
آن روز که جوانان ما چه در قالب بسیج، چه در قالب سپاه یا 
دیگر نیروهای مسلح، وارد میدان شدند و فداکارانه جنگیدند، 
برای اکثرشان اهمیت مسأله معلوم بود؛ می فهمیدند از چه و 
مقابل چه کسی دفاع می کنند. آن هایی که کنار نشستند و 
تماشا کردند، این جای قضیه را کم داشتند و اهمیت موضوع 
تصرف  و  مرز  شکستن  فقط  مسأله،  نبود.  معلوم  برایشان 
قسمتی از خاک نبود. اوال مسأله ی عزت و شرف و شخصیت 
نویی  بود؛ ملتی که حرف  آبروی یک ملت مطرح  و هویت 
به  دست  جهان  مستکبران  همه ی  و  است  آورده  میان  به 
او خفه کنند  نو را در دهان  تا آن حرف  دست هم داده اند 
و نگذارند بیرون بیاید. ثانیا مسأله ی اسالم در میان بود. اگر 
ما در جنگ تحمیلی شکست خورده بودیم و دشمن ما به 
از  دنیا  نقطه ی  هیچ  در  اسالم  بود،  رسیده  خود  هدف های 
خجالت نمی توانست سر بلند کند و طرفداران اسالم، دیگر آن 
جان و نفس و روحیه را نداشتند تا بتوانند با داعیه ی اسالم، 
مطالبه ای را در فضای دنیا مطرح کنند. این گردن برافراشته 
را جوانان ما به وجود آوردند؛ می فهمیدند چه کار می کنند؛ 
لذا سختی ها برای آن ها هموار بود. شهید خرازی به رفقایش 
گفته بود: »من اهمیت نمی دهم درباره ی ما چه می گویند؛ 
او می دانست که  راضی کنم.«  را  من می خواهم دل والیت 
آن دل آگاه و بصیر، فقط به ایران، به جماران، به تهران و به 
مجموعه ی یک ملت نمی اندیشد؛ به دنیای اسالم می اندیشد 

و در ورای دنیای اسالم، به بشریت.
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به دنبال اصابت گلوله خمپاره

کـه  نرم افزارهایـی  و  برنامه هـا  کاربردی تریـن  از  یکـی 
ایـن روزهـا در سراسـر دنیـا تولیـد و اسـتفاده می شـود، 
ابتـدا  در  مسـیریاب ها  هسـتند.  مسـیریاب  برنامه هـای 
اغلـب  بودنـد کـه  ابتدایـی  برنامه هایـی بسـیار سـاده و 
شـامل یـک نقشـه بـود. نقشـه ای کـه نشـان مـی داد از 
نقطـه “الـف” بـه نقطـه “ب” چگونـه بایـد رفـت و چـه 
مسـیر یـا مسـیرهای احتمالـی بـرای رسـیدن بـه مقصد 
وجـود دارد. مسـیریاب ها بـا گـذر زمـان و بنـا بـه نیـاز 
کاربـران و پیچیدگی هـای زندگـی امروزی، ارتقـا یافته و 
جزئیـات و نـکات بیشـتری را بـه کاربـر ارائـه می دهند و 
بـه اصطالح هوشـمندتر شـده اند. چالش هـا، موانع، حجم 
 بـار ترافیـک، شـرایط جـوی، تخمیـن زمانـی، تشـخیص 
از دیگـر امکانـات مسـیریاب های  مکان هـای خـاص و... 

