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برگه های تاریخ ورق خورد و یکسـال دیگر هم در دفتر عمر ما ثبت شـد. 
انتهای سال فرصت مناسبی است تا گذشته یک ساله خودمان را سبک و 
سـنگین کنیم و ببینیم در سالی که گذشت چه چیزهایی به دست آورده 

ایم و چه چیزهایی را از دست داده ایم.
اصال دانشـگاه کارش همین اسـت. چندسالی از عمر آدم را می گیرد تا در 
عـوض چیزهایـی را به ما بدهد. این که مـا در عوض عمری که می دهیم 

چه می گیریم، در سرنوشت آینده مان تاثیرگذار است.
سـال 94 مثل هر سـال دیگری شـیرینی و تلخی های زیادی داشـت. اما 
بـه عنـوان یک ویژگی خاص می توان گفت؛ سـال پردلهره ای بود سـالی 
که گذشـت. اول سـال را با دلهره و غم مظلومان یمنی شروع کردیم. چند 
مدتـی دلهره داشـتیم که ببینیم آخـر و عاقبت برجام و تحریم ها چه می 
شود، روز دیگر دلهره داشتیم که والیبالیست های مان چندچند امریکا را 
شکست می دهند، چندروز هم از دلهره عاقبت عزیزان مان در فاجعه منا، 
غمباران شدیم. این آخر هم که دلهره نتایج انتخابات مهمی را داشتیم که 

سرنوشت کشور را تعیین می کرد.
این اما حاصل مرور سـریع اتفاقات سـال یک »مِن ایرانی« بود. حاال باید 
بنشینیم محاسبه کنیم که برای مِن دانشجو، مِن بسیجی و مِن جوان در 
سـال 94 چه نتیجه ای داشـته است؟ چه چیزهایی از دست داده ام و چه 
گرفته ام؟ شاید همچون من در این سال رفیقی را از دست داده باشید و 
شاید –باز هم چون من- عزیزتری را به دست آورده باشید. دنیا محل داد و 
ستد است. مهم این است ببینیم در این معامله های خدا با انسان، چه قدر 
سـود کرده ایم یا چقدر باخته ایم. راسـتی اگر بخواهیم در یک کلمه سال 
مان را توصیف کنیم چه کلمه ای را به زبان خواهیم آورد؟ سال تکامل یا 

افول؟ هرچه که هست؛ اینجا انتهای خط 94 است...
■■■

ایـن جا اول ایسـتگاه 95 اسـت. یک جـوان تازه نفس مـی خواهد دوباره 
شـروع کنـد. می خواهد از دعای سـال مدد بگیرد و همـه چیز را متحول 

کند. رفقایش را، خانواده اش را،  و پیش از همه خودش را.
جواِن دانشـجوی 95 یا به عبارتی یک فعال تشـکیالت دانشـجویی نود و 
پنجی اگر زرنگ باشـد؛ همین لحظه تحویل سـال برای خودش یک هفت 
سین تشکیالتی می چیند که در آن الزامات ایجاد تحول در دانشگاه آمده 
باشـد. »هفت سـین تشـکیالتی« به او می گوید بیشـتر از همه باید روی 

خودش کار کند. خودش را که آماده کرد، می تواند بقیه را نیز بسازد:
-سین اول: سواد علمی

رهبـری روی تحصیل تاکید خاص دارند. جواِن مومن بسـیجی نمی تواند 
بی سـواد باشـد و درعین حـال بتواند نقش هدایتگـری در پیرامونش ایفا 
کنـد. خالء های یکسـال گذشـته را مـرور کرده و با  توکل بـه خدا برنامه 

یکسال آینده تحصیل مان را می چینیم کنار سین های هفت سین.
-سین دوم: سالمت جسم

تکیدگی و انزوا در مراِم جوان بسـیجی نیسـت، شـادابی و سالمتی عنصر 

مهمی است که خیلی از ما بسیجی ها ازش غفلت می کنیم. برنامه جدی 
از همیـن االن بـرای ورزش و سـالمت در سـال جدید را مکتـوب کرده و 

داخل سفره هفت سین مان می گذاریم.
-سین سوم: سپاسگزاری و عبودیت

خدا را شـاکریم که سـال 94 گذشته و سـال 95 را هستیم که ببینیم. بر 
هر روزش شـکری واجب که چون سـال پیشین می رود ممد حیات است 
و چون سـال جدید آید مفرح ذات... برنامه های خودسـازی و تهذیب مان 
را هم برای سـال جدید لیسـت کنیم و بگذاریم سـر سـفره. باشـد که از 

ناسپاسان نباشیم
-سین چهارم: سعی در هدف

حاال که برنامه ریزی کرده ایم برای تحصیل، تهذیب و ورزش مان- همین 
سـه موردی که درخواسـت های VIP رهبری از دانشـجویان است- حاال 
باید نگاهی کنیم به آینده پیش رو. مسیر سخت است و وجود سنگالخ در 
مسیر تکامل طبیعی اس اگر سخت نباشد که اصال امتحان خدا بی معنی 
می شـود. مهم آن اسـت که در طول مسیر »سعی« مستمر کنیم و تالش 
را بـا اولین سـنگی کـه به پرمان گرفت واننهیم. همـان طور که رهبری از 
یک جوان تشکیالتی دانشگاهی خواست که محکم باشد و استقامت مالک 

اشتر وار داشته باشد.
-سین پنجم: سنگر بندی مقابل دشمن

امسـال را بیاییم سـال شـناخت و رسـوایی دشـمن قرار دهیم. رهبری را 
یکه میدان دار هشـدار قرار ندهیم و خودمان پشـت سـرش پنهان نشویم. 
خودمـان حـق را از ناحق تشـخیص بدهیـم و ترازمان را بـا والیت تنظیم 

کنیم. بصیرت عمارگونه یعنی همین دشمن شناسی.
-سین ششم: سازماندهی و تشکیالت محوری:

حـاال کـه خودمان را تقویت کردیم، باید قدم در وادی تشـکیالت بگذاریم 
و از دیگران دسـتگیری کنیم. تشـکیالتی که ما در آن حضور و مسئولیت 
داریم، در سـال جدید قرار اسـت چه گلی به گوشـه جمال دانشگاه بزند؟ 
بـی برنامـه و علی اهلل جلـو می رویم یا از همین حاال در فکر سـازماندهی 
هستیم؟ بخواهیم یا نخواهیم از اواخر سال 95 دانشگاه ها کم کم ملتهب 

می شوند. چاره ای اندیشیده ایم؟
-سین هفتم: سرمایه گذاری روی نیروهای جدید

اگر دیر صباحی است در تشکل حضور داریم، شاید بد نباشد امسال دیگر 
دل بکنیم و میدان را به تازه نفس ها بدهیم. باید بگذاریم هر کس به قدر 
سـهمش از ایام مسـئولیت توشـه ای بگیرد. این که چه طور می خواهیم 
جـوان ترهـا را وارد بـازی کنیـم، برنامه ریزی می خواهد. در سـال جدید 
سـهمی از وقت مان را صرف زدن قاپ جوانترهای دانشـگاه و پهن کردن 
تـور ماهیگیری مان کف حیاط دانشـگاه باشـیم. شـاید ماهی سـرخ های 

قشنگی به تورمان افتادند.
سـالمان با شـهادت حضرت زهرا )س( تمام شـد و با میالدش سال جدید 

شروع می شود. رمز سال 95 یا زهراست. زهرایی باشید. 

هفت سین تشکیالت
رسمقاله

محمدحسن صادق پور





»معیار نماینده اصلح«
 در دانشگاه علم و صنعت

حجت عبدالملکی و الیـاس حضرتی دو کاندیدای انتخابات 
دوره دهم مجلس شورای اسالمی در دانشگاه علم و صنعت 
حضـور به هم رسـاندند تا معیارهای نماینده اصلـح را برای 
دانشـجویان ایـن دانشـگاه تبییـن کنند. الیـاس حضرتی با 
اشـاره به جمهوریت مدنظر امام و اهمیت قانون اساسـی در 
نظام حکومتی جمهوری اسـالمی گفت: »اگر در دانشـگاه با 
تشـکیالتی مخالفت می شـود یـا اگر روزنامـه ای مجبور به 
رعایت ممنوع التصویری می شوند یا کاندیدایی رد صالحیت 

می شود باید به حکم قانون و نه سلیقه باشد.«
حضرتی همچنین درباره ائتالف اصالح طلبان گفت: »اصالح 
طلبان با تمام مشکالتی که داشته اند با اعتدالگریان ائتالف 
کرده و لیست انتخاباتی داده اند اما می بینیم که رسانه ملی 

باز هم در اختیار جریان رقیب است«
سـپس عبدالملکـی شـروع به صحبـت کـرد و با اشـاره به 
مشـکالت اقتصـادی جامعه، خراب بودن سـاختار اقتصادی 
کشـور را به آغاز دولت سـازندگی مرتبط دانست و گفت که 
امیدوار اسـت که در مجلس آینده نمایندگان در مسیر حل 

مشکالت اقتصادی قرار بگیرند.
عبدالملکی همچنین در پاسـخ به اظهـارات حضرتی گفت: 
» شـورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسـی تصمیم به 
این اقدام گرفته است. حال افرادی که به این معترضند باید 
طبق قانون حرکت کنند. کسانی که امروز دغدغه اصلی شان 
را حصر گذاشتند و با این شعار می خواهند به مجلس بروند 
مانند این اسـت که بگویند مردم برادر من زندانی اسـت به 

من رأی بدهید!«

»چرا باید رای داد؟«
امیرکبیر دربست در اختیار سبزها!

ایـن همایـش کـه بـا حضـور میهمانانی همچـون جعفر 
توفیقی، الهـه کوالیی و برخی فعاالن اصالح طلب برگزار 
شـد با حاشـیه های زیادی همراه بود. یکی از حاشـیه ها 
این بود که برخی دانشـجویان به نفع سران محصور فتنه 
88 شـعار سـرمی دادند و با کف و سـوت اقدام به خواندن 
برخی اشعار کردند که مجری برنامه از آنها خواست حرمت 
ایام فاطمیه را حفظ کنند. سـعید حجاریان یکی دیگر از 
میهمانان دعوت شده به این همایش بود که البته به دلیل 
خوب نبودن حالش و مریض احوال بودن، حاضر نشـد. از 
نـکات عجیـب این همایش این بود که مجـری همواره از 
سعید حجاریان با عنوان شهید زنده یاد می کرد! گفتنی 
است حجاریان برای جبران این عدم حضور، پیام کوتاهی 
بـه ایـن همایش ارسـال کـرد که محتـوای آن ایـن بود: 
»روزگاری در این سـرزمین حماسـه ای چون دوم خرداد 
خطر جنگ، تحریم و انحصارطلبی را از میهن دور کرد اما 
قصورها و تقصیرها، سرنوشت ملت ما را به دست مجالسی 
سـپرد که مانع به ثمر نشسـتن حضور حماسی مردم در 
انتخابات های بعدی شـدند.« از دیگر حواشـی این برنامه 
این بود که مجری با نام بردن از برخی عناصر فتنه ازجمله 
مجید توکلی که در آذرماه سال 88 پس از ایجاد اغتشاش 
در دانشـگاه امیرکبیر، بازداشـت شده بود از او یادی کرده 
و گفت که وی بهار زندگی اش را در زندان گذرانده است! 
همچنین از هاله سحابی به عنوان کسی نام بردند که در 
مراسم تشـییع پدرش )عزت اهلل سـحابی( »کشته« شده 
است. نکته جالب درباره این همایش بیرون کردن خبرنگار 
صدا و سیما بود که رسما از وی خواسته شد سالن همایش 

را ترک کند!

»میم مثل مجلس«
 هماورد اصالح طلبان و اصولگرایان

 در دانشگاه یزد
در دانشگاه یزد رضا جاللی )مشاور محمدرضا عارف، معاون 
سیاسـی اسـتاندار یـزد در دولت اصالحـات( و محمدرضا 
باقـرزاده )نماینـده شـورای اصولگرایـان، مـدرس و هیات 
علمی دانشگاه و حوزه( در سالن شهید منتظر قائم دانشگاه 
یـزد حضور یافتند تا ضمن مناظره ای به بررسـی جایگاه 
مجلـس و نگاه دوطیف اصولگرا و اصالح طلب به مسـائل 

کالن سیاست بپردازند.
 محمدرضا باقرزاده در ابتدای این مراسم با بیان اینکه من 
صحبـت هایم را بـا یک نگاه انتقـادی گفتمانی به اصالح 
طلبـی آغاز می کنم. گفت: »مشـکلی کـه ما در خصوص 
اصالح طلبی احساس می کنیم این است که ما بعد از این 
همه سـال از اصالح طلبان انتظار داریم که یک تعریف از 

اصالح طلبی بیان کنند که ما هم اصالح طلب شویم.«
در ادامـه بین این دونفر گفتگوهایی مناظره مانند شـدت 
یافت که به جذابیت برنامه افزوده بود. جاللی در بخشـی 
از صحبت هایش خطاب به باقرزاده گفت: »ما در کشوری 
زندگـی می کنیم که سـن بین 15 تا 29 سـال که سـن 
جوانی در سازمان ملل متحد نام گرفته بیش از یک سوم 
جمعیـت ما را تشـکیل می دهد، و ایرانی ها توانسـته اند 
مقام اول را در تورم بیکاری و جوانی در دنیا داشته باشند 
و ثبت برسـانند. جمهوری اسـالمی ایران در مدت هشت 
سـاله 84 تا 92 که مدیریت نابخردانه جریانی که اسمش 
را اصولگرا گذاشت باعث عقب ماندگی کشور به مدت 80 
سـال شد.«پایان این مراسم نیز به صورت پرسش و پاسخ 

دانشجویان از دو میهمان حاضر برگزار شد.

دانشگاه روی موج انتخابات

گزارش ها و اخبار دانشگاه خود را می توانید از طریق ایمیل
 57magz@gmail.com برای ماهنامه ۵۷ ارسال نمایید.
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نامه ۶ تشکل دانشجویی دانشگاه شیراز
 به رئیس دانشگاه درباره انتخابات

6 تشکل دانشجویی دانشگاه شیراز در نامه ای به مجید ارشاد 
لنگرودی، رییس این دانشـگاه خواسـتار این نکته شدند که 
فضای دانشگاه و تریبون برنامه ها به دست ساختار شکنان و 
حاشیه سازانی نظیر موسوی الری ، علی شکوری راد ، ابراهیم 
اصغر زاده ، محمد رضا خاتمی ، فائزه هاشمی ، ابراهیم یزدی 
، جواد اطاعت ، مصطفی معین و . . . سپرده نشود و با فراهم 
ساختن مقدمات حضور جمعی و با نگاه فراجناحی داوطلبان 
انتخابات در قالبهای مناظره و میزگرد، به دانشگاهیان و آحاد 
جامعه در جهت تشخیص اصلح و روشن ساختن معیارهای 
واقعـی انتخاب کمک کند. نکته جالب درباره این بیانیه این 
اسـت که هم تشـکل های اصولگرا و هم تشکل های اصالح 
طلب دانشگاه شیراز پای آن را امضا کرده اند و می توان آن 
را به نوعی مطالبه فراجناحی تلقی نمود. نام این شش تشکل 
عبارتند از: بسیج دانشجویی، انجمن اسالمی، جامعه اسالمی، 
مجمع دختران مسـلمان، مجمع دانشجویی آرمان و مجمع 

یادواره شهدای دانشجویان  دانشگاه شیراز

میتینگ آری! مناظره هرگز!
همایـش »انتخابات؛ مشـارکت یا تحریم« در دانشـگاه 
مازندران برگزار شد. مسئولین این دانشگاه از مدت ها 
قبـل اعـالم کرده بودند که مجوز برگـزاری برنامه های 
انتخاباتی را به تشـکل های دانشـجویی نمی دهند اما 
انگار با برگزاری این برنامه به صورت یک طرفه مشکلی 
نداشـتند. در این همایش صـادق زیباکالم  و دو نفر از 
کاندیداهای شهرستان بابلسر حضور داشتند که یکی از 
این کاندیداها خود را نماینده اصالح طلبان معرفی کرد.

یکـی از حاشـیه های ایـن همایش شـعارهایی بود که 
بعضـی دانشـجویان سـر می دادنـد؛ شـعارهایی درباره 
رفـع حصر، حمله به شـورای نگهبان، زیر سـوال بردن 
تصمیمـات نظـام، پخـش تصاویر سـران فتنـه و غیره. 
زیبـاکالم هـم که از این فضا بدش نیامده بود به سـیم 
آخـر زد و گفت: »شـورای نگهبان بایـد اجازه دهد، هر 
دزد، هیز و مفسـد اقتصادی بتواند کاندیدا شـود و اگر 

رای آورد به مجلس برود!«
یکـی دیگر از حاشـیه ها حضور یکـی از اعضای هیئت 
علمـی دانشـگاه مازندران بـود که در سـخنانش اظهار 
کـرد: »از باب فهم اصالح طلبانه ای که از انتخابات دارم 
در این مراسـم شـرکت کردم، نه به عنوان یک کنشـگر 
سیاسـی اصالح طلـب. انتخابـات مکانیزمی اسـت برای 

گـردش قـدرت و جابه جا شـدن نخبـگان و کارگزاران 
سیاسـی کشـور که اگـر تمام شـرایط آن فراهم شـود 

می تواند ما را به نتیجه برساند.«
همین اتفاق باعث شـد تا انجمن اسالمی این دانشگاه 
طی نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه مراتب شکایت 
خـود را از رفتارهـای ضدونقیـض دانشـگاه درقبـال 
برگزاری برنامه های انتخاباتی اعالم کند. در قسـمتی 
از این نامه آمده اسـت: »در جلسـه شـورای فرهنگی 
دانشـگاه هم توسط حضرت عالی و هم توسط مسئول 
محتـرم نهاد نمایندگـی تاکید اکید گردید که هرگونه 
تبلیغـات انتخاباتـی در داخل دانشـگاه ممنوع بوده و 
تشکل های دانشجویی نمی توانند چنین برنامه هایی 
در داخـل دانشـگاه برگزار کننـد لذا برگـزاری برنامه 
هـای انتخاباتـی توسـط انجمن اسـالمی دانشـجویان 
دانشـگاه مازندران با محوریت مناظـره بین نامزدها با 
مانـع روبـه رو گردیـد اما سـوال اینجاسـت که چطور 
برنامـه ای اینچنینـی در دانشـگاه برگـزار می گردد و 
در آن عـالوه بـر حمایـت مشـخص صریـح از جریان 
اصالحـات و تبلیـغ برای آنهـا و تخریب سـایر احزاب 
و چهـره هـای انتخاباتـی، فیلـم نطـق تبلیغاتی آقای 
هاشـمی رفسـنجانی پخـش می شـود و صحبت های 

انتخاباتی آقای عارف به نمایش گذاشـته می شود؟«

در روزهای انتخابات
    بر تشکیالت چه گذشت؟

دانشگاه روی موج انتخابات
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 قهرمان داسـتان دانشجویی عدالت طلب و 
آرمـان خـواه اسـت. آیـا خـود شـما هم همیـن طور 

هستید؟
مـن بـه ایـن موضوع ها سـمپاتم. خـودت هم پارسـال دیدی 
کـه مـن مطلـب نوشـتم در نقـِد رییـس دانشـگاِه شـاهد و 
مسـئوِل نهـاِد رهبـری آن دانشـگاه. مـن دانشـجوی آن جـا 
نبودم و سـری را که درد نمی کرد، نباید دسـتمال می بسـتم، 
ولـی رییـس دانشـگاِه پیشـینم را نقـد کـردم و ازش خواسـتم 
کـه بـرود، چـون حـرف نـزدن و بی تفـاوت بـودن تـوی آن 
شـرایط بـه مـن حسِّ سـیب زمینی بودن دسـت مـی داد. من 

نمی خواستم سیب زمینی باشم. این ها می شود آرمان خواهی 
و عدالت خواهی. ممکن اسـت من اشـتباه کرده باشـم، ولی 
اصـِل ایـن کـه موضـع گرفتـه ام اشـتباه نبـوده اسـت، چـون 
سرنوشـِت جایـی کـه در آن جـا درس خوانـده ام برایـم مهـم 
اسـت. ایـن نسـبت پیدا می کنـد با مسـأله داشـتن. االن هم 
ازم بپرسـند، آن قـدر کـه می فهمـم و اطالعـات دارم موضع 
می گیـرم. اگـر میزاِن اطالعاتم برای ورود به موضوعی صفر 
باشـد، سـعی می کنـم نظر ندهم، ولی نظـِر آدم هایی را که به 
نظرم روحیه حق خواهی در آن ها زنده است پیگیری می کنم. 
آدم ها برایم مهم هسـتند؛ من خیلی دسـته ای یا تشـکیالتی 

بایـد آرمان خـواه باشـد و سـؤال کنـد،  نـگاه نمی کنـم. آدم 
مسـئولی را که با پرسـش و نقد مخالف است باید برکنار کرد؛ 
چه رییس دانشـگاه باشـد، چه رییس نهاِد رهبری باشد، چه 
هر آدِم دیگری. آرمان خواه بودِن دانشـجو به این نیسـت که 
عضو فالن تشکیالت شود. این آرمان خواهی گاهی به خوِد 
تشـکیالت هم می رسـد و شما باید از تشـکیالت هم مطالبه 

داشته باشید. 

