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استعمار بریتانیا و ایران
زرساالران یهودی و پارسی

و  یهــودی  »زرســاالران  عنــوان 
پارســی؛ اســتعمار بریتانیــا و ایران« 
ــوان آن  ــی اســت کــه عن ــام کتاب ن

ــد. ــر می باش ــوی اث ــای محت گوی
ــای  ــراث دوران جنگ ه ــنن و می ــاد س بربنی
صلیبــی، اتحادیــه ای از خاندان هــای شــریک 
ــار در  ــاوراء بح ــای م ــر در غارتگری ه و درگی
غــرب و مرکــز اروپــا شــکل گرفــت. همیــن 
مجموعــه بــود کــه زمــام امــور کمپانــی هند 
شــرقی بریتانیا را در دســت داشــت و در ســده 
نوزدهــم بزرگتریــن امپراتــوری مســتعمراتی 

تاریــخ معاصــر را بنیــاد نهــاد.
ــه  ــش ب ــن پرس ــاب ای ــنده کت ــرای نویس ب
جــّد مطــرح شــد کــه نقدینگــی انباشــته و 
افســانه ای کمپانــی هنــد شــرقی بریتانیا پس 
از انحــالل رســمی آن در ســال1857میالدی 
چــه شــد، چــه سرنوشــتی یافتنــد، و 
بازمانــدگان و وارثیــن آنان در جهــان امروزین 

ــد؟ ــه می کنن چ
در جســتجوی پاســخی بــرای ایــن پرســش 
بــود کــه نویســنده بــا مجموعــه ای از 
مجتمع هــای عظیــم اقتصــادی آشــنا شــد 
کــه در دنیــای امــروز شــبکه ای گســترده و در 
هــم تنیــده را می ســازند. و دریافــت کــه زمام 
ایــن مجموعه همبســته و جهانشــمول بطور 
عمــده بــا اعقــاب همــان خاندان هایــی اســت 
که در ســده نوزدهم الیگارشــی مســتعمراتی 
دنیــای غــرب بــه شــمار می رفتنــد و 
ــنن و  ــتقیم وارث س ــا غیرمس ــتقیم ی مس
ــار  ــاوراء بح ــی و م ــری صلیب ــراث غارتگ می

ــد. ــین بودن ــده های پیش س
آنچــه در جوامــع امروزیــن مشــرق زمیــن و 
در تمامــی دنیــای اســتعمار زده ، ایــن پیونــد 
و تسلســل نســل ها را از میــان بــرد، شــکاف 
تاریخــی ژرف و مدهشــی اســت کــه در 
ســده های اخیــر پدیــدار شــد. ایــن پدیــده ای 
اســت کــه آن را "گسســت حافظــه تاریخــی 

ملّت هــا" می نامیــم.
در پیامــد ایــن گسســت، بــرای نمونــه، 
تاریــخ نزدیــک جامعــه ایرانــی بگونــه ای بــه 
ــی  ــه گوی ــد ک ــاب ش ــته های دور پرت گذش
ــردم  ــرای م ــق دارد. ب ــخ تعل ــل تاری ــه ماقب ب
امروزیــن ایــران تاریــخ دوران صفویــه، که تنها 
هفــت الــی ده نســل از آن می گــذرد، تفــاوت 

محسوســی بــا تاریــخ دوران هخامنشــی 
ــیار  ــخ بس ــی تاری ــدارد و حت ــانی ن و ساس
نزدیــک قاجاریــه نیــز چنیــن اســت. چنــان 
ــان  ــاکان نزدیک م ــا و نی ــان م ــه ای می فاصل
ایجــاد شــده کــه گویــی آنــان بــه ســیاره ای 
ــم؛ و  ــق داری ــر تعل ــیاره ای دیگ ــه س ــا ب و م
ایــن در حالــی اســت کــه نــه گذشــت زمــان 
چنــدان زیــاد اســت و نــه حــوادث آن دوران 
نامرتبــط بــا سرنوشــت امــروز مــا. بــه عکس، 
زندگــی جامعــه ایرانــی در چهــار ســده اخیر 
ــک  ــن ی ــت و ای ــته اس ــم پیوس ــخت به س
مجموعــه همبســته و واحــد زمانــی تاریخــی 
را می ســازد کــه بیگانگانــی بــا هــر جــزء  آن 
بــه معنــای بیگانگــی بــا "خــود" اســت. ایــن 
اســت عمــق فاجعــه ای کــه بــا آن دســت بــه 
گریبانیــم؛ بیگانگانــی بــا خــود و سرگذشــت 
خــود. بدینســان مــا به نســلی بــدل شــده ایم 
بــا حافظــه تاریخــی تهــی، همچــون لوحــی 
صــاف و نانوشــته کــه هــر چــه بخواهنــد بــر 
آن حــک می کننــد و هــر گونــه کــه بخواهند 
سرگذشــت پدران مــان را بــه مــا می آموزنــد.

