دانسـتم کـه سـاعت 11 شـب 
قرار اسـت زنگ بزند ولـی آن روز خيلی نگران 
بـودم که چـرا زنگ نزده؟ با مادر و خواهرشـان 
تمـاس گرفتـم که شـما از اکبرآقا خبـر نداريد؟ 
گفتنـد نـه، حال شـب زنـگ می زند امـا خيلی 

دلهـره داشـتند. انـگار کـه کسـی به آنهـا خبر 
داده بـود و می خواسـتند مـرا آمـاده کننـد. تـا 
اينكـه 5 يـا 6 غـروب بود کـه خبر دادنـد اکبر 
آقـا مجروح شـده اسـت. من اين خبـر را از پدر 
شـنيدم. پـدر می خواسـتند مـن را آمـاده کنند. 
موقعـی کـه شـنيدم اکبـر مجـروح شـده بـاور 
نكـردم. گفتم اکبر يا شـهيد می شـود يا سـالم 

برمی گـردد چـون خـودش گفتـه بود.
بـاور  بـودم  نرفتـه  معـراج  کـه  وقتـی  تـا 
را  داشـتم  معـراج  در  کـه  نمی کـردم. حسـی 
معـراج  در  پسـرم  کنـم.  توصيـف  نمی توانـم 
صورتـش را روی صورت پدرش گذاشـت و در 
کل مراسـم تشـييع هـم روی پيكـر پـدرش بود.
از نحوه شهادت ایشان مطلعید؟

ايشـان در حـال فرماندهـی عمليات بـود. رفته 
بودنـد محلـی را شناسـايی کنند که بـه فاصله 
نيـم متری خمپـاره ای اصابت می کند و سـمت 
فقـط  مـن  مـی رود.  بيـن  از  بدن شـان  چـپ 
صورتشـان را ديـدم و اجـازه ندادنـد بدن شـان 

ببينم. را 
تا به حال خواب شهید را دیده ای؟ 
تقريبـا يـک هفتـه بعـد  از شـهادتش خـواب 
ديـدم بـا هم مشـهد رفته ايـم. روبـروی ضريح 
آقـا امـام رضـا)ع( بوديـم و مـن هـی گاليـه 
می کـردم چـرا تنهـا رفتـی؟ چـرا مـن را بـا 
خـودت نبـردی؟ و ايشـان می گفت کـه نگران 

نبـاش مـن هميشـه حواسـم بـه تـو هسـت. 
عنـوان  بـه  کـه  هسـت  نکتـه  ای 
ذکـر بخواهیـد  شـهید  از  یـادگاری 

کنید؟
گاهـی وقتـی بـه خانـه خواهرشـان می رفتيـم 
خواهرزاده هايـش را نصيحـت می کـرد کـه بـا 
مادرتـان مهربـان باشـيد. مادرتـان برای شـما 
يـک فرشـته اسـت و از طريـق محبـت بـه او 
هسـت کـه می توانيـد بـه خـدا برسـيد. يـا به 
بـرادران من و پسـرعموهايم يـک نكات ريزی 
را سـفارش می کردنـد. مثـال به بـرادر بزرگترم 
گفتـه بود اگـر هر روز زيـارت عاشـورا بخوانی 
بـه هـر چيـزی بخواهـی می رسـی و خـودش 
هـم همينطـور بـود و در هـر شـرايطی زيارت 
عاشـورايش ترک نمی شـد. حتی برخـی روزها 

دو يـا سـه بـار می خواند.  
اکبرآقا بعد از شـهادتش شـناخته شـد و طوری 
حياتـش  دوران  در  کـه  بـود  کـرده  زندگـی 
کـه  بـود  نكـرده  مطـرح  را طـوری  خـودش 
بخواهـد از او تعريفی بشـود فقط بـا کارهايش 
و بعضـی نكاتـی کـه می گفـت ما را به سـمت 

راه خـدا می کشـاند.
از وق�ت که در اختیار ما قرار دادید 

سپاسگزارم.