 در راسـتای عدالت طلبی و آرمان خواهی در 
دوره دانشجویی خود چه کارهایی انجام داده اید؟

دوستی نزدیکش با رضا امیرخانی انگار روی لحن نوشته هایش هم تاثیر گذاشته است. »تی لِم« امیری که عنوان برگزیده جایزه داستان 
انقالب را هم از آِن خود کرده است حاال به راحتی در ویترین کتاب فروشی هایی که حتی اندکی دغدغه ادبیات انقالب را داشته باشند، پیدا 
می شود. پسر تی لِم، خودش می گوید رمانش را در دو هفته نوشته است و این را هم اضافه می کند که پیش تولیدش اما نزدیک به یک 
سال زمان برده است. میثم امیری جوانی نیست که یکجا بنشیند و مثل خیلی های دیگر شکمش را باال بدهد و گاهی هم  از روی مصلحت سنجی 

های وقت و بی وقت چند تا حرف انقالبی بزند! آنچه می خوانید گفت و گوی ماهنامه ۵۷ با این نویسنده جوان است.

اعتراض اشتباه بهتر  از
 سکوت و بی تفاوتی است!

نویسنده رمان دانشجویی- انقالبی »تی مل« از آرمان هایش می گوید:

مصاحبه: علی کاکادزفولی
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من عضِو رسمی هیچ تشّکلی نبوده ام؛ ولی خودم را بسیجی 
و حزب اللهـی می دانسـتم و می دانـم. ایـن هم خیلـی مِد روز 
نیسـت کـه مـِن نویسـنده بخواهم بهـش اعتراف کنـم و یا به 
بخواهـم بـرای خـودم تبلیغ کنـم. ولـی جهت گیری هایم این 
طور بوده است. حّتی بعد از دانشگاه هم سِر مسائِل دانشگاه 
و هیـأت وارد شـدم؛ یـادت می آیـد مـن مطلِب »بوی شـام به 
مشـام می رسد« را نوشـتم و گفتم آن هیأت هیأِت فاطمیون 
و هادوّیـون اسـت؛ آن مطلـب در  ثقفیـون  نیسـت؛ هیـأِت 
نقـد همان دانشـگاه شـاهد بـود و هیـأت و رییس و مسـئوِل 
نهادش. مطلب »من حاضرم عکس این خمینی را پاره کنم« 
همین طور بود. االن هم که انگار بسـیِج آن دانشـگاهی که 
تـو هم می شناسـی اش، هادوی گرا و ثقفیسـت شـده اسـت، 
پـس بایـد ایـن روحیـه مطالبه گـری را در مقابـل دانشـگاه و 
حّتـی تشـکل هایش هـم داشـت. مـن حـق دارم نقـد کنـم و 
مطالبه گر باشم و از هر رییسی که هرگز اهِل دیالوگ نیست، 
انتقـاد کنـم. من طرفـداِر دیالوگـم و حتما با رییسـی که اهِل 
مونولـوگ اسـت برخـورد می کنم. مـن هم یک نفـر آدم بودم 
توی دانشگاه، پس باید اندازه یک نفر آدم تأثیر داشته باشم. 
خیلـی جاها وارد می شـدم، بحث می کـردم، تبیین می کردم، 
ولی عضِو جایی نبوده ام. مثال سِر مسائِل انتخابات یا مسائِل 
دانشـگاه یـا برخـی تصمیم ها با آدم ها بحـث می کردم. بحثم 
بـا آدم هـا بود و به روحّیات آن آدم ها هم توّجه داشـته ام. این 
طـور نبـود کـه بحث کنـم به خاطـِر این کـه می خواهم بحث 
کنـم. نـه. آن آدم برایـم مهم بود. رییس شـاخه جنبِش سـبز 
توی دانشـگاه سـِر انتخابات، یک شـب تا صبـح باهام بحث 
کـرد. نتیجه چه شـد؟ نتیجه آن شـد که من بـروم توی جناِح 
او یـا او بیایـد سـمِت من؟ نه؛ نتیجه اش این شـد که ما با هم 
رفیـق شـدیم. االن مـن بـا عّبـاس رفاقـت دارم. ایـن رفاقت 
ادامـه پیـدا کـرد. بعدتـر مـن حرف هـای دیگـری هـم درباره 
موضوع هـای دیگـری زدم. او آن حرف هـا را توی بحث های 
بعـدی پذیرفـت. االن خـودم بـه آن مواضعـم نقـد دارم! ولی 
ایـن رفاقـت باعـث شـد راحت تر با هـم حرف بزنیـم، راحت تر 
به هم فحش بدهیم و معاشـرت داشـته باشـیم. من راستای 
کارم معاشـرت بـا آدم هـا بـود و گفت وگو کـردن. حتما هدفم 
آرمان های انقالبی بوده اسـت، ولی مدیوم و روشـم گفت وگو 
بـوده اسـت؛ نـه مونولـوگ. بـه همین خاطـر به همین بسـیِج 
دانشـجویی و انجمن اسـالمی دانشـگاه ها نقد داشتم. چون 
هـدِف آن هـا تفّکـر و دیالوگ نبـود، هدِف آن هـا ضایع کردِن 

همدیگر بود. 

 قصـه کتـاب در قبـل از انقـاب مـی گـذرد. 
آرمـان خواهی قبـل از انقاب و بعـد از انقاب چه 

فرقی دارد؟
آرمان خواهی لباِس زیر نیسـت که عوض شـود. این که همه 
به دنبال حق و عدالت بوده و هسـتیم، ربطی به حکومت ها 
نـدارد. البتـه آن چه که تک تِک ما از حق و عدالت می فهمیم 

با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت در کاِر ما معلوم می شود. 
ولـی آن آرمان خواهـی و حق خواهـی خیلی فـرق نکرده. اگر 
هـم فکـر می کنی جـوِّ جوانان دهـه 50 به سـمِت چپ گرایی 
بـود، یـک دلیلش هـم همیـن آرمان خواهی بوده اسـت. این 
آرمان خواهـی و حق خواهـی بود که باعث می شـد آن ها سـِر 
از انـواع و اقسـاِم گروه هک هـا دربیاورند. اگـر بتوانیم به این 
پدیده ها تاریخی نگاه کنیم و با فهم از زمان، آن ها را تحلیل 
کنیم، متوّجه می شـویم بسـیاری از آدم ها حق خواه بوده اند و 
آزادی خـواه و پاک بـاز. من به سـادگی نمی توانم حنیف نژاد را 
بکوبـم یـا باقی چپ هایی کـه اعدام شـده اند. منزه طلب ترین 
آدم هـای آن دوره هـم اهالی فرهنـگ بوده اند. این برای من 
هم سـوال اسـت چـرا اهالـی فرهنگ هـم آن موقـع در تنزه 
بوده انـد و هـم االن تنّزه طلب انـد. شـما از اعـداِم بسـیاری از 
فعالیـِن مسـلمان یـا آدم های سیاسـی چپ خبـر داری، ولی 
بـه نـدرت شـاعر یا نویسـنده ای را مثِل خسـرو گلسـرخی پیدا 
می کنی که اعدام شـده باشـد. ته اش مرِگ مشـکوک جالل 
و صمد بهرنگی اسـت. االن هم قّصه مخالفت و در معرض 
خطر افتادن و به خاطِر آرمان فدا شـدن، همانند قبل است. 
یعنـی من خیلی تفاوتـی در آرمان خواهی نمی بینم. با این که 
جوِّ دهه هفتاد میالدی هم در ایران هم در همه جهان یک 
جـوِّ انقالبـی و چـپ بوده اسـت، ولی مـن در آرمان هـا تغییر 
نمی بینـم. اصـِل آرمان هـا یکـی اسـت؛ در مملکت مـا اصِل 
آرمـان ، عدالت خواهی بوده اسـت. ولی در کیفیت این آرمان  
و خوانشـی که از این آرمان  وجود دارد، تفاوت بسـیار اسـت. 
جـواِن دانشـجویی کـه 25 خـرداد 88 مـی رود تـوی خیابـان 
آزادی و خواسـتاِر ابطال انتخابات می شـود، طبعا آرمان خواه 
اسـت. تـو باید به این حق خواهی احتـرام بگذاری. این غیرِت 
آن جـوان را می رسـاند که نمی نشـیند و بی تفاوت باشـد؛ این 
کـه چنیـن جوانـی جسـت وجوگر اسـت و حق خـواه، بدیهـی 
اسـت؛ مانند همان جوانی که می رود جلوی سفارت انگلیس 
می ایستد و به آن کشور اعتراض می کند و حّتی به نادرستی 
آن را تسـخیر می کنـد. در ایـن دو نفـری که دارند کاِر اشـتباه 
می کننـد، یـک روحیـه از خـود گذشـتن و آرمان خـواه بـودن 
می بینـی. ایـن روحیه نبایـد از بین برود. هر وقت مسـئولین، 
دانشـجو را بی تفـاوت خواسـتند، آن روز، روِز مـرِگ انقـالب 
اسـت. اعتـراض حّتـی در غیـِر موضع لـه، بهتر از سـکوت و 

بی تفاوتی است.

 دانشجوی عدالت خواه و آرمان طلب در هر 
زمانـی وجـود دارد و داسـتان کتـاب شـما هـم مـی 
توانسـت در هرزمانی رخ بدهـد. چرا برهه پیش از 

انقاب را انتخاب کردید؟
گفتـم کـه باید بـه آرمان خواهـی تاریخی نـگاه کرد. بـه نظرم 
بعـد از مّلـی شـدِن صنعـِت نفـت، یعنـی بعـد از متولد شـدن 
جبهـه ملـی بود کـه آرمان خواهـی در دانشـگاه های ما قّوت 
گرفـت. این حق خواهـی و آرمان خواهی پیش از آن نظام مند 

نبـود. ما ضدِّ اسـتبداد و اسـتعمار بودیم؛ ما طـرف داِر عدالت 
بودیـم. ولـی ایـن طـرف داری تـا پیـش از سـاِل 32 خیلـی در 
دانشـگاه های ما تشـکیالتی دنبال نمی شد. فضای خارج از 
دانشـگاه بیشـتر مؤثـر بـود. ولی به نظـرم بعـد از 16 آذر 32، 
این قصه در دانشـگاه های جّدی تر دنبال شـده اسـت. گویی 
16 آذر 32 نقطـه عطفـی در این ماجرا بوده اسـت. لیبرال ها 
و آزادی خواه هـا کمتر مـورِد توّجه بوده اند؛ به نظرم مذهبیون 
و چپ ها تشکیالتی تر وارد شده  بودند و مؤثر هم واقع شدند. 
مـن فکـر می کنم در این سـال ها دانشـگاه مهم شـد و حّتی 
مرکِز اتفاقات بود و پیرامون از این مرکز بسیار تأثیر می گرفت. 
اگر هم شـعار آزادی داده می شـد، حتما به عدالت هم توجه 
می شـد. حّتـی بعـد از دوم خـرداد، آزادی خواهـان حّتـی در 
ظاهـر نسـبت به عدالـت بی توّجـه نبوده اند. اصـِل بحث هم 
بیـن این ها این بود که آزادی با عدالت نسـبت برقرار می کند 
و ایـن دو مکّمـل یکدیگرند. با این حال، من به تاریِخ پیش از 
انقالب توّجه نشـان داده ام تا کمی این داسـتان را تاریخی تر 
و حتمـا داسـتانی تر ببینم و متوجه شـوم که ایـن حق خواهی 
و عدالت خواهـی چطـور بـه مـا بـه ارث رسـیده اسـت. توجـه 
داشـتم وارِد تحلیـِل سیاسـی نشـوم، و شـخصیت قصـه هم 
یک شـخصیِت تیپیِک سیاسـی نباشـد. یعنی شما نمی توانی 
بـه سـادگی او را در یـک مرزبنـدی جـا دهـی. بـه ایـن نکات 
هم توّجه داشـته ام. امیدوارم داسـتاِن بعدی ام را در دهه 50 
ببینم. به نظرم تا قبلش را نمی نوشتم، نمی توانستم به راحتی 

پا توی دهه 50 بگذارم. ولی االن وقِت دهه 50 است. 

 از نظـر شـما برداشـتی کـه امـروز از انقابی 
بودن در جامعه وجود دارد، چقدر به مفهوم واقعی 

انقابی بودن نزدیک است؟
انقالبـی بـودن نسـبت برقـرار می کنـد بـا عدالت خـواه بـودن 
و آرمان خـواه بـودن. االن برخـی انقالبـی بـودن را زیـِر بیرِق 
یـک تشـکل بـودن می فهمنـد. به نظـر من این، حـرِف مفت 
اسـت. انقالبـی بودن به نظرم در مقابل نفتـی بودن و دولتی 
بودن تعریف می شـود. پوِل شـاِم هیأِت تو را نفت نباید بدهد. 
ظرف هـای یک بـار مصرفش را هم. این نفتی شـدن و دولتی 

شدن و به خوشاینِد مسئوِل باالتر کار کردن نسبتی با 

نویسنده رمان دانشجویی- انقالبی »تی مل« از آرمان هایش می گوید:

انقالبـی بـودن نسـبت برقـرار می کنـد 
بـا عدالت خـواه بـودن و آرمان خواه بـودن. االن 
برخـی انقالبـی بـودن را زیـِر بیرِق یک تشـکل 
بودن می فهمند. این، حرِف مفت است. انقالبی 
بـودن بـه نظـرم در مقابل نفتی بـودن و دولتی 
بـودن تعریـف می شـود. پوِل شـاِم هیـأِت تو را 
نفـت نباید بدهـد. ظرف های یک بـار مصرفش 
را هـم. ایـن نفتـی شـدن و دولتـی شـدن و بـه 
خوشـاینِد مسـئوِل باالتـر کار کردن نسـبتی با 

انقالبی گری و مطالبه گری ندارد
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انقالبی گری و مطالبه گری ندارد. در منظومه فکری من از آقا هم 
می توان مطالبه داشـت. می توان پرسـش کرد. اگر این سزاواری 
برای رهبر جامعه اسـالمی هسـت که مردم از او پرسـش کنند و 
این پرسش گری حقِّ رهبر است نه حقِّ مردم، پس دیگر مسئوِل 
بسـیج و رییـِس نهـاد و رییـِس یـک دانشـگاِه حاشـیه ای چـه 
می گویند. شما که به طریِق اولی زیِر تیِغ نقد هستید. این حرِف 
امیرالمؤمنیـن توی نهج البالغه اسـت که نقِد حاکِم اسـالمی، 
حقِّ مردم نیسـت، حقِّ حاکم اسـت. این که من از آقا پرسـش 
داشـته باشـم، حقِّ ایشان است، نه حقِّ من. پس اگر کسی آقا 

را نقد نمی کند، دارد به ایشان ظلم می کند.
 به این تکه از رمانم که تازه منتشر شده توجه کن: 

»ـ یعنـی دروغ بگویـم؟ وقتـی مـن می گویـم مخاطبـم همـه 
هستند، شاه هم جزء این همه هست. شاه هم که جدا نیست.
ـ ولی شما که نمی توانید به این آسانی در باره ی شاهنشاه حرف 

بزنید. می توانید؟
ـ چرا نتوانیم؟

ـ چون هنوز خیلی جوان اید، آقای تی ِلمی. شما اّطالعاتی را که 
به اعلی حضرت می رسد، نمی دانید. شما در وضع مملکت داری 
و شاهنشاه نیستید. شما دانش تان هم اندازه ی ایشان نیست. 
بایـد کسـی بتواند شاهنشـاه را نقد کنـد که انـدازه ی او دانش و 
تجربه داشـته باشـد. این درسـت نیسـت که هر کسی بخواهد 

ایشان را نقد کند. هر کسی باید سطح خودش را بداند.
ـ این جوری که شما می فرمایید، هیچ کس نمی تواند شاه را نقد 

کند؛ چون هیچ کس شاه نیست.
ـ چرا. می تواند. ولی وقتی این نقد علنی بیان می شود، می رسد 
به شورش و آشوب و خراب کاری. اگر آدم، صالح مملکتش را 
می خواهد، از راهش باید نقد کند؛ نه این که در جامعه بلوا کند.

ـ شاهنشاه هم مثل شما فکر می کنند؟«
می بینی که شبیِه این استدالل را امروز برخی از مدعیان دفاع 
از والیت فقیه نقل می کنند و باب انتقاد را می بندند؛ من آن ها 

را انقالبی نمی دانم. 

 ارزیابی شما از وضعیت کنونی ادبیات داستانی در 
حـوزه پرداخـت بـه فضـای دانشـجویی چیسـت؟ چـه 

کارهایی صورت گرفته و چه پیشنهادهایی دارید؟
مـن در حوزه داسـتان فقط به خـودم می توانم پیشـنهاد بدهم. 
هـر کسـی بایـد راهـش را پیـدا کنـد. این جـا جایـی نیسـت کـه 
بتـوان بـرای ملـت خـط و مشـی تعییـن کـرد. زیسـِت آدم هـا با 
هـم متفـاوت اسـت و تجربیات شـان. هـر کسـی بایـد بـا توجه 
بـه زیسـت و تجربیاتـش، اثـِر داسـتانی اصیـل را بیافریند. من 
تـوی ایـن فضـا خـالء حـس می کنـم و تصـّورم ایـن اسـت کـه 
هنـوز فضاهـای دانشـگاهی مـا تـوی 50 سـاِل اخیـر خـوب 
شـناخته نشـده، من اندازه تجربیات و زیست خودم می خواهم 
 ایـن فضـا را بشناسـم، تـا خیـرم چـه باشـد و خـدا بـرای مـن

 چه رقم زند. ■

داستان »تی لِم« درباره ی نُضِج جوان دانشجوی 

عدالت خواهی سـت به نام »کیومرث«. از سال 

29 که سال تولّدش است تا سال خاموشی اش. 

داسـتان از 16 آذر 48 دانشـگاه تهران آغاز می شود 

و با گذری به گذشـته، روزگاری را که کیومرث در 

آن به دنیا آمده و بالیده بیان می کند. »تی لِم« 

کنش هـای کیومرث را از فضای تی لِـم در آن 

سال ها تا فعالیّت های دانشجویی کیومرث در 

تهران روایت می کند و از عشـق ها و آرمان ها و 

فعالیّت ها و زندگـی این جـواِن دانشـجو برش هایی 

را نقـل می کند. داسـتان مقّدمـات تحّمل ناپذیری 

دیکتاتورِی عرِص پهلوی دّوم و زمینه های به 

وجـود آمدن انقالب را نیـز در بسـرت نقل داسـتان 

کیومرث به تصویر می کشد. این کتاب را نرش 

سوره مهر منترش کرده است.

میثـم امیری درباره داسـتان خود می گوید:

»گفتم حاال که کتاب منترش شده است، بفرستم 

برای همه آن هایی کـه نام شـان در کتـاب آمده 

اسـت؛ آن هایی که زنده اند.اّولی اش را هم نوشتم 

بـرای آقـای خامنـه ای که »جذبه ای« دارد و 

»نگاهی« و »بوی توتوِن اعالیی«. فرستادنش 

برای رهرِب مملکت سـاده تر اسـت تا فرسـتادنش 

بـرای آن دیگران. آن دیگران کـه سال هاسـت 

آن طرف هسـتند و »آن طرف« بودن شان از 

ایرانی بودن و هم وطن بودن شـان کم منی کند 

خدایی. از آن جلمه است گوگوش؛ که »از شهِر 

غریبه، بی نشـونی آمده است.« 

دیگرانی هم نام شـان در این کتاب آمده اسـت؛ 

اکرِب هاشمِی بهرمانی که راِه فرستادنش را 

 پیـدا نکرده ام. مرِد »ریزنقش«ی کـه »زیرکی«

 ازش می بارد. 

شـهاِب مرادی که این نزدیکی هاست و آخوند 

بودنش کافی است برای پیدا کردنش جدای از 

دوستی.

حسـِن حسن زاده ی آملی؛ عاّلمه ذوالفنون 

که میل ندارم برای فرستادِن داستان برای 

جناب شـان، از این رو که شـاید در بسـرتِ ضعف و 

ناخوشـی، نخواهند رمـان بخوانند. ولـی حتام برای 

داوِد صمدی آملـی می فرسـتمش کـه از جنابش 

در ایـن رمـان اسـتفاده کرده ام. احمد توکّلی؛ 

از آشنایی »دیر و دور«م با پرسش استفاده 

می کنم و می فرسـتم این داستان را برایش که 

سیاسـت مداِر مورِد عالقه ام هم هست. 