کــه  باشــیم  داشــته  یــاد  بــه 
پطرکبیــر  بــا  شاه سلطان حســین صفوی 
در روســیه و لویی چهاردهــم در فرانســه 
معاصــر اســت و فتحعلی شــاه قاجــار بــا 
ناپلئون بناپــارت در فرانســه. ایــن دورانــی 
اســت کــه حداقــل نخبــگان دنیــای غــرب 
ــه  ــا و تجرب ــد و فض ــی می کنن در آن زندگ
ــس  ــوس لم ــه ای محس ــی آن را بگون تاریخ
می کننــد. کســانی کــه از تــداوم القــاب 
اشــرافی در انگلســتان در حیرت انــد و آن 
را نوعــی "تعصــب ســنتی انگلیســی" تلقــی 
می کننــد، ســخت در اشــتباه اند. تــداوم 
ایــن القــاب دقیقــا بیانگــر تــداوم تاریــخ یــک 
ــه  ــه لحظ ــت و در لحظ ــزرگ اس ــواده ب خان
ــا  ــش، ب ــا نیاکان ــرد را ب ــای ف ــود پیونده خ
ــا "طائفــه" بزرگــی کــه تمامــی  تبــارش و ب
ــادآوری  ــق دارد ی ــه آن تعل ــود ب ــود خ تاروپ
می کنــد. "شستشــوی حافظــه تاریخــی 
ملّت هــا" از مهم تریــن حربه هایــی اســت 
کــه الیگارشــی زرســاالر جهــان امــروز بــرای 
تــداوم ســلطه خــود بــه کار بــرده و می بــرد 
و ایــن فاجعــه ای اســت کــه در ایــران شــاید 

بیــش از هرجــای دیگــر رخ داده اســت.



الف( حوزه جهانی
شکستن ابهت پوشالی ابرقدرتها  .1

ــن عظمــت  ــران، ای ــن نهضــت ملــت ای شــما بدانیــد کــه ای
قدرت هــای بــزرگ کــه بــا تبلیغــات تحمیــل کــرده بودنــد بــر 
دِماغ هــا کــه اصــال نمی شــود بــا انگلســتان در افتــاد، بــا آمریکا 
نمی شــود دیگــر در افتــاد، این عظمت را شکســت آن عظمتی 
کــه از آنهــا بــه واســطه تبلیغــات زیــادی کــه داشــتند، در دنیا 
ســایه افکنــده بــود کــه ابــر قــدرت اســت و کســی حــق حرف 

زدن نــدارد، آن شکســت.

حمایت از مسلمانان آزاده  .2
ــرای  مــا اعــالم مــی کنیــم کــه جمهــوری اســالمی ایــران ب
ــت  ــان اس ــلمانان آزاده جه ــگاه مس ــی و پناه ــه حام همیش
و کشــور ایــران بــه عنــوان یــک دژ نظامــی و آســیب ناپذیــر 
نیــاز ســربازان اســالم را تامیــن و آنــان را بــه مبانــی عقیدتــی 
و تربیتــی اســالم و همچنیــن بــه اصــول و روش هــای مبــارزه 

ــازد. ــنا می س ــرک آش ــر و ش ــای کف ــه نظام ه علی
دگرگون سازی سرنوشت امت اسالم  .3

قــرن گذشــته گرچــه بــرای ملــت عزیــز مــا و بــرای اســالم 

و کشــور مصیبــت بــار بــود، لکــن نهضــت اســالمی ایــران در 
ــی  ــرن آت ــالم را در ق ــت اس ــت ام ــرن، سرنوش ــن ق ــر ای اواخ
ــد و  ــرق در بن ــه ش ــق ک ــد واث ــود. امی ــد نم ــون خواه دگرگ
ــه  ــد ب ــم توحی ــر پرچ ــالمی، در زی ــورهای اس ــا کش خصوص
مبــارزات خــود بــرای اســتقالل و آزادی ادامــه داده تــا از چنــگ 
غــرب و شــرق توطئه گــر نجــات پیــدا کننــد و ایــن قــرن، قرن 

نورانــی کشــورهای اســالمی باشــد.
ب( حوزه معنویت و اخالق

یکــی از بــرکات ایــن نهضــت قضیــه تحــول روحــی در جامعه 
مــا هســت، کــه مــن مکــرر ایــن را گفتــه ام کــه ایــن تحــول 
روحــی کــه در ایــران پیــدا شــده اســت و ایــن نهضت توانســت 
ایــن تحــول روحــی را ایجــاد کنــد بــه خواســت خــدای تبارک 
و تعالــی، از ایــن پیــروزی کــه نصیــب ما شــده اســت و دســت 
ــا را، اهمیتــش  ــم و دســت خیانتکاره ــاه کردی ــب را کوت اجان
بیشــتر اســت. ایــن تحــوالت روحــی بــه ایــن زودی بــرای یک 
شــخص هــم حاصــل نمــی شــود تــا برســد بــه گــروه هــا، تــا 

برســد بــه سرتاســر یک کشــور.

انقــاب اســامی در ســپیده دم 22بهمن مــاه ســال1357 در ســرزمین ایــران بــه رهبــری پیامبــر گونــه امام خمینــی)d( طلوع 
کــرد و اعجــاز بــزرگ قــرن را رقــم زد. بی شــک نگهبانــی از دســتآوردهای انقــاب اســامی در وهلــه نخســت متوقــف بر شــناخت 
و معرفــت دســتآوردها و ســپس آسیب شناســی و اتخــاذ راهکارهــای مناســب و مؤثــر جهــت حفاظــت از آنهــا اســت. از ایــن رو، 
جــای طــرح ایــن ســؤال اســت کــه بــه راســتی انقــاب اســامی چــه نتایجــی را حاصــل کــرد؟ البتــه از آنجــا کــه نــوع نگــرش 
افــراد و میــزان آگاهیشــان بــر اوضــاع قبــل و بعــد از انقــاب در پاســخگویی آنــان بــه این ســؤال نقش اساســی دارد، مناســب اســت پاســخ از زبان 
شــخصیتی گــزارش شــود کــه نــه تنهــا بیشــترین اشــراف را بــه وضعیت قبــل و بعــد از انقــاب داشــت، بلکــه پرچمــداری و رهبری بی نظیــر آن 

بــر عهــده اش بــود و آن کســی نیســت جزامام خمینی عزیــز.