ام به پدر و مادرش  در اح�ت
ن همکاران و  زبانزد بود و ب�ی

رفیقان و فامیل همه یم گویند 
هیچکس را ندیدیم مانند ایشان 
ام بگذارد. واقعا  به والدین اح�ت
ها�ی از  ن تک بود و انگار یک چ�ی

آسمان آموزش دیده بود.

قــرار گرفته اند. وی، در وصف هــر گروه از 
انســان های فوق الذکر آيات مربوط به آنها را 
ذکر می نمايد و با اســتفاده از تفاسير معروف 
قرآن کريم، اوصاف هر گروه را به طور مجّزا 
از قرآن اســتخراج نموده و رواياتی نيز درباره 
آنها نقل می نمايد. در توصيف هر گروه مثبت 
يــا منفي، علت مدح يا ذم آن گروه را با توجه 
به مفاد آيات بيان کرده و کارکردهاي مثبت و 

منفي آنان را نيز بازگو مي کند.
نویسنده:

حجت السالم و المسلمين حسين انصاريان 
ناشر: المهدی

صائمه رضایی

پرستو

چهره های محبوب
و منفور در قرآن
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کرسنت
چه بود؟

آخرین مرحله ی 
انتظار

من اميدوارم اشخاصی که کانديدا شدند برای رياست جمهوری، شما توجه کنيد و کسی که از همه متعهدتر باشد، نه غربی باشد، نه غربزده و شرق زده باشد، پيرو احكام اسالم باشد، 
دلسوز به ملت باشد، خدمتگزار به ملت باشد، سوابقش خوب باشد، با اجانب پيوند نداشته باشد ]را انتخاب کنيد[. 

مالحظه سوابقشان را بكنيد که چه کردند و چه بودند و بعد از اينكه همه اوصافش را به دست آورديد و او را شخصی دانستيد که می تواند اين مملكت را به طوری که خدا می خواهد 
اداره کند تا آن حدودی که در اختيار اوست و شخصی است که تعهد به  اسالم دارد و در مقابل قانون اساسی خاضع است و به اصل صد و دهم که راجع به وليت فقيه است، 

معتقد است و وفادار است نسبت به او، يک همچو شخصی را خودتان انتخاب کنيد و گروه های مردم را هم وادار کنيد که يک همچو شخصی را انتخاب کنند.    1358/10/9

سالم110 فرهنگی
»شــعارهای لفاظی گونــه، اســم از مفاهیــم 
مشــکل  آوردن،  بی ســروته  و  مبهــم 
ــاج  ــردم احتی ــد؛ م ــل نمی کن ــردم را ح م
دارنــد بــه این کــه در میــدان عمــل و 
ــن  ــذارد ای ــه نمی گ ــی ک ــا لجن های کار، ب
ــا طــراوت الزم را داشــته  دریاچــه ی مصف
ــه ای )حفظــه اهلل(( ــام خامن ــود.« )ام ــارزه ش ــد، مب باش

اهميت  روزافزون  افكار عمومی  در اعمال  قدرت  
تبديل  انتخاباتی  سياسی  موجب شده وعده های 
در  عمومی  افكار  بر  موثر  ابزارهای  از  يكی  به 
اين  داشت  توجه  بايد  شود.  رای آوری  جهت 
مردم  آگاهي  ميزان  افزايش  راستای  در  وعده ها 
از ظرفيت های کشور و جامعه و کارهايی که هر 
اقتصادی،  سياسی،  اهداف  پيشبرد  برای  کانديدا 
باشد و  انجام می دهد  اجتماعی خود  فرهنگی و 

نه نوعی فريب. 
امــا تشــخيص ايــن مســئله بــرای مــردم چطــور 
ــی  ــای تبليغ ــناختن روش ه ــت؟ ش ــن اس ممك
ــن فرصــت را بدهــد  ــه مخاطــب اي ــد ب می توان
تــا واقعيــت يــا فريــب را در ايــن وعده هــا 
ــرای  تشــخيص دهــد و مطبوعــات و احــزاب ب