نام های گذرای دیگری مانند سـید حسـین نرص 

و فریدون جنیدی هم در رمان آمده است که 

جنیدی از نرص دردسرتس تر است. 

منی دانم وقتی کتاِب پیشـینم را نوشتم چرا 

چنین نکردم! اگر قرار به فرستادن بود طیفش 

از محمـود کریمـی تا مریم  دی جی وسـیع بود. از 

روضه خوان تا آوازه خوان.«

معرفی رمان »تی لِم«

نوشته میثم امیری
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رهبـر معظـم انقـالب در 
پیـام نـوروزی خطـاب به 
ملت ایـران، سـال 1394 
را سـال »دولـت و ملّـت، 
هم زبانـی«  و  همدلـی 

نامگذاری کردند.

بعـد از دو دور مذاکـره  هسـته ای  
که از 25 اسـفند 93 آغاز شـده بود 
در سـیزده فروردین این ماه بود که 
بیانیه ای موسوم به لوزان میان ایران 
و کشورهای 5+1 منتشر شد تفاهم 
هسـته ای لوزان نیز معروف اسـت، 
بیانیـه ای  که شـامل خالصه ای از 
مجمـوع راه حل هـای تفاهم شـده 
برای رسـیدن به برنامه جامع اقدام 
مشـترک پیرامون برنامه هسته ای 
ایران تا ضرب االجل 10 تیر 1394 

محسوب می شد. 

 با دسـتور ملک سـلمان، 
پادشاه سعودی، عربستان 
حملـه نظامی بـه یمن را 
آغاز کرد. ده کشور در این 
تجاوز نظامی با عربستان 
سعودی مشارکت داشتند 
تجاوزی که همچنان ادامه 

دارد.

 طـی حکمـی از سـوی رحمانـی 
فضلـی، مقیمـی معـاون سیاسـی 
وزیر کشـور، به عنوان رئیس ستاد 
انتخابات در امـر برگزاری انتخابات 
شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن 
اسـالمی و پنجمیـن دوره مجلس 

خبرگان رهبری منصوب شد. 

در شرایطی که همگان انتظار 
داشـتند تا تراکتور سازان دیار 
آذربایجـان با پیـروزی بر نفت 
تهران به مقام قهرمانی دسـت 
یابـد اما با تسـاوی شـدن این 
بـازی در لحظـات آخـر ایـن 
سـپاهان اصفهـان بـود کـه با 
پیروزی بر سایپا برای پنجمین 

بار قهرمان لیگ برتر بشود. 

در ایـن روز چهارمیـن مراسـم مزایده 
برای فروش دو تیم پر طرفدار استقالل 
سـازمان  وسـیله  بـه  پرسـپولیس  و 
خصوصی سازی برگزار شد مزایده ای 
که اولین مرحله آن در اواخر سـال 93 
انجام شده بود. در جریان مزایده چهارم 
ایـن دو تیم خریدارانی نیز وارد میدان 
شـدند اما تصمیم گرفته شد تا اهلیت 
خریداران توسط سه وزیر کابینه مورد 
تاییـد قرار بگیـرد. اتفاقی که هیچ گاه 
صورت نپذیرفـت و حتی وزیر اقتصاد 
صریحا اعـالم کرد که واگذاری این دو 
تیم از طریق مزایده منتفی شده است. 

در ایـن روز سـپ بالتر 79 سـاله 
سوئیسی از ریاست فدراسیون بین 
المللی فوتبال )فیفا( استعفا کرد. 
این استعفا در شرایطی رقم خورد 
که او توانسـته بود چهار روز پیش 
از این تاریخ  در رقابت با شـاهزاده 
اردنـی حسـین بـن علـی بـرای 
پنجمین بار متوالی به ریاست فیفا 
برگزیده شود. استعفای بالتر شش 
روز پس از دسـتگیری بسیاری از 
مقامات فیفا به دلیل اتهامات مالی 
انجـام پذیرفت . او از سـال 1998 

عهده دار ریاست فیفا بوده است. 

270 تن از شـهدای غـواص دفاع 
مقـدس در ایـن روز و در حضـور 
جمعیت انبوه دوستداران شهدا در 
میدان بهارستان تهران تشییع شد. 
صرف نظـر از پویش های مردمی 
فراوان در فضای مجازی و شـبکه 
های اجتماعی و ادای احترام اقشار 
گوناگـون مـردم بـه سـاحت این 
شـهدای واالمقام ، سیاسی کردن 
ایـن مراسـم و سـعی در مصادره 
کـردن ایـن حرکت به نفـع گروه 
های سیاسی انتقادهای فراوانی را 

بر انگیخت.

تـک نرخـی شـدن بنزیـن و آزاد 
شـدن آن در ایـن روز که مصادف 
با سالروز آزاد سازی خرمشهر هم 
بـود طنز هـای جذابـی در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی به 
وجـود آورد. این اقدام در راسـتای 
اجـرای گام دوم هدفمندی یارانه 
هـا صـورت پذیرفـت. در حالی از 
این روز بنزین معمولی هزار تومان 
قیمـت خورد که همچنـان مقدار 
یارانـه پرداختـی به همـان میزان 

ابتدایی خود باقی ماند.

برگزاری مراسـم 26 امین سـالروز ارتحال امام 
خمینـی )ره( زمان مناسـبی بود تـا گروه های 
مختلف مردمی و سیاسـی از شـکل و شـمایل 
حرم امام که به تازگی به پایان رسیده بود انتقاد 
های فراوانی کنند. منتقدان معتقد بودند  رهبر 
کبیر انقالب اسالمی ایران مظهر ساده زیستی و 
مخالف زرق و برق  و تجمل گرایی بوده اسـت 
ولی سـیره ایشان در ساخت بارگاه شان رعایت 
نشـده اسـت اما متولیان سـاخت این بنا اذعان 
داشـته اند که حرم امام باید متناسـب با شـان 
ایشان باشد و به گونه ای ساخته شود که برای 

قرن های آتی نیز برقرار باشد. 

سال 94 در یک نگاه
مروری بر مهم ترین اتفاقات سالی که گذشت

1 فروردین 
 پیام نوروزی رهبر انقالب

13 فروردین 
 انتشار بیانیه لوزان  

3 خرداد 
بنزین آزاد شد

29 اردیبهشت 
 پایانی برمزایده تیم های آبی و قرمز 

14 خرداد
 رونمایی از کاخواره پیرجماران!

2۵ اردیبهشت 
 قهرمانی سپاهان در آخرین لحظات

6 فروردین 
حمله  عربستان به یمن

12 خرداد
 استعفای بالتر

30 خرداد 
تشییع شهدای غواص 

23 فروردین 
 انتخاب مسئول انتخابات ۷اسفند

بهار
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بعـد از ماه ها مذاکرات هسـته ای میان ایران 
و گـروه 1+5  و پـس از تفاهـم نامـه لوزان در 
 فروردیـن سـال جاری ، در ایـن روز مذاکرات 
هسـته ای بـا امضـای طـرف هـای مذاکـره 
کننـده به پایان رسـید. در ماه هـای آتی این 
توافق می بایسـت  در کنـره امریکا و مجلس 
 ایـران مـورد تصویـب قرار بگیـرد تا بـا انجام 
گام های مقدماتی این توافق به صورت کامل 

به اجرا برسد.

اکـران فیلـم سـینمایی محمـد سـول اهلل به 
کارگردانی مجید مجیدی از این روز آغاز شد. 
پر هزینه ترین فیلم  سینمای ایران که روایت 
گر دوران کودگی پیامبر اسالم است با بودجه 
ای بالغ بر صد میلیارد تومان تولید شد. اکران 
این فیلم با بازتاب های مثبت و منفی فراوانی 

در داخل و خارج از کشور همراه شده است.

از  خزعلـی  ابوالقاسـم  اهلل  آیـت 
اعضـای خبرگان قانون اساسـی و 
مجلس خبرگان رهبری از فقهای 
سـابق شـورای نگهبان در این روز 

درگذشت.

در ایـن روز در مراسـم رمی جمرات  در منا 
تعـداد زیـادی از حجاج از سراسـر جهان به 
دلیـل ازدحـام جمعیـت کشـته شـدند. در 
این فاجعه اسـفناک که بـه دلیل بی خردی 
عوامل سـعودی در برگزاری مراسم به وقوع 
پیوسـت بیـش از دو هـزار نفـر از حجاج که 
467 نفـر از آن هـا ایرانـی بودنـد بـه طـرز 
دردناکـی از دنیا رفتنـد. مقام معظم رهبری 
بـه دلیـل عمق ایـن فاجعـه سـه روز عزای 
عمومـی در کشـور اعالم نمودنـد. فاجعه ی 
منا در شرایطی صورت پذیرفته بود که چند 
روز قبل از آن با سرنگونی جرثقیل های قرار 
گرفته شـده بـرای عملیـات عمرانی در مکه 
مکرمـه تعـداد دیگری از حجـاج  حج تمتع 

امسال  کشته شده بودند.

در این روز کاپیتان محبوب پرسپولیس تهران در 
گذشت. علت مرگ بازیکن سی ساله و مازندرانی  

ایست قبلی گفته شده است.

از ایـن روز و بـه مـدت 5 روز بـا هـدف 
تسـهیالت 25  رکـود،  از  خـروج کشـور 
میلیونی خرید  خودرو آغاز شـد. سیاستی 
کـه منتقدیـن آن را بـا هـدف کمـک بـه 
خودروسـازان برای خروج رکود سـنگینی 
کـه بـه دلیـل عـدم اسـتقبال مردمـی از 
تولیداتشـان بـه وقوع پیوسـته بـود تلقی 
کردنـد. ایـن طـرح کـه در ابتـدا تنهـا به 
خودورهـای داخلـی اختصاص داشـت به 
خودروهـای چینی بازار نیز کشـیده شـد 
و در 24 آبـان و بـا فـروش صـد و ده هزار 

دستگاه خودرو به پایان رسید.  

سـردار سـرتیپ پاسـدار »حسـین همدانـی« 
جانشین قرارگاه امام حسین )ع( و مشاور فرمانده 
کل سپاه پاسداران و فرمانده اسبق سپاه محمد 
رسول اهلل )ص(  تهران در این روز و در شرایطی 
که به عنوان مستشـار نظامـی و مدافع حرم در 
مقابل تکفیری ها به سوریه رفته بود به شهادت 
رسید. وی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس  
بوده اسـت. روزنامه والت استریت ژورنال از او به 
عنوان متخصص در نحوه رزم عملیات نیروهای 

منظم با شبه نظامیان نام برده است.

تصاویری از  پایگاه موشـکی سـپاه 
پاسـداران انقالب اسالمی در عمق 
500 متـری زمین برای نخسـتین 
بـار در ایـن روز به نمایـش در آمد.

 اقدامـی که واکنش هـای گوناگون 
رسانه های خارجی را در پی داشت. 

پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه در ایـن 
روز و بـه دلیل برگزاری سـومین اجالس 
سـران دولت ها و کشورهای عضو مجمع 
 )GECF( کشـورهای صادرکننـده گاز
وارد تهـران شـد. پوتیـن پـس از ورود به 
تهـران مسـتقیما از فـرودگاه بـه دیـدار 
رهبـری رفـت . دیداری که چند سـاعت 

به طول انجامید.

حوادث تروریسـتی فرانسـه  رهبر معظم 
انقالب را بر آن داشـت تا برای بار دوم در 
قالب نامه ای به جوانان غربی به صحبت با 
آن ها بپردازد. موضوع این  نامه همفکری 
دربـاره درد مشـترک تروریسـم و چـاره 
اندیشـی در این رابطه بوده اسـت. ایشان 
در این نامه جهان اسـالم را قربانی اصلی 

تروریسم در تاریخ دانستند. 

این اتفاق که در مرز ترکیه و سوریه به 
وقوع پیوسـت  به تنش های سیاسـی 
میان روسیه و ترکیه منجر شد و رابطه 

این دو کشور را به تیرگی کشانید.

کمیسـیون ویـژه برجـام با تاکیـد رهبری بر نقـش مجلس، 
بنـد هـای برجام را مورد بررسـی و تحلیل قـرار داد. گزارش 
ایـن کمیسـیون بـه منظـور اصـالح ایـرادات ایـن توافق در 
19 مهـر قرائت شـد امـا کلیات طرح برجام بـا نقش آفرینی 
رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی مورد تصویب 
نمایندگان قرار گرفت. دو روز بعد یعنی 21 مهر جزئیات طرح 
نیز به صورتی عجیب  در 15 دقیقه به تصویب رسـید. مقام 
معظم رهبری در نامه ای به رئیس جمهور و با شـروطی که 

قید فرمودند برجام را مورد تایید قرار دادند.

 پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از اینکه 
در ده خرداد و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه به جرم 
های اختالس ، ارتشاء و مباحث امنیتی به ده سال زندان 

محکوم شده بود در این روز روانه زندان اوین شد. 

در این روز سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با انتشـار اطالعیه ای اعالم کرد که اکران فیلم »رستاخیز« 
تا زمان تامین نظر برخی از مراجع بزرگوار تقلید به تعویق 
افتاده اسـت. نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل )ع( و پاره 
ای از تحاریف عاشورا در این فیلم اعتراضات و کمپین های 
فراوانی را علیه اکران این فیلم موجب شد. احمدرضا درویش 
کارگردان این فیلم در اظهار نظری عقب نشـینی سـازمان 
سینمایی در قبال این فیلم را ناشی از لطمه نخوردن دولت 

تدبیر در موضوع مذاکرات هسته ای دانسته بود.

در این روز و علی رغم اعتراضات مردمی در خصوص سفر وزیر خارجه فرانسه به 
ایران، وی وارد ایران شد. عالوه بر کار شکنی های فرانسه در مذاکرات هسته ای ، 
دلیل اصلی مخالفت مردم با ورود فابیوس به ایران به دوران نخست وزیری او در 
دهـه 80 میـالدی بر می گردد. در آن زمان مقادیر فراوانی خون آلوده به ویروس 

ایدز وارد کشور شده بود.

23 تیر
امضای توافق هسته ای )برجام(

۷ مرداد
 سفرفابیوس به ایران

۵ شهریور
 فیلم محمد رسول اهلل

18 مرداد 
 مهدی هاشمی در زندان

9 مهر 
 هادی نوروزی

2 مهر 
فاجعه منا

16 مهر 
 شهادت سردار همدانی

22 مهر 
رونمایی از شهر موشکی ایران

20 آبان
 وام خرید خودرو

2 آذر 
8  آذر  سفر پوتین به ایران 

 نامه رهبری به جوانان غرب

3 آذر 
21 مهر  سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه

تصویب طرح اجرای برجام در مجلس

2۵ شهریور 
در گذشت آیت اهلل خزعلی 24 تیر 

 لغو اکران فیلم رستاخیز

پاییز

تابستان
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پـس ازاعـدام  شـیخ نمـر رهبر شـیعیان 
عربسـتان سـعودی کـه زمـان زیـادی را 
در زنـدان سـپری کـرده بـود، در نیمـه 
شـب ایـن روز چند صـد نفر از مـردم  با 
حمله به سـفارت این کشور در تهران آن 
را بـه تصرف خـود در آوردند. اقدامی که 
هر چند عملی نادرسـت بود اما نشـان از 
خشـم انقالبی مردم داشـت. خشمی که 
سـکوت و انفعال وزارت خارجه جمهوری 
اسـالمی ایران بـر میزان آن افـزود. عصر 
مشـهد  در  و  تاریـخ  ایـن  از  قبـل  روز 
کنسـولگری عربسـتان در ایـن شـهر نیز 
بـه تصـرف در آمـده بـود. در نتیجه این 
اقدامـات عربسـتان سـعودی بـه صورت 
شـتاب زده رابطه دیپلماتیـک با ایران را 
قطع کرد. به دنبال این تصمیم عربستان، 
کشـورهای کوجک و کم اهمیت دیگری 

نیز رابطه خود را با ایران قطع کردند. 

در  برجـام  تصویـب  از  پـس 
و  ایـران  کشـورهای  مجالـس 
امریـکا و پس از انجـام اقدامات 
عمدتـا  کـه  متقابـل  مقدماتـی 
بـه اقدامـات محـدود کننده در 
ایـران  ای  هسـته  تاسیسـات 
ارتباط داشت و با انتشار گزارش 
آژانـس بین المللی انـرژی اتمی 
دربـاره انجام تعهدات هسـته ای 
ایران در توافق جامع، با انتشـار 
بیانیه ای رسمی که در وین و با 
حضور طرف های مذاکره کننده 

اجرای برجام آغاز شد.

در این روز حسن روحانی رئیس جمهور 
به همراه هیئتی 120 نفره  متشـکل از 
وزرای کابینـه و فعـاالن اقتصـادی در 
نخستین سفر خود پس از اجرایی شدن 
برجام به ایتالیا رفت. سفر رئیس جمهور 
به ایتالیا بعد از دو روز یعنی هفتم بهمن 
مـاه بـه پایـان رسـید و وی از رم راهـی 
فرانسه شد. سفر رئیس جمهور به اروپا با 
واکنش های مثبت و منفی فراوانی روبرو 
شد. منتقدان این سفر را منافی رویکرد 
های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید 
داخل دانستند و از آن طرف موافقان آن 
را برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی 

با اروپا، مثبت ارزیابی کردند.

 اختتامیـه سـی و چهارمیـن دوره 
جشـنواره فیلـم فجـر در ایـن روز 
پیـروزی  سـالروز  بـا  همزمـان  و 
 انقالب اسـالمی ایران برگزار شـد و 
سـیمرغ های بلورین در رشته های 
مختلـف بـر شـانه ی برگزیـدگان 
نشست. در این دوره از جشنواره  که 
بـا حضور فعال نیروهـای تازه نفس 
سـینما همـراه بود بـرای ایـن افراد 
تجربـه هایی را نیز به ارمغـان آورد. 
مطابق هر سـال از حواشی بی بهره 
نبود. حواشی ای که شاید مهم ترین 
آن ها  را  می توان در عدم استقبال 
 هیئت داوران از  فیلم بادیگارد ابراهیم 

حاتمی کیا  دانست.

انتخابـات پرشـور و حضـور  یـک 
همیشگی مردم. انتخابات خبرگان و 
مجلس شورای اسالمی با استقبال 
کم نظیر مردم برگزار شد؛ انتخاباتی 
که حتی کشـورهای غربی حسرت 
چنین حضوری را در کشـورهای به 
اصطالح »دموکراتیک« خود دارند. 
این را می شد از چشم های تعجب 
زده خبرنـگاران خارجی حاضر پای 
صندوق های رای از مشاهده صفوف 

رای دهندگان مشاهده کرد.

 بـرای سـی و هفتمیـن بـار پس 
از پیـروزی انقالب اسـالمی ایران  
گروه های مختلف مردمی در این 
روز با انجام راهپیمایی و سر دادن 
شـعار های ضد اسـتکباری عالقه 
خود به نظام جمهوری اسالمی را 

نشان دادند.  

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
روز  چند نظامی متجاوز آمریکایی را 
کـه با دو فرونـد قایق به صورت غیر 
مجـاز وارد آب هـای ایـران در خلیج 

فارس شده بودند بازداشت کرد.