باب الحوائج    |    این ویژه نامه با احترام تقدیم می شود به ابالفضل العباس)3(
حضــرت عبــاس)A( یگانــه ســرداری اســت کــه انســانیت در دالوری هــا، تبعیــت وی از مقــام والیــت و امامــت و دیگــر صفــات برجســته اش بــرای او 
هماننــدی نمی شناســد. در حماســة پرشــور کربــال و قیــام نینــوا، ارجمندانــی کــه به یــاری حضرت امــام حســین)A( آمدنــد و هــدف و کار خویــش را در 
صیانــت از ارزش هــای الهــی و ارادت نســبت بــه خانــدان طهــارت بــه نیکــی می شــناختند و انســان هایی آگاه و با بصیــرت و خودســاخته بودنــد، چنانکــه 

حضــرت اباعبــدا...)A( فرمودنــد: مــن اصحابــی باوفاتــر و خاندانــی نیکوتــر و پیوندجوتــر از اهل بیــت خــود نمی شناســم.

ما ایرانی ها | 3

همیشه پای بی عدالتی در بین است!

اهمیت علم | 3

علم،کلید مشکالت دنیای اسالم

چه بودیم! چه شده ایم!!!
گزارشی تحلیلی از آنچه بر جمهوری اسالمی گذشته است

ــدودی از  ــم مقایســه ای را در شــاخص های مع ــا قصــد داری م
ســواد و فعالیت هــای علمــی در دوران قبــل و پــس از انقــالب 
اســالمی انجــام دهیــم تــا تفاوت هــا و تغییــرات بوجــود آمــده 

براســاس آمارهــای مســتند و موجــود از دوران پهلــوی و 
حکومت اســالمی مشــخص گــردد. رونــد نماگرهای آمــوزش و 
توســعه ای انســانی نشــان می دهــد که افزایــش نرخ باســوادی 

گزارشــی تحلیلــی از بخشــی 
علمــی  دســتآوردهای  از 

ــالمی ــالب اس انق

زرساالران یهودی و پارسی
استعمار بریتانیا و ایران

در جستجوی ثروت افسانه ای یک کمپانی تجاری
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عاشورای حسینی سرچشمه انقالب

امــام خمینــی)d( کــه بــه حــق در ســخن 
و رهنمــود، در قیــام و عمــل و در حفــظ 
ــخ  ــی در تاری ــوه بی بدیل ــورا اس ــراث عاش می
ــتور  ــود: »دس ــود، می فرم ــیع ب ــر تش معاص
ــال  ــوم عاشــورا و کل ارض کرب ــده کل ی آموزن
ــام  ــد سرمشــق امــت اســالمی باشــد. قی بای
همگانــی در هــر روز و در هــر ســرزمین. 

عاشــورا قیــام عدالتخواهــان بــا عــددی قلیــل 
و ایمــان و عشــقی بزرگ در مقابل ســتمگران 
کاخ نشــین و مســتکبران غارتگر بود و دســتور 
آن اســت کــه ایــن برنامــه ســرلوحه زندگــی 
امــت در هــر روز و در هــر ســرزمین باشــد.« 
 )d(ــی ــام خمین ــور، ج9، ص57 ام ــه ن صحیف
نیــز هشــدار مــی داد: »اینهایــی کــه بــه امــور 
جامعــه و مصیبت هــای مــردم اهتمــام ندارند 

و از جنایاتــی که در کشــور اســالمی می شــود 
غافلنــد و ســاکتند و ســرگرم خــوردن و 
لــذت بــردن و زندگــی مــادی خــود هســتند، 
مصــداق همــان آیــه شــریفه انــد: »یتمتعــون 
و یاکلــون کمــا تــاکل االنعــام و النــار مثــوی 
لهــم« محمــد/12 »بهــره می برنــد و می خورنــد 
ــان  ــد و جایش ــات می خورن ــه حیوان چنانک
جهنــم اســت.« در جســتجوی راه از کالم امــام، دفتــر 

ــانزدهم، ص 498 ش

ــی  ــه کس ــاره چ ــد و درب ــی می خوانی ــه کس ــه از چ ــا در اینک جوان ه
می خوانیــد مهــم اســت. آدم شــبیه همان هایــی می شــود کــه از آنهــا 

درس می گیــرد. 