جدیـد هسـتند.
حـال فـرض کنیـد شـما در یک شـهر عـادی نیسـتید و 
می خواهیـد از نقطـه ای بـه نقطـه ای دیگر برسـید. عالوه 
از  بـا بخش هایـی  ناآشـنایی  و  پیچیدگـی  ترافیـک،  بـر 
را تهدیـد می کنـد.  نیـز شـما  مسـیر، خطراتـی خـاص 
برخـی تابلوهـا را بـه عمـد عـوض می کننـد تـا شـما را 
گمـراه کننـد. راه هـای فریبنـده  و بـه ظاهـر کوتاه تـری 
)امـا در واقـع بن بسـت( وجـود دارد کـه برخـی همراهان 
شـما اصـرار بـه اسـتفاده از آنهـا دارنـد. کسـانی هسـتند 
که رسـماً و آشـکارا می گویند نخواهند گذاشـت شـما به 
مقصـد خـود برسـید و بـا تمـام تـوان مانع شـما خواهند 
شـد، تـا جایـی کـه در برخـی خیابان هـا خرده شیشـه و 

میـخ ریخته انـد تـا خـودروی شـما زمین گیـر شـود و در 
برخـی خیابان هـا حتـی مین گـذاری نیـز کرده انـد! ذهن 
نسـل جوانـی کـه اهـل بازی هـای کامیپوتـری اسـت، بـا 
چنیـن فضاهایـی بیگانـه نیسـت و حداقل در بـازی آن را 

دیـده و تجربـه کرده اسـت.
برابـر پیچیدگی هـای  ایـن شـهر خیالـی در  پیچیدگـی 
دنیـای واقعـی امـروز تقریبـاً هیـچ اسـت. وقتـی در یـک 
شـهر بـزرگ و شـلوغ و امـن، بـرای رفتـن از نقطـه ای به 
نقطـه ای دیگـر، نیـاز بـه مسـیریاب وجـود دارد و زندگی 
هوشـمند اسـتفاده از چنیـن امکانـی را می طلبـد، چگونه 
مراتـب  بـه  و  وسـیع تر  بسـیار  سـطحی  در  می تـوان 
پیچیده تـر و البتـه بـا هـزار و یـک چالش و خطـر، بدون 
چنیـن برنامـه ای، پـای در مسـیر نهـاد و گام برداشـت؟

پیـام رهبرانقـالب موسـوم بـه »گام دوم«، همـان برنامـه 
مسـیریاب اسـت کـه بـرای حرکـت چهـل سـال آینـده 
کشـور، نوشـته نه، بلکـه هوشـمندانه، با دقـت و جزئیات 
فـراوان طراحـی شـده اسـت. وقتـی مسـیر پـر از چالش 
و راه هـای انحرافـی اسـت، حرکـت بـدون مسـیریاب، در 
خوشـبینانه ترین حالـت بـه خسـتگی، گـم شـدن و دور 
خـود چرخیـدن منجـر می شـود و بـا واقع  بینـی می توان 
گفـت چنیـن مسـافری قربانـی خواهـد شـد و هرگـز بـه 

رسـید. نخواهد  مقصـد 
استفاده از مسیریاب

دارد.  را  خـود  خـاص  آداب  مسـیریاب ها  از  اسـتفاده 
نرم افـزار و برنامـه همیشـه بایـد در حالـت فعـال و مقابل 

چشـم کاربـر باشـد. یـک چشـم کاربر به مسـیر و چشـم 
دیگـرش بـه صفحـه مسـیریاب اسـت و بـا تطبیـق ایـن 
دو، تصمیـم گرفتـه و بـه موقـع عمـل می کنـد. لحظه ای 
غفلـت می توانـد منجـر بـه افتـادن در مسـیری  اشـتباه و 

اتـالف وقـت و انـرژی و دوری از مسـیر شـود.
ما متوقف نمی شویم

کشـتی نجات انقـالب اسـالمی در دریای طوفانـی دنیای 
امـروز، پـس از چهـل سـال تالطـم و پیـش روی، دومین 
حرکـت خـود را آغاز کرده اسـت و تنها چند سـاعت پس 
از انتشـار ایـن پیام راهبـردی، خون تعـدادی از پاک ترین 
مـردان ایـن سـرزمین، بـه دسـت دشـمنان ناجوانمردانه 
بـه زمیـن ریختـه شـد تـا عالمتی باشـد بـرای آنکـه این 
کشـتی را پاسـدارانی اسـت کـه بـه قیمـت خـون خـود، 