22 دی 
دستگیری نظامیان امریکایی

26 دی 
 اجرای برجام

13 دی -اعدام شیخ نمر و
 حمله به سفارت عربستان

۵ بهمن 
 سفر روحانی به اروپا

22 بهمن 
 اختتامیه جشنواره فجر

۷ اسفند
 حماسه حضور

زمستان

13
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سیاسـت خارجی دولت در سـال گذشـته برجام را به عنوان 
هـدف اصلی قـرار داد و اسـتراتژی های خـود را برای حفظ 
آن تعریف کرد و بر این اسـاس در سیاسـت دولت هر رفتار 
بر مضرب برجام محاسـبه می شـود اما آنچه در سـال جاری 
حاصل شد نشان داد که برجام در سیاست خارجی و داخلی 
برابر با صفر یا نزدیک به آن بوده است و عمال تمام سیاست 

خارجی دولت محاسبه ای بر مضرب صفر بیش نبوده است
»یکی از اهداف مذاکره کنندگان که واقعا زحمت کشیدند و 
عرق ریختند این بود که گشایش اقتصادی با سرمایه گذاری 
خارجی ایجاد شـود اما دو روز قبل یک مسئول ارشد ایاالت 
متحـده علنـی اعالم کـرد کاری می کنیم که کسـی جرات 
سـرمایه گذاری در ایران را نداشته باشد.... اینکه بنده 10 بار 
گفتم نمی شود به آمریکا اعتماد کرد معنایش این است... دو 
سال مذاکره ، حاال که کار تمام شد می گویند نمی گذاریم «

سیاست خارجی دولت یازدهم در سال 1394 فراز و فرودهای 
زیادی را پشت سر گذاشت و اکنون در واپسین روزهای این 
سال می توان به کارنامه دولت در این حوزه نگاهی کامل تر و 
تحلیلی داشت. برای درک ارزیابی سیاست خارجی یک دولت 
و سنجش موفقیت یا عدم موفقیت آن باید دو مولفه ی اصلی 

را شناسایی نمود و مورد ارزیابی قرار داد.
1- اهداف ترسـیمی : سیاسـت های کلی به معنای اهدافی 
اسـت که دولت به عنوان مقصد نهایی در سیاسـت خارجی 
ترسـیم نموده و برنامه ی خود را برای رسـیدن به آن تنظیم 
می کند. باید توجه داشـت این اهداف ترسـیمی بخشـی از 

هدف گذاری کلی تر یک دولت در تمام زمینه ها می باشد.
2- اسـتراتژی های اجرایی : اسـتراتژی های اجرایی روش و 
شـرایط الزم برای تحصیل اهداف اسـت که دولت  بر اساس 

آن رفتار خارجی خود را جهت دهی می کند.
بـا تبییـن ایـن دو مولفه و ارزیابـی آن ها می تـوان به نقد و 

بررسی سیاست خارجی یک دولت پرداخت.
الف : برجام کلید عبور از تمام بحران ها

در یـک نگاه کلی می توان مدعی شـد دولت یازدهم ریشـه  
تمام بحران ها و مشکالت کشور را در تمام ابعاد و بخش ها 
معلول یک علت واحد می داند. کلید واژه ی اصلی دولت در 
تبیین چرایی وجود مشـکالت، »تحریم« بوده است. شخص 
رئیس جمهور و مسئوالن دولتی جدایی و انفکاک از نظام و 
اقتصاد جهانی به واسـطه ی تحریم های اعمال شـده توسط 
سازمان ملل و دولت های غربی را عامل اصلی بروز ضعف های 
اقتصادی و به تبع آن اجتماعی در ایران معرفی می نمودند و 
در بیان های مختلف از لزوم حل این پرونده برای حل دیگر 

مشکالت اعم از اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سخن 
رانده اند. به همین دلیل عبور از تحریم در سایه ی همکاری 
های بین المللی در راستای حل پرونده ی هسته ای، اولویت 
و هـدف اصلی دولت یازدهم و به تبع آن دسـتگاه سیاسـت 

خارجی قرار گرفت.
ایـن هدف گذاری دولت منجر به شـکل گیـری زمینه های 
اولیه ی توافقی بین المللی، حول محور پرونده ی هسته ای 
ایران با نام اختصاری برجام بود که در بهار سال 1394 کلیت 
و شرایط آن نهایی شد و در نهایت در اواخر این سال با اتمام 

آماده سازی مقدمات، رسما عملی و اجرایی گردید.
ارزیابی هدف گذاری و اولویت بندی

 دولت در سیاست خارجی
تاثیـر گـذاری تحریم های ظالمانه اعمال شـده بـر ایران در 
کلیـت اقتصـاد و دیگـر بخش ها غیـر قابل انکار اسـت و به 
همیـن دلیل تـالش برای رفـع آن می تواند رافع بخشـی از 
مشکالت تلقی شود اما دولت کنونی با نادیده انگاشتن دیگر 
علل بروز مشـکالت و تقلیل گرایی در معرفی عوامل بحرانی 
شـدن اقتصاد کشـور، چه در دوران تبلیغات انتخاباتی سـال 
1392 و چه پس از آن صرفا با برجسته ساختن تحریم یک 
نمایش سیاسـی بـرای جلـب آراء مـردم در دوران انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و توجیه ضعف ها و کاسـتی های دولت 
در رفع مشـکالت و بهبود وضعیت کشـور در تمام ابعاد پس 
از تصـدی قدرت به راه انداخـت. به عنوان نمونه می توان به 
پوشـش ضعف ها و کاسـتی هایی مانند ناکارآمدی دستگاه 
های مسـئول در امر محیط زیسـت، اقتصاد و فرهنگ اشاره 
کرد تا جایی که حتی مشکل تامین آب شرب مصرفی مردم، 
کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها و تعطیلی پی در پی بنگاه 
های اقتصادی بزرگ و کوچک مستقیما در گرو رفع تحریم 
دانسـته و معرفی می شـد. این در حالی اسـت که نهادهای 
مالی و پولی جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پـول در گزارش های خود در مـورد اقتصاد ایران بارها اعالم 
نمـوده انـد که چیزی حـدود 30 درصد از مشـکالت اقتصاد 
ایـران مرتبط با تحریم می باشـد و معضـل اصلی در اقتصاد 
ایران ضعف سـاختاری و مدیریتی اسـت. ضعف ساختاری و 
مدیریتی اقتصاد ایران تنها یک نسخه ی شفا بخش دارد که 
آن نه رفع تحریم، جذب سرمایه ی خارجی، پیوند با اقتصاد 
جهانی و وابسـتگی بیشـتر به غرب کـه در اقتصاد مقاومتی 
است که بارها و بارها مورد تاکید و اصرار مقام معظم رهبری 
قرار گرفته اسـت. لیکن منافع سیاسـی و راهبردهای حفظ 
قدرت منجر به این شـده است که سیاست خارجی ایران در 

مسـیر نامطلوب هدف گذاری شـود و اولویـت های ضروری 
نظام نادیده انگاشـته شـوند. اکنون در انتهای سال 1394 و 
پـس از به بار نشسـتن برجام و عیان شـدن ضعف های این 
سیاست در بازسازی اقتصاد ایران، مسئوالن دولتی کم کم با 
اعتـراف به اینکـه برجام و لغو تحریم نمی تواند اقتصاد ایران 
را بازسـازی کند و منجر به شـکوفایی شـود، نشان دادند که 
سیاست خارجی برجام اشتباهی  استراتژیک و امیدی واهی 

بود که هرگز به نتیجه وعده داده شده منجر نمی شود.
ب: همه چیز فدای برجام 

 استراتژی محوری سیاست خارجی
آنگونه که گفته شد هدف گذاری دولت در سیاست خارجی، 
حـل مسـئله ی هسـته ای و رفـع تحریـم بـود و بدلیل نیاز 
تبلیغاتـی دولـت برای پوشـش دیگر ضعف ها، به سـرانجام 
رسـیدن برجام تبدیل بـه یک اولویت و ضـرورت گردید که 
به همین دلیل دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیر و امید 
استراتژی اصلی خود در سال 1394 را تمرکز بر نهایی کردن 
متـن و اجرایـی کردن برجـام قرار داد و به تبـع آن هر آنچه 

شاهدی منفعل یا بازیگری فعال؟
بررسی وضعیت دیپلماسی ایران در سال 94

دولـت کنونی بـا نادیده انگاشـتن دیگر 
علـل بروز مشـکالت و تقلیل گرایـی در معرفی 
عوامـل بحرانـی شـدن اقتصاد کشـور، چه در 
دوران تبلیغـات انتخاباتـی سـال 1392 و چـه 
پـس از آن صرفـا با برجسـته سـاختن تحریم، 
یـک نمایش سیاسـی برای جلـب آراء مردم در 
دوران انتخابـات ریاسـت جمهـوری و توجیـه 
ضعف ها و کاستی های دولت در رفع مشکالت 
و بهبـود وضعیـت کشـور در تمام ابعـاد پس از 

تصدی قدرت را به راه انداخت
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مانعی در این مسـیر تلقی می شـد باید حذف می گردید و 
از هـر گونـه رفتار حساسـیت برانگیز در این مسـیر اجتناب 
مـی شـد. با این مقدمـه که تبیین کننـده ی جهت رفتاری 
وزارت خارجه ی دولت تدبیر و امید است می توان به بررسی 
وقایع مهم سال گذشته و چرایی رفتار دستگاه وزارت خارجه 

پرداخت.
1- حملـه بـه یمـن و ماجرای کشـتی امدادی هـالل احمر: 
عربسـتان پس از قیام مردمی یمنی ها بر ضد دسـت نشانده 
های سعودی و حمایت از جریان شیعه باور حوثی ها بشدت 
نگران منافع خود در حیاط خلوت جنوبی خود شد و همین 
باعث شد تا جنگی نابرابر و ستمگرانه در برابر مردم بی دفاع 
یمـن آغاز کند و در عین حال همـواره ایران را به دخالت در 
امـور داخلی یمن و حمایـت از حوثی ها متهم نموده و بارها 
تهدید مستقیم نمود. در طول این جنگ فرسایشی نهادهای 
غیر دولتی ایران مانند هالل احمر بارها خواهان کمک رسانی 
بـه مردم بی دفاع یمن شـد اما نیروهای متجاوز سـعودی با 
تهدید نظامی مانع این امر شـدند. که یکی از مهمترین این 
تالش ها ارسـال کشـتی حامل کمک های انسـان دوسـتانه 
هـالل احمر بـود. علی رغـم قاطعیت ابتدایـی نهادهای غیر 
دولتی و برخی شـخصیت های ایرانی در غیر قابل بازگشـت 
بودن کشـتی و تغییر ناپذیر بودن مسـیر حرکت کشـتی به 
یمن، به ناگاه کشـتی به جیبوتی رفت و تخلیه شـد. این امر 
در فضای عمومی ایران تحقیر آمیز و تعجب برانگیز بود اما با 
توجه به استراتژی دولت می توان به سادگی دلیل قبول این 

تحقیر توسط مسئولین دولتی را توضیح داد.
این واقعیت که اولویت دولت، حفظ برجام به هر صورت است 
زمانـی کامال معنا دار می شـود که وزیر امـور خارجه ایاالت 
متحده در مصاحبه ای اعالم کرد پس از اعزام کشتی ایرانی 

طـی تماسـی به ایرانی هـا اعالم کرد که حرکـت ایران برای 
ایـاالت متحده و متحدان منطقه ای آن قابل تحمل نیسـت 
و الزم اسـت کـه متوقف شـود. ایران کـه از هر حرکت تنش 
آفرین در جریان برجام هراس داشت و بیم تعویق در رسیدن 
به توافق را محتمل می دانست، در موضع ضعف قرار گرفت 
و اینگونه بود که دستور عقب نشینی در برابر عربستان صادر 

شد.
2- فاجعـه منـا ، حمـالت پاریس ، بمب گـذاری های لبنان 
و اعـدام شـیخ باقر النمـر: ایران در حال و هوای جشـن عید 
قربان بود و رئیس جمهور عازم سـفر نیویورک برای شـرکت 
در اجالس عمومی سـازمان ملل، کـه فاجعه ای تاثر برانگیز 
قلب تمام ایرانیان را به درد آورد. چند هزار حاجی من جمله 
چنـد صـد ایرانـی در حالی که لبـاس احرام بر تن داشـتند 
بواسـطه ی سـهل انگاری و بی تدبیری دولت سـعودی جان 
باختند اما رئیس جمهور با اینکه پیش از رسیدن به نیویورک 
از ایـن واقعه مطلع شـد و می توانسـت با بازگشـت به ایران 
تاثیری جهانی برای اعتراض به عربسـتان ایجاد کند ولی به 
سفر خود ادامه داد و به انتشار بیانیه ی همدردی و اعتراض 
خفیف به عربسـتان اکتفا کرد. ما حصل این تصمیم دولت، 
توهیـن ادامه دار دولت سـعودی به ملت و دولـت ایران بود. 
نپذیرفتن درخواسـت دیدار مسـئولین ایرانـی در نیویورک، 
ندادن ویزا به فرستادگان ایرانی که قصد حضور در عربستان 
و پیگیـری وضـع حجاج ایرانی را داشـتند و در نهایت تالش 
بـرای مقصـر جلوه دادن حجاج ایرانـی در حادثه ی منا همه 
و همـه محصول ضعف رفتـاری دولت ایران بود که عامل آن 
را جـز تـرس برجامی دولت چیز دیگری نمی توان دانسـت. 
دولـت برای حفـظ برجام از هرگونه رفتـار صریح و قاطع در 
برابر سـعودی ها برای بار چندم چشم پوشی کرد تا میوه ی 

این رفتار را در برجام بدست آورد.
حمـالت داعـش در پاریـس کـه قتل تعـدادی از شـهروندان 
فرانسـوی را در پی داشـت به سـرعت مورد توجه جهان قرار 
گرفت و رئیس جمهور بالفاصله در پیامی ضمن محکوم کردن 
این اقدام با ملت فرانسه همدردی کرد چرا که در قالب سیاست 
برجام محور، دولت باور داشـت که این همدردی می تواند در 
جلب نظر پلیس بد مذاکرات تاثیر گذار باشد این در حالی بود 
که حمله انتحاری داعش در بیروت و کشته شدن تعداد زیادی 
از شیعیان این کشور بی هیچ واکنش مهمی از سوی دستگاه 
دیپلماسی کشور روبرو شد و صرفا پس از ارسال پیام برای ملت 
فرانسه و به منظور جلوگیری از انتقادهای داخلی، پیامی برای 

حمالت لبنان از جانب رئیس جمهور صادر شد. 
گستاخی های عربستان سعودی در توهین به ملت و تهدید 
نظامی ایران در کنار سـکوت تاسـف برانگیز دولت و دستگاه 
سیاسـت خارجـی، غرور ملـی ایرانیان را خدشـه دار نمود و 
باعـث شـد پس از قتل ناجوانمردانـه ی روحانی جلیل القدر 
شـیخ باقر النمر خشـم فرو خـورده ی ایرانیـان )هر چند به 
روشـی  نا صحیح( در قالب حمله به سـفارت سعودی فوران 

کند تا جبرانی باشد بر ضعف ها و سر افکندگی های دستگاه 
سیاست خارجی در برابر گستاخان سعودی. لیکن پس از این 
نیز گسـتاخی های مسـئوالن ناپخته و خام سعودی کاهش 
نیافـت؛ چرا کـه در منظومه ی برجام محـور دولت، هرگونه 
مقابله با بزرگترین متحد ایاالت متحده در منطقه می توانست 

موجب تاثیر منفی بر برجام و اجرایی شدن آن شود.
3- جنگ بر ضد افراط گرایی: دولت در قبال مسـائل سوریه 
و عراق و گسترش حضور گروه های افراطی در این کشورها 
نگاهـی منفعالنه داشـت که در سـایه ی این نـگاه نیروهای 
افراط گرا توانسـته بودند در طی دو سـال گذشـته پیشرفت 
های گسـترده ای انجام دهند و اگر نبود رشـادت ها و برنامه 
ریزی های دالوران سـپاه قـدس و مدافعان حرم، خط مقدم 
جریان مقاومت توسـط گروه های تحت حمایت سعودی ها 
و متحدانـش از میـان می رفـت. این سیاسـت منفعالنه نیز 
محصول برجام باوری سیاست خارجی و استراتژی همه چیز 
فدای برجام بوده اسـت چنانکه دولت و دسـتگاه دیپلماسی 
مایـل بود تا با پیوسـتن بـه ائتالف ادعایی ایـاالت متحده بر 
ضـد افـراط گرایی زمینه سـاز نزدیکی بیـش از پیش به این 
کشور و تسهیل رسیدن به توافق شود که با درایت حکیمانه 
رهبر فرزانه ی انقالب این اشتباه استراتژیک عملی نشد. در 
سـال 1394 نیز دسـتگاه دیپلماسی شـاهدی منفعل بود تا 

بازیگری فعال.

نتیجه گیری
همانگونه که در سطور باال تبیین شد سیاست خارجی دولت در 
سال گذشته برجام را به عنوان هدف اصلی قرار داد و استراتژی 
هـای خـود را بـرای حفظ آن تعریـف کرد و بر این اسـاس در 
سیاست دولت هر رفتار بر مضرب برجام محاسبه می شود اما 
آنچه در سال جاری حاصل شد نشان داد که برجام در سیاست 
خارجی و داخلی برابر با صفر یا نزدیک به آن بوده است و عمال 
تمام سیاست خارجی دولت محاسبه ای بر مضرب صفر بیش 
نبوده است. کالمی که در ابتدای بحث از مقام عظمای والیت 
در مـورد نتیجـه ی برجام مورد اشـاره واقع شـد در کنار آنچه 
تاکنون بعد از اجرایی شـدن برجام حاصل شـد) از بازگرداندن 
تحریم های ایاالت متحده بر ضد اقتصاد ایران با عناوین دیگر 
تا خودداری کشورهای مهم مانند آلمان و ژاپن از ورود و پیوند 
کامـل بـا اقتصاد ایـران و پیوند ایران با ورشکسـته هـای اروپا 
مانند فرانسه و ایتالیا و همچنین خودداری بانک ها از برقراری 
ارتباط مالی بر پایه ی سـوئیفت با بانک های ایران و گشـایش 
اعتبار( عیان ساخت که  برجام ارائه شده در ایران صرفا رویای 
مسئوالن دولتی بوده نه واقعیت های قابل اتکا و این خود دلیل 

محکمی است بر تمام آنچه گفته شد.  
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نفت
سـقوط قیمت نفت که از سـال های قبل آغاز شـده بود در سال 
94 ادامه یافت و در این سـال قیمت نفت به پایین ترین قیمت 
طی سیزده سال گذشته رسید. مازاد عرضه به خصوص با اقدام 
سیاسی عربستان در افزایش تولید نفت، از عوامل اصلی بروز این 
مساله می باشد بسیاری از کارشناسان، با تحلیل شرایط موجود، 
عالمـت نویدبخشـی بـرای افزایش قیمـت نفـت در کوتاه مدت 

مشاهده نمی کنند. 
البته در سال 94 با اجرایی شدن برجام، تحریم های نفتی ایران 
لغو شد که خود این موضوع بر سقوط بیشتر قیمت نفت افزود. 
با این حال ایران توانسـته اسـت که در این مدت، صادرات نفت 
خـود را تـا چند صد هزار بشـکه افزایش دهـد. نظرات مختلفی 
در ایـن خصوص مطرح اسـت. منتقدان معتقدند در سـال های 
تحریم، مشتریان سنتی نفت ایران، ساختار پاالیشگاه های خود را 
متناسب با ترکیب نفتی تامین کنندگان جدید خود تغییر داده اند 
و ایران با اعمال تخفیف های ویژه توانسته است مشتریان قدیمی 
و جدید را جذب کرده است.  اما مدیران شرکت ملی نفت ایران 
ایـن ادعـا را رد کرده و گفته اند که ایران متناسـب با قیمت بازار 
اسـت. بنا به اظهارات این مسـئوالن، آنچه سـبب شده تا اکنون 
مشتریان سنتی نفت ایران با اشتیاق به دنبال از سرگیری واردات 
نفت از این کشور باشند همخوانی پاالیشگاه های نفتی آنها با نفت 
خام ایران است که پیش از اعمال تحریم های غرب طراحی شده 
بودند نه تخفیف های ویژه ایران. ضمن آنکه اکنون با اجرای برجام 
امنیت تأمین انرژی از ایران بیش از هر کشور نفت خیز دیگر است. 

باید منتظر اطالعات بیشتری در این خصوص بود. 

کرسنت، ترکیه، قراردادهای نفتی
قرارداد صادرات گاز به امارات موسوم به کرسنت، طی سال های 
گذشـته، منشـاء بحث های سیاسـی و اقتصادی جدی در ایران 
بـوده اسـت و یکـی از پرونده هـای ایـران در دادگاه الهـه نیز به 
همین موضوع اختصاص داشـته است. گفته می شود با توجه به 
حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از سوء استفاده رسانه ها 
و مقامات بیگانه، شورای عالی امنیت ملی هرگونه اظهار نظر در 
خصوص این پرونده را ممنوع اعالم کرده است. با این حال، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، خرداد 94 در صحن علنی مجلس اعالم 
کرد که ایران در این پرونده به پرداخت سیزده میلیارد و هشتصد 

و پنجاه میلیون دالر جریمه محکوم شده است. 
در بهمن ماه این سال نیز اعالم شد در جریان داوری اختالفات با 
ترکیه بر سر قیمت گاز صادراتی به این کشور، ایران به پرداخت 

جریمـه محکوم شـده اسـت. معاون وزیـر نفت این رقـم را یک 
میلیارد دالر و شخص وزیر، رقم آن را محرمانه اعالم کرد. مقامات 

ترکیه ادعا می کنند مبلغ این جریمه دو میلیارد دالر می باشد. 
در سـال 94 وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی نیز رونمایی 
کـرد. به اعتقاد منتقـدان، این تیـپ قراردادها دارای مشـکالت 
عدیده حقوقی و قانونی هستند و ضمن مغایرت با قانون اساسی و 
سیاست های کالن، ایران را از سرمایه های خود محروم کرده و با 
واگذاری غیر رسمی مالکیت ذخایر نفتی به شرکت های خصوصی 
و کارتل های خارجی، آن را برای سال ها وابسته خواهد کرد. عالوه 
بـر ایـن، در طرح های جدید نفتی، میادین مشـترک در اولویت 
سرمایه گذاری قرار نگرفته اند. پورسانت های زیادی نیز برای برخی 

از این قراردادها در نظر گرفته شده است. 

