
اینطور که از روایات بر میآید دنیا مزرعه آخرت است و 
گفتند انسان جز برای عبادت خلق نشده و از طرفی دنیا 
اصال محل آسایش نیست.حال بااین توصیفات دردنیا آیا 
میشود براساس قاعده نیاز های دنیایی بادر نظر گرفتن این 
دیدگاه زندگی کرد ؟؟چگونه؟؟)شاخص اولیاا..هستند(

آسایش: برای درک مفهوم  روایت باید دید چه آسایشی 
انواعی داشته باشد  در دنیا نیست ؟اصال آسایش میتواند 
دهیم  قرار  هم  درطول  را  لذت  و  آسایش  یاخیر؟اگر 
ها  و خواسته  آسایش جسم  دنیا محل  این  میتوان گفت 
مابسیاری  مسئله،  طرف  آن  در  نیست.اما  نفسانی  وامیال 
از خوشی ونشاط ها در دنیا داریم که نتنها پویاست بلکه 
..مثال:  روح  دهنده  رشد  و  است  خداهم  رضایت  مورد 
عمل،  این  بعد  میکند  کمک  نیازمند  یک  به  که  فردی 
اگر خاصانه برای »او« باشد یک شعفی در او ایجاد میکند 
و چه بسا در بهشت حتی او را دیگر نچشد . یا یکی از 
علما که فوت کرده بودند درخواب فردی آمد و گفت: 
کاش بدنیا برمیگشتم و یکبار دیگر در مجالس عزاداری 
اباعبدا... اشک میریختم یعنی باوجود آسایش برزخ این 
این دنیا بود که جایگزینی  عالم یکسری لذت هایی در 
دید  با  روایت  این  بنابراین  ،پس  باشد  نداشته  بسا  چه 
خاص خودش باید مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه یک 
بسا اگر  باشد چه  نداشته  فرد متدین در دنیا هیچ زیبایی 
حقیقتا بندگی کند تمام لحظاتش زیبا وآسایش رو حی 
را به ارمغان می آورد )در روایت وضوح مطلب مشخص 
است اما گاهی بعلت تامل نادرست برداشت های اشتباه 
میشود که باید جلوی این برداشت های ناقص را گرفت(

نوع  به  ...بستگی  ولذت  ونشاط  آسودگی  بنابراین  پس 
بررسی  دنیا  میتوان جایگاهش را در  بعد  تعریف دارد و 
برای  کرد.پس روایات زیادی هستند که جایگاه دنیا را 
وظایف  شناخت  تر  مهم  بخش  اما  اند  مشخصرکرده  ما 

شخصی با توجه به این جایگاها وهدف است.
گرچه دراین باب هم روایات زیادی داریم اما خیلی کم 
ما در بحث سبک  اینجاست که  استفاده شد و  در عمل 
زندگ دچار مشکل میشویم وچون الگویی درتمام زمینه 
ای زندگی مطابق دین بیان نکردیم این میشود که بحث 
ماننند  مجزا  قسمتی  یک  را  دین  مطابق  عمل  و  اطاعت 
سایر بخش های زندگیدرنظر میگیریم وخدا را فقط پای 
سجاده و در مسجد جست و جو میکنیم ...مثال کسی که 
اداکند  باید  آدابی  چه  با  و  چگونه  میفهمد  بخواند  نماز 
تاچه  اما  گرفتیم  یاد  بخوبی  وماهم  گفتند  همه  را  این 
میزان دررابطه با آداب ورود به خانه وخانواده که کانون 
اصلی در اجتماع از دیدگاه اسالم است توجه کرده ایم 
آداب سخن  که  ایم  موظف کرده  را  میزان خود  تا چه 
گفتن با پدر مادر  همسر خواهر برادر فامیل دوستان... را 
قران کتابیست که  این روایت را شنیدیم که  اگر  بیاموز 
راه زندگی کردن را می آموزد آیا حقیقتا به آن باهمین 
میزان فکر کرده ایم ودر زندگی برای اجرایش به اندازه 

خواندن نماز اول وقت مقید بوده ایم؟؟
خب حال اگر بخواهیم حقیقتا یک زندگی با معیار های 
اسالمی داشته باشیم چه شاخصی داریم تا براساس او رفتار 
کنیم .آیا زندگی ای که ازاصبح تا شبش در هرکالمش 
های  مناجات  مقدار  که  است  معنا  این  به  است  عبادت 
با خدای  بیشتری را  بیشتر میشود و زمان های  ما  و بکاء 
تری  وپیچیده  سنگین  های  وکتاب  میکنی  خلوت  خود 

میخوانیم و...و یا در تک تک اعمال اگر مستحبش هم 
انجام شود  زندگی رنگ دینی خود را میگیرد

پاسخ این است که همه این ها در جایگاهش مفید و الزم 
همان  مثال  بطور  است  داشتن  جامع  نگاه  مسله  اما  است 
قدری که در دین سفارش به اظهار پشیمانی طلب مغفرت 
و  رفتاری  خوش  به  است  شده  خدا  پیشگاه  در  کردن 
توصیه  اجتماعی همه جانبه هم  فعالیت های  و  معاشرت 
شده است. پس اگر بخواهیم به طور ملموس تری شکل 
یک زندگی دینی را بیان کنیم میتوان زندگی دو عارف 
زهرا  علی)ع(وحضرت  حضرت  یعنی  اسالمی  بزرگ 
)س( را الگو قرار دهیم و سعی در نزدیکی سبک زندگی 
خویش بااین شاخص باشد )نکته الزم توجه این است که 
قرار نیست زندگی ما عین این دو بزرگوار باشد چرا که 
این مستلزم یک ظرفیت ابتداعی است که مثال سه شب 
برای کمک به نیازمند گرسنه خوابیدند اما باید این افعال 
شاخص قرار گیرد و سعی، در نزدیکی سبک زندگیمان 
دوبزرگوار  این  کنید  مطالعه  شما  باشداگر  الگو  این  به 
سخت ترین مسایل اجتماعی را بدوش میکشیدند و حتی 
جان خویش را برای آن هدف اصلی انسان فدا کردن اما 

این به این معنانبود که از وظایف فردی در قبال خانواده 
خویش غفلت کنندمثال موال جنگ های زیادی میرفتند و 
همواره سعی در رفع مشکالت جامعه داشتند اما هنگاامی 
که به خانه می آمدند عبوس نبودند بلکه در روایات است 
که در خانه کمک میکردند و توجه الزم ب نشاط بچه ها 
وتربیت را داشتند وحتی مسله محبت در خانه را به نحو 

احسنت در قبال خانم فاطمه داشتند. 
یا حضرت زهرا)س(ایشان جلسات مهمی برای زن های 
مدینه میگذاشتند ودر سخنرانی بگونه ای سخن میگفتند 
مطالعات  ایشون  میرسد  ایشون  پای  به  بلیغی  کمتر  که 
دراجتماع  بود  نیاز  که  زمانی  ودر  داشتند  هم  فراوانی 
وظیفه روشن گری را انجام دادند در مسله عبادت میبینیم 
پاهای  که  میکردند  مناجات  آنقدر  که  است  روایت 
مبارکشان متورم میشد اما مثال اینطور نبود از زمان تربیت 
وآموزش و محبت به فرزندان و همسرداری کم کنند تا 

به خواندن کتاب وعبادت مشغول شوند...
این است که بنده واقعی بودن را در یک محدوده منحصر 
قرار ندهیم اگر هر فعلی را به نحو احسنت در جایگاهش 
میشودآن  ایجاد  خود  بخودی  الهی  سلوک  شود  انجام 

که  بود  زهرا  به  عشقش  و  علی  روزانه  های  فعالیت 
باعث بزرگی روحشان شده بود که در نیمه های شب به 
جوشش در می آمد ونتیجه اش میشود دعاهایی همچون 
کمیل و مناجات امیر که حالوت و شیرینی اش در هر بار 

خواندن انسان را به شعف می آورد.
نکات الزم توجه پس شد:

وظایف  وانجام  زندگی  در  دین  اجرا  به  جامع  1-نگاه 
شخصی بخشی از عبودیت را تشکیل میدهد

الهی  های  و سنت  قوانین  از  الهی خارج  نگاه  و  راه   -2
انجام  بخواهد  الهی  نیت  با  هم  فعلی  هر  هرفردی  نیست 
است  آن  صحیح  مسیر  طی  رسیدن  پایان  به  الزمه  دهد 
است  گرسنه  که  فردی  مثال  جدید.  ای  فلسفه  ایجاد  نه 
بله آب زمزم شفا دهنده است  را مدام آب زمزم بدهی 
اما برای این نیاز راه معلومی وجو دارد که نباید با غرق 
کردن خود در مسایل فلسفی از این دایره قانون ها خارج 
شویم و در ارتباط بادیگرا ن یک سری قواعدی موجود 
دارد ونمیشود بانگاه فقط ب نیت ، راه حلی دیگری برای 

خود بیان کنیم
3- اما سومین خطر نداشتن نگاه جامع وخطرات که برای 
گاها  است.  اعمال«  در  »تدبیر  میشود  ایجاد  متدین  افراد 
بیشتر  میچینیم که هرکه  قانون  آییم یک  برای خود می 
برای خدا صدمه دید مقرب تر است ..این صحیح است 
اما بشرطش وآن این که تو بهترین راه را برای حل مشکل 
مورد نظر ، باتدبیر اینکه باکمترین صدمه به هدف برسی 
را  خویش)روح-جسم(  از  مراقبت  وظیفه  و  باشی  رفته 
درنظر گرفته باشی اما مثال در میدان جنگ میگویی سعی 
کردیم بخوبی لشکر حرکت دهیم بانقشه ای درست اما 
حال که نشد برای اجرای هدف الهی اینجا جان بی ارزش 
میشود.پس این نکته بسیار ظریف است که » تدبیر« الزمه 
ی عبودیت است و این با محافظه کاری متفاوت است یا 
در جایی دیگر فکر میکنی حقی از تو دارد زایل میشود 
که  !!!درحالی  بوده  خدا  بخاطر  بگی  و  کنی  وسکوت 
اینطور صحیح نیست، اگر میشد در دفاع کالمی- عملی 
حق بیان شود این سکوت است که خیانت است به خود 
وربطی بهعبودیت دیگر ندارد.و یا یک هدف وخواسته 
ای داریم اما برای آن روش صحیحش را درنظر نمیگیریم 
وبعد ازاین که بعلت نبود تدبیر به هدف نمیرسیم بجای 
از  میکنیم  به شکوه وشکایت  موثر شرو ع  راه حل  بیان 
همه  ومیگوییم خدا  میکنیم  توسل  فقط  فوقش  یا   ، خدا 
چی دست خودت درحالی که کمک خدا همین نعمت 
هدفت  به  بتوانی  وتدبیر  ان  از  استفاده  با  که  است  عقل 

برسی.
این نکاتی بود که چون فکر میکنیم میداینم دیگر سراغ 
است  ممکن  کم  کم  نمیرویم  آنها  دقیق  روش  فهمیدن 
با نیت مقدسی و دینی میخواهیم زندگی کنیم اما بدلیل 
غفلت و بیتوجهی وعدم نگاه جامع نتنها عبودیت ورضای 
خدا درآن نبوده بلکه بعلت اثرات نامطلبوب ممکن است 
باشدانشاا...به  داشته  تخریبی  اثر  هم  شخصی  عقیده  رو 
است که دغدغه  آنوقت  نمیدانیم  برسیم که خیلی  آنجا 
مند میشویم وسراغ اصالح امورات میرویم و رستگاری 

ما فقط درهمین مسله تفکر ودغدغه است.انشاا...