اجـازه توقفـش را نمی دهنـد.
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یادداشت؛

ما و انقالب اسالمی
»انقالب اسالمی« که چهل سالگی آن را جشن می گیریم، 
از ابتدای شکل گیری با دو رویکرد اساسی و بنیادین 
توسط عناصری که خود کنشگران انقالب کننده ]نخوانید 

انقالبی![ بودند مواجه بود...
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یادداشت؛

سفر زندگی یک زن
دختر حاال نوجوان است. پانزده شانزده هفده ساله. 
اندامش زنانه شده اّما چهره اش هنوز به سیب کال 
می ماند. در تالش برای جا بازکردن بین گروه هم سن 

و سال ها.  ..

یادداشت؛

ژِن مغلوِب ایرانی
جعبه ی جادو را که روشن می کنی، انبوه تبلیغات به سویت 
بازکرده ای!  را  ووپی  آقای  کمِد  دِر  گویی  می شود؛  روانه 
از تبلیغ رب گوجه فرنگی و روغن و کنسروها گرفته تا 
مبالغه های موادشوینده و فرِش کِف زمین و لوستِر آسمان ...

   به آسمان نگاه کن !

ــم  ــماره تقدی ــن ش      ای
می شــود بــه روح بلنــد 
حســین  حــاج  شــهید 
خرازی و شــهدای هشــت 
سال دفـــاع مقـــدس کـه 
معجــزه ی انقــالب بودنــد.

صاحب امتیاز :  مجموعه آموزشی، پژوهشی و گفتمانی منویات

راه های ارتباطی با مجموعه:
https://ble.im/manviat
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حرکت هوشمند با مسیریاب »گام دوم«
یادداشتی از محمد صرفی؛

متــن کامــل بیانیــه
دوم« »گــــــام 
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دانشــگاه صنعتـی اصفهـان

یادداشتی از زینب رمضانی

مـیـــم
حرف مشترک من و ما!

ژِن مغلوِب ایرانی
جعبه ی جادو را که روشن می کنی، انبوه »تبلیغات« به سویت 
بازکرده ای!  را  ووپی«1  »آقای  کمِد  درِ  گویی  می شود؛  روانه 
تا  گرفته  کنسروها  و  روغن  و  رب گوجه فرنگی  »تبلیغ«  از 
»مبالغه«های موادشوینده و فرِش کِف زمین و لوستِر آسمان. 
خالصه هرچه بخواهی هست! »سیمای ملّی« شده است میدان 
رقابت محصوالت متنّوع؛ اما به نظر می رسد رقابت نه تنها بر 
سِر ارائه ی محصوالت، بلکه در نمایِش تصویری نامأنوس از 
»سبِک زندگِی« غیربومی نیز هست. گویی متولیان ساخت و 
ارائه تبلیغات سیما، هر روز به این امید سر از بالین برمی دارند که 
شاید بتوانند فضاسازی، چهره پردازی و رفتارهای غربی را بهتر 
و بیشتر در چشم مخاطب ایرانی فروکنند. چهره هایی سفید، 
موهایی بلوند، چشمان رنگی رنگی، این چهره هایی است که در 
قالِب پیام های بازرگانی مقابل چشم مخاطبان رژه می رود؛ گویی 
تمام زیبایی و لطف و لطافت جهان در این چهره ها نهفته است 
و حیف که ژِن ایرانی ما، فاقِد »ارزش رسانه ای« است! از سویی 
دیگر، به صحنه درآوردن »زندگی های الکچری«، خانه های 
بسیط و دکور و چینشی که در عالِم غیر از تلوزیون، کمتر به 
چشم دیده ایم، اگر زخمی بر دل و ذهن مخاطبی که به حکِم 
سیاسِت معدود مسئوالِن اشرافی، سفره اش هر روز کوچکتر 
می شود، نباشد؛ بی شک مایه ی حسرت و سرافکندگی  درونی 
و ملّی در پیش زمینه ی ذهن مخاطبان خواهدبود. سال هاست 
که ژِن ایرانی در پیام های بازرگانِی سیمای ملّی، مغلوِب ژن های 
اروپایی گردیده است و همچنان منتظر »نظارت« و »نظرات« 
کارشناسان و دغدغه مندان حوزة »فرهنگ« و »رسانه« هستیم!