ایرباس، پژو و دیگر هیچ
در جریان سفر رئیس جمهور به اروپا، بر خالف عرف بین المللی و 
شان رئیس جمهور، پای آقای دکتر روحانی به مذاکره با شرکت-
های خارجی، گشوده شد. شرکت های فرانسوی هواپیماسازی و 
خودروسازی، در جریان مذاکراتی محرمانه، قراردادهای محرمانه-
ای با ایران منعقد کردند که جزئیات آن تاکنون منتشـر نشـده 
است. اما به نظر می رسد این قراردادها، توانسته است جان تازه ای 
در اقتصاد فرانه بدمد. چرا که تا پیش از این قراردادها، خط تولید 
هواپیماهای پهن پیکر A-380  ایرباس به دلیل فقدان مشتری 
رو بـه تعطیلی می رفت با سـفارش ایران بـرای خرید 12 فروند 
از ایـن هواپیماهـا جـان تازه ای بـه این خط دمیده خواهد شـد. 
شـرکت فرانسـوی پژو نیز در حالی به بازار ایران باز می گردد که 
حدود چهار سـال پیش، پس از بیسـت و سه سال مونتاژکاری، 
یک شـبه از ایران خارج شـده بود و به این ترتیب خسارت 800 
میلیون یورویی را برای صنعت خودروسازی کشور به جا گذاشت. 
)هرچند در همان دوره نیز کاله گشـادی بر سـر خودروسـازان 
ایرانی گذاشته بودند. به گونه ای که ایران خودرو به دلیل باال بودن 
قیمت قطعات وارداتی از فرانسـه مجبور شـد پروژه صادرات این 
خودروها را متوقف کند.( البته مدیران این شـرکت هنوز نیامده 
برای ایران شـرط کرده اند که فروش محصوالتشان در ایران باید 
طی تا سال 2018 به سطح فروش سال 2011 یعنی ساالنه 1.6 
میلیون دسـتگاه خودرو و تا سـال 2020 به 2 میلیون دسـتگاه 
خودرو در سـال برسـد. به ایـن ترتیب پژویی کـه در رده بندی 
خودروسـازان برتر دنیا جایگاهی ندارد و طی سـال های اخیر با 
مشـکالت مالی زیـادی روبرو و مجبور به تعدیـل کارگران خود 
شـده اسـت، با خیال راحت و با استقبالی گرم به بازار پر عطش 

ایران باز می گردد.

اقتصاد مقاومتی
شـاید بتوان جدی ترین نقطه اقتصاد کشـور در سال 94 را ادامه 
پیگیری موضوع اقتصاد مقاومتی از سـوی رهبر انقالب دانست. 
البته سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از اواخر سال 92 توسط 
ایشان ابالغ شده است. اما موضوع همچنان، یکی از اولویت های 
مطالبه ایشان از مسئوالن به شمار می آید و بارها تاکید کرده-اند 
که عالج مشکالت اقتصادی کشور، تکیه بر ظرفیت های داخلی 
اسـت.  سـوگمندانه اقدامات دولت در اجرای این سیاسـت ها به 
هیـچ وجه مطلوب نبوده اسـت و مقام معظم رهبـری، در چند 
نوبت مختلف، گالیه خود را از این موضوع صراحتاً ابراز داشته اند. 
یکی دیگر از مخاطبان ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی در سال 
94، جوانـان نخبه بوده اند تا طرحی بومی در خصوص چگونگی 
نقش-آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد مقاومتی، طراحی کنند. 
در خصـوص ایـن مطالبـه نیز هنوز اقـدام چشـم گیری صورت 

نپذیرفته است. 

برجام
پس از یک دوره مذاکره طوالنی مدت، سرانجام مذاکرات هسته ای 
بیـن ایـران و 1+5 به نتیجه رسـید و توافق موسـوم به برجام به 
امضا رسید. تا پیش از آن، مدام از سوی مسئوالن کشور بر رفع 
تحریم ها به عنوان پیش شرط گشایش اقتصادی در کشور سخن 
گفته می شد. این موضوع از مدت ها قبل، رکود موجود در بازار را 
تشدید کرده بود و عموم سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی، پیش 
از هر تصمیمی، منتظر نتایج مذاکرات بودند. اعالم دست یابی به 
توافق، توانست تا حدودی فضای روانی کسب و کار کشور را تحت 
تأثیـر قرار دهد. اما پـس از آن به تدریج قضاوت های منصفانه تر 
در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشـور، مجال بروز یافت و 
مسـئوالن دولتـی نیز که تـا پیش از آن، تـالش می کردند با هر 
نقدی بر مذاکرات به مقابله برخیزند خود نیز به ارائه تحلیل در 
این خصوص پرداختند. اکنون یک وفاق جمعی -الاقل در مقام 
سخن-میان مسئوالن و کارشناسان وجود دارد که تا مادامی که 
سـاختار اقتصادی و مدیریتی کشـور اصالح نشـود به هیچ وجه 
نمی توان انتظار حل مشـکالت و چالش های اقتصادی کشـور را 
داشت. باید به خاطر داشت یکی از اهداف ایران از این مذاکرات، 
گشـایش اقتصادی در کشـور با افزایش سـرمایه گذاری خارجی 
در کشـور بوده اسـت. اما به تازگی مقامات آمریکایی ها صراحتاً 
اعالم کرده اند که کاری می کنند تا کسـی جرات نکند در ایران 
سـرمایه گذاری کند. رفتـار بنگاه های بزرگ اقتصـادی جهان با 
ایـران نیز همچنـان با ابهام و احتیاط همراه اسـت. البته رفت و 
آمد هیات های تجاری از کشورهای مختلف به مقصد ایران پس از 
برجام افزایش چشمگیری داشته است. اما هنوز توافقات روشنی 
با ایران انجام نداده اند. با مرور برخی اخبار محدود منتشر شده در 

اقتصاد در ده پرده
گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال 94

علیرضا رهیافته
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
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این خصوص و مالحظه وضعیت اقتصادی این کشـورها، به نظر 
می رسد آنها نیز بیشتر به دنبال تصرف بازار ایران به منظور نجات 

اقتصادهای بحران زده خود هستند. 

رکود و تورم
سـال 94 از لحاظ نرخ تورم، سـال خوبی بود. آمار بانک مرکزی 
نشـان می دهد که شـیب افزایشـی نمودار شـاخص قیمت ها در 
ایـن سـال کاهش پیدا کرده و تورم تـا حدود قابل قبولی کنترل 
شده است. نفس این پدیده در کشور موضوع مبارکی است. چرا 
کـه تـورم، قدرت پیش بینی اقتصادی را به شـدت کاهش داده و 
بیشـترین فشـار را نیز به حقوق-بگیران و اقشار آسیب پذیر وارد 
می کنـد که نرخ افزایش درآمد آنها به طور معمول کمتر از تورم 
اسـت. با این حال، باید به یاد داشـت بیش از آن که معلول اتخاذ 
سیاسـت های اقتصادی مناسـب باشد ناشـی از قفل شدن منابع 
بانکـی و گسـترش فضای رکود اقتصادی در کشـور بوده اسـت. 
برخی کارشناسـان معتقدند که رکود اقتصادی و رکود تقاضا در 
سال 94 در چهل ساله گذشته بی سابقه است. گفته می شود برای 
تحقق شـرایط مطلوب اقتصادی، رشد سـاالنه 8 درصد ضروری 
اسـت و در برنامه ششم توسعه نیز همین نرخ هدف گذاری شده 
است. اما نرخ مزبور در سال 94 برابر صفر بوده است و در شرایط 
خوش بینانه در سال 95 حدود 3 درصد پیش بینی می شود. دولت 
برای خروج از رکود، سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفت. اما 
تنها خودروسازان بودند که توانستند از منافع این سیاست بهره مند 
شوند. پاییز سال 94 دولت اعالم کرد خریداران خودرو می-توانند 
تا سقف مبلغ بیست و پنج میلیون تومان، تسهیالت بانکی دریافت 
کنند. جزئیات این تسـهیالت چند بار تغییر کرد و در حالی که 
قرار بود این طرح به مدت شش ماه تا اردیبهشت 95 ادامه داشته 
باشد ظرف مدت یک هفته با ثبت نام صد هزار خودرو متوقف شد. 

نقدینگی
حجم نقدینگی در سـال 94 افزایش چشم گیری داشت. بنابر 

اعالم بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان دی ماه 94 
با 27.2درصد رشـد نسـبت به دی 93 به 950 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این بانک اعالم کرده است که دلیل افزایش 
نقدینگی، واقعی شـدن محاسبه آن اسـت چرا که تعدادی از 
بانک ها و مؤسسـات اعتبـاری در این مدت تحت نظات بانک 
مرکـزی قرار گرفته اندکه که نقدینگی آنها پیشـتر محاسـبه 
نمی شد. البته این توجیه با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان مواجه 
شد. چرا که برخی از این مؤسسات بنابر اطالعیه های پیشین 
بانـک مرکـزی در همین دولـت، قبالً در آمار لحاظ شـده اند. 
ضمن آن که این اسـتدالل، اساسـاً از نظر اقتصادی صحیح و 
منطقی نیست. حال با توجه به این که در بلندمدت مجموع 
رشـد اقتصادی و تورم معادل رشـد نقدینگی خواهد بود باید 
منتظر ماند که فنر فشرده شده تورم کشور چه زمانی، شتابان 
از جای خود خواهد جست. شاید تورم تنها منتظر یک تلنگر 

باشد. 

بورس
بورس نیز در طول سال 94 وضعیت چندان مناسبی نداشت. 
اگرچه تحلیل روند شاخص بورس، نشان می دهد، این بازار 
چنـد بـار تالش کرده اسـت تا روند خـود را اصالح کند؛ اما 
ایـن تالش هـا چنـدان پرقـدرت نبوده اند. البتـه در ماه های 
پایانی سال، بورس پاسخ مثبت خوبی به برجام نشان داده و 
شاخص بورس با دوازده هزار واحد افزایش، حدود 19درصد 
رشد کرد. واقع بینانه باید گفت بخشی از رشد شاخص بورس 
در این مدت، هیجانی و حبابی بوده اسـت. چرا که افزایش 
ناگهانی تمام شاخص های شرکت های قوی و حتی ضعیف 
که دارای سـاختار مالی خوبی نیستند سبب شده تا  عموم 
افـراد به سـمت بازار هجوم ببرنـد و  به دلیل همین عطش 
ایجاد شـده، همه شـرکت ها ارزنده تلقی شـده اند. اگر بازار 
نتواند به موقع پاسـخ مثبت واقعی نشـان دهد باید منتظر 

زمان تخلیه این هیجانات بود. 

بودجه 
دولـت در الیحـه بودجه 94، قیمت هر بشـکه نفـت را 72 دالر 
پیش بینی کرده بود. سـقوط قیمت نفت، باعث عدم تحقق این 
پیش بینـی شـد و بـه تبـع آن درآمدهـای نفتی دولـت کاهش 
شدیدی پیدا کرد. تخمین ارائه شده از کسری بودجه سال 94، 
حدود سـی و پنج هزار میلیارد تومان می باشـد. البته با توجه به 
فاصله زمانی بین قراردادهای فروش نفت و تسویه حساب ها، باید 
منتظـر بود که در آینده، تاثیرات کاهش قیمت نفت، به شـکل 
واقعی تـری خود را نشـان دهد. کاهش درآمدهـای نفتی، از این 
جهـت کـه به اجبار، فرآیند قطع وابسـتگی بودجه به نفت را در 
مسـیر تحقق انداخته است اتفاق نیکویی اسـت. اما دولت هنوز 
نتوانسته است درآمدهای جایگزین پایداری از محل مالیات برای 
خود کسـب کنـد و بسـیاری از طرح های عمرانی کشـور، عماًل 

تعطیل شده است.
اصالحیـه  قانـون مالیـات در شـرایطی در سـال 94 به تصویب 
مجلس رسید که بند مربوط به مالیات بر جمع درآمد از آن حذف 
شـد. همچنین دولت عمالً در گسترش پایه های مالیاتی توفیق 
چندانی نداشت و به جای آن تالش کرد فشار بر مالیات دهندگان 
موجود را بیشتر کند. البته مبلغ مطالبه مالیاتی دولت از بسیاری 
از اصناف چندان دور از واقعیت درآمدی آنها نبود. اما تقابل بین 
اصناف و دولت بر سر مالیات، کار را به استعفای اجباری رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور رساند. شاید سال 95 نیز فاز جدیدی 
از درگیری بین اصناف و ممیزان مالیاتی را در پیش داشته باشیم. 

مسکن
دکتر روحانی، در جریان تبلیغات ریاسـت جمهـوری وعده داده 
بود که طرح مسکن مهر را ادامه خواهد داد. وزیر راه و شهرسازی 
نیز اساسـاً طرح مسـکن مهر را ابداع خود در دوره تصدی وزارت 
مسکن در دولت هاشمی دانست. با این حال مهر 94 به یک باره 
جمله عجیبی در رسانه ها منتشر شد. »آخوندی طرح مسکن مهر 

را مزخرف خواند.«
در طـرح مسـکن مهـر در مجموع احـداث چهار میلیـون واحد 
مسـکونی آغاز شـد که دو و نیم میلیون در زمان دولت قبل به 
مـردم تحویل داده شـد و یک و نیم میلیون با درصد پیشـرفت 
فیزیکی مختلـف برای دولت بعد باقی ماند. دولت اما تاکنون به 
بهانه-های مختلف خصوصاً مساله نقدینگی، عمالً اهتمامی برای 
تکمیل این سـاختمان ها از خود نشان نداده است. این در حالی 
اسـت که در حال حاضر ماهیانه سـیصد میلیارد تومان، اقساط 
مسـکن مهر به بانک مسـکن، بازپرداخت می شود که تا به حال 
به حدود هشـت هزار میلیارد تومان رسـیده است. بانک مسکن 
به جای تخصیص آن در حوزه مسـکن مهر یا طرح های مشـابه 
با کسب مجوز از بانک مرکزی، این مبلغ را به اعطای وام خرید 
اختصاص داده است که البته برای بانک بسیار مطلوب است چون 
خـط اعتباری کم بهره ای از بانک  مرکـزی دریافت کرده و با آن 

تسهیالت با سود 18درصد پرداخت می کند. 
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همه ساله مقام معظم رهبری عالوه بر انتخاب نام سال، 
که تعیین کننده خط کلي رفتار مردم و مسـئولین  در 
سال مي باشد،  با توجه به شرایط در طول سال کلیدواژه 
هایی را به منظور جهت دهی به افکار جامعه و یا هشدار 
نسبت به اوضاع استفاده می کنند. در این یادداشت می 
کوشیم به بازخوانی مهمترین تاکیدات رهبری در سال 

94 و واکاوی زمینه این هشدارها بپردازیم. 

خطر موریانه ها
دشـمنی حکومـت های اسـتبدادی بـا حرکت هـای مردمی 
رفتاری همیشـگی بوده است. انقالب اسالمی نیز از این گونه 
رفتارها در امان نبوده است. با توجه به رفتار دشمنان انقالب، 
الیه هاي عملیاتی حرکات آنان طي 37 سـال گذشـته را مي 
تـوان در 3 محور مورد بررسـي قـرار داد که هریک خود چند 

زیرمرحله دارد.
1-براندازي   2- استحاله  3- نفوذ

الیه اول که براندازي نام دارد،  دشـمني کامال آشـکار و عیاني 
است که در آن تالش مي شود حکومت مورد نظر را، از طریق 
جنگ سخت و یا اقسام دیگر تحوالت سخت اجتماعي مانند 
کودتـا، سـرنگون کنند. وبه طـور کامل حکومتـي متفاوت از 
حکومتـي قبـل را روي کار بیاورند که کودتـاي نوژه و تالش 
برای به پیروزی رساندن عراق در جنگ تحمیلي از این دست 
اقدامات بود. البته طرح های کودتا با درایت امام راحل مبتنی 
بر تشـکیل »سپاه پاسـداران انقالب اسـالمی« به عنوان خار 
چشـم دشـمنان نظام مورد شکست واقع شـد و عالوه بر این 
در طـی سـال هـای بعد از انقـالب نیز هرگاه دشـمن با مدل 
های شبه کودتا و انقالب رنگی به براندازی اندیشید، این مردم 

بودند که با حمایت از اصل نظام، مقابل توطئه ایستادند.
اما در الیه دوم حرکت که عموما پس از شکست در الیه اول 
اجرا مي شود، استحاله کشور مورد نظر، مطرح است.  در این 
مدل، جامعه هدف به سمتي سوق داده مي شود تا ظاهر آن 
جامعه از لحاظ ارزش ها و ارمان به صورت قبل باقي بماند اما 
باطـن ارزش هـا و باورهاي جامعه تغییر پیدا کند. در واقع در 
این الیه مسـئله صورت و سـیرت مطرح مي شود. فتنه های 
78 و 88 را از بعـد فرهنگـی شـان مـی تـوان در ایـن الیه از 
رفتارها قرار داد  که در آن تالش شد، با طرح شعارهای بدلی 

و انحرافی، انقالب از هویت اصلی اش خارج شود.
در الیه سـوم که از آن با نام »نفوذ« یاد مي کنیم سـعي مي 
شود تا افراد ضعیف النفس و کم اراده دربرابر نیروهاي بیروني، 
وارد ارکان حکومتي و مراکز تصمیم گیري شـده و در نتیجه 
آرمـان هـا و ارزش هـا و بـاور هـاي جامعه را تغییـر دهند. با 
توجه به این که دشـمنان ما در حال گذار از مرحله اسـتحاله 
به نفوذ هستند لذا بررسي مراحل الیه نفوذ اهمیت بیشتري 
دارد. در ابتدا باید خاطرنشان کرد که بر خالف الیه اول یعني 
براندازي، دوالیه دیگر شباهت هاي بسیاري دارند ودر بعضي 
از موارد قابل تفکیک نیسـتند لذا اسـتحاله و نفـوذ را توامان 

بررسي خواهیم کرد.
اگر هر سال یکی از کلیدواژه های رهبری را بخواهیم به عنوان 
پربسامدترین  وجوه بیانات ایشان بدانیم، بی شک واژه »نفوذ« 

عنوان کلیدواژه سـخنان رهبر انقالب را در سـال 94 به خود 
اختصاص می دهد.