فاطمه کوهکن
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تحریف
هنوز معنی کلمات را درست نمیدانیم!

هــر عالمــی کــه بــه دوران انحطــاط و تــا انقــراض خــود مــی 
ــه  ــم ک ــرب ه ــم غ ــت. عال ــی اس ــخصه های ــد دارای مش رس
ــت.  ــا را داراس ــه ه ــن گزین ــت ای ــیده اس ــن دوران رس ــه ای ب
ــه دوران  ــی ب ــد عالم ــان می ده ــه نش ــی ک ــی از گزاره های یک
ــو و  ــی ن ــروز عالم ــور و ب ــت ظه ــیده اس ــود رس ــاط خ انحط
ــو  ــی ن ــه عالم ــران طلیع ــالمی ای ــالب اس ــت. انق ــد اس جدی
ــده  ــاز ش ــم آغ ــل از آن ه ــرب قب ــاط غ ــه انحط ــود. گرچ ب
بــود امــا بــا ایــن طلعــه عالــم نــو و تــازه بیــش از پیــش 
ــه  ــراض عالمــی ب ــا انق ــا دوران انحطــاط ت مشــهودتر شــد. ام
ــه  ــه طلیع ــان ک ــت چن ــتیالی آن نیس ــل اس ــول کام ــای اف معن
انقــالب اســالمی زمانــی بــه وقــوع پیوســت کــه عالــم غــرب 
ــز  ــان نی ــت و همچن ــود را داش ــتیالی خ ــه انحطاط،اس ــا هم ب
دارد. ابتــدای قــرن پانزدهــم ایــران منــادی عالمــی نــو بــود کــه 
ــز در  ــم مســلط)غرب( را نی ــل، ایســتادگی عال ــا در مقاب طبیعت
پــی داشــت. بایــد توجــه کــرد کــه غــرب نــه تنهــا در مقابــل 
عهــد تــازه ای کــه انقــالب بــا خــود آورد؛ قبــل از آن هــم بــا 
ــه های  ــود. اندیش ــه ب ــارزه پرداخت ــه مب ــتی ب ــکار سوسیالیس اف
ــد  ــه های عه ــن اندیش ــه ای در مت ــه گون ــه ب ــتی ک سوسیالیس
ــکوالر و  ــود، س ــت ب ــان اومانیس ــد خودش ــود و مانن ــی ب غرب
ــا  ــرال ه ــی و فرهنگــی لیب ــای نظام ــا ناتوه ــم ب ــود ه ــدرن ب م
مواجــه شــد. عالمــی کــه مقابــل افــکار سوسیالیســتی شــوروی 
ــه در  ــت ک ــاری اس ــه انتظ ــد چ ــرج نمی ده ــه خ ــی ب تحمل
ــکار  ــرای اف ــش ب ــن چال ــر انقــالب اســالمی کــه جدیتری براب

ــرد؟! ــود را بپذی ــرب ب غ
ــو و جدیــد اســالمیش چــون کــه  انقــالب اســالمی و عهــد ن
در حــال گــذار بــوده الجــرم در تعامــل بــا عالــم غــرب برآمــد 
ــردازد.  ــه بپ ــادی منصفان ــه نق ــی مناســب ب ــد در فضای ــا بتوان ت
ــن  ــاز ای ــش نی ــا پی ــت. م ــود داش ــان وج ــکلی در می ــا مش ام
نقــد منصفانــه را نیاموختــه بودیــم. مــا هیــچ درک درســتی از 
عالــم مــدرن و اقتضائــات غــرب نداشــتیم. مــا 1۵ تــا 2۰ ســال 
ــتقلی  ــت مس ــود هوی ــرای خ ــدرن ب ــم م ــه عل ــتیم ک نمی دانس
ــد  ــان و محم ــا خ ــراث رض ــه می ــی ک ــی غرب دارد. بروکراس
ــان  ــی دارد. گم ــود ذاتیات ــودی خ ــه خ ــود ب ــوی ب ــا پهل رض
ــر مســلمان تمــام مشــکالت حــل و  ــا یــک مدی ــم ب می کردی
ــائلی  ــن مس ــا از چنی ــی م ــا آگاه ــال ن ــود. 2۰ س ــل می ش فص
منجــر شــد تــا انقــالب فرهنگــی بــه دســت عبدالکریــم 
ــی از  ــت ناش ــن غفل ــن برود.ای ــد و از بی ــم بمان ــروش عقی س

ــود. ــان ب ــتن درک تئوریک م ــل و نداش جه
ــتین  ــال نخس ــت س ــا در بیس ــران م ــی متفک ــل و ناآگاه جه
ــی  ــن آگاه ــا : ای ــان از م ــی غربی ــا اگاه ــان ب ــالب را توام انق
ــر  ــی منج ــم فرهنگ ــه تهاج ــا ب ــل م ــل جه ــا در مقاب ــی ه غرب

شــد.
مــا  گیــری:  تصمیــم  در  فرهنگــی  مســئولین  ســردرگمی 
مســئول نمــاز شــب خــوان داریــم. مومــن و متعهــد هم هســتند 
ــا آگاهــی آنهاســت. برخــی  ــا مشــکلی کــه وجــود دارد ن ام
ــت.  ــینما چیس ــت س ــد مانیفس ــا نمی دانن ــا واقع ــئولین م از مس
ادبیــات داســتانی و رمــان چیســت. از لــوازم ژورنالیســم 
اطالعــی ندارنــد. همیــن مســئله موجــب ســردرگمی آنهــا در 

ــی شــود. ــری م ــم گی تصمی
تقســیم بنــدی دوره هــای تاریخــی تهاجــم فرهنگــی: بــا توجــه 
ــفته ای  ــای آش ــور در فض ــال ۶۰ کش ــل از س ــه قب ــن ک ــه ای ب
بــه ســر مــی بــرد، تقســیم بندی هــا را از ســال ۶۰ شــروع 
ــی  ــای فرهنگ ــا ۶۸ دوره اول تهاجم ه ــال ۶۰ ت ــم. از س می کن
اســت. مــوج دوم آن از ســال ۶۹ تــا ۷۶ و باالخــره مــوج ســوم 
ــرم  ــگ ن ــی و جن ــم فرهنگ ــک تهاج ــه ی ــت ک ــا ۸۸ اس ۷۶ ت

ــه شــمار مــی رود. تمــام و کمــال ب
ــان  ــا ۶۷ زم ــی: دوران ۶۰ ت ــم فرهنگ ــای تهاج شــرح دوره ه
ــری  ــه رهب ــا ب ــت ه ــن حرک ــت. ای ــی اس ــای نهان حرکت ه
ــش  ــروش آرای ــاگردان س ــام ش ــت. تم ــق یاف ــروش تحق س
فرهنگــی کشــور را در دســت گرفتنــد. مطبوعات،ســینما،نظام 
امــوزش عالــی و ... در ســیطره آنهــا بــود. حتــی شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز زیــر دســت خــود ســروش 
ــام دار  ــان زم ــات آن زم ــان و اطالع ــرد. کیه ــت می ک فعالی
کیهــان  و  روز  کیهــان،زن  بودنــد.  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــت هــم  ــود کــه در نهای ــان ســاز ب فرهنگــی از نشــریات جری
کســانی کــه کیهــان را اداره می کردنــد بــه حلقــه کیــان 
ــالب  ــو انق ــا تابل ــا ب ــت ه ــن فعالی ــام ای ــدند. تم ــروف ش مع
صــورت می گرفــت. شــمس الواعظیــن بــه ســلمان رشــدی و 
رمانــش جایــزه مــی داد. نویســنده ها و کتاب هایــی کــه قبــل از 
انقــالب هــم بــه آنهــا وقعــی نمی گذاشــتند بــه دســت ســروش 
و همراهانــش ترجمــه و چــاپ مــی شــد. ایــن حرکــت هــا از 
ــی  ــه معن زیربناهــای تهاجــم فرهنگــی شــمرده مــی شــود و ب

ــود. ــرو ب ــذب نی ــازماندهی و ج س
ســال های ۶۷ تــا ۷۶ بــه عنــوان مــوج دوم هجمــه هــای 
فرهنگــی دوران تابلــو بــاال : بــا شــرایط سیاســی کــه در 
کشــور حاکــم شــد، خصوصــا قطعنامــه و اوضــاع آن روزهــا 
ایــن افــراد مجــال حرکــت هــای چــراغ روشــن را پیــدا 
کردنــد. یکــی از اولیــن مقدمــات نمایــان ســروش بــه عنــوان 
رهبــر فکــری، نشــر مقاله هــای نظریــه قبــض و بســط تئوریــک 
شــریعت بــود. ایــن مقــاالت در حقیقــت مانیفســت روشــن و 
ــه طــور  ــا ورود ایــن طــرز تفکــر ب مبرهــن نئولیبــرال اســت. ب
آشــکارا نــوع جدیــدی از التقــاط رواج پیــدا کــرد. ایــن 
ــه از نــوع التقــاط  ــه نــوع التقــاط مجاهدیــن بــود و ن التقــاط ن
پوزیتیویســتی بــارزگان بلکــه نــگاه التقاطــی نئوپوزیتیویســت 
و نئولیبرالــی برگرفتــه از اندیشــه هــای پوپــر و هایــک و 
ــرو  ــذب نی ــم ج ــا ه ــا اینج ــه ت ــود. البت ــی ب ــمندان غرب اندیش
ــو تفکــر و  ــا تابل ــوده کــه ب ــد نظــر ب ــی م و ســازماندهی پنهان
اندیشــه بــاز کار خــود را پیــش می بردنــد. امــا بــا حلقــه کیــان 
یــا بنیــاد کیــان و نیــز مقاومت هــای تئوریکــی کــه در مقابــل 
ســروش انجــام شــد، ایــن جریــان رســما فعالیــت هــای خــود 
ــت  ــوان مدیری ــت عن ــا تح ــت ه ــن فعالی ــرد. ای ــکار ک را آش
علمــی هویــت خــود را مشــخص نمــود. نهضــت ترجمــه ایــن 
جریــان هــم در ایــن دوره اتفــاق مــی افتــد. عمدتــا هــم آثــار 
ــی  ــو فرهنگ ــو نات ــه عض ــود ک ــی ش ــه م ــندگانی ترجم نویس