1 یکـی از کاراکترهـای انیمیشـن قدیمـی »ماجراهـای تنسـی 
تاکسـیدو«، اگـر ایـن کارتون را بـه خاطر نمی آوریـد، احتماال یک 

دهه شـصتی نیسـتید!

سفر زندگی یک زن
دختـر حـاال نوجـوان اسـت. پانـزده شـانزده هفده سـاله. 
اندامـش زنانـه شـده اّمـا چهـره اش هنـوز بـه سـیب کال 
می مانـد. در تـالش بـرای جا بازکـردن بین گروه هم سـن 
و سـال ها. در جـدال بیـن اعتقـادات و عشـق و حـاالت!، 
تجربه هـای جدیـدی دسـت می دهد. احساسـات جدیدی 
به وجـود می آیـد. می فهمـد کـه می توانـد زیباتـر باشـد. 
دسـتی در صـورت می برد. بیشـتر جلوی آینه می ایسـتد. 
از خـودش عکـس می گیـرد: یک بـار چشـم  تلـق  تلـق 
می کنـد،  غنچـه  را  لب هـاش  یک بـار  می کنـد،  خمـار 

یک بـار دیگـر زلـف پریشـان می کنـد.
اولیـن تجربه هـای خواسـتنی بـودن و دلنشـین بـودن و 
باالخـره »زن« بـودن را همیـن روزها به دسـت می آورد و 
همـان روزهـا بـرای اولیـن بـار متوجـه تپش هـای قلبش 
می شـود. یـک عشـق درونی بـه پسـر همسـایه روبه رویی 
موقـع  کـه  پسـری  همـان  پسـرعمو.  فـالن  مثـاًل  یـا  و 
»عزیـزم« گفتـن صدایـش را یـک جـوری می کشـد کـه 
از تمام سـلول های بدن دخترک اسـید ترشـح می شـود...

احسـاس پیچیده ی گناه، دوسـت داشـتنی بودن، هیجان 
زیـاد، تـرس از منفـور واقع شـدن و ناکام مانـدن، همه را 

در همـان  سـال ها و همـان روز ها تجربـه می کند.
بـه هجـده نوزده سـالگی کـه می رسـد دیگر فهمیـده که 
نـه پـدر قوی تریـن مـرد دنیاسـت، نـه مـادر داناتریـن و 

زیباتریـن زن جهـان. حتـی حـاال دیگـر خـوب می دانـد 
کـه دنیـا آنقدرهـا هـم کـه فکـر می کـرده قشـنگ و امن 
نبـوده. می دانـد کـه بـرای جـان سـالم به دربـردن، گاهی 
هـم بایـد سـخت بجنگـد. زیـاد پیـش می آیـد کـه غـم 
را روی سـینه اش حـس کنـد. دنبـال  تنهایـی عمیقـی 
بـردن  پیـش  دنبـال  اسـت.  آرزوهایـش  کـردن  محقـق 
دنیـا بـه سـمتی کـه جـای بهتـری بـرای زندگـی باشـد. 