و اما نفوذ به دو صورت انجام مي گیرد که رهبري  پیش تر در 
دیدار با مسئوالن بسیج به آن پرداخته بودند:

»نفوذ دو جور است: یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است؛ 
یک نفوذ جریانی است. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، معنایش 
این اسـت که فرض کنید شـما یک دمودستگاهی دارید، یک 
مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهرهی آرایششده، بزکشده، با 
ماسـک در مجموعه شما بفرستند؛ شـما خیال کنید دوست 
اسـت درحالیکه او دوسـت نیسـت، تا او بتواند کار خودش را 
انجام بدهد؛ گاهی جاسوسـی اسـت که این کمترینش است؛ 
یعنـی کـم اهّمّیـت ترینـش جاسوسـی اسـت، خبرکشـی و 
خبردهی است؛ گاهی کارش باالتر از جاسوسی است، تصمیم 
شـما را عوض میکند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی 
هسـتید، تصمیمگیر هسـتید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا 
مؤثّـری انجام بدهید، اگرچنانچـه این حرکت را اینجور انجام 
بدهید این به نفع دشمن است، او می آید کاری می کند که 

شما حرکت را اینجور انجام بدهید؛ یعنی تصمیم سازی.«
رهبر انقالب البته در سال جاری، خطرناک ترین مدل نفوذ را، 

»نفوذ جریانی« برشمردند:
»از ایـن خطرناکتر، نفوذ جریانی اسـت. نفـوذ جریانی، یعنی 
شـبکه سـازی در داخل ملّت؛ به وسـیله پول که نقش پول و 
نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشود. عمده ترین وسیله دو 
چیز ]اسـت[؛ یکی پول، یکی هم جاذبه های جنسی. افراد را 
جذب کنند، دور هم جمع کنند؛ یک هدف جعلی و دروغین 
مطـرح کنند و افراد مؤثّر را، افـرادی که می توانند در جامعه 
اثرگذار باشـند، بکشانند به آن سمت مورد نظر خودشان. آن 
سـمت مورد نظر چیسـت؟ آن عبارت اسـت از تغییر باورها، 
تغییر آرمان ها، تغییر نگاه ها، تغییر سبک زندگی؛ کاری کنند 
که این شـخصی که مورد نفوذ قرار گرفته اسـت، تحت تأثیر 
نفوذ قرار گرفته، همان چیزی را فکر کند که آن آمریکایی فکر 
می کند؛ یعنی کاری کنند که شـما همانجوری نگاه کنی به 
مسئله که یک آمریکایی نگاه می کند -البّته یک سیاستمدار 
آمریکایی، به مردم آمریکا کاری ندارد- همانجوری تشخیص 
بدهـی که آن مأمور عالی رتبه سـیا تشـخیص مـی دهد؛ در 
نتیجـه همان چیـزی را بخواهی کـه او می خواهـد. بنابراین 
خیال او آسوده است؛ بدون اینکه الزم باشد خودش را به خطر 
بیندازد و وارد عرصه بشـود، شـما بـرای او داری کار میکنی؛ 
هدف این است، هدف نفوذ این است؛ نفوذجریانی، نفوذ شبکه 
ای، نفوذ گسترده؛ نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی 
انجام بگیرد که اینها در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده 
کشـور تأثیری دارند، شـما ببینید چه اتّفاقـی میافتد؟ آرمان 
هـا تغییـر پیدا خواهند کرد، ارزش ها تغییر پیدا خواهد کرد، 
خواسـت ها تغییر پیدا خواهد کـرد، باورها تغییر پیدا خواهد 

کرد.«
نفـوذ انفـرادي تا پیـش از این چندین بار این اتفـاق در ایران 
افتاده اسـت و در برخي موارد براي نفوذ گران نتایج مطلوبي 
در پي داشـته اسـت از جمله انفجار دفتر نخسـت وزیري به 
دست کشمیري و یا حضور عناصر چون بني صدر در نظام و 
حتي در دوران دفاع مقدس که عامالن نفوذي باعث لو رفتن 

عملیات ها مي شدند.
اما به نظر می رسد آنچه هم اکنون در حال اتفاق است و رهبر 
انقالب نیز در سـال 94 به شـدت روی آن حساسـیت نشـان 
داده و تاکید ورزیدند؛ نفوذ جریاني است. لذا به دلیل اهمیت 
و تازگي نفوذ جریاني، به مراحل شکل گیري آن حسب بیانات 

رهبری در سال جاری خواهیم پرداخت .
مهمترین مسئله و اولین مرحله در نفوذ جریاني، زمینه سازي 
براي نفوذ در بین ارکان و تصمیم گیران  جامعه اسـت. براي 
زمینه چیني نفوذ ابتدا سعي مي شود با برجسته سازي ضعف 
هاي حاکیت و یا ایجاد مشـکل بر سـر راه نظـام حاکم، افراد 

حاضر در ان نظام، ناکارآمد نشان داده شوند.
در ایران به غیر از وجود بعضي از مشکالت در جامعه که عموما 
به دلیل بي توجهي مسـئوالن به اسـناد باال دسـتي روي مي 
دهد، تحریم هاي اقتصادي زمینه ي خوبي براي فشار بر مردم 
جامعه و به تبع آن القاي ناکارآمدي نظام را فراهم کرده است.
ایـن القاي ناکارآمدي به جایي مي رسـد کـه افرادي که خود 
از ابتداي انقالب مسـئولیت پسـت هاي مختلف را داشته اند 
دانسـته یا نادانسـته در پازل دشـمن حرکت کـرده و با بیان 
هاي مختلف از جمله این که ما »فقط در ساخت اش بز باش 
و قرمه سبزي  توانایي داریم« به جا افتادن گزاره ی »ما نمی 

توانیم« در اذهان عمومی دامن مي زنند.
هم زمان با مرحله ي زمینه سازي، مرحله دوم نیز اجرایي مي 
شـود:  در ایـن مرحلـه از نفـوذ، با ایجاد دودسـتگي و تفرقه در 
جامعه و بخصوص در سطح نخبگان، اختالف نظر هاي طبیعي 
و معمول را به یک بحران و  شکاف عمیق در سطح  حاکمیت 
تبدیل میکنند تا بتوانند افـراد مورد نظر خود را در ارکان نظام 
وارد کنند .  اتفاقي که در ایام نزدیک به انتخابات ، بی بی سی 
قدم پایاني آن را تا حدودی با موفقیت به  اجرا گذاشت. بی بی 
سـی با حمایت و اعالم ضدیت با دو لیسـتي که سـران آن در 
جامعه به اختالف نظرهاي معمول معروف هستند بازي دوگانگي 
و شـکاف در حاکمیت ایران را به راه انداخت. رفتار بي بي سـي 
از آن جهت جالب است که با ان که خود مي داند که در ایران 
مخالفان کمي ندارد؛ اما باز این جهت گیري عیان را انجام مي 
دهد. رمز گشـایي از این رفتار بي بي سـي را در سـخنان اخیر 

رهبري با مردم نجف اباد به خوبي مي توان دریافت:
»وقتـی می بینیـد که دشـمن یـک حرفی مـی زند بـرای ایجاد 
دودسـتگی ]مثالً[ از شـما تعریف می کند، این می خواهد ایجاد 
تردید بکند؛ خب دشـمن که دوسـت شـما نیسـت، وقتی شـما 
می بینید که دشـمن یک چنین ترفنـدی را دارد به کار می برد، 
بالفاصله و بی درنگ ابراز بیزاری کنید، بگویید نخواستیم. شما که 
می گویید دشمن با این کار قصد تفرقه افکنی دارد، خب نگذارید 
ذهن مردم مردد شود. این چیزها را باید توجه داشت. برمی گردیم 
به فرمایشات امام؛ امام می گفتند آن وقتی که دشمن از شما تعریف 
کرد، در رفتار خودتان و کارهای خودتان تردید پیدا کنید و مراجعه 
کنید ببینید چه اشتباهی کرده اید که دشمن خوشش آمده و از 
شما تعریف می کند. دستورالعمل انقالب این هاست، این جوری 

باید عمل کرد، این جوری باید پیش رفت؛ نباید غفلت کرد.«

نفوذ با طعم تحریف امام
همزمـان بـا ایجـاد زمینـه نفـوذ به سـطح تصمیـم گیری و 
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حاکمیتی، تغییر در آرمان ها و باورهای جامعه نیز توسـط 
بعضـی از نخبگان و موثران اتفـاق می افتد که در چند ماه 
گذشته شاهد آن بوده ایم و اتفاقا در سال گذشته بارها مورد 
انذار و تاکید رهبر انقالب واقع شـد که مهمترین نمود این 
تغییر در ارزشـها را می توان در تحریف اصول و خط بنیان 
گذار انقالب جست و جو نمود. تحریفی که تا بدان جا پیش 
مـی رود که با مصداق های کامال آشـکار سـخنان امام نیز 
مقابله کند و با بزک کردن شـیطان بزرگ آن  را دوسـت و 

راه حل مشکالت اقتصادی کشور نشان دهد. 
»یک واقعّیت این اسـت که در این کشـور از بعد از رحلت 
امام، سـعی یک مجموعه ی مصّممی بر این شـد که آرمان 
های انقالب را بکّل بشویند بگذارند کنار. بعضی شان اشتباه 
کردنـد و همان اّول، همیـن را اعالن هم کردند. در روزنامه 
مقاله نوشتند، حرف زدند. اینجا یک خطای راهبردی کردند 
یـا خطای تاکتیکی کردند و مشـت خودشـان را باز کردند 
کـه می خواهند آرمان ها را بـکل، کنار بگذارند. البّته حاال 
پخته تر شـده اند، حـاال نمی گویند، مـی خواهند بعضی ها 
آرمانها را کنار بگذارند اّما صریح نمی گویند، به جای اینکه 
بگویند عمل می کنند. آن وقت، بی عقل ها قبل از اینکه عمل 
بکنند بنا کردند گفتن. خب کسـانی را هم که حدس نمی 
زدند که چنین چیزی وجود داشـته باشـد، بیدار کردند. از 
آن روز شـروع شـده. بی وقفـه هم کار کردنـد. فقط هم در 
داخـل کار نکردنـد؛ هم در داخل کار کردنـد، هم در خارج 
کار کردند، هم از عنصر فکری استفاده کردند، هم از عنصر 
علمی اسـتفاده کردند، هم از عنصر هنری اسـتفاده کردند، 
هم از عنصر سیاسـی اسـتفاده کردند، برای اینکه آرمانها را 
در کشـور از بیـن ببرند، یعنی نسـل جدید آرمانهـا را بکّل 

فراموش کند.«
در میان تمامي خطوط قرمز در کشور، جلوگیري از انحراف 
در خـط امـام تا بدان جـا اهمیت دارد که رهبـر انقالب در 
بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام  نتیجه انحراف از خط 

امام را چنین بیان مي کنند :
»تحریف شـخصّیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن 
مسـیر صراط مسـتقیم ملّت ایران اسـت. اگر راه امام را گم 
کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده عمداً به کنار بگذاریم، 

ملّت ایران سیلی خواهد خورد.«
تحریف شخصیت هاي اثر گذار در جوامع عموما با مغفول 
گذاشـتن یا وارونه تفسـیر کردن ابعاد اصلي شـخصیت ها 
اتفاق مي افتد. رهبري البته پس از صحبت هاي هاي جهت 
دار بعضـي از مسـئولین با هشـدا دادن نسـبت به منحرف 
کردن خط اصیل امام تنها راه براي جلگیري از ان را چنین 

بیان میکنند: 
»آن راهی که می تواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی 
اصول امام است... نگاه به امام از منظر یک شاخص. این نگاه 
از این جهت اهمیت پیدا می کند که چالش اصلی همه ی 

تحـوالت بزرگ اجتماعی صیانـت از جهت گیریهای اصلی 
انقالب یا تحول است. این جهت گیری باید حفظ شود.« 

و اما در زمینه مقابله با نفوذ نیز رهبر انقالب در سال جاری 
بـه تبییـن راهکارهایي پرداختنـد که در ادامـه  به آن مي 

پردازیم.

راهکار مقابله با نفوذ جریانی 
در اولیـن قدم، برای جلوگیری از ایجاد تفرقه و شـکاف در 
حاکمیت باید به شـعار سال که توسط مقام معظم رهبری 

انتخاب شده است توجه کرد.
»یکـی دیگـر از خطوط اصلی تفّکـر امام و راه امـام و خّط 
امام- این مطلب آخری است که عرض می کنم - مسئله ی 
وحـدت ملّی اسـت و توّجه به توطئه هـای تفرقه افکن؛ چه 
تفرقه ی بر اسـاس مذهب، شـیعه و سـّنی؛ چه تفرقه ی بر 
اساس قومّیت ها، فارس و عرب و ترک و کرد و لر و بلوچ و 
امثال این ها. تفرقه افکنی یکی از سیاستهای قطعی دشمن 
بود و امام بزرگوار ما از اّول بر روی وحدت ملّی و اتّحاد آحاد 
ملّـت، یک تکیه ی کم نظیر داشـت کـه این یکی از خطوط 

است. امروز ما این خط را هم باید دنبال بکنیم.«
قدم دوم؛ توجه بیشـتر مسـئولین به مشـکالت موجود در 
جامعه از جمله مشـکالت اقتصادی اسـت. هرچند رهبری 
از سـال ها قبل با انتخاب اسـامي سال با عناوین اقتصادي، 
نسبت به بروز مشکالت اقتصادی هشدار داده بودند اما بی 
توجهی مسـئوالن زمینه فشـار بر جامعه و به تبع آن نفوذ 
جریانی را فراهم کرد. بی توجهی که کماکان ادامه دارد و راه 
کار اصلی بهبود شرایط اقتصادی که با نام اقتصاد مقاومتی 

ابالغ شد، چندان به پیش نرفته است.
»مشـکالتی که وجـود دارد اّوالً با گفتـن و حرف زدن حل 
نمـی شـود؛ اقـدام و ابتکار و عمل الزم اسـت. ثانیـاً ]حلّ [ 
مشکالت مجموعه ی اقتصادی کشور را در درون کشور باید 
پیدا کرد؛ سـتون فقرات هم عبارت اسـت از تولید؛ سـتون 
فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم، عبارت است از 
تقویـت تولید داخلی؛ اگر ایـن کار تحّقق پیدا کرد و هّمت 
ها متوّجه به این مسئله شد، مسائل کار به تدریج حل می 
شـود، کار ارزش پیدا می کنـد، کارگر ارزش پیدا می کند، 
اشـتغال عمومی میشـود، بیکاری که یک معضلی است در 
جامعه به تدریج کم می شود و از بین می رود. اساس کار، 

مسئله ی تولید است.«

فرجام سخن
در پایـان بایـد به اهمیت حفـظ آرمان ها و شـاخص هاي 
هرحرکت مردمي اشاره کرد. اهمیتي که در کالم رهبري به 
خوبي به ان اشـاره شـده است: »اگر جهت گیری به سمت 
هدفهـا در یـک انقـالب، در یک حرکـت اجتماعی صیانت 
نشود و محفوظ نماند، آن انقالب به ضد خود تبدیل خواهد 

شد؛ در جهت عکس اهداف خود عمل خواهد کرد.«
هر چند این تغییر آرمان از طریق انحراف در خط شاخص 
اصلي باشد و یا از تغییر نفوذ افراد در ارکان تصمیم گیري، 
فرق چنداني ندارد مهم مقابله اسـت و یکي از راه هایي که 
در مقابله مي تواند به ما کمک کند تجربه دیگر کشور ها ي 

جهان در این مسیر است. 
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مسئله انتقال نظم نوین جهانی
 و راهبردهای امریکا در مواجهه با آن

جهان سیاسـت و روابط بین الملل در سـال 1394 دوران پر 
آشوبی را پشت سرگذاشت. در دوران افول ابرقدرت و خیزش 
قدرت های نوظهور، مناطق در جهان کماکان دچار آشـوب و 
رقابـت های قدرت های منطقـه ای و فرامنطقه ای بودند. در 
سطح جهانی می توان با تقریب مناسبی از روند انتقال قدرت 
جهانی از غرب به شرق جهان سخن گفت. این روند از آن رو 
اهمیت دارد که بعد از نزدیک به سه دهه از پایان جنگ سرد و 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هنوز نظم مسلط و جاافتاده و 
مشخصی مانند آنچه در آن دوران برجهان حاکم بود، به وجود 
نیامده اسـت. این امر تحلیلگران و کارشناسان را بدین نتیجه 
رهنمون می سازد که نظام جهانی در مرحله انتقالی قرار دارد. 
در مرحله انتقالی نظم جهان، ابر قدرت نمی تواند تمام امور را 
مطابق میل خود حل و فصل کند و قدرت های منطقه ای از 
ضعف او اسـتفاده می کنند و در فضای مناطق خود سـعی در 
تغییر موازنه قدرت به سـوی خود دارند. ابر قدرت هم درگیر 
حل مسـائل داخلـی و منطقه ای خود می شـود. در شـرایط 
فعلي جهان درگیري آمریکا در ابعاد مختلف داخلی و خارجي، 
باعث تغییر محاسبات راهبردي این کشور شده است. نخست 
آن کـه اوضاع اقتصادی این کشـور پس از بحران مالی جهانی 
2008 وخیم شـد و پس از گذشـت هفت سـال هنوز آمریکا 
نتوانسـته اسـت همه چالش هـای داخلی خـود را حل وفصل 
کنـد. از طـرف دیگـر هزینه های سرسـام آور در جنگ عراق و 
افغانسـتان و ثمربخش نبودن این جنگ ها آن گونه که آمریکا 
در نظر داشت، باعث شد تا آمریکا از رقبای خود و مهار آن ها 
غافل شود و دراین بین کشورهای آسیایی به طور عام و برخی 
کشـورهای آسـیایی جنول شـرقی به طور خاص، توانسته اند 
جایگاه خوبي در اقتصاد جهان به دست آورند. آمریکا در جهت 
مهار آن ها مجبور به ترک خاورمیانه اسـت که این موضوع در 
عزم و اراده آمریکایی ها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران 

و حل وفصل پرونده هسته ای ایران بی تأثیر نبود.
از سوی دیگر ظهور قدرت های نوظهور که سعی دارند قدرت 
اقتصادی خود را به نفوذ سیاسـی و بین المللی ترجمه کنند، 
از دیگـر سرمشـق هـای کالن جهانی اسـت که در سـال 94 
علی رغم افت و خیزهای خود، ادامه یافت. مفهوم قدرت های 
نوظهـور در دوران کنونـی نظام بین الملل، اشـاره به مجموعه 
اي از کشـورها دارد که توسـعه اقتصادی و قدرت یابی خود را 
آغـاز کـرده اند، و با توجه به فرایند ترجمه قدرت اقتصادی به 
موقعیت و نفوذ سیاسی در نظام بین الملل کنونی، این مفهوم 
یکی از مهم ترین پدیده های دوره پسـا جنگ سـرد به شـمار 
می رود. مفاهیم بریکس یا بریک سرواژه هایی هستند که ضمن 
اشـاره به گروه بندی کشـورهای برزیل، روسـیه، هند، چین و 
آفریقـای جنوبـی، اتحـادی از قدرت هـای نوظهـور را معرفی 
می کننـد که سـعی در بازتعریف نظام بین الملل متناسـب با 
اهداف و منافع ملی خوددارند.این کشـورها، با ایجاد نهادهاي 

مالي و پولي جدید در پي افزایش قدرت اقتصادي و سیاسـي 
خود در دوران گذار نظام بین الملل هستند.

انتقال قدرت از آتالنتیک به پاسیفیک
 در آینده ای نه چندان دور

درحالی که نظم آمریکایی و نظام تک قطبی به رهبری آمریکا 
بعد از پایان جنگ سـرد، علی رغم افول نسـبی ایاالت متحده 
هنـوز نظم مسـلط بین المللی اسـت، اما قدرت هـای نوظهور 
جهـان که ماهیتی غیـر غربی هم دارند در حـال تالش برای 
افزایش نفوذ، قدرت و ثروت خود هستند. به همین دلیل یکی 
از عمده تریـن ویژگی های نظام بین الملل در حال گذار، ظهور 
قدرت هـای جدیدی اسـت کـه با توجه به قـدرت اقتصادی و 
نظامـی خود، به بازتعریـف توزیع نقش، نفوذ و قدرت خود در 
حوزه مختلف نظام بین الملل دسـت می زنند و به احتمال قوی 
سـبب جابه جایـی نسـبی قـدرت میـان قدرت های سـنتی و 
قدرت هـای نوظهـور خواهند شـد. قدرت های نوظهـور با آغاز 
فرایند تعریف خود به عنوان یک قدرت و هویت سـازی از خود 
بر این اساس، با ادامه رشد اقتصادی و نظامی، قصد دارند منافع 
خود را درزمینه نفوذ، چانه زنی، تصمیم سازی، تصمیم گیری و 
درنهایت کنش گری فعال در نظام بین الملل و نهادهای جهانی 
افزایش دهند و درگذر زمان به محوریت و مرکزیت در اثرگذاری 
در سیاست بین الملل دست یابند. علی رغم وجود چالش های 
متعدد داخلی، مخالفت های منطقه ای و مقاومت های جهانی، 
قدرت هـای نوظهـور سـعی دارند با نقش آفرینـی در اقتصاد و 
سیاست جهان، عالوه بر عدم ایجاد چالش و گسست بنیادی 
و اساسـی در منظومه نظام بین الملل، با تعریف خود به عنوان 
یک قدرت غیر غربی و متعلق به کشورهای درحال توسعه، در 
آرایش سیاست و قدرت جهانی، تغییرات جدی حاصل کنند. 
در حال حاضر، نیروها و کنشگران متعدد و متکثری در تالش 
برای شکل دهی به نظم و نظام بین الملل پسا دوقطبی هستند، 
به گونـه ای که هر یک از بازیگـران و قدرت های بین المللی در 
رقابت و تقالی شدیدی برای تعیین و تثبیت منزلت و موقعیت 
خود در نظم بین الملل در حال شـکل گیری است تا این دوره 