ــد. غــرب بودن
دوران بعــد از ســال ۷۶ تــا ۸۸ را دوران بلــوغ جریــان مدیریت 
علمــی یــا تکنوکــرات : در ایــن ســال ها ایــن جریــان دیگــری 
ــه در  ــت دو گان ــوی حاکمی ــه س ــه و ب ــاال را گرفت ــت ب دس
حــال حرکــت بــود. بــه طــوری کــه در ایــن دوره بــا جنــگ 
ــل و  ــای داخ ــاط ه ــدیم. ارتب ــه ش ــان مواج ــام عیارش ــرم تم ن
ــته  ــان برجس ــه مخالف ــوری ک ــه ط ــد. ب ــتر ش ــان بیش خارجش
ــر  ــه زی ــتند و در داخــل کشــور ب ــی نوش ــاب م ــت کت حکوم
از جملــه  چــاپ می رفــت. کتاب هــای آقــای کاتوزیــان 
ــن  ــرد ای ــه ک ــد توج ــه بای ــی ک ــد. در حال ــی ش ــب درس کت
قضیــه هــا دقیقــا همــان بــه راه انداختــن جریــان نئولیبرالیســتی 

ــه شــمار مــی رود. ب
لــزوم ســاماندهی اســتراتژی فرهنگــی انقــالب :ایــن اســتراتژی 
مانیفســت های  دارنــده  بــر  در  دقیــق  صــورت  بــه  بایــد 
مختلــف انقالبــی باشــد کــه امیــدوارم رئیــس جمهــور اینــده 
ــد. ــر ده ــی را تغیی ــی فرهنگ ــرایط فعل ــد ش ــل ۴۰ درص حداق

شهریار زرشناس

زندگی به سبک جهادی
نویسنده: محمد تاجیک رستمی

احمـد  حـاج  شـهید  سرلشـکر  موسسـه  انتشـارات: 
ظمـی کا

فرهنگ جهادی در بیانات مقام معظم رهبری
کتـاب »زندگـی به سـبک جهـادی« بـه تالیـف محمد 
تاجیـک رسـتمی، شـرح مزجـی اسـت بـر فرمایشـات 
رهبـر انقـالب در رابطـه بـا جهـاد و زندگـی جهـادی 
اسـت کـه در شـش فصل به بـاز شناسـی تعریف جهاد 
در حـوزه هایـی نظیـر خانـواده، دانشـگاه، حـوزه های 
رهبـر  فرمایشـات  مجمـوع  از  اسـتفاده  بـا  و...  علمیـه 
معظـم انقـالب در سـالهای پـس از انقالب تا سـال ۹3 

اسـت. پرداخته 
بـا توجـه بـه تأکید ویژه دیـن مبین اسـالم در خصوص 
وجـود فرهنـگ و روحیـه جهـاد در جامعـه وعنایـت 
ویـژه ولـی امـر مسـلمین جهـان حضـرت امـام خامنـه 
ای مـد ظلـه العالـی نسـبت بـه مقولـه مهـم و اساسـی 
جهـاد و مبـارزه ، ضـرورت شـناخت دقیـق و درسـت 
از ایـن مقولـه بـرای هـر فـرد و جامعـه الزم و ضروری 
اسـت زیـرا هـر کاری جهـاد و هـر حرکتـی جهـادی 
چـه  وفرهنـگ  جهـاد  شـناخت  بـرای  و  باشـد  نمـی 
جایـی بهتـر از محضـر حکیمانـه رهبـر معظـم انقـالب 
کـه منویـات وبیانـات معظـم لـه حقیقتـاً ناظر بـه مبانی 
دیـن و مصلحـت جامعه مسـلمین می باشـد چنانچه در 

مقدمـه ایـن کتـاب آمـده اسـت:
منظـور از جهـاد در اسـالم » فقـط جنگیـدن و به میدان 
جنـگ رفتن نیسـت«، بلکـه منظور از جهاد »این اسـت 
که انسـان خـود را همیشـه در میدان حرکـت و مبارزه 
بـا مانـع هـا و مانع تراشـها ببیند، احسـاس تکلیف کند، 
احسـاس تعهـد کنـد.« پـس »معیـاِر جهـاد، شمشـیر و 
میـدان جنگ نیسـت. معیـار جهاد، همان چیزی اسـت 
کـه امـروز در زبـان فارسـِی مـا در کلمـه  ی » مبـارزه 
« وجـود دارد. فالنـی آدم مبـارزی اسـت؛ فالنـی آدم 
مبـارزی نیسـت. نویسـنده  ی مبـارز؛ نویسـنده  ی غیـر 
مبـارز. عالِـم مبـارز؛ عالِم غیر مبـارز. دانشـجوی مبارز 
و طلبـه  ی مبـارز؛ دانشـجوی غیـر مبارز و طلبـه  ی غیر 
مبـارز. جامعـه  ی مبـارز و جامعـه  ی غیـر مبـارز. پس، 
جهـاد یعنـی  مبـارزه « و »قتـال یک گوشـه  ای از جهاد 

است.«.
وجـود جهـاد و فرهنگ جهادی یکـی از ضروریات ال 
ینفک فرد و جامعه اسـالمی اسـت زیـرا مقوله جهاد و 
فرهنـگ جهـادی تکمیـل کننده اسـالم نـاب محمدی 
صلـوات اهلل علیـه وآلـه و بفرمـوده امیرالمومنیـن علیـه 
السـالم آن مجاهـد حقیقـی، یکـی از پایـه هـای مهـم 
و اساسـی ایمـان و طبـق فرمایـش قـرآن کریـم، جهاد 
مـالک تمیـز مومنـان حقیقـی از غیـر مـی باشـد، زیـرا 
»مؤمـن حقیقـی آن کسـی اسـت کـه ایمان را بـا جهاد 

و هجـرت و نصـرت همـراه مـی کند.«

نظریه تمدن جدید اسالمی
نویسنده: موسی نجفی

انتشارات: آرما

فلسـفه تکامـل تمـدن اسـالمی و جوهر افـول یابنده ی 
تمـدن غـرب »نظریه تمـدن جدید اسـالمی«، مجموعه 
مقـاالت، مصاحبـه هـا و سـخنرانی هـای دکتر موسـی 
اسـالمی  تمـدن  تکامـل  فلسـفه  محـور  حـول  نجفـی 
و جوهـر افـول یابنـده تمـدن غـرب اسـت. نویسـنده 
در مقالـه ای از ایـن کتـاب بـا اشـاره بـه سـیر تاریخـی 
رویارویـی جهـان اسـالم بـا غـرب، به بررسـی شـرایط 
فعلـی این هماوردی پرداخته اسـت. در ادامه نویسـنده 
بـا اشـاره نظـر اندیشـمندانی چـون میشـل فوکـو کـه 
خواننـد؛  مـی  فرامـدرن  انقالبـی  را  اسـالمی  انقـالب 
مـی نویسـد:»»هویت ملـی« و یـا »هویـت اسـالمی« که 
بـا نـدای انقالب اسـالمی، راه و مسـیر خـود را از نگاه 
غربـی در عالـم جدا کـرد. در بخش دیگـری از کتاب 
ایـن اسـتاد علـوم سیاسـی بـه مدرنیتـه و ویژگـی هـای 
آن در غـرب و اثـرات آن در سـایر کشـورها پرداختـه 
اسـت. وی در مـورد انقالب اسـالمی معتقد اسـت:»اما 
انقـالب اسـالمی از رابطه اسـالم در حداکثـر، مدرنیته 
در حداقـل پیـروی کـرده و اسـتفاده از وسـایل مدرن، 
در حداقـل قـرار گرفـت. ایدئولـوژی مـدرن راهـکار 
اسـالم نیسـت. بـه همیـن دلیـل در تمـدن اسـالمی ای 
کـه اسـالم می سـازد، شـاید وسـایل مـدرن باشـند، اما 
یـک فرمـول خـاص وجـود دارد. ایـن وسـایل مدرن، 
بـه  انـد.  متدولوژیـک  بلکـه  نیسـتند؛  ایدئولوژیـک 
عبـارت دیگـر فلسـفه مـدرن حاکم نیسـت«. نویسـنده 
عامـل  را  اسـالم  شـریعت  مباحـث،  ایـن  عمـق  در 
پیشـرفت تمـدن اسـالمی مـی دانـد و نقـش پیشـوایان 
بـه تفصیـل  دیـن را در فرهنـگ سـازی و از اجمـال 

رسـیدن اسـالم مـی خوانـد.

معرفی کتاب: نمازشب خوان داریم؛ فرهنگ شناس 
نداریم

بررسی دوره های تاریخی تهاجم فرهنگی بعد از 
انقالب اسالمی :

دین ها یکی پس از دیگری آمدند. دین حضرت موسی 
ای  بازیچه  و  باخت  رنگ  کم  کم  معجزه  همه   آن  با 
کردن  زنده  با  مسیح  یهود.حضرت  قوم  دستان  شد،بر 
مردگان نیز کاری از پیش نبرد و بعد از او مسیحیت هم 
رنگ یهودی بودن به خود گرفت.آنقدر این کار را ادامه 
دادند تا رنگی از دیندر میان نماند.دیگر خبری از خالص 
اینکه  تا  خدا.  جز  بود،به  چیز  نبود.همه  خدا  برای  شدن 
پیامبر رحمت مبعوث شد، این بار دیگر خبری از معجزه 
زنده  از  خبری  نبود،دیگر  سحروجادو  جنس  از  هایی 
میخواهد  او  بزرگتر،  بسیار  بلکه  نیست.  مردگان  کردن 
عشق  راه  میخواهد،  کند.  خالص  خدا  برای  هارا  قلب 
قرآنی  بود.  قرآن  او  معجزه  تمام   بفهماند.  را  زندگی  و 
و  حقیقت  و  کند  می  زنده  را  ایی  مرده  حرفش  هر  که 
باطلیت را نشان میدهد،راه و رسم رسیدن ب خدا را جز 
به جز  بیان میکند. معجزه ایی از جنس فرهنگ، معجزه 
ایی به نام کالم. پیامبر در کل شصت و سه سال زندگی 
اش،تمام تالشش این بود،که ما بفهمیم و درک کنیم،که 

حق و باطل چیست و راه کجاست ... 