آسیدابوالحســن اصفهانی مرجع علی االطالق 
شــیعه، کســی کــه در بزرگــی و عظمــت 
و جاللــت او هیــچ شــکی بیــن شــیعیان و 
مراجــع نیســت. بعــد از شــیخ مفیــد یکی 
ــع  ــه او توقی ــان ب ــه امام زم ــانی ک از کس
نوشــته اســت آ سید ابوالحســن اصفهانی 
اســت. ایشــان دربــاره آیت ا...شــاه آبادی 
می گویــد: "مــا در مقابــل شــاه آبادی مثــل 

قطــره ای در مقابــل دریــا هســتیم."
امــام خمینــِی عزیــزِ مــا کــه عمــده 
ــارِف  ــزرگ، ع ــرد ب ــن م ــتفاده اش از ای اس
ــرف  ــه ط ــون همیش ــت. چ ــی اس حماس
نمرودهــا اینهــا هســتند؛ نــه انقالبی هایــی 
کــه صداشــان فقــط کلفــت اســت؛ امــا از 
ســجاده خبــری نیســت، از تهّجــد خبــری 
نیســت، از ســلوک باطنــی خبری نیســت. 
ــد  ــت برون ــن اس ــک روزی ممک ــا ی آنه
ســفارت آمریکا را اشــغال کنند، یــک روزی 
برگردنــد بگویند ســیزده آبــان را روز صلح و 
آشــتی بــا آمریــکا قــرار دهیــم! چــرا؟ چون 
علیــک توکنــا و أنبنــا را ندارنــد؛ دل بایــد 
امــن باشــد تــا در مقابــل ایــن طاغوت هــا 
ــا خــدا دل امــن اســت.  بایســتد و فقــط ب
کســی کــه خــدا را ندارد، کســی که ســحر 

ــد.  ــدارد؛ نمی توان ن

کافــی اســت انقالبی هایــی کــه توبــه 
ــارزه  ــه ی مب ــی وارد معرک ــد، عارفان کردن
بــا آمریــکا شــوند کــه تــا روز ظهــور 
حضرت مهدی)s(پشــت نکننــد بــه ایــن 
شــعار. پرچــم را دســت صاحــب اش بدهند؛ 
بگوینــد مــا ایســتاده ایم همــان راهــی کــه 
امــام بــزرگ نشــانمان داد، ایــن امــام، کــه 
ــت،  ــاه آبادی اس ــتفاده اش از ش ــده اس عم
ــه ی  ــک لطیف ــاه آبادی ی ــد: "ش می فرمای
ربانــی اســت." ایــن جملــه را دقــت کنیــد 
ــت و  ــه لطاف ــی ب ــرم روح ــول عم "در ط

ندیــدم." ظرافــِت آیت ا...شــاه آبادی 
شــاه آبادی را بخوانیــد دربــاره اش پژوهــش 
کنیــد؛ در عارفــاِن معاصر ما بی نظیراســت.

کافــی اســت انقالبی هایــی کــه توبــه کردنــد، عارفانــی وارد معرکــه ی مبــارزه بــا آمریــکا 
شــوند کــه تــا روز ظهــور حضرت مهــدی)s( پشــت نکننــد بــه این شــعار. پرچم را دســت 

صاحــب اش بدهنــد؛ بگوینــد مــا ایســتاده ایم همــان راهــی که امــام بــزرگ نشــانمان داد

عارِف حماسـی

صفحه4صفحه3

  بعــد از ســخنرانی در بهشــت زهــرا، امــام 
ــل  ــه داخ ــه ب ــد ک ــل کردن ــار تمای اظه
جمعیــت برونــد. یــک     عکــس هــم از امــام 
ــا و  ــه عب ــه دارد و ن ــه عمام ــه ن هســت ک
وســط جمعیــت گیــر افتاده انــد. امــام   
  بعدهــا می فرمودنــد: »مــن احســاس کردم 

دارم قبــض روح می شــوم«.
تعبیــر امــام ایــن بود کــه     بهتریــن لحظات 
مــن همــان موقعــی بــود کــه زیــر دســت 
ــم.  ــن می رفت ــتم از بی ــردم داش ــای م و پ

ایــن     خــود نهایــت تواضــع و خلوص امــام را 
می رســاند کــه ایــن طــور نســبت بــه مردم 
ابراز احساســات     داشــتند. برداشــتهایی از ســیره 

امــام خمینی، جلــد1، صفحــه148

بهترین لحظات من همان موقع بود

دهه فجر گرامی باد
روزهای سال، به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند؛ 
این انسان ها هستند، این اراده     ها و مجاهدتهاست که یک روزی 

را از میان روزهای دیگر برمی کشد و آن را مشخص 
می کند، متمایز می کند. 1388/10/19
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شتری که گربه شد
ــه  ــبیه گرب ــران ش ــه ای ــد نقش می گوین
ــدود  ــا ح ــم ت ــب اســت بدانی اســت. جال
ــران بیشــتر  ــش، نقشــه ای ــال پی 200 س
شــبیه یــک شــتر بــزرگ بــود! ایــن شــتر 
ــان  ــه نظرت ــد؛ ب ــه نش ــوری گرب همین ط

ــود؟ ــت چــه ب عل

گلستان بی گل
ــت در  ــه شکس ــار در نتیج در دوران قاج
ــه  ــور ب ــار مجب ــاهان قاج ــگ،  ش دو جن
و  ترکمانچــای  قرارداد هــای  پذیــرش 
ــادی از  ــای زی گلســتان شــدند و بخش ه

ــد. ــدا ش ــران ج ای

 آبی که از سر گذشت...
قاجارهــا کــه بی عرضگی شــان بــرای 
ــود، یکــی پــس  همــه مشــخص شــده ب
ــران را از  ــف ای ــق مختل ــری مناط از دیگ
ــد. گاهــی بخاطــر باخــت در  دســت دادن
یــک جنــگ، گاهــی هــم بــا گول خــوردن 
ــای  ــار بخش ه ــان قاج ــس؛ در زم از انگلی
بزرگــی از شــرق ایران با نیرنگ انگلســتان 

جــدا شــد...