گذار را به صورتی مدیریت و هدایت کنند که به استقرار نظم 
و نظام بین الملل مطلوبشـان منجر شـود ازایـن رو، بلوک های 
قدرت هـای مختلفی نیز تشکیل شـده اسـت کـه معطوف به 
مدیریت راهبردی این دوره گذار است. مدیریتی که با استفاده 
حداکثـری از مقدورات و رفع آسـیب ها، از فرصت ها به صورت 
بهینـه بهـره گرفته و تهدیدهـا و چالش ها را دفـع کند. یکی 
از مهم تریـن ایـن بلوک های قدرت و ثـروت، گروه قدرت های 
نوظهور است. می توان در مورد ساختار قدرت جهانی در دهه 
های آینده این پیش بینی را ارائه داد که آمریکا برای مدتی در 
حدود دو دهه در راس سلسـله مراتب بین المللی قرار خواهد 
داشت، اما دورنمای جهانی حکایت از توازن قوا و تقسیم مجدد 
قـدرت و نفوذ دارد کـه در این میان نقش قدرت های نوظهور 
حائز اهمیت است. روند دیگري که به افزایش نقش و اهمیت 
قدرت های نوظهور می افزاید، آسـیایي شدن قدرت است. این 
مفهـوم در مورد کشـورهاي هند و چیـن به طور خاص صدق 
می کنـد. هند و چین بخش اعظم تحلیل های مربوط به روند 
انتقال قدرت از غرب به آسیا را به خود اختصاص داده اند. آمار 
نشان می دهد که تا سال 2030 قدرت در معنای جهانی آن، 
از غرب به شرق انتقال پیدا خواهد کرد که مراکز معتبر جهانی 
آن را آسیایی شدن قدرت می نامند. آسیایی شدن ازآنجا حائز 
اهمیـت اسـت کـه دو قدرت اصلـی بریکس در این قـاره قرار 
دارنـد. امروزه با رشـد اقتصادي کشـورهاي آسـیایي و به ویژه 
چین و هند، اکثر قریب به اتفاق برنامه ریزان و استراتژیستهای 
کشـورها به ایـن مهم اذعان دارند که رونـد تکاملی قدرت در 
جهان به صورت سیال از سمت غرب به شرق در جریان است. 
آمارها حاکی از آن است که سهم آسیا در سرانه تولید جهانی 
در سـال 1998، حـدود 33 درصـد بـوده اسـت و پیش بینی 
می شود در بیست سال آینده این رقم به 44 درصد برسد که 
در این میان بیشترین سهم از آن چین، ژاپن و هند خواهد بود. 
اگر این جریان ادامه داشته باشد آسیا خواهد توانست ساختار 
اقتصاد بین الملل و قدرت های سیاسـی جهـان را تغییر دهد. 
همان طوری که هنری کسینجر چندین سال پیش اعالم کرد: 
»قدرت در حال انتقال از حوزه آتالنتیک به حوزه پاسـیفیک 
است.« بر طبق پیش بیني هاي بلند مدت، آسیا همچنان به 
رشـد افزایـش ادامه مي دهـد و در سـال 2050 میالدي، 53 

درصد از تولید ناخالص داخلي جهاني را تشکیل خواهد داد.
 همـه توضیحـات مذکـور در نهایـت آمریکا را بـه این نتیجه 
رسـانده اسـت که چیـن و هند می تواننـد ابرقدرتهای جهان 
آینده شوند. لذا آمریکا با ایجاد زنجیره ای سعی در مهار چین 
دارد. واشنگتن برای مهار پکن، مجبور است نقطه ثقل تمرکز 
خـود را از خاورمیانـه بـه خاوردور منتقل کنـد و پرونده های 
منطقه ای در غرب آسیا را به فرانسه و انگلستان برای مدیریت 
و ترکیه و عربسـتان برای عاملیت واگذار نماید. حضور مجدد 
انگلسـتان در بحرین و خاورمیانه و دخالت نظامی فرانسـه در 
سوریه و عراق و همچنین ارسال ناو هواپیمابر شارل دوگل به 
خلیج فارس و تالش ترکیه و عربستان برای موازنه قوا با ایران 

هزینه هـای سرسـام آور در جنـگ عـراق 
و افغانسـتان و ثمربخـش نبـودن ایـن جنگ هـا 
آن گونـه کـه آمریکا در نظر داشـت، باعث شـد تا 
آمریـکا از رقبـای خـود و مهار آن ها غافل شـود 
و دراین بیـن کشـورهای آسـیایی به طـور عام و 
برخی کشورهای آسـیایی جنول شرقی به طور 
خـاص، توانسـته اند جایـگاه خوبـي در اقتصـاد 
جهان به دست آورند. آمریکا در جهت مهار آن ها 
مجبور به ترک خاورمیانه اسـت که این موضوع 
در عـزم و اراده آمریکایی هـا بـرای رسـیدن بـه 
توافـق هسـته ای بـا ایـران و حل وفصـل پرونده 

هسته ای ایران بی تأثیر نبود
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در منطقـه در همین راسـتا ارزیابی می شـود. به عبارت دیگر 
آمریکا، خاورمیانه را به متحدان خود سپرده است و خود برای 
مهار خیزش چین، به شرق آسیا رفته است تا با همکاری ژاپن، 
کره جنوبی، هند و برخی کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا، از 

ابرقدرت شدن چین در قرن حاضر پیشگیری نماید.

بحران های بین المللی
 از خاورمیانه تا امریکای التین

در سـطح منطقـه ای، جهان در سـال 1394، شـاهد حوادث 
گوناگونـی بـود. در اروپـا با توجـه بـه ورود آوارگان از آفریقا و 
خاورمیانه، این قاره با بحران های مختلفی روبرو شـده اسـت. 
چندگانگی فرهنگی، تنش های اجتماعی و احتمال بازگشـت 
تروریسـتهای اروپایی به قاره خود از جمله نگرانی های سـران 
قاره سبز است. در آمریکای شمالی، انتخابات پارلمانی در کانادا 
باعث شکست دولت محافظه کاران تندور به رهبری هارپر شد. 
دولـت جدید لیبرال جاسـتین ترودو خواهـان تجدید روابط با 
ایران شـده اسـت و قصد دارد به سیاسـت های سـنتی اتاوا به 
عنـوان کشـوری با جامعه چندفرهنگی و فعـال در عرصه های 
مثبـت سیاسـی بین المللـی، همچـون امـور بشردوسـتانه و 

صلح طلبانه رجعت کند.
در آمریکای التین چپ گرایان با مسائل و بحران های جدی 
روبرو شده اند. در ونزوئال بعد از سال ها تسلط چپ گرایان 
مخالف آمریکا بر پارلمان این کشـور، در انتخابات پارلمانی 
اخیر، این راست گرایان بودند که توانستند قدرت را به دست 
بگیرند. چنانچه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در ونزوئال از 
پیروزی قاطع مخالفان و تغییر قدرت در کنگره این کشور 
پس از 16 سـال خبر می دهد. ائتالف احزاب مخالف دولت 
موسـوم به »میزگرد اتحاد دموکراتیک« 99 کرسی از 167 
کرسی پارلمان را کسب کرده است. بعد از مرگ هوگو چاوز 
و روی کار آمدن نیکوالس مادورو، اوضاع اقتصادی کاراکاس 
به هیچ وجه مناسب نبود. از زمان به قدرت رسیدن مادورو 
در سـال 2013، این کشـور به دلیل کاهش شـدید قیمت 
نفـت دوران سـختی را گذرانده اسـت و این کشـور درگیر 
کاهش بودجه عمومی و اعتراضات مردمی شده است.ادامه 
روند فوق و شروع به کار مجلس جدید، یقینا اوضاع را برای 
دولت ونزوئال سـخت تر از گذشـته خواهد نمـود.در برزیل 
فسـاد مالی شرکت نفتی پتروبراس در سال های گذشته به 
زلزله ای در صحنه سیاست برزیل تشبیه شده است. تاکنون 
دادگسـتری برزیل معتقد بـود که دلیل کافی برای تحقیق 
درباره ارتباط روسـف، رئیس جمهور چپگرای این کشور با 
این رسـوایی مالی در دست نیسـت. اما اکنون دادگاه عالی 
انتخابات راه تحقیق در این باره را باز کرده اسـت و به نظر 
می رسد روزهای سختی در انتظار خانم رئیس جمهور باشد. 
در آرژانتین هم نئولیبرال ها به قدرت رسـیدند. مائوروسیو 
ماکری خواسـتار روابط بیشـتر بـا آمریکا، اخـراج ونزوئال از 
مرکوسور و عادی سازی رابطه با بازارهای جهانی است.وی 

همچنین با ارسال الیحه ای به پارلمان، خواستار لغو تفاهم 
ایران و آرژانتین در مورد پرونده آمیا شده است.

در منطقـه خاورمیانـه، رونـد تحـوالت بـه گونه اي اسـت که 
رادیکال شدن رقابت و تنش، میان جهان تشیع به رهبري ایران 
و کشورهاي سني به رهبري عربستان کامال محتمل است. در 
ایـن فضـا با توجه به قدرت گرفتن ایران، اقدامات عربسـتان و 
ترکیه در چارچوب موازنه قوا شدت خواهد یافت. سرریز بحران 
از سـوریه و عراق، به کشـورهاي همسـایه ادامه خواهد داشت 
و لبنـان، اردن و ترکیـه درگیر بحران خواهند شـد. اسـتقالل 
کردسـتان عـراق به طور جدي از زمان حملـه آمریکا به عراق 
در سـال 1991 مطرح شـده بود و اکنون با فدرالي شدن اداره 
این کشـور، و به موازات افزایش نقش کردهاي سـوریه و عراق 

مي رود که به یک مطالبه جدي در سال آینده تبدیل شود.
افزایش نظامي گري در منطقه با هدایت امریکا دیگر رویداد 
مهم است. فروش تسلیحات پیشرفته تهاجمي و دفاعي به 
متحدان با افزایش تمرکز غرب بر مهار چین همزمان شده 

اسـت.مواجه شـدن با پدیده دولتهاي فرومانده یا گسیخته 
کـه توانایـي پاسـخ گویي بـه مطالبات شـهروندان خـود را 
ندارنـد، در خاورمیانه امري مرسـوم اسـت. رشـد جمعیت 
حـدود 2.5 درصـدي منطقه غرب آسـیا در قیاس با رشـد 
یک درصدي جهان، نشان مي دهد که جمعیت جوان رو به 
رشـد در خاورمیانه در جسـت و جوي هویت، امنیت و رفاه 
و شـغل اسـت در حالي که دولت ها نمي توانند اولیه ترین 
نیازهاي شـهروندان خود را تامین کنند. همین دلیل باعث 
روند افزایش مهاجرت به اروپا و کشـورهاي همسـایه نظیر 
ایران شـده اسـت. در حوزه منطقه ای، مسئله پررنگ شدن 
بازیگران غیردولتي و نقش آفرینی این بازیگران روندی بسیار 
تأثیرگذار را در سال های اخیر شکل داده است. نقش آفرینی 
جدی انصار اهلل در یمن، حزب اهلل در سوریه، داعش در عراق 
و سوریه و بسیاری گروه های شیعی در عراق، نمونه هایی از 
شـکل گرفتن این روند در سـطح منطقه خاورمیانه اسـت. 
نکتـه دیگر دخالت جدی روسـیه در سـوریه اسـت.ارتقای 
پرستیژ مسکو و جلوگیری از سقوط آخرین متحد این کشور 
در دریـای مدیترانه از جملـه اهداف پوتین برای دخالت در 
سـوریه است. این روند در سال بعد احتماال افزایش خواهد 
یافت. چنانچه ذکر گردید در جهان پسا دوقطبی و در دوران 
افول ابرقدرت، مناطق نقش مهمی در سیاسـت بین الملل 
بـازی می کنند. قدرت های منطقه ای سـعی دارند قدرت 
های درجه دو و نایبان ابر قدرت را تحت سیطره خویش در 
آورنـد و همین امر، تنش و جنگ های داخلی و منطقه ای 

را سبب شده است.

خداحافظی با نظام تک قطبی
مروری بر وضعیت جهان در سالی که گذشت

بهنام خسروی
کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

در منطقـه خاورميانه، رونـد تحوالت به 
گونـه اي اسـت كه راديكال شـدن رقابت و تنش، 
ميان جهان تشـيع به رهبري ايران و كشـورهاي 
سني به رهبري عربستان كامال محتمل است. در 
اين فضا با توجه به قدرت گرفتن ايران، اقدامات 
عربسـتان و تركيه در چارچوب موازنه قوا شدت 
خواهد يافت. سرريز بحران از سوريه و عراق، به 
كشورهاي همسايه ادامه خواهد داشت و لبنان، 

اردن و تركيه درگير بحران خواهند شد
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 برجام، موضوع اصلی سیاسـت خارجه کشـور در سال جاری بوده 
اسـت که اواخر دی ماه اعالم شـد به مرحله اجرا رسـیده اسـت. آیا این 
توافق در عمل در سال آتی منجر به تحوالتی در عرصه سیاسی ایران می 

گردد؟
اگـر بخواهیـم از نظـر فنی به برجام نگاه کنیم برجام توافقی اسـت کـه بین ایران 
و کشـورهای 1+5 امضا شـده و تداوم این سـند و اهمیت آن به این بسـتگی دارد 
که چقدر طرفین در انجام تعهداتشـان پایبند باشـند و کمک کنند تا این توافق به 
سرانجام برسد. بر همین اساس نمی توان از نظر سندی و حقوقی حرف قاطعی زد 
بایستی ببینیم در عمل میزان پایبندی طرفین به تعهداتشان چقدر است. تاکنون 
و بـر اسـاس گزارش های رسـمی که مـورد تایید مراجع حقوقی مـورد توافق قرار 
گرفته، ایران به تعهداتش عمل کرده و آن چه را که برای تعدیل فعالیت هسته ای 
اش ملزم به انجام بوده ، عملی کرده است. اما درباره تعهدات طرف مقابل به ایران 
از جمله تحریم ها و پرداخت مطالبات ایران که در بانک های مختلف بلوکه است 
تاکنون نشـانه ای مبنی بر راهگشـایی در این حوزه ها مشاهده نشده است. تحریم 
ها اسـما لغو شـده ولی در عمل همچنان ادامه دارد. هنوز هم ایران برای باز کردن 
ال سـی برای افتتاح حسـاب های اعتباری مشـکل دارد. هنوز برای پرداخت وجوه 
مطالبات ایران که در مورد عدد و رقم آن اختالف نظر وجود دارد اقدامی از سوی 
غرب صورت نگرفته اسـت . هنوز برای بازگشـت پول های ایران بانک های اروپایی 
و غیـر اروپایـی تعلل می کنند و انجام این تعهدات را موکول به شـرایط آینده می 
کننـد. در حـال حاضـر دولت این تعلل ها را یک فرآینـد طبیعی می داند و اعتقاد 
دارد که تحریم ها برداشـته شـده اسـت ولی برای اینکه در عمل اتفاق سازنده ای 
در وضع پولی ما بیفتد باید موانعی که در سـر راه سیسـتم های پولی و مالی دنیا 
وجود دارد برطرف شود. امیدواریم این جمع بندی دولت و خوشبینی اش در سال 
جدیـد صـورت عمل و تحقق بپوشـاند اما می دانیم که همـه چیز در اختیار دولت 
نیست و طرف مقابل بر اساس روال و سنت خود معموال در اجرای تعهداتش بهانه 
تراشی می کند و حجم آن را تنزل می دهد و به وضعیت حداقلی تبدیل می کند. 

 تاثیرات اجرای برجام در سطح داخلی در سال پیش رو چه خواهد بود؟  
درباره تاثیرش در فضای داخلی می توان گفت که اگر برجام با همراهی و عمل به 
تعهدات غرب همراه شود می تواند در جامعه ایران از یک طرف تا حدی گشایش 
ایجـاد کنـد. تاثیراتـی در صنعت و کسـب کار خواهد گذاشـت. از طـرف دیگر اگر 

توافق  برجام 
یک فرصت متوسط است
مهم ترین نتیجه انتخابات  7 اسفند آرامش سیاسی است

سیاست »ایران 95« در گفت و گو با دکتر سعداهلل زارعی:

برجـام و انتخابات هفتم اسـفند بی تردیـد مهم ترین 
 رویدادهای سیاسـی در سـال جاری کشـور به شـمار 
می روند.  به دلیل اهمیتی که هر کدام از این دو موضوع 
در سال 9۵ آینده معادالت داخل و خارج کشورخواهد گذاشت 
مناسب دیدیم تا برای تبین آن به سراغ سعداهلل زارعی روزنامه 

نگار و استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی)ره( برویم.
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غربی ها به قول و قرارشـان عمل کنند شـیوه برجام در 
بعضـی از حـوزه های دیگر مـورد توجه قـرار  می گیرد. 
یعنـی مـردم در موضوعـات دیگـری نیز گرایـش به حل 
و فصل مشـکالت به شـیوه برجام پیدا می کنند. اما اگر 
چنانچـه وضعیت به همین منوال باقـی بماند و غربی ها 
به تعهداتشـان عمل نکنند. فضای خوشـبینی نسـبت به 
برجـام تبدیـل بـه بدبینـی خواهد شـد و ملت را بر سـر 
دوراهـی قـرار می دهد که آیا متناسـب با تخلف غرب از 
تعهداتـش، ایران بایـد آن دسـته از محدودیت هایی که 
در صنعت هسـته ای پذیرفته اسـت را لغو کند یا اینکه 

خویشتندارانه مسیر کنونی را  ادامه دهد.

 بعـد از توافـق هسـته ای عمـده ارتباطات 
سیاسی ما با کشورهای اروپایی بوده است، به نظر 
شـما در طول سـال آتی، این توافق چه تاثیری بر 

مناسبات منطقه ای کشور می گذارد؟ 
تاکنون مراوده ما با اروپایی ها در دو سـطح انجام شـده 
اسـت. اولین سـطح تعامل سیاسـی بوده اسـت بعضی از 
مقامـات سیاسـی اروپا به ایران سـفر داشـتند و تعدادی 
از مقامـات ایرانـی نیـز بـه اروپا سـفر کرده انـد و از این 
مذاکرات سیاسی تنها یک سری تعارفات و توافقات صرفا 
سیاسـی رد و بدل شـده و منجر به یک توافق اقتصادی 
و فرهنگی میان طرفین نشده است. دومین سطح همان 
سـطح اقتصادی اسـت. در سـطوح اقتصادی اروپاییان به 
بررسـی وضعیت پرداخته اند و در واقع به سبک سنگین 
کـردن شـرایط ایـران پرداخته اند. ولی هنـوز یک توافق 
قـوی اقتصادی میان ایران با بخـش اقتصادی اروپا پدید 
نیامده اسـت. در سـطح منطقه ای ما شاهد اختالف نظر 
در مـورد اهمیـت برجـام و تاثیر آن در ارتبـاط ما با این 
کشـورها بـوده ایـم. کشـورهایی کـه در منطقه بـا ایران 
مراوده مثبتی داشـته اند برجـام را به عنوان یک عالمت 
مثبـت برای توسـعه روابط ارزیابی کرده اند کشـورهایی 

مانند عمان ، کویت ، پاکستان و هند از جمله این کشور 
ها بودند. اما کشـورهایی که رابطه مناسـبی نداشته اند و 
اشـتیاقی به حل و فصل مسـائل نشـان ندادند به برجام 
بدبینانـه نـگاه کـرده انـد و از آن بـه عنوان یـک فرصت 
بـرای ایـران و یک تهدید برای منطقـه ارزیابی کرده اند. 
می توانیم از میان این کشـورها به عربستان و امارات نام 
ببریـم. در مجمـوع مـی توان ایـن گونه ارزیابـی کرد که 
برجام یک فرصت متوسـط اسـت. برای مناسبات و گفت 
و گـو ها در سـطح منطقـه نیاز به زمینه هایی اسـت که 
عمدتا در فعال سازی روابط دوجانبه تجلی پیدا می کند. 
یعنـی ایـران باید نه فقط با منطق برجـام بلکه با مناطق 
مشـترک اقتصـادی ، فرهنگی ، سیاسـی ، تکنولوژیک با 
این کشور ها به صورت فردی وارد قرار دادهای مشخص 
بشـود. در حـال حاضر زمـان اینکه دیپلمـات های ما در 
گفـت و گـوی سیاسـی با مقامـات منطقه بـه انعقاد یک 
سلسـله تفاهـم نامـه و پروتکل هـای کلـی کفایت کنند 
گذشـته اسـت. یادداشـت تفاهم نمی تواند مبنای حل و 
فصل مسائل ما باشد و تحرک اقتصادی سیاسی ما را در 
منطقه فعال کند. ما باید به سـمت قراردادهای مشخص 
با زمانبندی مشـخص، با حجم معین و با سـاز وکارهای 
مناسـب و بـا تعیین تیم هـای پیگیـر در روابط خارجی 
بـا دخالـت دادن بخش خصوصـی، در چرخه مناسـبات 

منطقه ای تاثیر گذار باشیم.

 مهم ترین رویداد سیاست داخلی کشور در سال 

جـاری، انتخابات هفتم اسـفند بوده اسـت. تاثیر این 
انتخابات در آینده کشور را چگونه تحلیل می کنید؟

انتخابـات اخیـر یـک آرامـش در فضای سیاسـی پدید 
آورد. در نتیجـه ایـن انتخابـات جناح های سیاسـی به 
یک قرابت رسیده اند. اینکه هیچ جناحی به طور مطلق 
پیروز نشـد مـی تواند زمینـه همکاری هـای داخلی را 
فراهـم کنـد در عیـن حال اگـر جناح های سیاسـی با 
اسـتفاده از بانـد های خـاص به نوعی فضـای گفتمانی 
مخالـف دامـن بزنند این انتخابات مـی تواند نقطه آغاز 
مناقشـات در فضـای داخلـی باشـد. بایـد ایـن نکته را 
مـورد توجه قرار بدهیم که در انتخابات اخیر ما شـاهد 
یـک نـوع مدیریت و برنامـه ریزی خاص با اسـتفاده از 
ظرفیـت هـای اجتماعـی بوده ایـم. ایـن ظرفیت های 
اجتماعـی بـدون هزینه در خدمت بعضی از لیسـت ها 
قرا گرفتند طبیعتا این ها مطالباتی دارند اگر مطالبالت 
اجتماعی تفسـیر سو بشود یعنی به جای اینکه دغدغه 
های اصلی شـهروندانی که رای دادنـد مورد توجه قرار 
بگیـرد بـا تعابیر خاص این قدرتی کـه از آرا پدید آمده 
اسـت را به حوزه های غیر اجتماعـی کانالیزه کنند. ما 
شـاهد افزایـش بگو مگـو و تنش بین نخبگان سیاسـی 
خواهیـم بـود. بنابر این منطق و عقل حکم می کند که 

طیف هایی که توانستند آرا را کسب کنند به نیاز های 
شـهروندان نزذیک شوند و این فرصت 4 ساله را صرف 

حل مشکالت مردم نمایند.