.اما حاال بعد از هزازو چهارصدسال چه داریم ! بگذارید 
میکنیم،  فکر  انسانها  ما  فکر،  کنیم،  باز  را  ای  مسئله 
خودمان  زندگی  جهت  و  فهمیم  می  افکارمان  براساس 
ایی  کلمه  وقتی  است،  کلمه  فکر  میدهیم،ابزار  تغییر  را 
مفهوم  که  زمانی  نیست،و  هم  فکری  نباشد  میان  در 
اشتباه  یا  و  کنیم  فکر  نمیتوانیم،  عمال  ندانیم  را  کلمات 
فکر میکنیم. در قرآن تحریفی از لحاظ ظاهری رخ نداده 
خراب  کاررا  ما  است،ولی  آن  حافظ  خداوند  که  چرا 
کردیم،آری من و تو که هنوز معنی کلمات را درست 
نمیدانیم! من و تو که هنوز از حقیقت خبر نداریم.قرآن 
کلمه است.ولی ما معنی آن را تغییر دادیم این تغییر یعنی 
دیگر خبری از مفهوم اصلی نیست، به نحوی که همه چیز 
را به التقاط کشیدیم. دیگر قرآنی فکر نمیکنیم در واقع 
شغاف،  صدر،  تفاوت  کنیم  فکر  قرآنی  نمیتوانیم  دیگر 
از آنها برداشت  قلب و فواد در چیست؟ و چه مفهومی 
میشود؟...به این کلمات و مثال توجه کنید )بر گرفته از 
دروس اندیشکده یقین(1.ساحت انسان در قرآن،به چهر 
بخش تفکیک میشود؛صدر، شغاف ،قلب و فواد. در واقع 

ساحت معنوی انسان هم چون پیازی با چهار الیه ی صدر 
و شغاف وقلب و فواداست

1.1.حالت صدر
انسان یا در حزن و اندوه است و حالتی غمگین دارد.ویا 

در فرح ونشاط و شادی است
1.2.حالت شغاف

حالت  یا  خود  پیرامون  افراد  و  اشیاء  با  نسبت  در  انسان 
خوش آیند دارد و یا حالت بد آیند

1.3.حالت قلب 
سمت  به  گاهی  زمین،که  ی  کره  انسان،مانند  قلب 
خورشید می چرخد و از نور آن بهره می برد  و گاهی 
پشت به خورشید در تاریکی فرو میرود،گردونه ای است 
که گاهی نور ایمان به آن می تابد و گاهی نیز در تاریکی 

کفر می ماند.گاهی در شک است و گاهی در یقین.

1.۴.حالت فٌواد
ادراکی  اوست؛نظام  درون  گوش  و  انسان،چشم   فٌواد 
منحصر به فردی که در هر کسی به فعلیت نمی رسد.تنها 
را  تقوا می ورزند،این ساحت وجودی خود  کسانی که 

می توانند فعال کنند  
این توضیحات در واقع، تنها مقدمه و توضیح مختصری 
مراجعه    kadamaei.ir سایت  به  میتوانید   شما  بود... 
کنید واین مطلب را کامل دریافت کنید برای قرآنی فکر 
کردن الزم است مفاهیم را درست بدانیم مثال همین کلمه 
ی قلب، که به کلمه بیمارستان اضافه شده است و در این 
دوران دیگر، بیمارستان قلب داریم! اینگونه است که از 
معنای حقیقی جدا شدیم، حال شاید کسی بگوید مردم 
مفهوم  آیا   میدانند،ولی  را  قلب  آن  و  قلب  این  تفاوت 
با  را  بهترین وضعیت قلب  میدانند! در  نیز  را  حقیقی آن 

دل اشتباه میگیرند...
مفاهیم  به  هنوز  که  زیادند؛  جامعه  در  کلمات  اینگونه 
بدانیم  ایم حتی  نخواسته  یا  ایم،  نیافته  حقیقی آن دست 
، مثال حکیم ، حیا، حجاب، عزت و... اگر مفهوم حقیقی 
آنهارا بدانیم شاید جهت زندگیه خودمان را کمی تغییر 

دهیم
مورد  در  نمیشود، حتی  اینجا ختم  به  تنها  اشتباهات  این 
علوم غربی نیز دچار اشتباه شدیم، هنوز که هنوز است، 
 ، دموکراسی   ، لیبرالیسم  مفهوم  حسابی   و  درست 

سکوالریسم و... را نیز نمیدانیم.
باشیم  جو  دانش  که  است،  قرار  یا  هستیم  دانشجو  ما 
مسائل  به  دیگر  که  باشد  این  در  شاید  بقیه  با  ما  تفاوت 
سطحی نگاه نکنیم و کمی هم به عمق مسائل توجه داشته 

باشیم .

سجاد جلیلیان

دنیا جایگاه چه افعالی است؟

تکنیک های عملیات روانی در 
حوزه رسانه و خبر

نویسنده: احمد قدیری ابیانه
انتشارات: دانشیاران ایران

مباحث جنگ نرم در دو حوزه ی ذهنی )مهندسی 
سطح  سه  در  و  رفتار(  )مهندسی  عینی  و  پندار( 
تکنیک  و  )راه(  تاکتیک  )هدف(،  استراتژی 
)روش( قابل بررسی است. توضیح آنکه کارکرد 
تأثیرگذاری  با  ابتدا  که  است  این  خبر  و  رسانه 
شکل  را  تفکر  سازی،  انگاره  و  افراد  ذهن  بر 
فعلیت رساندن  به  قابلیت  و در حوادثی که  داده 
را  )عمل(  عینیت  به  )نظر(  ذهنیت  تبدیل  و  آن 
دارد، رفتار را سازماندهی می کند؛ همچنان که 
را  هدف  های  کشور  در  مختلف  های  انتخابات 

باید محمل اصلی این ظرفیت سازی دانست.

جین  پرهیز  خشونت  کنش  فرمول   1۹۸ چنانچه 
شارپ معطوف به این حوزه )سازماندهی رفتار( 
است و جالب آنکه هم اکنون در حوزه ی جنگ 
اگر  ها  سخنرانی  و  جزوات  کتب،  اغلب  نرم، 
و  کلی  امور  و  بصیرت  فعل  َصرف  به  معطوف 
عینی  رویکرد  به  ناظر  تنها  نباشد،  کاربردی  غیر 
رویکرد  در  و  است  براندازی(  های  )تکنیک 
به  بیشتر  روانی(  عملیات  های  )تکنیک  ذهنی 
مبحث  تا  شود  می  پرداخته  سینما  چون  مسائلی 

رسانه و خبر.

هرچند  دانیم  می  که  همانطور  خصوص  این  در 
سینما نقشی اساسی در مقوله ی جنگ نرم دارد اما 
کارکرد آن - به دالیلی چون پروسه ی طوالنی 
روز-  مسائل  به  مستقیم  پرداخت  عدم  و  ساخت 
تنها معطوف به زیر ساخت های فکری است و در 
ایجاد  به دلیل عدم توان  نرم،  براندازی  پروژه ی 
کنش واکنش های سریع، کاربرد چندانی ندارد.

عملیات  تکنیک   ۸۸ نوشتار  این  در  روی  این  از 
خبر  و  رسانه  ی  حوزه  در  استفاده  مورد  روانِی 
ارائه و تشریح شده که نام گذاری آن با رعایت 
با  به نحوی که  تبادر صورت گرفته است؛  اصل 
به  التزام  بدون  تکنیک،  یک  چیستی  سنجش 
اندیشمندان غربی، آنچه  انتخابی  اسامی  استعمال 
بیش از همه مخاطب را از یک کلمه به مفهوم آن 
می رساند، انتخاب گشته و از این روست که از 
استفاده از عباراتی چون »سیب زمینی داغ« پرهیز 
شده و این به جز مواردی است که اساساً از دید 
مغفول  حوزه  این  خارجی  و  داخلی  متخصصین 
مانده که نگارنده بر اساس واقعیت های موجود، 
آن تعداد را نیز -که اکثریت قریب به اتفاق )بیش 
از ۷۰( تکنیک های ارائه شده را در بر می گیرد- 

احصاء و تئوریزه نموده است.

با این توضیح آنچه محتوای این کتاب را تشکیل 
دنیا  در  که  است  موضوعی  همان  برآیند  داده، 
که  شود  می  برده  نام  پروپاگاندا  عنوان  با  آن  از 
پانزده  ترفند های خبری،  بیان  بر  اینجا عالوه  در 
راهکار عینی و عملی مقابله و مصونیت در برابر 
های  بحث  از  فراتر  مطلب،  تا  شده  ذکر  نیز  آن 
نظری، ابزاری برای استفاده و به کار گیری اصول 

را توسط مخاطب فراهم آورده باشد

خانواده سواد رسانه ای و
 رسانه های دیجیتال

نویسنده: سید محسن میر بهرسی
انتشارات: خبرگزاری فارس

درباره کتاب خانواده سواد رسانه ای و رسانه های 
دیجیتال

مفاهیمی چون  با  را  ما  پیش رو دارید  کتابی که 
هرزنامه ،فیشینگ،ویروس رایانه ای،ارتباط فیس 
آشنا  اینترنتی  کالهبردی  و  بوکی،خریدآنالین 

میکند.

در ســال 13۸۸ کــه دکتــر حســن عباســی از عمــق نفــوذ 
آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا در شــبکه هــای اینترنــت 
و ارتباطــی خبــر داد کمتــر کســی فکــر مــی کــرد ایــن 
صحبتهــا تــا بــه ایــن حــد حقیقــت داشــته باشــد. بخشــی 
ــده را  ــان ش ــاه ۹۰ بی ــه در مهرم ــا را ک ــن صحبته از ای

مــرور مــی کینــم:
جهــان  در  اینترنــت  مالــک  کــه  می کنــم  »تأکیــد 
همیــن ســازمان NSA یعنــی آژانــس امنیــت ملــی 
متحــده  ایــاالت  ملــی  امنیــت  آمریکاســت.آژانس 
ــنگتن  ــهر واش ــور، در ش ــاده بالتی م ــار »ج ــکا کن آمری
دیســی« در زیــر زمیــن، تأسیســات عظیمــی ایجــاد 
کــرده اســت کــه در مقابــل حمــالت اتمــی مقــاوم 
اســت و آنجــا بــه نوعــی مغــز جهــان را بــه وجــود آورده 
اســت. ایــن مرکــز 3 میلیــارد پیــام ســایبری را در روز بــه 

دقــت رصــد می کنــد. 