در ایـن بیـن گاهـی هـم بـه سـمت پسـر شـدن و مردانه 
رفتارکـردن ُهـل داده می شـود و به کلـی دختـر بـودن از 

مـی رود. یادش 
و شـاید ایـن دختـر در آن روزهـا نداند که هنر این اسـت 
کـه بیـن قـدرت تعشـق و زیبایـی و ارضای جـاه طلبی ها 
و تجربـه زیبایی هـای معنـوی، تعـادل ایجاد کنـد. جدال 
بیـن احساسـات و اعتقـادات و قـرار دادن همـه اینهـا در 

یـک روح واحـد کار سـختی اسـت کـه این دختـر باید از 
بربیاید. پـس اش 

در ایـن مسـیر اتفـاق مهیب تـری هـم می افتـد. چنـان 
عظیـم کـه اهمیتـش هم سـنگ تمـام اتفاقاتـی اسـت که 

پیـش از ایـن رخ داده: »مواجهـه بـا مـادر«
در ایـن بیـن گاهـی از خـودش می پرسـد کـه مـادر مـن 
n سـالگی چگونـه بـوده؟ کجـا بـوده و چطـور فکـر  در 
می کـرده؟ لذت کشـف و شـهودی که در پس این سـوال 
نصیبـش می شـود باعـث می شـود بتواند مـادرش را برای 
بعضـی کارهایـش ببخشـد. در ایـن بیـن تضادهـای او و 
مـادرش باهـم آشـتی می کننـد و دختـر به دنبـال محقق 
کـردن فردیت اش مـی رود. به دنبال »سـاختن امپراطورِی 

خودش«.
ایـن  سـاختن  بـرای  کـه  نباشـد  حواسـش  شـاید  و 
امپراطـوری نوپـا، دارد گاه وقتـی از ویرانـه ی امپراطـوری 

برمـی دارد. مـادر آجـر  و  پـدر 
از جایـی بـه بعـد می فهمـد کـه انـگار حقیقتـا »انسـان 
میـراث دار والدینـش اسـت« و او هرگـز نمی توانـد کامـاًل 
از آن هـا منفصـل شـود. وقتـی کـه می خنـدد و فـالن 
فامیـل می گویـد: »هی دختـر! عین بابـات میخندیـا.« یا 
مثـال وقتـی که می شـنود سـرتق  بازی اش درسـت شـبیه 

اسـت. مادرش  جوانـی 
و این سفر همچنان ادامه دارد...

تا ایستگاهی به نام مرگ.

ما و انقالب اسالمی
نگاه فعال به مسیر پنج گانه جمهوری اسالمی )بخش اول(

»انقالب اسالمی« که چهل سالگی آن را جشن می گیریم، 
بنیادین  و  اساسی  رویکرد  دو  با  شکل گیری  ابتدای  از 
توسط عناصری که خود کنشگران انقالب کننده ]نخوانید 
انقالبی![ بودند مواجه بود. این دوگانگی برداشت ها پس از 
به  ثمرنشستن انقالب موجب ایجاد شکاف رویکردی میان 
نیست  گزافه  به  شد. سخن  انقالب کنندگان  از  دسته  دو 
اگر بگوییم جهت گیری کلی جریان های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی کنونی در کشور، ریشه در همین رویکردهای 
دوگانه نسبت به انقالب دارد. به اختصار به تبیین این دو 

نگاه پرداخته خواهدشد؛
اتفاق  انقالب اسالمی به عنوان یک پدیده و  نگاه اول به 
نظام  شکستن  هم  در  برای  که  است  معتقد  و  می نگرد 
آن  مولود  که  بود  اجتماعی  شوک  یک  به  نیاز  پهلوی 
براندازی حاکمیت شاه و استقرار نظام جمهوری اسالمی 
بود. حال پس از استقرار حکومت جمهوری اسالمی باید 
بعدی  مراحل  به  و  کرد  عبور  اسالمی  انقالب  مرحلۀ  از 
به  پرداخت.  اسالمی  جمهوری  در  توسعه  و  پیشرفت 
عبارت دیگر، انقالب با همۀ عظمت و با همۀ اثر شگرف 
و بی سابقه ای که داشت به اتمام رسید. انقالب را گرچه 
واقعه ای مقدس می دانیم اما دیگر به آن نیازی نداریم و آن  
را همچون هر پدیدة مقدس و ارزشمند دیگری در موزه 