ــد. ــازی نكنن ــا تصميم س آنه
عوامــل مختلفــی در شــكل گيری و تاثيرگــذاری 

بــر افــكار عمومــی موثــر هســتند از جمله: 
الــف( عوامــل محیــط اجتماعــی: ماننــد 
خانــواده، دوســتان، محــل کار، اماکــن مذهبــی، 

مدرســه و دانشــگاه و غيــره.
ــی: موجــب ايجــاد  ــانه های گروه ب( رس
ديدگاه هــای خــاص دربــاره موضوعــات و افــراد 
خــاص شــده و آرای پنهــان را فعــال و تقويــت 

می کننــد.
ــن  ــار: اي ــای فش ــزاب و گروه ه ج( اح
ــاط و  ــق ارتب ــت از طري ــن اس ــا ممك گروهه
ــر مســايل سياســی، اقتصــادی و... و  ســيطره ب
ــكار  در چنــگ گرفتــن رســانه های گروهــی، اف
ــكار  ــر اف ــس و ب ــود را منعك ــای خ و ديدگاه ه

ــوند. ــذار ش ــی تاثيرگ عموم
ــن  ــق ممك ــه طري ــه س ــت ب ــوع دول در مجم

ــذارد: ــر بگ ــی تاثي ــكار عموم ــر اف ــت ب اس
طريــق  از  سياســی  نگرش هــای  تعييــر   )1
مســتقيم ماننــد کاهــش بيــكاری، تاميــن رفــاه 

ــی و... عموم
طريــق  از  سياســی  نگرش هــای  تغييــر   )2
غيرمســتقيم ماننــد دخــل و تصــرف و يــا 

مغالطــه در آمــار 
3( تغييــر بافــت جامعــه از طريــق اعمــال قدرت 
خدمــات  صنايــع،  خصوصی ســازی،  مثــل 

بهداشــتی، نظام هــای تحصيلــی و...
و  شــعارها  نــوع  انتخــاب  در  اينهــا  همــه 
ــر اســت، شــعارهايی  وعده هــای انتخاباتــی موث
ــه  ــردم ب ــيت های م ــناخت از حساس ــا ش ــه ب ک
ــرای  ــا ب موضوعــات مختلــف داده می شــود و ي
مثــل  می ســازد  جديــد  دغدغه هــای  آنهــا 

ــح. ــگ و صل ــه جن دغدغ
يــا  فريبكارانــه  ماهيــت  شــناخت  بــرای 
دقــت  بايــد  وعده هــا  ايــن  واقع گرايانــه 
ــه از  ــعارهايش برگرفت ــه ش ــی ک ــرد کانديداي ک
ــيدن  ــرای رس ــد و ب ــه باش ــای جامع ظرفيت ه
ــه اهــداف، مســيری واقعــی را ترســيم کــرده  ب
اســت بيشــتر بــه ارائــه جزييــات برنامــه 
خــود می پــردازد و براســاس اصــول کلــی، 
ــا  ــكالت ي ــردن مش ــرف ک ــای برط راهكاره
ســرعت بخشــيدن بــه پيشــرفت جامعــه را 
تبييــن می کنــد. امــا کانديدايــی کــه بــر 
احساســات و برداشــت ســطحی مــردم از اخبــار 
ــتر  ــد بيش ــرده باش ــرمايه گذاری ک ــع س و وقاي
بــه حربه هــای کالمــی و اصــول تبليغــات 
ــا را  ــی از آنه ــه برخ ــی آورد ک ــی، روی م سياس

می کنيــم: ذکــر 
1. اصل تکرار:

و  عالئــم  تصويرهــا،  يــا  نواهــا  کلمه هــا، 
نشــانه هايی کــه بــرای نفــوذ در عقيــده آن قــدر 
ــا چشــم و گــوش شــنونده و  تكــرار می شــود ت
بيننــده، تحــت فشــار عصبــی قــرار گيــرد و بــه 
ــه خواســته مبلــغ عمــل کنــد. طــور ناخــودآگاه ب