 ساخنمان سازمان NSA در شهر واشنگتن دیسی 
امریکا

شــبکه اینترنــت کامــاًل تحــت کنتــرل و رصــد ســازمان 
امنیــت ملــی آمریــکا اســت و اینکــه عــده ای در داخــل 
ــای  ــه فض ــت ب ــه دول ــد ک ــراض می کنن ــا اعت ــور م کش
اینترنــت، امنیتــی نــگاه می کنــد اشــتباه اســت زیــرا 
واقعــاً آمریــکا از طریــق ایــن شــبکه همــه مــا را کنتــرل 
ــادگان تحــت فرماندهــی اوســت  می کنــد و همچــون پ
و رئیــس ایــن پــادگان یــک ژنــرال در نیــروی دریایــی 
آمریکاســت کــه بــه وزارت دفــاع آمریــکا مأمــور 
می شــود، بنابرایــن بایــد بدانیــم رئیــس ایــن شــبکه 

ــی اســت.  یــک نظام

ــکل  ــال 1۹۵3 ش ــوان NSA در س ــت عن ــازمانی تح س
ــک  ــه ی ــه مثاب ــت را ب ــان، اینترن ــت. NSA در جه گرف
شــبکه عصبــی بــرای جهــان بوجــود آورد کــه بــه 
ــر  ــد، ه ــای جدی ــاوری ه ــروز فن ــور و ب ــا ظه ــج ب تدری
گونــه تبــادل پیــام و اطالعــات در جهــان از طریــق 
هرگونــه  و  پذیــرد  صــورت  اینترنــت  شــبکه  ایــن 
مغــز  طریــق  از  نیــز  اینترنــت  در  اطالعــات  تبــادل 
در  موجــود  امنیتــی  و  مخابراتــی  جهان)تجهیــزات 

آمریــکا( عبــور کــرده و پــردازش گــردد.
 

NSA تمامــی پیــام هــا، تراکنــش هــا، تبــادل اطالعــات 
ــق  ــت و از طری ــق اینترن ــان را از طری ــطح جه و  در س
ســوپر کامپیوتــر هــای موجــود در بســتر ســازمانی خــود 

کنتــرل و پــردازش مــی نمایــد.
جهــان امــروز دارای مغــزی اســت کــه تمــام اطالعــات 
ــب  ــا در قال ــود. م ــرل می ش ــردازش و کنت ــا پ در آن ج
همیــن  بــه  مربــوط  اطالعــات  کتــاب،  جلــد   3۰۰
ــی و  ــتگاه های امنیت ــه دس ــرده و ب ــاده ک ــوع را آم موض
ــات  ــس از انتخاب ــع پ ــم. وقای ــه داده ای ــاز ارائ تصمیم س
ــوک  ــس ب ــر و فی ســال ۸۸ و روشــن  شــدن نقــش تویت
ــکار  ــمن را آش ــدای دش ــی و پروپاگان ــایعه پراکن در ش
ــی  ــات ســازمان های امنیت ــد از حــوادث انتخاب کــرد، بع
کشــور خواســتند مســئله نفــوذ در ایــن حــوزه را بررســی 
 NSA کنیــم لــذا در کمتــر از ۴۵ روز ســاختار ســازمان
ــه  ــان ب ــایبری جه ــتم س ــز سیس ــب مغ ــوان قل ــه عن را ب
ــم و در  ــه کردی ــت تهی ــک اینترن ــوان صاحــب و مال عن
طی 2 ســال گذشــته حــدود 1۰۰ ســخنرانی دانشــگاهی، 
ــن کردیم.آنچــه  ــن موضــوع تبیی ــی خــود را از ای نگران
ــت  ــن اس ــت، ای ــده اس ــی بن ــب نگران ــروز موج ــه ام ک
ــوزه  ــی در ح ــترده ای از بی اعتنای ــوع گس ــا ن ــا ب ــه م ک
فضــای ســایبری از ســوی مســئوالن مواجــه هســتیم 
بایــد فضــای ســایبر حضــور داشــته  مــا  در حالــی 

باشــیم.«)خبرگزاری فــارس(

ایــن  اگــر  مکتــوب  و  مجــازی  هــای  رســانه  اگــر 
صحبتهــا را بــاور مــی کردنــد انعکاســی در رســانه 
ــره میکننــد ،  هایــی کــه بــرای تــرک دیــوار خبــر مخاب
پیــدا میکــرد . حتــی دکتــر حســن عباســی در برنامــه دو 
نیــم ســاعت شــبکه خبــر در ســال ۹۰ بــا موضــوع امنیــت 
در فضــای ســایبری اظهــار داشــت کــه موبایــل اســتفاده 
ــت  ــان در اینترن ــخصی ایش ــات ش ــد و اطالع ــی کن نم
نــگاه  و  قضــاوت  در  اســت.  مخــدوش  یــا  نیســت 
عــرف امــروز جامعــه  ،  نداشــتن موبایــل و گوشــی 
هوشــنمد و عــدم اســتفاده شــخصی در اینترنــت تحجــر 

ــذا ایشــان را  و  ســختگیری افراطــی  بنظرمــی رســد و ل
ــه  ــم توطئ ــان توه ــز قربانی ــردازان و نی ــه پ یکــی از نظری
ــد. ایشــان و همــه کســانی )عمــدا از طبقــه  مــی خواندن
ــن  ــز بدبی ــه چی ــه هم ــه ب ــه( ک ــی جامع ــی و مذهب انقالب
ــتکبرین  ــروز را مس ــان ام ــه  جه ــد ک ــتند و معتقدن هس
ــم  ــد و نظ ــب اداره میکنن ــگ و فری ــی  از نیرن ــا انبوه ب
نویــن جهانــی محصــول اتــاق هــای فکــر مســتکبرین و 
ــتعماری  ــای اس ــه ه ــوه نقش ــن انب ــت و ای ــا اس ابرقدرته
ــاختارهای  ــی س ــا و در تمام ــر دنی ــبانه روز در سرتاس ش
و حتــی محصــوالت  سیاســی  اجتماعــی  اطالعاتــی 

ــت. ــازی اس ــاده س ــال پی ــک در ح تکنولوژی
ــا  ــاعت ب ــم س ــه دو نی ــی در برنام ــن عباس ــر حس  دکت

امنیــت در فضــای سایبری-شــهریور ۹۰ موضــوع 

تفســیر  و  نــگاه  در  امــروز  جهــان  بــه  نــگاه  ایــن 
غربگرایــان و تجددخواهــان وطنــی تفکراتــی اســت 
ــکار  ــر و اف ــانه تحج ــد. نش ــر میکن ــی را زه ــه زندگ ک
ــه و  ــر در اداره جامع ــن فک ــط ای ــت. و بس ــی اس طالبان
سیاســت باعــث عقــب ماندگــی و انــزوا و خــارج شــدن 
ــان  ــای جه ــا معیاره ــعه ب ــد و توس ــدار رش ــه از م جامع
ــا جهــان میشــود. مــدرن میشــود. باعــث ایجــاد تنــش ب

باعــث قطــع رابطــه بــا کشــورهای بــه اصــالح پیشــرفته 
ــود. ــی میش غرب

در کالم روشــنفکران و سیاســیون غربگــرا واصــالح 
و  امــروز  جهــان  بــه  نــگاه  ایــن  مضــرات  طلــب 
کشــورهای غربــی و در راس آنهــا امریــکا باعــث عــدم 
ــش  ــاد و تن ــدم اعتم ــن ع ــود و ای ــا میش ــه آنه ــاد ب اعتم
و بدبینــی توهمــی باعــث عــدم اســتقبال از شــرکت 
هــای بیــن المللــی و چندملیتــی و عــدم ســرمایه گــذاری 
خارجــی میشــود و در نتیجــه رشــد و توســعه اقتصــادی 
و رفــاه در کشــور حاصــل نخواهــد شــد.پس راه کســب 
ــذت ،  ــاه و ل ــف رف ــا تعری ــان ب ــرای ایرانی خوشــبختی ب
ــا هضــم شــده  ــت ب ــدون عــزت و هوی ــه بشــرط ب و البت
ــن،  ــره ، ژاپ ــت.مانند ک ــرب اس ــوی غ ــگ دنی در فرهن

و... مالزی،عربســتان 
ــای  ــور اق ــس جمه ــاور ریی ــه مش ــرازی از  مقال ــه ف . ب
شــدن،  جهانــی  و  »ایــران  مقالــه  در  القلــم  ســریع 
ــدن  ــی ش ــد:» جهان ــه فرمایی ــا و راه حل ها«توج چالش ه
یــک جریــان و فرآینــد نیســت. منطــق کانونــی آن یعنی 
نوســازی مبتنــی بــر علــم و صنعــت و نــوآوری از قــرن 
هفدهــم شــروع شــده اســت. ... غــرب جغرافیــای اصلــی 
ایــن جریــان خطــی چنــد قــرن بــوده کــه بــه تدریــج از 
قــرن نوزدهــم و بــه طــور گســترده ای از نیمــه دوم قــرن 

ــت.«   ــه اس ــان را در برگرفت ــتم، کل جه بیس
ــت  ــگ و حاکمی ــی ســنتی فرهن ــه معان ــاره ب » اگــر دوب
ــی و  ــض سیاس ــم، تناق ــی برگردی ــه ایران ــی در جامع مل
ــدن  ــی ش ــد جهان ــی فرآین ــی و منطق ــی مفهوم رویاروی
ــن  ــه همی ــرد. ب ــم ک ــدا خواهی ــف را پی ــن تعاری ــا ای ب
ــل، تعاریــف ســنتی سیاســت و فرهنــگ در کشــور  دلی
مــا نیازمنــد تغییراتــی هســتند تــا جهانــی شــدن در 
مجموعــه فرآینــد مملکــت داری در ایــران، امــری 
ــی منطقــی تلقــی گــردد.«  ــر و حت واقعــی، اجتناب ناپذی

)ص2۶-2۵(
» اگــر نخبــگان سیاســی یــک کشــور تصمیــم گرفتنــد 
تــا از مخــزن ثــروت، کار، فــن آوری و توانایــی جهانــی 
بهره بــرداری کننــد، بــه لحــاظ سیاســی بایــد بــا آن 

ــند.« )ص۴۹( ــو باش ــگ و همس هماهن
محمود سریع القلم-مشاوره رییس جمهور

و البتــه از مهمتریــن موانــع فکــری همســو شــدن و 
ــی  ــرای دسترس ــی ب ــی و فرهنگ ــدن سیاس ــگ ش هماهن
ــا و زرســاالران یهــود تفکــر  ــه خزایــن امریــکا و اروپ ب
اســتکبار ســتیزی، تنــش زایــی با ظالمــان و جنایتــکاران، 
ــت و  ــرن اس ــاد ق ــزرگ و ام الفس ــیطان ب ــا ش ــارزه ب مب
یــک کالم تفکــر اســالم نــاب امــام خمینــی)ره( اســت.