از چاله قاجار به چاه پهلوی
رهبــر انقــالب: ]بیگانــگان از جملــه 
انگلیــس[ بــه آن مقــداری کــه در دوره ی 
قاجــار بــود، قانــع نبودنــد. پهلــوی را بــرای 

ــد... 85/8/18 ــرِ کار آوردن ــن س ای

قانون پایستگی بی عرضگی در 
حکومت های سلطنتی

ــت قاجــار ســقوط  در ســال1304 حکوم
کــرد امــا بی چارگــی متوقــف نشــد! 
ایــن یعنــی بی عرضگــی از یــک خانــدان 
ــدان ســلطنتی دیگــر  ــه خان ســلطنتی ب

منتقــل شــد...

مثل آب خوردن
در ســال 1320، درحالی کــه ایــران حتــی 
بــا هیــچ کشــوری در جنــگ نبــود، ظرف 
ــغال  ــل اش ــور کام ــه ط ــاعت ب ــد س چن
شــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه قــرار بــود قــوای 

نظامــی رضاخــان از کشــور دفــاع کنــد...
انگلیــس بعــد از بیــرون کــردن رضاخــان، 
کســی بهتــر از محمدرضــا را بــرای کمک 
بــه اهــداف اســتعماری اش  پیــدا نکــرد و با 

شــرط هایی او را پادشــاه ایــران کــرد!

استان بحرین
کشــور فعلــی بحریــن کــه روزی اســتانی 
ــد، در  ــوب می ش ــران محس ــور ای از کش
ســال 1350 بــدون جنــگ و فقــط بخاطــر 
دســتور انگلیــس بــه شــاه پهلــوی، باوجود 

ثــروت  و موقعیــت طالیــی، جــدا شــد! 
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رضاخان زمانی که نگهبان اصطبل سفارت هلند بود
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ــی  ــرای مجال ــد ب ــؤال ها بمان ــن س ــه بدی ــخ فقیهان پاس
فراخ تــر کــه اصــال مســأله مــا فعــال چیــز دیگــری اســت.

ما ایرانی ها دشمن زده ایم!
ــه  ــا 4دهــه توطئــه و دشــمنی واقعــی و ن ــا ایرانی هــا ب م
توهمــِی بیگانــگان عمــال دشــمن زده شــده ایم. مثــال بین 
ــر اســت!  همــه عناصــر، تحلیــل نقــش دشــمن پررنگ ت
بیــن همــه قوانیــن آنچــه مــوارد کار دشــمن را می گیــرد 

ــر اســت.  ــر و پرمصرف ت پرکاربردت
ــبکه های  ــوش و ش ــیقی گوگ ــی موس ــت آکادم کافیس
ماهــواره ای، ســاپورت پوشــی را ترویــج کننــد. باربــی2012 
از  الشرق االوســط  شــود.  بــازار  وارد  ســاپورت پوش 
ــن«  ــالب رنگی ــه »انق ــران ب ــران ته ــی دخت ساپورت پوش
تعبیــر کنــد. فرانــس24 از »حملــه شــلوارهای تنــگ بــه 

ــد و... ــزارش ده ــران« گ ته
ــس  ــه او در مجل ــور و کارت زرد ب ــر کش ــؤال از وزی زود س
ــون  ــه اســتناد مــوادی از قان کلیــد می خــورد! دادســتان ب
مجازات اســالمی )مثــل ماده638( در مقابل هنجارشــکنان 

ــد! و... ــرم می کن ــای ج ادع
ــای  ــفید و... در فض ــنبه های س ــکی و چهارش آزادی یواش
مجــازی راه می افتــد چندســال می گــذرد تــا قــرارداد چنــد 
میلیــون دالری گرداننــدگان ایــن پیج هــا بــا آمریکا خبری 
می شــود و دوبــاره چــون پــای برانــدازی دشــمن و دالرهای 
آمریکایــی در بین اســت حساســیت آغــاز و آن قصــه تکرار 
می شــود! و البتــه مثــل قبــل کمــی بعــد تبــش می خوابد!

زخم های چرکین خودمان	 
درتمــام ایــن دو دهــه ایــن گزارش هــای رســمی هــم در 
همــان حــوزه بدحجابــی هســت. دولــت در ســال91 بــرای 
کاهــش محدودیت هــای ارزی ثبــت ســفارش 77 قلــم کاال 
را ممنــوع کــرد کــه پوشــاک هــم در ایــن فهرســت اســت؛ 
درحالی کــه آمــار گمــرک ســال92 نشــان می دهــد ایــن 

ممنوعیــت دربــاره ســاپورت اعمال نشــده اســت!
مرکــز پژوهش هــای مجلــس از رشــد 500درصــدی قاچاق 
ــاق  ــن قاچ ــی از ای ــد! و بخش ــزارش می ده ــاک گ پوش
ــد یعنــی از ســوی عناصــر  عجیــب را »قانونی«)!(می خوان