2. دستچین کردن واقعیتها:
گزينــش اخبــار و انتشــار چندين بــاره آن و 

ــا. ــر واقعيته ــی از ديگ ــم پوش چش
3. دروغ محض:

ــردن آن  ــاور ک ــد، ب ــر باش ــه بزرگت »دروغ هرچ
ــت.«  ــر اس ــت ت ــردم، راح ــای م ــرای توده ه ب
ماننــد شــعار اصــالح 100 روزه امــور کــه امــروز 

بــا تكيــه بــر اصــل قاطعيــت انــكار شــد.

4. استفاده از احکام کلی:
همــة افــراد منســوب بــه يــک دســته يــا تيــپ 
ــر از  ــرف نظ ــمرده و ص ــان ش ــب يكس را اغل
ــر  ــش از ه ــدا و پي ــردی، از ابت ــات ف خصوصي
آزمايشــی، دربــاره آنهــا يــک قضاوت مشــخص 
می شــود. مثــال کســانی کــه نســبت بــه کشــور 
ــی،  ــای مذهب ــم از دغدغه ه ــد اع ــه دارن دغدغ
اقتصــادی، فرهنگــی و... را در يــک تيــپ 
ــكام  ــتفاده از اح ــا اس ــرار داده و ب ــخصيتی ق ش
ــه  ــه را ب ــت، هم ــای يكنواخ ــی و قضاوت ه کل

محــاق می برنــد.
5. القای عدم نیاز به اثبات:

ــرای  ــاًل ب ــه مدعايشــان قب ــد ک ــرض می کنن ف
هرکســی ثابــت شــده اســت؛ بنابرايــن وارد 
جــر و بحــث نمی شــوند. شــنونده را از بــه 
ــته  ــود بازداش ــة خ ــة انديش ــن آزادان کار انداخت
ــم را  ــهای مزاح ــوی پرسش ــد جل ــا می توان و ت
ــردن  ــروط ک ــا مش ــز ب ــاد ني ــد، از انتق می گيرن
ــد.  ــری می کنن ــازنده، جلوگي ــاد س ــه انتق آن ب
ــه  ــه هم ــور ک ــيد: »همانط ــنيده باش ــايد ش ش
شــما می دانيــد ايــن يــک دروغ بــزرگ اســت« 
ــم«  ــور دور کردي ــی را از کش ــگ حتم ــا »جن ي
کــه الزامــی بــرای اثباتــش بــه مخاطــب لحــاظ 
نمی شــود و به گونــه ای بيــان می شــود کــه 

ــد. ــد نكن ــز در رد آن تردي ــب ني مخاط
6. جابه جا کردن کلمه ها:

ــد، اصطــالح خوشــايند  ــاز پيــش آي هــر جــا ني
تاثــری«  »بــار  کــه  را  نفرت انگيــزی  يــا 
فــراوان داشــته باشــد، بــه جــای کلمــة اصلــی 
کــه خنثــی و بی طــرف اســت، می گــذارد. 

تندروهــا،  همچــون  کلماتــی  سال هاســت 
شــنيده ايد. را  امثالهــم  و  افراطی هــا 

7. سکوت و تغییر جبهه:
تبليغاتــی  ســازمانهای  از  بســياری  امــروزه 
ــد.  ــل می کنن ــيوه عم ــن ش ــه همي ــی، ب دولت
بــه جــای پاســخگو بــودن، نهادهــای مختلــف 
را مــورد تاخــت و تــاز قــرار می دهنــد تــا اصــل 
قضيــه بــه فراموشــی ســپرده شــود. حمــالت به 

ــپاه و... ــان، س ــورای نگهب ــه، ش ــوه قضايي ق
8. قاطعیت بیان:

مطلــب و »پيــام« تبليغاتــی، بــا قاطعيــت کامــل 
ــد در  ــرای بحــث و تردي ــان شــده و جايــی ب بي
ــور  ــا راه عب ــال تنه ــذارد. مث ــی نگ ــنونده باق ش
ــی  ــرات خارج ــی را در مذاک ــكالت داخل از مش
ــد  ــد در آن ح ــن تاکي ــد و اي ــف می کنن توصي
ــا  ــز ب ــد مشــكل آب خــوردن ني ــه گفتن ــود ک ب

برجــام حــل خواهــد شــد.
9. مردم:

ــه  ــد ک ــع کن ــردم را قان ــوم م ــعی دارد عم س
ديــدگاه  منعكس کننــده  او،  ديدگاه هــای 
و  ايده هــا  پــس  اســت.  مــردم  اکثريــت 
ــده  پيشــنهادات را از طــرف شــخصيت ارائه کنن

آن بررســی کنيــد.
10. توصیفات:

تاييديه هــای  يــا  نقل قول هــا  توصيفــات، 
ــتند  ــوع هس ــه موض ــوط ب ــا غيرمرب ــوط ي مرب
کــه ســعی می کننــد يــک فــرد معــروف و 
ــات  ــا خدم ــک محصــول ي ــا ي ــرام را ب قابل احت
ــات و  ــد. اينجــا می بايســت توصيف ــط کنن مرتب
ــی شــده بررســی  ــرد معرف نظــرات را جــدا از ف

ــد.  کني
11. انتقال:

از ايــن تكنيــک بــرای انتقــال احساســات 
ــيئی  ــه ش ــیء ب ــک ش ــی از ي ــا منف ــت ب مثب
آن  از  می تــوان  می شــود،  اســتفاده  ديگــر 
بــرای انتقــال تقصيــر يــا احساســات بــد از يــک 
ــزب او  ــا اعضــای ح ــا دوســت ي ــتمدار ي سياس
يــا حتــی خــود حــزب اســتفاده کــرد. بنابرايــن 
ــنهاد  ــكالت آن پيش ــا مش ــا ي ــت مزاي می بايس
يــا ايــده را بــه تنهايــی و جــدا از اعتقاداتــی کــه 
مربــوط بــه ســاير اشــياء يــا پيشــنهادات اســت 
ــه نشــان  ــد. گاهــی شــعارهايی ک بررســی کني
ــود  ــده می ش ــت دي ــن روش اس ــر از اي از تاثي
ــتی  ــوی بهش ــتگويان، ب ــت راس ــون دول همچ
آمــد، ياحســين ميرحســين و يــا دولــت انحــراف. 
مخاطبــان  بــه  می توانــد  رســانه ای  ســواد 
رســانه ها بيامــوزد کــه از حالــت انفعالــی و 
ــل و  ــه متقاب ــه معادل ــی خــارج شــده و ب مصرف
فعالنــه ای وارد شــوند کــه در نهايــت، بــه نفــع 
ــه  ــانه ها ب ــفره رس ــا از س ــد ت ــان باش ــود آن خ
ــوند. ــد ش ــد بهره من ــمندانه و مفي ــه ای هوش گون

منابــع: خامنــه ای. آی آر / ايســنا / شــرق / شــكرخواه / حســين 
افخمــی / ويكــی پديــا
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الحمدهلل خداوند بزرگ بر ما منت نهاده و اين چنين نظام الهي را بر ما حاکم نموده و ما را از آن لجن زارها و فسادها به اين چنين عزت 
و عظمت رسانده، پس موقعيت خودتان را درک کنيد. اسالم و جمهوري اسالمي را بهتر بشناسيد و از آن حمايت کنيد که اگر خداي 

ناکرده لحظه اي کوتاهي کنيد خداوند از شما راضي نيست.
با تمام وجود پشتيبان انقالب باشيد که عظمت و عزت و سربلندي ما به وجود اين نظام بسته است اگر کوتاهي کنيد به سرنوشت گذشته 

و بدتر از گذشته دچار خواهيد شد و در آن وقت پشيماني سودي نخواهد داشت.

ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی میـعـاد . نشریه تولیدات کاربران شبکه اجتماعی افسران
سردبیـر: باران زعيمی

همکاران این شمـاره: سيدمتين امامی، ميثم اسماعيلی، عليرضا افشار، صائمه رضايی
معصومه رحيمی، سالم 110، پرستو ، فانوس، پرواز77
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www.afsaran.ir/profile/nashrieafsaran :نشانی سایت 
ما را در مسيری که شروع کرده ايم تنها نگذاريد. ايده های خود را در مورد مسائل فرهنگی، سياسی و اجتماعی 

برای »ميـعـاد« بنويسيد. ما به توانايی های نسل جوان ايمان داريم.
منتظر نقدها و نظرات شما درباره مطالب نشريه هستيم. اگر عيوب ما را به ما هديه دهيد، دوست داشتنی ترين 
برادر ما خواهيد بود. مسئوليت مطالب درج شده در نشريه به عهده نويسندگان آن است. استفاده از مطالب مندرج 

در نشريه تنها با ذکر منبع مجاز می باشد. هيئت تحريريه از مطالب ارسـالی استقبال می کند.

معصومه رحیمیبرگی از بهشت

سیدمتین امامینانوشته

راز خردورزی در کلمه حياتی »چرا« نهفته است 
به اهميت فوق العاده آن توجه  که کمتر کسی 
آن  جواب  گرفتن  برای  و  گفتن  »چرا«  دارد. 
پافشاری کردن و قبل از گرفتن جواب تصميم 
نگرفتن، ترسيم کننده روح خردورزی در زندگی 
است. در واقع، ما به همان اندازه خردورزيم که 
فكر  اطرافمان  اتفاق های  و  چيزها  چرايی  به 

می کنيم.
به  است  جوابی  ما  عقايد  همه ی  که  همانطور 
سوالت ما، همه کارهای ما هم واکنشی است 
به نيازهای ما. تا نياز و خواستنی نباشد، حرکتی 
صورت نمی گيرد و تا سؤالی نباشد و آن سؤال، 
اما  نمی آيد.  پديد  عقيده ای  نطلبد،  را  جوابی 
اين  زيرا حقيقت  نيست  اين سادگی  به  مسئله 
گاه متضاد  و  متفاوت  است که گاهی کارهای 
را  مشخص  نياز  يک  به  پاسخگويی  مدعی 
يک  جواب  در  که  ديده ايم  و  داشت  خواهند 
سوال، عقايد مختلفی خودنمايی کرده است! و 
نيز به اين حقيقت رسيده ايم که نمی توان چند 
عقيده متفاوت را با هم داشته باشيم و عاقالنه 
نيست که برای برطرف کردن يک نياز جسمی 
يا روحی، کوچک يا بزرگ، درونی يا بيرونی و 
... راه های متعدد را برويم و همه کارهای ممكن 

را انجام دهيم.
نه عمر کوتاه ما اين اجازه را به ما می دهد و نه 
اينجا، جای  ما.  نيازهای فراوان  امكانات کم و 
راهی  است  ممكن  کسی  هر  و  است  انتخاب 
دهنده  آزار  هوا  گرمای  وقتی  کند.  انتخاب  را 
می شود، می شود کاغذی دست گرفت و خود را 
باد زد. می شود لباس ها را از تن در آورد و به آب 
زد. می شود خود را در معرض باد کولر يا پنكه 
مشكل  راه حل های  اين ها  همه   ... و  داد  قرار 

شماست اما شما کداميک را انتخاب می کنيد؟
درست است! هرکدام که نسبت به شرايط شما 

میـان  از  بایـد  »رییس جمهـور 
رجـال  مذهبـی و سیاسـی کـه واجد 
شـرایط زیـر باشـند انتخـاب گردد: 
ایرانی االصـل، تابـع ایـران، مدیـر و 
مدبـر، دارای حسـن سـابقه و امانت 
و تقـوی، مؤمـن و معتقـد بـه مبانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و مذهب 