از زمــان صحبــت هــای حســن عباســی دربــاره در 
اجتماعــی  هــای  شــبکه  و  اینترنــت  داشــتن  اختیــار 
و  هــا  وبکــم  تصویربــرداری  و  مکالمــات  شــنود  و 

ارتباطــات  و  مکالمــات  محتــوا  تمــام  از  جاسوســی 
دهکــده جهانــی توســط ســازمان NSA تــا امــروز 
ــوان شــیطان  ــکا بعن ــل رســوایی جاسوســی امری کــه طب
ــدا در  ــه ص ــدرن ب ــای م ــم دنی ــتکیر اعظ ــزرگ و مس ب
آمــده اســت  بــاز هــم رســانه هــای داخلــی در ســکوتی 
ــه اند.ســالها اســت کــه مطبوعــات  ــرو رفت ــز ف بهــت امی
ــگاران و  ــه ن ــندگان و روزنام ــوه نویس ــره ای و انب زنجی
مترجمــان و شــبه روشــنفکران )و طیــف سیاســی آنهــا 
بــه نــام اصــالح طلبــان( کشــور ســعی بــر تطهیــر افــکار 
ــور  ــی کش ــکار عموم ــرای اف ــرب ب ــای غ ــال دنی و اعم
داشــتند و ســعی بــر ترســیم جهانــی عــاری از توهمــات 
ــران و  ــک رهب ــورد و ایئدلوژی ــی م ــای ب ــوظن ه و س
متفکــران انقالبــی و مذهبــی کشــور بــرای مــردم کشــور 
از طریــف روزنامــه هــا و مجــالت و فیلــم هــا و کتابهــا و 

ــد. ــته ان ــود داش ــاالت خ مق
امــا اکنــون کــه کشــورهای اروپایــی بعلــت جاسوســی 
امریــکا از مکالمــات سیاســیون و مــردم کشورشــان 
پیگیــر شــکایات خــود از امریــکا هســتند و اکنــون 
کــه اســناد ادوارد  اســنودن کارمنــد ســابق ســازمان 
ــکا گواهــی ســالها جاسوســی  اطالعــات مرکــزی آمری
گســترده شــیطان بــزرگ و ام الفســاد جهــان امــروز  
اســت بــه یــاد بیاوریــم نــگاه حکیمانــه و فراســت باطــن 
بیــن بنیانگــذار انقــالب اســالمی امــام خمینــی)ره(  : مــن 
ــد ـ  ــد بخوابن ــی کــه می خواهن ــا وقت شــنیدم کــه گرگه
ــم  ــه ه ــد ـ رو ب ــد بخوابن ــتند و می خواهن ــت هس جمعی
ــدام  ــچ ک ــود، هی ــره می ش ــک دای ــی ی ــد، یعن می خوابن
پشــت بــه هــم نمی کننــد بــرای اینکــه اگــر پشــت 
بکننــد می ترســند آن یکــی بخــوردش. ایــن ابرقدرتهــا 
ایــن طــوری هســتند. (صحیفــه امــام خمینــی ، جلــد 1۷ 

، صفحــه 3۸۴ (
مروری بر این رسوایی تاریخی داشته باشیم:

»نشــریه گاردیــن بــار دیگــر بــر اســاس مســتندات 
جدیــد ادوارد اســنودن، کارمنــد ســابق آژانــس امنیــت 
ملــی آمریــکا ، فــاش کــرد : مقامــات کاخ ســفید، 
ــکا شــماره  ــاع و وزارت امــور خارجــه آمری وزارت دف
ــی  ــت مل ــس  امنی ــه آژان ــان را ب ــران جه ــای رهب تلفن ه
ایــن کشــور داده انــد و ” ان اس آی ”  نیــز شــماره 
تلفنهــای  3۵ تــن از رهبــران جهــان را شــنود مــی کــرده 

ــت . اس
فرانســوا اوالنــد رئیــس جمهــور فرانســه درپــی اتهامــات 
مبنــی بــر جاسوســی تلفنــی امریــکا از میلیونهــا شــهروند 
ــاره  ــن ب ــت در ای ــا خواس ــاراک اوبام ــوی ، از ب فرانس

توضیــح دهــد.
ادوارد اســنودن ،از شــنود مکالمــات تلفنــی شــهروندان 
آمریکایــی ، ســران و همچنیــن ســفارتخانه کشــورهای 

مختلــف در واشــنگتن پــرده برداشــت  .

 ادوارد اسنودن- کارمند سابق سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا

پیــش از ایــن نیــز مطبوعــات مکزیــک حقایقــی را فــاش 
ــر ایــن کــه آژانــس امنیــت ملــی  ــی ب ــد مبن کــرده بودن
امریــکا از نــرم افزارهــای ویــژه ای بــرای جاسوســی 
اســتفاده  التیــن  امریــکای  از کشــورهای  برخــی  از 

اســت. می کــرده 
پارلمــان اروپــا بــه تعلیــق توافــق تبــادل اطالعــات 
بین بانکــی(  انتقــاالت  جهانــی  اتحادیــه  ســوئیفت) 
بــا آمریــکا رای داده اســت. ایــن پارلمــان پــس از 
از  اخیــر  جاسوســی های  افشــای  کــه  نگرانی هایــی 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا ایجــاد کــرده بــود اقــدام بــه 
ــل اعتمــاد اســت« پیــام  ایــن کار کــرد. »آمریــکا غیرقاب
نخســتین واکنــش رســمی »آنــگال مــرکل« صدراعظــم 
ــی وی از ســوی  ــر شــنود مکالمــات تلفن ــه خب آلمــان ب
ــگال  ــن آن ــود. همچنی ــکا ب ــی آمری ــت مل ــس امنی آژان
مــرکل ضمــن انتقــاد از آمریــکا خواســتار امضــای 
ــنگتن  ــا واش ــس ب ــن- پاری ــان برلی ــه می ــک توافقنام ی
دربــاره عــدم جاسوســی از یکدیگــر شــد و تاکیــد 
کــرد جاسوســی از دو متحــد بســیار نزدیــک واشــنگتن 
ــد  ــوی لومون ــود.روزنامه فرانس ــف ش ــد متوق ــریعا بای س
ــکا از  ــی آمری ــس امنیــت مل ــز گــزارش داد کــه آژان نی
۷۰.3 میلیــون تمــاس تلفنــی فرانســوی هــا در فاصلــه 1۰ 
ــی  ــه 2۰13 جاسوس ــا ۸ ژانوی ــته ت ــال گذش ــامبر س دس
کــرده اســت. بــه نوشــته ایــن روزنامــه، شــماری از 
افــرادی کــه هــدف جاسوســی بوده انــد، هیــچ ارتباطــی 
ــه  ــه ای ب ــا برنام ــدام ب ــن اق ــته اند.. ای ــم نداش ــا تروریس ب
ــب  ــت و در قال ــه اس ــورت گرفت ــام »۹۸۵D-US« ص ن
آن از پیام هــای متنــی نیــز جاسوســی شــده اســت.لوموند 
ــا از  ــز از جاسوســی گســترده آمریکایی ه ــل از آن نی قب
شــبکه اینترنــت در فرانســه خبــر داده بــود کــه از جملــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــه ش ــوان ب ــی می ت ــداف جاسوس اه
ــرد. ــاره ک ــی اش ــات بانک ــر و اطالع ــوک، توییت فیس ب

رســانه های برزیــل اســنادی را فــاش کردنــد کــه نشــان 
مــی داد ایــاالت متحــده از ارتباطــات رســمی دیلمــا 
روســف)رئیس جمهــور برزیــل(، مشــاوران نزدیــک بــه 
ــراس« جاسوســی  ــن شــرکت نفــت »پتروب وی و همچنی

کرده انــد. 
اســنودن در مــاه ژوئــن  2۰13 اطالعــات فــوق محرمانــه 
برنامــه جاسوســی  دربــاره  را  طبقه بنــدی شــده ای  و 
و  روزنامــه گاردیــن  اختیــار  در   )PRISM پریــزم) 
ــازمان  ــه س ــن برنام ــق ای ــرار داد. طب ــت ق ــنگتن پس واش
قانونــی  ایــن اختیــار  ایــاالت متحــده  امنیــت ملــی 
را داشــته تــا بــدون نیــاز بــه حکــم قضایــی، اقــدام 
و  تلفنــی  مکالمــات  ایمیل هــا،  از  جاسوســی  بــه 
کند.اســنودن  آمریکایــی  شــهروندان  پیامک هــای 
ــن اســناد را نشــان دادن همــکاری   هدفــش از انتشــار ای
از جملــه  نزدیــک غول هــای تکنولوژیــک جهــان، 
گــوگل، فیــس بــوک و مایکروســافت بــا نهادهــای 
اطالعاتــی در ایــاالت متحــده در ســه ســال گذشــته 

ــود.  ــته ب دانس
ــا  ــن ب ــش از ای ــز پی ــس« نی ــپانیایی »ال پایی ــه اس روزنام

ــزارش  ــپانیا گ ــی اس ــل امنیت ــارات محاف ــه اظه ــتناد ب اس
میلیو ن هــا  اســپانیا  بــود، پیش بینــی می شــود در  داده 
مکالمــه تلفنــی شــنود شــده و در مــورد میلیون هــا 
ــت.  ــه اس ــام گرفت ــی انج ــز جاسوس ــل و SMS نی ایمی
ــل ،  ــه ایمی ــوط ب ــکا اطالعــات مرب ــه می شــود آمری گفت
ــط و  ــز ضب ــپانیا را نی ــران اس ــر کارب ــوک و توییت فیس ب