ــود! ــام می ش ــری انج ــام تصمیم گی ــوذ در نظ ذی نف
معــاون وقــت پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال در 
گفتگــو بــا تجــارت فــردا دربــاره گــزارش مرکــز پژوهش ها 

می گویــد: ممکــن اســت معاون وزیــر یــا مدیــر کل گمــرک 
ــد...! و  ــرده باش ــف ک ــتان تخل ــا شهرس ــتان ی ــک اس ی

ــو دیگــر ــه ن ــو ب نمونه هــای ن
ایــن زخم هــای چرکیــن -کــه جــای جــوالن مگس هایــی 
ــون  ــود- چ ــا می ش ــمن در آن پیج ه ــادی دش ــل ای مث
نامــش را انقــالب مخملــی نمی گذارنــد -کــه نمــی  دانــم 
چــه چیــزش کــم اســت کــه نامــش برانــدازی نیســت؟!- 
یــا دشــمن از آن قاچاقچیــان قانونــی و دربدنه نظــام تقدیر 
نمی کنــد، موجــب حساســیت بــاال و پیگیــری فــوری قرار 
نمی گیــرد، نگــه داشــته می شــود بــرای مناظــره انتخاباتی 
و زدن رقیــب! معمــوال هــم مشــمول مــرور زمان می شــود!

فکــرش را بکــن یــک دشــمن عاقــل بــا ایــن ویژگی مــا به 
مــرور می توانــد چــه کاریکاتــوری از ما بســازد؟!

بــا ایســتادنش پشــت برانــدازان  مــا را وادار می کنــد چنــد 
ــان را  ــازی خــورده در خیاب ــا کاشــف حجــاب ب ــاک ی هت
ــا  بگیریــم و بــه قانــون مجــازات اســالمی بســپاریم امــا ب
ــم! ــزرگ حجــاب تســامح کنی ــان ب مفســدان و قاچاقچی

شــما بگوییــد: دختــر ســاپورت پــوش مقصر تــر اســت یــا 
قاچاقچــی ســاپورت در ســطح معاون وزیــر؟!

تکــرار ایــن مواجهــه کاریکاتــوری چه تصویــری از اســالم و 
انقــالب اســالمی بــه جوانــان خــودی و غربــی می دهــد؟!

ازمــا نمی پرســند: فقــط حجــاب الزامــی اســت؟! قاچــاق 
بدحجابــی هیــچ حکــم الزامــی نــدارد؟!!

بنــده هیچ منکر شــایع شــده ای را ســراغ نــدارم مگر اینکه 
از نردبــان بی عدالتــی بــاال رفتــه اســت. هیــچ معروفــی هم 
اقامــه و برپــا نشــده اســت، ااّل اینکــه در تناســب بــا ســایر 
احــکام الهــی بــوده و از عدالــت جــان گرفتــه اســت: العــدل 

حیــات االحکام. محســن قنبریــان  96/11/15

همیشه پای بی عدالتی در بین است!
حجــاب واجــب اســت و هــم الزامــی یــا نــه؟! شــرط الــزام بایــد »ضمــن بیعــت« لحــاظ شــود تــا قانونــی شــود 
)چنانچــه از برخــی ادلــه اســتظهار می کننــد( یــا حاکــم می توانــد بــا ادله حســبه و غیــر آن حتــی پیــاده رو را هم 

زنانه-مردانــه کنــد )چنانچــه از ســیره امیرالمومنیــن)A( نقل می شــود(؟!


علم، کلید مشکالت دنیای اسالم

بایســت دنیــای اســالم تــالش کنــد جوان هایــش را از لحــاظ علمــی پیــش ببــرد، ایــن کار ممکــن اســت. مــا در اینجــا این 
کار را انجــام دادیــم، مــا از لحــاظ رتبــه ی علمــی درجــات خودمــان را بــه مراتــب بــاال آوردیــم. 

مــا از لحــاظ رتبــه علمــی درجــات خودمــان را در دوران تحریــم بــاال آوردیــم و در بخش هــای مهمــی، مــرز دانــش قــرار 
گرفتیــم؛ در حالیکــه در گذشــته خیلــی عقــب بودیــم. در پزشــکی، در نانــو، در ســلولهای بنیــادی، در دانش هســته ای و در 
بســیاری از دانش هــای دیگــر جوان هــای مــا توانســتند رو بیاینــد، توانســتند کار بکننــد، توانســتند کارهــای بزرگــی انجــام 

بدهنــد. 26/10/96

تحول به ملتی شجاع  .1
شــما مالحظــه کردیــد کــه یــک تحــول بــزرگ روحــی کــه در ایــران 
پیــدا شــد باالتــر از ایــن فتحــی بــود کــه کردنــد و آن تحــول روحــی 
ــازار مــی گفــت  ــود کــه یــک روز پاســبان مــی آمــد تــوی ب ایــن ب
چهــارم آبــان اســت همــه بایــد بیــرق بزنیــد، هیــچ کــس بــه خودش 
اجــازه نمــی داد کــه، تــوی مغــزش نمــی آمــد کــه مــی شــود بــا ایــن 
پاســبان مخالفــت کــرد. هیــچ کــس، همــه اطاعت، هــر جا مــی رفت 
اطاعــت، تــوی دانشــگاه هــم کــه مــی آمــد اطاعــت مــی کردنــد، یک 
وقــت بعــد از یکــی، دو ســال چنیــن شــد کــه مــردم ریختنــد تــوی 
خیابــان و گفتنــد: ))مــا شــاه نمی خواهیــم(( و پیــروز هم شــدند. این 
تحــول روحــی، آن خوفــی کــه از پاســبان بــود متبــدل شــد بــه یــک 
شــجاعتی کــه ازتانــک نترســیدند. همــان آدمــی کــه از آن چوبــی که 
دســت پاســبان بــود می ترســید، همــان آدم آمــد در خیابان مشــتش 
را گــره کــرد و حملــه کــرد بــه تانــک، کشــته هــم شــد، امــا حملــه 