رسـمی کشـور«
)اصل 115 قانون اساسی(

 
از  همـواره  رياسـت جمهوری  انتخابـات 
بـوده  کشـور  مقاطـع  سرنوشت سـاز ترين 
اسـت. انتخاباتـی کـه نتايـج آن؛ جهت گيری 
کشـور را بـرای يـک دوره ی نسـبتًا طولنی 
رقـم می زنـد. آنچه مسـلم اسـت؛ گرايش ها، 
تمـام  دولـت؛  سـاليق  و  روش هـا  افـكار، 
شـئون مملكـت را تحـت تأثيـر قـرار داده و 
گفتمـان حاکـم بـر دولـت بـر عرصه هـای 
مختلـف اخـالق، فرهنگ، سياسـت، اقتصاد، 
اجتمـاع و... سـايه می افكنـد. امـا علی رغـم 
اهميـت ايـن موضـوع بايـد اعتراف کـرد که 
متأسـفانه »سرنوشت سـازترين تصميم هـا در 

می خـورد«. رقـم  فضاهـا  احساسـی ترين 
بـه  اين کـه  جـای  بـه  انتخابـات  ايـام  در   
يـک  بـرای  لزم  ويژگی هـای  و  مالک هـا 
شـاهد  غالبـًا  شـود،  توجـه  جمهـور  رييـس 
دنبالـه روی از جريان هـا، گروه هـا و برخـی از 

افـراد خـاص هسـتيم. 
واضـح و آشـكار اسـت کـه لـذت موفقيـت 
در چنيـن انتخابـی کوتـاه و زودگـذر و انـدوه 
ناشـی از آن عميـق و طولنـی خواهـد بـود. 
رييس جمهـوِر برآمـده از چنيـن روشـی حتی 
چنـدان  نيـز  خـود  حامـی  گروه هـای  بـه 
تعهـدی نخواهـد داشـت چـرا کـه انتخـاب 
خـود را بيـش از آن کـه مديـون بكارگيـری 
يـک روش جمعی و عقاليـی بداند، نتيجه ی 

می پنـدارد. خـود  شـخصی  قابليت هـای 
چـه ويژگی هايـی بـرای يـک رييس جمهـور 
 ـ آن هـم در شـرايط حسـاس کنونـیـ  لزم 
و ضـروری اسـت تا بـا انتخاب او چشـم انداز 
روشـن تری بـرای آينـده ی ايـران اسـالمی 

بخورد؟ رقـم 

شاخص های انتخاب ارزشمند:
انتخابـات  دوازدهميـن   96 ارديبهشـت   29

اما چه کسی به شما می گويد  باشد.  مناسب تر 
دقيقا  است؟  شرايط  اين  متناسب  کار  اين  که 
درست است؛ عقل شما! هرجا که پای انتخاب 
در ميان باشد، خرد انسان دست به کار می شود 
را  چاره  راه  بهترين  بررسی،  و  سنجش  با  و 
برمی گزيند و به شما پيشنهاد می کند. اين معنای 
خردورزی در زندگی است. اما اينطور نيست که 
همه به اين خردورزی پايبند باشند و قواعد آن 
را رعايت کنند. برای آن که با حضور خرد، گام 

مثبتی برای بهروزی خود برداريم لزم است:
اول با چون و چرا کردن در کارها و عقايدمان 
پای خرد را به ميان بكشيم. کسانی که عادت 
انجام  می خواهند  که  کاری  مقابل  در  ندارند 
ترغيب می شوند  آن  به  يا عقيده ای که  بدهند 
سعادتمند  زندگی  از  فرسنگ ها  بگويند  »چرا« 

دورند. چون نيروی محرکه انسان خرد است.
خود  اختيار  در  را  لزم  اطالعات  اينكه  دوم 
محكم ترين  و  خردها  قوی ترين  بگذارند. 
ناقص  يا  از اطالعات غلط  منطق ها هم وقتی 
تغذيه بشوند در دام اشتباه می افتند. هرچقدر در 
ساز  و  سوخت  برای  لزم  خام  مواد  گردآوری 
خرد وسواس و دقت به خرج دهيم، می توانيم از 
نتيجه ای که خردمان می گيرد مطمئن تر باشيم.