ــت.  ــوده اس ــردآوری نم گ
 

ــه  ــام »S2C32« ک ــه ن ــدی ب ــره واح ــار منتش ــق اخب طب
ــیاری از  ــرکل و بس ــای م ــن ه ــوده تلف ــا ب ــئول اروپ مس
ــر اســاس  ــی را شــنود کــرده اســت. ب شــخصیت اروپای
ــای  ــال 2۰1۰، واحده ــخ س ــه تاری ــه ای ب ــند محرمان س
 1۹۷۰ دهــه  پایانــی  ســال های  در  کــه  مشــابهی 
پایه گــذاری شــده اند، در ۸۰ نقطــه مختلــف جهــان 
جاسوســی  آمریــکا  اطالعاتــی  دســتگاه های  بــرای 
می کننــد. در ایــن میــان 1۹ پایــگاه در قــاره اروپــا قــرار 
داشــته و در پاریــس، مادریــد، رم، پــراگ و ژنــو مســتقر 

ــند.  ــی باش م
آژانــس  اطالعــات  افشــاگر  اســنودن،  ادوارد  خــود 
»آژانــس  کــه  اســت  گفتــه  امریــکا  ملــي  امنیــت 
ــه  ــت ک ــرده اس ــا ک ــالوده اي بن ــکا ش ــي امری ــت مل امنی
ــن  ــا چنی ــري شــود. ب ــز رهگی ــه چی ــد هم اجــازه مي ده
قابلیتــي بخــش اعظمــي از مکالمــات افــراد بــه صــورت 
ــدون هــدف گیــري در دســترس خواهــد  خــودکار و ب
بــود. نمي خواهــم در جامعــه اي زندگــي کنــم کــه 

چنیــن چیزهایــي را در درون خــود دارد.«
ــت  ــکا گف ــذاران امری ــي از قانون گ ــانچز، یک ــا س لورت
کــه افشــاي اخیــر جاسوســي هاي آژانــس امنیــت ملــي 
ــه  ــا« را ب از ســوي اســنودن تنهــا »قطــره اي از یــک دری

رخ کشــیده اســت.«

ــس  ــون کــه آشــکار شــده اســت کــه گــوگل ، فی اکن

بزرگتریــن  بزرگتریــن  و...بعنــوان  توییتــر  و  بــوک 
ــای  ــبکه ه ــن ش ــترده تری ــای IT و گس ــرکتهای دنی ش
ــکا  ــت امری ــوس دول ــرده و جاس َ ــازی ب ــی مج اجتماع
ــردم  ــات م ــنود مکالم ــناد ش ــه اس ــون ک ــد. اکن ــوده ان ب
ایــن جهــان مــدرن تکنولوژیــک توســط کدخــداو 
ــی از  ــت.اکنون یک ــده اس ــر ش ــش منتش ــاب طاغوتی ارب
صــد بــرگ رســوایی شــیطان بــزرگ منتشــر شــده اســت 
و بــه کارنامــه ســیاه و قرمــز دولــت امریــکا اضافــه شــده 
اســت بایــد از روشــنفکران وطنــی پرســید کــه بــه چــه 
ســخنی ایمــان میاوریــد؟ چــه زمانــی زمــان بیــداری از 
ــت؟  ــون اس ــالب و انقالبی ــدن انق ــم خوان ــم متوه توه
چــه زمانــی شــهامت آن را خواهنــد داشــت کــه  بجــای 
ــه  ــه ســبک زندگــی متوهمان ــه ب ــر و توصی ــغ ، تطهی تبلی
ــه  ــای مقلدان ــام ه ــاختارها و نظ ــدرن و س ــزی م و غری
و باطــل از دنیــای غــرب مــدرن اومانیســت ، عمــر 
ــناخت   ــرف ش ــش را ص ــان  خوی ــم و بی ــه ، قل ، اندیش
ــه  ــرح و نقش ــه ط ــروز  از جمل ــان ام ــخ جه ــات تل واقعی
ــرون  ــرای ب ــد و ب ــدرن بکنن ــای م ــی دنی ــان طاغوت ارباب
رفــت و غلبــه بــر این ســاختارها و سیســتم هــای طاغوتی 
بــه تــالش گــران فکــری فرهنگــی جبهــه مقــدس 
ــرای ایجــاد ســاختارها و  ــد و ب انقــالب اســالمی بپیوندن
نظــام هــای اقتصــادی و فرهنگــی توحیــد محــور مبتنــی 
بــر آموزهــای اســالم نــاب )قــران واهــل بیــت(  تــالش 
کننــد کــه غایــت و ماهیــت انقــالب جمهــوری اســالمی 
ــرای تنــش  ــه ب ــم اســت ن ــه از عال ــع فتن ــرای رف ــران ب ای

!NSA ــب ــی از صاح زدای
مجتبی جهان تیغ
1fanoos.ir

این روزها همه NSA  را الیک می کنند! شما چطور؟

قصد  موسی)ع(  حضرت  که  هنگامی 
تحت  منطقه  از  را  اسرائیل  بنی  داشت 
حاکمیت فرعون خارج کند، خداوند به 

او اینچنین خطاب کرد)1(:

شبانه  مرا  بندگان  گفتیم:(  او  )به  پس 
تعقیب  تحت  شما  که  زیرا  بده،  کوچ 

)فرعونیان( هستید. )23(
و دریا را آرام پشت سر بگذار، زیرا آنان 

لشکری غرق شده اند. )2۴(
دیواره  نیل،  کف  در  بکنید  را  تصورش 
های بلند آب در دو طرف، از یک طرف 

آن  آورتراز  دلهره   ، شدن  غرق  خطر 
لشکریان مجهز و غضبناک فرعون که از 
پشت سر دارد نزدیک می شود. در چنین 
فرماید  می  موسی)ع(  به  خداوند  حالتی 

که از دریا با خیال راحت  عبور کند. 

حالت  آن  در  اسرائیل  بنی  چون  چرا؟ 
بودند.  همراه  موسی)ع(  با  قدم  به  قدم 
و  بودند  حق  والیت  تحت  عبارتی  به 
و  دهد  می  بشارت  آنها  به  خداوند  لذا 
آرامشان می کند. طبق آیه ای که اشاره 
شد، از این فشارها نباید ترسید بلکه باید 

از اینکه در خط والیت نباشیم، از اینکه 
به  با مالکها و شاخصهایی که ولی خدا 
دستمان می دهد انطباق نداشته باشیم، از 
اینها باید بترسیم بقیه مسائل را خدا حل 

می کند.
جوش  و  آرامش  جماعت  ما  متأسفانه 
نیست.  تنظیم  خدا  ولی  با  خروشمان  و 
زمانی که از شبیخون فرهنگی و بسیاری 
ما  از  و  میکند  صحبت  دیگر  مسائل 
نگاهش  ماست  مثل  طلبد  می  تحرک 
می کنیم. وقتی هم می گوید آرام باشید 
امیدوار  آینده  به  نیفتاده،  خاصی  اتفاق 

باشید، هروله می کنیم.
فضای  کشور  روزهای  این  حکایت 
تحریمهای  است.  اینگونه  کشور 
نیروهای  های  ناجوانمردی  خارجی، 

داخلی  های  رسانه  فشار  داخلی،  سیاسی 
ارز،  و  اقتصاد  وضعیت  خارجی،  و 
فشار  مردم،  بر گرده  اقتصادی  فشارهای 
به سوریه و محور مقاومت و  همه جانبه 
را  ها  خیلی  که  است  مواردی  اینها  همه 
ببینیم  حال  کرده.  ناامید  احیاناً  و  نگران 

ولی خدا در این شرایط چه می گوید.

و  فراز  تاریخ خود  طول  در  امت  این   «
نشسته،  گل  به  گاهی  داشته؛  نشیبهائی 
با  گاهی  شده،  ذلت  دچار  گاهی 
مشکالت غیرقابل توصیفی مواجه شده، 
این  از  ناشی  این  گریبان شده؛  به  دست 
واقعاً  اگر  نشده.  کشتی  سوار  که  است 
متمسک بشویم، متوسل بشویم بر کشتی 
نجات اسالم، همراه پیغمبر باشیم، مسلماً 

طوفان  دریا  البته  ماست.  نصیب  پیروزی 
دارد،  مشکالت  دارد،  سختی  دارد، 
وقتی  اما  دارد،  بزرگ  هراسهای  گاهی 
خداست،  برگزیده ی  بنده ی  کشتیبان 
معصوم است، آن وقت دیگر بیمی وجود 

ندارد.)2(
 و من به شما عرض بکنم؛ با ثروت نیروی 
انسانی که امروز خوشبختانه کشور ما از 
از  آن برخوردار است، خواهیم توانست 
کنیم.  عبور  دشوار  گردنه های  این  تمام 
گردنه ها،  از  عبور  بدون  قله،  به  رسیدن 
ثروتی که  این  باطل است-با  یک خیال 
هم  انسانی،  ثروت  هم   - دارد  ما  کشور 
ثروت طبیعی - به توفیق الهی ملت ایران 
و  خطرناک  گذرگاه های  این  همه ی  از 
سخت  سرباالئی های  و  دشوار  پیچهای 

قله  به  ان شاءاهلل  و  کرد  خواهد  عبور 
خواهد رسید.)3(«
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باور  از  صراط  با  گفتگو  در  کوشکی  محمدصادق 
از  یکی  عنوان  به  مطالبات  به  سازان  برنامه  نداشتن 
نشدن مطالبات رهبری و بحق مومنین  اجرایی  دالیل 
از جمله  جامعه در دستگاههای متولی هنر در کشور 
این  باید  که  افرادی  افزود:  و  برد  نام  ملی  رسانه 
مطالبات را اجرا کنند باوری به این مطالبات ندارند و 
چون باور ندارند نمی توان انها را به با بخشنامه مجبور 

به اجرای این مطالبات کرد.

آیا  اینکه  پیرامون  صراط  سوال  به  پاسخ  در  وی 
یا  دارند  قبول  را  رهبری  مطالبات  مدیران صداوسیما 
خیر گفت: حداقل بخشنامه می کنند اما این اتفاق با 

بخشنامه رخ نمی دهد.
عمار  مردمی  جشنواره  به  اشاره  با  ادامه  در  کوشکی 
اضافه کرد: در شهرستانها برخی از هنرمندان با هزینه 
شخصی آثاری را در راستای مطالبات امام و رهبری 
مطالبات  بودن  حق  به  چون  کنند  می  تولید  نظام  و 
سازان  برنامه  از  بخشی  اما  دارند،  اذعان  رهبری 
صداوسیما مطالبات رهبری را قبول ندارند و همچنین 

دیدگاههایشان متفاوت است.