ــه تانک! ــرد ب ک
پ( حوزه سیاست و حکومت

آزادی و استقالل سیاسی  .1
نعمــت آزادی باالتریــن نعمتــی اســت که بشــر دارد، شــما فاقــد بودید 
ایــن نعمــت را نمــی توانســتید یــک کلمه حــرف بزنیــد. خدا به شــما 
نعمــت آزادی را داده و شــما را در امتحــان ایــن آزادی قــرار داده کــه 
ببینــد کــه شــما بــا ایــن آزادی چــه مــی کنیــد. امــروز ایران اســالمی 
بــه برکــت ایمــان قــوی و تعهــد بــه اســالم و تحــول عظیمــی کــه در 
اقشــار مختلفــه حاصــل شــده اســت، دســت شــرق و غــرب و انــگل 
هــای منحــرف را از کشــور خــود کوتــاه و بــه هیــچ قدرتی اجــازه نمی 

دهــد کوچکتریــن دخالتــی در کشــور اســالمی ایــران نماید.
ت( حوزه دین

تجدید حیات اسالم  .1
منــت خــدای تبــارک و تعالــی را کــه شــما جوانــان برومنــد از هــر جا 
کــه هســتید توجــه بــه اســالم کردیــد و اســالم را در این عصــر، در این 
عصــر ظلمانــی، در ایــن عصــری کــه همــه ارزش هــا به بــاد رفتــه بود، 

اســالم را زنــده کردید.
)s(زمینه سازی برای قیام امام مهدی  .2

انقــالب مــردم ایــران نقطــه شــروع انقــالب بــزرگ جهــان اســالم بــه 
پرچمــداری حضــرت حجــت - ارواحنــا فــداه - اســت کــه خداونــد بر 
همــه مســلمانان و جهانیــان منت نهــد و ظهــور و فرجــش را در عصر 

حاضــر قــرار دهــد.
ث( حوزه مسائل اجتماعی

وحدت کلمه  .1
آنچــه را کــه مــی توانــم بگویــم بهتریــن ثمــرات ایــن نهضــت اســت، 
ایــن وحدتــی کــه حاصل شــد بین قشــرهای مختلــف، دانشــگاهی به 
روحانییــن نزدیــک شــد، روحانییــن بــه آنهــا نزدیــک شــدند بــا همه 
اینهــا نزدیــک شــد دهقــان و شــما االن مــی بینیــد کــه در سرتاســر 
ــا هــم همفکــر و هــم عقیــده و یــک صــدا  ــران تمــام طبقــات ب ای
جمهــوری اســالمی را مــی خواهنــد و رمــز موفقیــت مــا کــه قــدرت 
هــای بــزرگ دنیــا را عقــب نشــاند و یک قدرت شــیطانی مثــل قدرت 
خانــدان پهلــوی را فــرو ریخــت، ایــن رمــز موفقیــت همیــن وحــدت 

اقشــار و وحــدت کلمــه بــود.
چ( حوزه اقتصادی

سیاست دفاع از پابرهنگان  .1
خــدا نیــاورد آن روزی را که سیاســت ما و سیاســت مســئولین کشــور 
ــت  ــه حمای ــن و روآوردن ب ــاع از محرومی ــه دف ــردن ب ــت ک ــا پش م
از ســرمایه دارهــا گــردد و اغنیــای و ثروتمنــدان از اعتبــار و عنایــت 
بیشــتری برخــوردار بشــوند! معــاذاهلل کــه این بــا ســیره و روش انبیای 
و امیرالمؤمنیــن و ائمه معصومین - علیهم الســالم - ســازگار نیســت، 
دامــن حرمــت و پــاک روحانیــت از آن منــزه اســت، تــا ابــد هــم بایــد 
منــزه باشــد و ایــن از افتخــارات و بــرکات کشــور و انقــالب و روحانیت 
ماســت کــه بــه حمایت از پابرهنگان برخاســته اســت و شــعار دفــاع از 

حقــوق مســتضعفان را زنــده کــرده اســت.
خالقیت و ابتکار  .2

اگــر چنانچــه شــما مالحظــه کنید کــه در ایــن دو ســال در کشــور ما 
صنعــت هــای زیــادی که آنهــا انجــام مــی دادند خودشــان انجــام می 
دهنــد و باورتــان باشــد کــه خــود مــا هــم می توانیــم صنعتی داشــته 
باشــیم و مــی توانیم ابتکاری داشــته باشــیم همیــن باور توانایی، شــما 
را توانــا مــی کنــد. اســاس ایــن باور اســت کــه آنهــا از ما گرفتــه بودند، 
آنهــا مــا را از همــه چیــز تهــی کــرده بودنــد بــه طــوری کــه افــکار ما، 