نگه داری خواهیم کرد.
تر  وسیع  رویکرد  اسالمی  انقالب  به  نسبت  اما  دوم  نگاه 
را  اسالمی  انقالب  نگاه،  این  دارد؛  گسترده تری  تفسیر  و 
توحیدی  روح  بلکه  ضروری  پدیدة  و  واقعه  یک  تنها  نه 
حاکم بر کالبد چهار مرحلۀ بعدی مسیر جمهوری اسالمی 
 12 در  اسالمی  انقالب  مرحلۀ  پایان  عبارتی  به  می داند. 

روحیۀ  و  انقالب  روح  پایان  معنای  به   1358 فروردین 
یک  انقالب  نیست.  ایران  ملی  حرکت  مسیر  در  انقالبی 
روحی  نرم افزار  نگاه  این  در  الیتناهی.  و  دائمی ست  امر 
برون دادهای  و  افزار  سخت  و  انقالب  کنشگران  عقلی  و 
و  »انقالب«  حال  در  همواره  می بایست  اسالمی  انقالب 
نهایی  افق های  و  آرمان ها  به سمت  و  راستا  صیرورت در 
اسالم باشند. با این وصف به بهانۀ عبور از مرحلۀ انقالب 
اسالمی نمی توانیم مبانی انقالب را فراموش کنیم و موازین 
و پسندهای بین المللی را بر ارزش های جمهوری اسالمی 
انقالبی گری  نگاه،  این  حفظ  با  طرفی  از  بداریم  مرجح 
مفهومی اغتشاش گرانه و براندازانه نخواهد داشت تا مرادف 
با بی نظمی و »حاکمیت ناآرامی« شود، بلکه به این معنا 
اسالمی  انقالب  پنجگانه  سیر  راستای  در  که  بود  خواهد 

مطمئنی ست  ابزار  آن(  لوازم  )و  بودن  انقالبی  همواره 
که طی مراحل را تسریع و آن ها را در برابر آفات مقاوم 

می سازد.
بدون قضاوت در مورد دو رویکرد باال، نکتۀ شایان توجه 
و قابل تأمل این است که گسترة حضور و مشارکت مردم 
مشهودی  صورت  به  انقالب  شکل گیری  مرحلۀ  در  )که 
باید  چگونه  انقالب  مسیر  ادامۀ  در  بود(  مؤثر  و  پررنگ 
بعدی  مراحل  در  را  مردم  فعال  حضور  کدام نگاه  باشد؟ 
انقالب  است:  معتقد  کدام یک  و  می دهد  تسری  انقالب 
را  سابقتان  زندگی  و  برگردید  خانه هایتان  به  شد؛  تمام 
ادامه دهید، ما از پس اداره کشور برخواهیم آمد إن شاءاهلل! 

قسمت بعد: »ما و نظام اسالمی«

علوم  پزشکی شهید بهشتـی

یادداشتی از فروغ آسایش؛
دانشگاه امام صادق )علیه السالم(

یادداشتی از سعید شفیعی؛

    پیِش رو

2

دوهفته نامه  خبری - تحلیلی مجموعه آموزشی، پژوهشی و گفتمانی منویات

سال اول؛ پیش شماره 10؛ اسفند 1397   

درصورت تمایل به همکاری با هیأت تحریریه ی نشریه »مـیـم«، درخواست خود را همراه با ذکر نام و نام 
خانوادگی، از طریق ارسال پیامک به شماره ی 5000248001 با ما درمیان بگذارید.

- برگزاری نشست عمومی اعضای منویات

8
916

- برگزاری نشست ششم تحلیل فیلم »دم گپ«
- برگزاری جلسه جمع بندی حلقات

- برگزاری نشست هفتم تحلیل فیلم »دم گپ«

اسفند

- برگزاری جلسه برنامه ریزی شبکه دانش آموزی

13