کار  سپردن  را  روند  این  پایان  راه حل  ادامه  در  وی 
به کاردان توسط مدیران صداوسیما دانست و افزود: 
هزینه  با  عمار  جشنواره  در  متعددی  سازان  برنامه 
پیگیری  را  رهبری  مطالبات  آثارشان  در  شخصی 
در  هنرمندان  این  از  باید  صداوسیما  مدیران  کردند، 

بدنه سازمان استفاده کنند.

برنامه ها در صداوسیما را  این  وی علت عدم توقف 
ارشد  مدیران  به  صداوسیما  مدیر  کرد:  بیان  اینچنین 
ارشد  مدیران  و  کند  می  ابالغ  را  رهبری  صحبتهای 
صداوسیما هم این بیانات را به برنامه سازان ابالغ می 
کنند، پس از ابالغ این بخشنامه برخی از برنامه سازان 
برنامه برای رسانه ملی جلوگیری  از تهیه  برای مدتی 
رهبری  بیانات  با  مغایر  طرحهایشان  چون  کنند  می 
کاهش  ملی  رسانه  بینندگان  تفاسیر  این  با  و  است 
ی  جلسه  در  ملی  رسانه  وقت  مدیر  و  کند  می  پیدا 
رفتن  باال  برای  راه حلی  سازان  برنامه  از  اندیشی  هم 
هایشان  آنها طرح  و  می خواهد  ملی  رسانه  بینندگان 
برنامه  این  که  می گویند  و  دهند  می  ارائه  دوباره  را 
ماهواره  بدتر در شبکه های  مراتب  به  با محتوایی  ها 
با ظاهری بهتر و به  ای اجرا می شود و ما می توانیم 
می  اینگونه  و  بسازیم  را  ها  برنامه  این  ابتذال  از  دور 
بیانات  از  زیادی  مدت  از  بعد  ها  طرح  این  که  شود 
رهبری همچنان مجوز ساخت گرفته و در رسانه ملی 

پخش می شوند.
مدیران  از  گفت:  صراط  خبرنگار  به  خاتمه  در  وی 
از  استفاده  جای  به  کنم  می  درخواست  ملی  رسانه 
افرادی  از  برنامه سازانی که حتی نماز هم نمی خوانند 
که زندگی شان را می فروشند تا فیلمی را در راستای 
نمایش  عمار  در جشنواره  تا  بسازند  رهبری  مطالبات 

داده شود استفاده کنند.

نقد و نظر:
برنامه سازان سیما مطالبات 

رهبری را بحق نمی دانند

نکته ای برای روزهای سخت؛ در میانه این تحوالت 
باید نگران چه باشیم؟

سرمایه فقط پول نیست!
 

اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوی 
باشیم و به طرف خودکفایی حرکت کنیم، 

این بهتر از این است که وابسته و مرفه باشیم.و 
مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای 

اسالمی و استقالل اقتصادی پیدا کنیم.

31 شهریور 13۶1
امام خمینی )ره(

بزرکترین انرژی ها با غنی سازی ذره ها به دست می آید.
این اساس »جمهوریت« اسالمی است.

آدم ها،  تک تک  مردم،  آحاد  یعنی  دینی  ساالری  مردم 
عظیم ترین  و  نیروها  باالترین  و  دارند  موضوعیت 
حرکت ها را با اقناع و اغناء همان ها می شود راه انداخت. 

کاری که امام در انقالب اسالمی کرد.
*

گردش  به  می کردیم  افتخار  که  سال هایی  تمام  در 
چشم  به  اتم های  را،  ماده  ذرات  که  سانتریفیوژهایی 
ضرورت  از  بودیم  غافل  می کنند؛  غنی  را  نیامدنی 
اقیانوس  قطره قطره  کنند  غنی  باید  که  سانتریفیوژهایی 

امت را، ذره ذره اجزاء جامعه را.
باید  هم  فرهنگ  چرخ  بچرخد.  باید  سانتریفیوژ  چرخ 
هم زمان بچرخد وگرنه گردش سانتریفیوژ را هم متوقف 

خواهد کرد.
فکر کردیم در اقتصاد کم آورده ایم و چرخ های اکونومی 
اما  کشیدند  را  هسته ای  ترمز  که  نچرخانده ایم  خوب  را 
اگر دقیق تر نگاه کنیم اصل ماجرا چیز دیگری است. این 
چرخ فرهنگ و هنر و رسانه بود که همپای سانتریفیوژها 

نچرخید و نه اقتصاد.
*

کار به جایی می رسد که رهبری انقالب خود یک تنه بار 
تبیین را به دوش می گیرد .

بیانیه  برای  نگفتن  تبریک  و  دشمن  زیاده خواهی  نقد 
دستگاه های  و  رسانه ها  تمام  در  پیشکش!  لوزانچای 
فرهنگِی عریض و طویل جمهوری اسالمی کسی نیست 
دهد.  توضیح  را  هسته ای  انرژی  کارکردهای  حتی  که 
از خود  برای آب شیرین کن ها را هم  ضرورت هسته ای 

رهبری باید بشنویم!
*

پای  به  را  اراک  سنگین  آب  که  ماست  سنگین  خواب 
لبخند باراک  می ریزد به این توهم که اوباماست!

مسلم  حق  که  می کند  جهاد  دارد  سفید  کاخ  کاکاسیاه 
ملت ایران را از حلقوم کنگره بیرون بکشد!

این سیابازی را موساد مگر باور کند.
*

بزرگترین انرژی ها با غنی سازی ذره ها به دست می آید.
این اساس فرهنگ است.

دیزنی  والت  تا  روزنامه ها  و  مدارس  از  آب،  طرف  آن 
بسیج می شوند برای غنی سازی.

فیلم  برای ساخت یک  فیلمساز مشهور و حرفه ای  اینجا 
بار  سه  می شود  مجبور  هسته ای  انرژی  به  راجع  داستانی 
تهدید  هنرپیشه ها  کند.  عوض  را  اولش  نقش  بازیگر 

می شوند !...
در همان سال هایی که رضایی نژادها و روشن ها جانشان 
اند،  زده  شلمچه  خط  به  و  گرفته اند  دست  کف  را 
سینماگرهای ما حتی حاضر نیستند برای یک وام قرض 
الحسنه هم تا اهواز بروند. چون لیلی با آنها نیست؟ یا آنها 

با لیلی نیستند؟
در بند این مباش که مضمون نمانده است

لیلی همیشه هست مجنون نمانده است!
*

جزم  عزم  مرتجع  روشنفکران  و  مدرن  گرایان  واپس 
کرده اند که برگردانند ملت را به دوران طالیی قاجار.
و تاب بخورند از سبیل عین الدوله ها و میرزاملکم ها.

سرجوخه های سپهبد رزم آرا؛ لولهنگ به دست دانشگاه 

به دانشگاه می روند به غارت غیرت.
زنده باد مظفرالدین شاه:  مشروطه خواه تحریم شکن.

کامل  چرخه  صاحب  و  فرنگ  با  قرارداد  دار  رکورد 
انرژی هسته ای در حرمسرا.

محبوب روشنفکرها و انگلیسی ها.
*زنده باد رضاخان میرپنج. معمار ایران مدرن با نمره2۰ 

در شهریور/2۰
به جهنم! فرستنده عشقی ها و گوهرشادی ها و مدرس ها و 

فرخی های دلواپس.
پرچمدار رفع تخاصم شیخ فضل اهلل ها و رئیس علی ها و 

میرزا کوچک ها و پسیان ها با جهان.
بازگشاینده درهای ایران به جهان آزاد.

بلبلی  راه رضایت روزولت. سوت  پیروزی چرچیل.  پل 
استالین

چرخ تاریخ باید بگردد و برگردد به دوره طالیی پوتین و 
شاپو! چکمه و دکولته.

با کشف حجاب آغاز می شود و  دوره دانش مدرن که 
اختراع آمپول هوا.

دوره فروغی ها و دکتر احمدی ها!
به  رسیدن  و  کهنه  روستای  نوستالژی  از  عبور  دوره 

یوتوپیای شهر نو.
سر تا پا آماده جشن اند دوباره تقی زاده ها. از فرق سر تا 

ناخن پا.
*

برای  که  است  این  مدرن  پست  واپس گرایان  پندار 
رضاخان  یک  فقط  قاجار  طالیی  دوران  به  بازگشت 

میرپنج +1 را کم دارند
ورود  برای  عقالنیت  منقل  بر  کند  دود  اسفند  سوم  که 

دوباره کدخدا.
می شود، می توانیم!

ما که مشروطه را به سردار سپه سپردیم و نهضت نفت را 
به یار غار ارنست پرون؛ چرا انقالب اسالمی را نتوانیم . .

دروازه  پشت   1  + پنج  شوید.  متحد  ایران  واپس گرایان 
است.

*
پنج +1 پشت دروازه است.

غواص ها از آسمان می بارند. با بشارتی در لحظه تاریخی!
تیر خالص زن ها گسیل می شوند.

فریاد  کردن  خفه  بعثی ها:  ماموریت  تکمیل  امید  به 
فرزندان خمینی: “حرف در دهان شهدا نگذارید. شهیِد 
آمریکا  بر  و مرگ  است! شهید کجا  مرده  خوب شهید 
با  نبرد  تسلیم  نه  سازش  نه  کجا!  مناالذله  هیهات  کجا! 

آمریکا کجا !”
است.  بیهوده  اما  می زنند:  وارونه  نعل  چی ها  مصادره 
نمی شود از دست های بسته غواص ها تسلیم بیرون کشید.

کماندوهای  پی درپی  شلیک های  است.  بیهوده 
واپس گرایی؛ تیراندازی میلیشیای روشنفکری از خاموش 

کردن فریاد فرزندان خمینی عاجز است.
وامانده اند  نوش  ترکمانچای  َگرد  گلستان  واپس گرایان 

در حمله برق آسای بسیجی های خمینی.
شر  کدخدا  آواکس های  که  بردند  گمان  سی سال 
چشم  است.  کرده  کم  را  خمینی  کمانگیر  آرش های 
و  شدند  غافلگیر  می گفت  کدخدا  دلباختگان  ظاهربین 

لو رفتند.
کهف  در  صبورانه  غواص ها  بود.  نرفته  لو  عملیات  اما 
شهادت کمین کردند تا در بزنگاه خط را بشکنند. آوار 

شوند بر سر دشمن.
خمینی دوباره کارخودش را کرده است.

 ”... توایم  سرباز  همه  “ما  هم  ملکوت  در  بسیجی هایش 
می گویند.

و  بایستند  سانتریفیوژها  که  مرده اند  شهدا  مگر 
واپس گرایان به تخت بنشینند؟

وحید جلیلی-ماهنامه راه

کمین در کهف شهادت و غافلگیری واپس گرایان مدرن
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