باورهــای مــا همه وابســتگی داشــت.
ح( حوزه نظامی

استقالل نظامی  .1
یکــی ازتحفــه هــای بســیار بــا ارزشــی کــه ایــن انقــالب بــه مــا داده 
اســت، هدیــه ای اســت کــه از جانــب خــدای تبــارک و تعالــی بــه مــا 
عنایــت فرمــوده اســت، همیــن اســت که دســت قدرت هــای بــزرگ از 
ارتــش بریــده شــد و مستشــارهای آنها بیرون رانده شــدند و شــما االن 
خودتــان هســتید و فرماندهــان خودتــان. . . . ارتش که بایــد یک ارتش 
مســتقلی باشــد و غرور ارتشــی اش محفــوظ باشــد، االن بحمــد ا... این 

مطلــب حاصــل اســت برای شــما.
نتیجه گیری

انقــالب اســالمی دســتآوردهای فراوانــی دارد. ، یکــي از مهم تریــن دســتآوردهاي آن، ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي بــود. دســتآورد یــاد شــده، 
مســئولیت و وظیفــه نگهبانــي از انقــالب و دســتآوردهاي آن را نیــز بــر عهــده گرفــت. ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بر اســاس قانون اساســی 
مســؤولیت نگهبانــی از دســتآوردهای انقــالب اســالمی را بــر عهــده دارد، موظــف اســت دســتآوردهای یادشــده را بشناســد و بشناســاند و ســپس 

راهکارهــای مناســب جهــت حفاظــت از هــر یــک از ایــن دســتاوردها را در پیــش گیــرد.

 )d(دستاوردهای انقالب اسالمی از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی)u( نام آور بزرگ جهان معاصر

و رشــد ســطح آمــوزش و پــرورش در دوره  
ــم  ــه رژی ــبت ب ــالمی نس ــوری اس جمه
ســلطنتی، از رشــد چشــمگیری برخوردار 

بــوده اســت.
پــس از انقــالب مــا شــاهد موفقیــت هــر 
ســاله دانش آمــوزان و دانشــجویان ایرانــی 
در دســت یابی بــه مقامــات جهانــی و 
المپیادهــای  در  رنگارنــگ  مدال هــای 
علمــی در رشــته های مختلفــی، در رقابت 
بــا کشــورهای پیشــرفته علمــی هســتیم 
کــه یکی از شــواهد رشــد و توســعه علمی 
کشــور اســت؛ ایــن درحالی اســت که قبل 
ــی  ــوزان ایران از انقــالب اســالمی، دانش آم
در المپیادهــای جهانی شــرکت نداشــتند.

بــر اســاس گــزارش موسســه بیــن 
ــداد  ــی )ISI(، تع ــات علم ــی اطالع الملل
مقــاالت علمــی چــاپ شــده از محققــان 
ایرانــی در مجــالت معتبــر بین المللــی در 
ســال1357، 450مقالــه و در ســال2012، 
ــه نشــان  ــوده اســت ک ــه ب 34.155 مقال
دهنــده رشــد 3برابری متوســط جهانی در 

ــن حــوزه اســت. ای
در عرصــه علــوم نویــن، دانشــمندان ایرانی 
توانســته انــد تــا مرزهــای جدیــد دانــش 
بشــری پیــش رونــد و در مــواردی از ایــن 
مرزهــا نیــز عبــور کننــد. موفقیــت هــای 
دانشــمندان ایرانــی در زمینــه  های ســلول 
هــای بنیادین، نانــو تکنولوژی، مهندســی 
ژنتیــک، علوم هســته ای، علوم فضایــی و... 

از ایــن مــوارد اســت.
ایــران در ســال2013 میــالدی رتبــه 
نوزدهــم جهانــی در رشــد تولیــد علــم را 
به دســت آورد و ایــن در حالــی اســت کــه 
کشــورهای لهســتان، بلژیــک، دانمــارک، 
اســکاتلند، اتریــش، پرتغال، رژیم اشــغالگر 
ــک و جمهــوری  ــدس، ســنگاپور، مکزی ق
چــک بعــد از ایــران بــه ترتیــب رتبــه های 
21 تــا 30 را از نظــر تولیــد علــم در اختیار 

دارنــد.

مراکز آموزش فنی و حرفه ای

مراکز آموزش استعدادهای درخشان
مراکز آموزش کودکان استثنائی

تعداد مدارس

بعد از انقالب
سرشماری سال1390

قبل از انقالب
سرشماری سال1355

91.83047.047

6983

700 237 2 1500 670

تعداد 
دانشگاه ها

تعداد رشته های 
کارشناسی

تعداد رشته های 
کارشناسی ارشد

تعداد رشته های 
دکتری 

تخصصی

قبل از انقالب )سرشماری سال1355(
بعد از انقالب )سرشماری سال1390(

233
2540

196
914

182
1033

28
793

چه بودیم! چه شده ایم!!!

اراده جمعی 
را هرگز 

کسی ندیده 
و خود من 

فکر می کردم 
که اراده 
جمعی 

مثل خدا یا 
روح است و 
هرگز کسی 
نمی تواند 
با آن رو 

به رو شود 
نمی دانم با 
من موافقید 

یا نه؛
 اما ما در 
تهران و 
سرتاسر 

ایران با اراده 
جمعی یک 
ملت برخورد 

کرده ایم.
)ایران روح یک 
جهان بی روح / 
فوکو / ص57(

 