و سوم يادمان باشد برای تقويت يک حاکم هيچ 
چيز  مهم و اصلی تر از اطاعت نيست و خردورزی 
يعنی حكومت خرد بر اراده ها، انگيزه ها و عوامل 
محرک. اگر به آنچه خرد به آن فرمان می دهد با 
کج روی و يا تعصب عمل شود اولين اتفاقی که 
می افتد تضعيف موقعيت خرد است. به اين معنی 
که به جسارت، استقالل و دقت آن برای دفعات 
بعد ضربه زده ايد و اگر اين رفتار تبديل به عادت 
انگيزه های  و  اميال  دستخوش  زندگی  شود، 
پوچی   به سمت  و  بی پايه و سرگردان می شود 

و تباهی حرکت می کند.

حوکمت بر 
ه ها �ز اراده ها و انگ�ی

حوکمت بر 
ه ها �ز اراده ها و انگ�ی

بـه  توجـه  بـا  و  اسـت  جمهـوری  رياسـت 
انتخـاب شـعار سـال توسـط رهبرانقـالب به 
نـام »اقتصـاد مقاومتـی؛ توليد و اشـتغال« بر 
ايـن نكتـه تاکيـد می شـود کـه کانديداهـای 
برنامـه  اول  درجـه  در  می بايسـت  محتـرم 
اقتصـادی خـود در ايـن راسـتا را اعـالم کنند.

برنامه هـای  سـنجش  بـرای  روش  دو 
و  شـخصی  می شـود:  پيشـنهاد  اقتصـادی 

نوعـی. 
تعریـف شـخصی: هـر فـرد می توانـد با 
علـم و تجربـه خـود به نتيجـه مطلوب برسـد.

تعریـف نوعـی: هـر فـرد بـا مراجعـه بـه 
علـم و تجربـه ديگـری بـه نتيجـه مطلـوب 

. سد بر
شخصی:

1. شناخت اعضای تيم اقتصادی کانديداها
اقتصـادی  برنامه هـای  واقعيت سـنجی   .2
آنـان در اقتصـاد خانـواده و جامعـه )درآمدها 

هزينه هـا( و 
3. سـنجش  باور و درک کانديداها از اقتصاد 

مقاومتی در حرف و عمل شـان
نوعی:

1. اسـتفاده از نظر کارشناسـان و اقتصاددانان 
و  سياسـی  تمايـل  اسـت  )ممكـن  مسـتقل 
در  را  آن  امـا  باشـند  داشـته  هـم  جناحـی 

سـخنان خـود دخيـل نكـرده باشـند.(
امـا فرامـوش نكنيـم کـه نشـانه های اوليـه 
مرحلـه  بـه  ورود  دروازه  و  فـرد  شـناخت 
سـنجش برنامه هـای اقتصادی عبارت اسـت 

از: 
• پايبنـدی بـه مبانـی و آرمان های اساسـی 

اسـالم و انقالب
• هدف گيـری آرمان هـای انقـالب و همـت 

بلنـد برای رسـيدن بـه آن ها
• پايبندی به استقالل کشور

• حساسـيت در برابر دشـمن و نقشـه دشمن 
و عـدم تبعيت از آن

• تقوای دينی و سياسی

بـا يـک انتخـاب ارزشـمند خـارج از فضـای 
غبارآلـود احساسـات و کشـمكش های ميـان 
احـزاب و گروه هـا می توان سرنوشـت کشـور 
را بـه دسـت کسـی سـپرد کـه دنبـال حـل 
مشـكالت مردم باشـد نـه منافع شـخصی و 

خود. حزبـی 

علیرضا افشارفرهنگی

انتخاب ارزشمند
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