 با توجه به نتیجـه انتخابات می توان اذعان 
کرد که جناح بندی های سیاسـی در کشـور دچار 

تغییر و تحول شده است؟
نمـی تـوان به صـورت قاطع صحبت کرد. تغییر نسـبی 
بـوده اسـت. به تعبیـر بعضی ها شـیب تغییـر در ایران 
هیچوقت متوقف نبوده است. در این انتخابات هم شیب 
تنـدی را شـاهد نبوده ایم. مثال مجلـس اصول گرا بوده 
اسـت. در حال حاضر هم تا حد زیادی اصول گراسـت. 
اصـالح طلبـان یک کف رای داشـتند و یک تشـکیالت 
رای آور. که این تشـکیالت همچنان به قوت خود باقی 
مانـده اسـت. منتهی در این انتخابات آقایان هاشـمی و 
روحانـی تالش کردند از انتخابات یـک معنای پر رنگی 
در تایید سیاسـت های خودشـان که چندان تناسبی با 
اعتقـاد اصـول گرایـان و اصـالح طلبان نـدارد ، بگیرند 
منتهی در این انتخابات این موفقیت برای آن ها حاصل 
نشـد. اگرچـه دولـت در ایـن انتخابـات با لیسـت امید 
افـرادی را که عمدتا اصالح طلب بودند در لیسـت خود 
قـرار داد اما در نهایت آن که برنده انتخابات بود تابلوی 
دولـت نبـود بلکه افـرادی بودند کـه با سـابقه و عنوان 
اصـالح طلبـی وارد انتخابات شـدند. موضـوع دیگر این 
اسـت که انتخابـات اخیر قطعا اصول گرا هـا را به تامل 
بیشتر وادار می کند. اصول گراها یک گام فعال دیگر در 
جهت بازتولید قدرت خود بر می دارند. ما شـاهد بودیم 
کـه شکسـت در انتخابات 92 موجب وحـدت آن ها در 
انتخابات سال جاری شد. مسلما این فرمان همگرایی و  
وحدت مسـتمر خواهد بود و ما در سـطح اصول گرایی 

شاهد یک بلوغ بیشتر و بهتر خواهیم بود.  ■

توافق  برجام 
یک فرصت متوسط است

اینکـه سیاست »ایران 95« در گفت و گو با دکتر سعداهلل زارعی: زمـان  حاضـر  حـال  در 
دیپلمات های ما در گفت و گوی سیاسی 
بـا مقامات منطقه به انعقاد یک سلسـله 
تفاهـم نامـه و پروتـکل های کلـی کفایت 
کنند گذشـته اسـت. یادداشت تفاهم نمی 
تواند مبنای حل و فصل مسائل ما باشد و 
تحرک اقتصادی سیاسی ما را در منطقه 
فعـال کنـد. ما بایـد به سـمت قراردادهای 
مشـخص با زمانبندی مشخص، با حجم 
معیـن و بـا سـاز وکارهـای مناسـب و بـا 
تعیین تیم های پیگیر در روابط خارجی با 
دخالـت دادن بخش خصوصی، در چرخه 

مناسبات منطقه ای تاثیر گذار باشیم

در ایـن انتخابـات آقایان هاشـمی 
و روحانـی تـاش کردنـد از انتخابـات یک 
معنـای پـر رنگـی در تایید سیاسـت های 
خودشـان کـه چنـدان تناسـبی بـا اعتقاد 
 ، نـدارد  اصـاح طلبـان  و  گرایـان  اصـول 
ایـن  انتخابـات  ایـن  در  منتهـی  بگیرنـد 
موفقیـت برای آن ها حاصل نشـد. اگرچه 
دولـت در ایـن انتخابـات بـا لیسـت امیـد 
افـرادی را کـه عمدتـا اصاح طلـب بودند 
در لیسـت خود قـرار داد امـا در نهایت آن 
که برنده انتخابات بود تابلوی دولت نبود 
بلکـه افـرادی بودند که با سـابقه و عنوان 

اصاح طلبی وارد انتخابات شدند
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 صـرف نظـر از ارزش مـادی 
آن کـه با میانگیـن کیلویی هزار تومان 
می شود یک میلیارد و هفتصد میلیون 
تومـان و صـرف نظـر از این اسـراف که 
گناهی بسـیار بزرگ محسوب می شود 
چه خوب بود این مقدار سیب زمینی ها 
را به معاونت دانشـجویی های دانشـگاه 
های کشـور تحویل مـی دادند تا از یک 
سو قوت غالب دانشجوهای خوابگاهی را 
فراهم می کردند و از سوی دیگر خدای 
نکرده از مقایسـه دولـت تدبیر با دولت 
سابق در تقسیم رایگان سیب زمینی به 
روستاییان برای مقاصد سیاسی ممانعت 

به عمل می آوردند.

اعـدام شـیخ نمر توسـط دولت 
سـفاک سـعودی آن هـم پـس از چنـد 
حادثه مکرر توسـط رژیم سـعودی مردم 
را عصبانـی کـرده بـود. و البته در سـطح 
جهـان نیـز بازخوردهـای منفـی زیـادی 
 برای این کشـور به همراه داشت. اما این

پامنبری های یـک هیئت خاص مذهبی 
-باگرایـش هـای وحدت شـکنانه- بودند 
که  بازی را در سـطح بین المللی به نفع 
عربسـتان تغییر دادنـد. محاکم و مجامع 
بیـن المللی جنایت سـعودی را فراموش 
کـرده و طلبکار ایران شـدند. اقدامی که 
حتی رهبر انقالب نیز آن را تقبیح کرد. 

صـرف نظـر از انتقاداتی که درمورد 
خریـد 118 فرونـد انـواع هواپیمـای ایرباس 
در جریـان سـفر حسـن روحانـی به فرانسـه 
شـده بـود درخواسـت از ایربـاس بـرای فرود 
هواپیمای 350 عبوری از سـنگاپور به سـمت 
اروپـا در کشـوربرای گرفتن عکـس یادگاری 
مـردم ایـران بـا آن بـه معنای حقیقـی کلمه 
 تحقیـر ملـت ایـران بـود. ملتـی کـه در اوج 
تحریـم ها توانسـته بود در صنایـع فضایی به 
آنچنـان پیشـرفتی دسـت یابـد کـه تعجب و 
تحسین ناسا را برانگیزد به کجا رسیده است؟

هیچ توجیهی برای این فاجعه بزرگ انسانی که در 
جریان مراسم حج تمتع امسال رخ داد، قابل قبول نیست. 
اتفاقی که با ضعف آشـکار مدیریت حج عربستان سعودی 
بـه وقوع پیوسـت نیازمند برخوردی بـه مراتب جدی تر از 
سوی سازمان های پر ادعای بین المللی بود. سازمان هایی 
که شنیدن ادعا هاشان گوش فلک را کر می کند در قبال 
این فاجعه سیاسـت سـکوت را پیشـه کردند. کشته شدن 
غریبانه بیش از دو هزار نفر از حجاج که چهارصد و شصت 
و هفـت نفـر از آن ها از هموطنان عزیز مـا بودند، واکنش 
بهتر و بیشتر دولت ما را می طلبید. بازگشت رئیس جمهور 
محتـرم از سـفر به نیویـورک به دلیل این اتفـاق دردناک، 

حداقل کاری بود که می توانست انجام شود. 

تنهـا رهبـر انقالب بود که در کنار سـکوت منفعالنه 
دولت در قبال فاجعه منا می توانسـت تسـکینی بر آالم قلوب 
ماتم زده ایرانیان در ایام مسلمان کشی عربستان باشد. با بیان 

جمله ای که لرزه بر تن »شاه بیمار« سعودی انداخت:
»دولـت عربسـتان در انتقـال ابـدان مطهـر جـان باختگان به 
وظایـف خود عمـل نمی کنـد و جمهوری اسـالمی ایران نیز 
تاکنون با خویشـتنداری و ادب اسـالمی، حرمت برادری را در 
دنیای اسـالم نگه داشـته اسـت، اما این را بدانند که اندک بی 
احترامـی به دههـا هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و 
عمل نکردن به وظایف برای انتقال ابدان مطهر، عکس العمل 

سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت.«

جایـزه اعتماد به نفس سـال بـه اتفـاق آرای داوران بخش 
برترین های 57، تقدیم می شـود به رئیس جمهور جیبوتی. رئیس 
جمهور کشـوری که حتی پول سـاخت بنای پارلمانش را نداشـت و 
رئیس مجلس ایران کلنگ پارلمان این کشور را زد. اما پس از داستان 
حمله به سفارت انگلیس، به همراه چند کشور کوچک حاشیه خلیج 
فارس، ضمن اعالم قطع روابط دیپلماتیک، سفیر و کارمندان سفارت 
خـود را بـه کشورشـان فراخواند. احضـاری که گفته می شـد باعث 

افزایش جمعیت کشور جیبوتی به میزان چشمگیری شد!

1.دفن 1۷00  تن سیب زمینی
)اقدام دولتی(

بی تدبیرانه ترین  اقدام سال

1.حمله به سفارت عربستان
)اقدام غیردولتی(

فاجعه منا

عکس العمل
 سخت و خشن

اعتماد به نفس سال 
جمله سال

تحقیر سال

دردناک ترین اتفاق سال

رییس جمهور جیبوتی

عکس یادگاری با ایرباس
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به دلیل همه توهین های ناحقی که در طول 
این سـال ها به ایـن یار وفادار انقـالب، امام و رهبری 
شـد. برای ایسـتادگی اش در برابر همه فشارهایی که 
برای تائید کردن صالحیت تعدادی از افراد که خود را 
فراتر از قانون می دانسـتند رقـم خورد. برای مخالفت 
علنی روباه پیر و بلندگوهای شیطان با این مرد بزرگ.

خیلـی کیـف کردیم وقتی با خبر شـدیم بچه های نیروی دریایی سـپاه نظامیان 
امریکایـی متجـاوز بـه حریم آبی کشـور را با شـجاعت و مهارت مثال زدنی خود دسـتگیر 
کردند. شیرینی این اقدام می شد بیشتر هم شود اگر به دلیل مصالح سیاسی اجرای برجام 
، پیغام و پسـغام های مقامات امریکایی با مسـئوالن ایرانی -و تلفن های مسـتقیم وزارت 
خارجـه شـیطان بزرگ بـا وزیر خوش خنده ما- موجـب آزادی ناگهانی این نظامیان بدون 

تحقیق و بررسی از ماهیت مسئله نمی شد. 

کار سـختی بود دیدن فیلم »بادیگارد« ابراهیم حاتمی کیا و بی 
اعتنایی به آن. همانطوری که سـخت بود بی اعتنایی به »سـیانور« بهروز 
شعیبی. اما هیئت داوران جشنواره سی وچهارم فجر خیلی خوب از عهده 
این کار برآمدند. شـاید اگر سـازنده بادیگارد، حاتمی کیا نبود. شـاید اگر 

حاتمی کیا صراحتا از دولت روحانی انتقاد نمی کرد. شاید...

از  پـس  ای  هسـته  توافـق  اینکـه 
دوازده سـال به سـر انجام رسـید بـه خودی 
خـود موضـوع مبارکـی محسـوب می شـود. 
پـس از حـدود 12 سـال مذاکره و تغییر سـه 
دولـت جمهوری اسـالمی ایران تیر ماه سـال 
جـاری بود که میان ایـران و گروه 1+5 توافق 
حاصل شد. توافقی که هر چند با حاشیه های 
فراوانـی همـراه شـد اما در نهایـت به تصویب 
مجلـس شـورای اسـالمی، شـورای نگهبان و 
شـورای عالـی امنیـت ملی هـم رسـید. مقام 
معظـم رهبـری نیز بـا تاکید بر وجـود ضعف 
های متعدد سـاختاری در این توافق و با قید 

شروطی، این توافق را تایید نمودند. 

اقدام جمعی از هموطنان جو زده که به دلیل حمالت 
تروریستی در پاریس و به نشانه ی همدردی با آنان در سفارت 
این کشور در تهران شمع روشن کردند. این تفاق در شرایطی 
به وقوع پیوسـت کـه همین افراد در قبال حوادث تروریسـتی 

سوریه و لبنان نظیر چنین اقدامی انجام نداده بودند.

دستگیری نظامیان امریکایی

توافق هسته ای

هیئت داوران
جشنواره فیلم فجر

روشن کردن شمع در سفارت فرانسه

آیت اهلل احمد جنتی

مرغ همسایه سال

شخصیت سال

غرور انگیز ترین اقدام سال

خبرسازترین اتفاق سال
سیاسی کاران سال
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از میان دستاورد هاي نظامي سال جاري 
، رونمایي از موشـک بالسـتیک »فاتح 313« این 
دستاورد غرورآفرین صنایع موشکی وزارت دفاع و 
پشـتیبانی نیروهای مسلح برگ دیگري از کارنامه 
پر افتخار این حوزه  محسـوب مي شـود.این فاتح 
در دسته موشک هاي تاکتیکي با بردي حد فاصل 
میان توپخانه هاي صحرایي و موشک هاي برد بلند 
اسـت و داراي بردي میـان 300 تا 1000کیلومتر 
مي باشد. اهمیت رونمایی از این موشک چند روز 
پس از توافق برجام دوچندان شـد؛ چرا که دنیا را 
به عزم راسـخ ایران برای پیشروی در حوزه صنایع 

دفاعی مطمئن کرد.

کمیسـیون ویژه برجام تشکیل شـده بود تا با بررسی 
مفاد برجام ایرادات و خطوط قرمز احتمالی آن را رفع کند.خب 
همین کار را هم انجام دادند. کلی جلسه نقد و بررسی گذاشتند 
سـر آخر هم  گزارش شـان را در این رابطه قرائت کردند.  اما به 
صـورت موازی با این کمیسـیون ، گروه دیگـری نیز در مجلس 
به رهبری رئیس مجلس و رئیس کمیسـیون امنیت ملی سعی 
کردند برجام به همان صورتی که در مذاکرات آمده بود، تصویب 
شود که همین طور هم شد. روز بررسی جزئیات طرح و پیش از 
شروع رسمی جلسه نیز با ادعای ریاست مجلس مبنی بر اینکه 
نظام تصمیم گرفته تا برجام تصویب شود بدون بحث و بررسی 
خاصی و در ظرف بیسـت دقیقه این موضوع حیاتی برای آینده 

کشور تصویب شود.

 تغییـر موضـع 180 درجـه ای 
آدم ها در روزگار ما گاهی مایه تعجب انسان 
مـی شـود. اما گویـا باید به ایـن بی ثباتی 
شـخصیت ها عادت کنیم. این که »کاظم 
جاللی« تا همین سال 88 زیر بیانیه هایی 
را امضا می کرد که خواسـتار اعدام سـران 
فتنه شده بود و امروز زیر بیرق همین آدم 
ها از لیسـت تهران وارد مجلس می شـود، 
از همین تغییرات اسـت. این تغییر مواضع 
ربطـی به جنـگ نرم و »ناتـوی« فرهنگی 
نـدارد؛ بلکـه پای یـک »ناتوی« سیاسـی 
در پیش اسـت! شـخصیت هـای »ناتو«ی 
سیاسـی از عجایـب دوران ما هسـتند که 
مترصدنـد ببیننـد باد بـه کجا مـی وزد تا 
بادبان را به همان جهت تنظیم کنند. پیروز 
مقام »ناتوی سیاسی سال« بی هیچ توضیح 

اضافی تعلق می گیرد به کاظم جاللی.

بی شـک مردم ایران بیشـترین امتیاز را 
برای اهدای جایزه منفورترین سال 94 به عربستان 
سـعودی و شخص شاه سـلمان اهدا می کنند. به 
خاطر حمله به یمن در ابتدای سال 94 جسارت به 
نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده، شهادت دانشمند 
ایرانی در واقعه سـقوط جرثقیـل در خانه خدا، به 
خاطر قتل عام حجاج ایرانی در فاجعه منا، حمایت 
بی دریغ از تروریسـت های تکفیری و نهایتا اعدام 
بی رحمانه رهبر شیعیان . باشد که در سال جدید 
و بـه زودی، تیتـر »خبـر مرگش« بـر صفحه اول 

روزنامه وطن امروز دوباره نقش ببندد.

دستاورد نظامی سال

منفور سال

فست فود سال

فیلم سال

ناتوی سال

موشک فاتح 313

تصویب برجام 
در بیست دقیقه

کاظم جاللی

ملک سلمان سعودی

وی سال کامال ناموفقي را پشت سر 
گذاشـت. او به عنوان تولیت حرم مطهر امام 
خمینـي  از همان روزهاي برگزاري سـالروز 
رحلـت امـام بـا سـیل انتقادها  مواجه شـد. 
انتقاداتي که ناشي از سبک و سیاق معماري 
و سـاخت و ساز تجمالتي بارگاه امام بود. در 
انتخابـات خبـرگان هم نام نویسـی کـرد اما 
سـرباز زدن او از شـرکت در امتحـان اجتهاد 
شـوراي نگهبـان -بـه گمان وجود شـانیت و 
سـهم ویژه ای کـه از اعتبار بیـت مکرم امام 
بایـد از سـوی نظـام برایـش خـرج می شـد 
و نشـد- موجـب شـد تـا صالحیتـش بـراي 

خبرگان رهبري احراز نشود.

موضـوع  ایـن  پذیـرش 
راحـت نیسـت افـرادی کـه حتـی 
سرچ کردن در گوگل هم نمی تواند 
رزومه و نام و نشـانی ازشان نمایش 
دهـد، به عنـوان نماینده تهـران از 
لیسـت امید وارد مجلس شوند، اما 
از لیستی که پر از وزیر و متخصص 
و اقتصـاد دان و نماینـده پرسـابقه 
اسـت، حتـی یک نفرشـان هـم به 
بهارسـتان راه نیابـد!  باالخـره این 
هـم از خاصیـت های مدل لیسـتی 
رای دادن در تهـران اسـت. مدلـی 
که در این انتخابات برای سرلیست 
رفقـای  و  پایتتخـت  اصولگرایـان 

اصولگرایش خوش یمن نبود.

1. سید حسن خمینی

2. حدادعادل

ناکامین سال



چه کسـی اسـت که نداند امسال 
سـال خوبی از این لحاظ نداشتیم. تعطیلی 
های پشت سر هم مدارس به دلیل آلودگی 
هـوا با وجود مقاومت ابتدایـی دولت در این 
خصوص نشـان از وضع بغرنـج هوای تهران 
داشـت. عالوه بـر هوای ناسـالم در پایتخت 
منصفانه نیسـت تا در مورد گرد و غبار های 
همیشگی مردم جنوب کشور و به ویژه استان 
خوزسـتان اشاره ای نداشـته باشیم. امسال 
سـال مـرگ طبیعت بود. حتـی محمدعلی 
اینانلـو ایرانگـرد هم این سـال آلـوده را تاب 
نیـاورد و از میـان مـا رفت.  همه ایـن موارد 
نشان از عملکرد ضعیف سازمان سیاسی شده 

حفاظت محیط زیست در سال جاری دارد.

جدیدترین آمار اسـتفاده کنندگان تلگرام در ایران، حداقل بیسـت 
میلیون نفر و در جهان حدود صد میلیون نفر است. تلگرام در ایران به گونه ای 
همه گیر شده است که بر حجم پیامک های روزانه ایرانی ها به شدت کاسته 
است. تلگرام حتی بازار ایمیل را نیز کساد کرده است تا جایی که بیشتر مردم 
برای ارسال فایل های گوناگون ترجیح می دهند از این نرم افزار استفاده کنند. 
حتی انتخابات 7 اسفند قابلیت های متفاوت اطالع رسانی این نرم افزار را نیز به 
بروز رساند و ستادهای تلگرامی حامیان نامزدهای انتخابات و رقابت شان برای 
عضوگیری خیره کننده بود. تلگرام آن قدر جدی گرفته شده بود که بحث فیلتر 
کردن یا نکردن آن که چند مرتبه در طول سال مطرح شد، هر بار به تیتر یک 
روزنامه هاو  سایت های خبری تبدیل می شدو برای ایرانیان بی شک پدیده 

فناوری اطالعات در سال 94 بود.

در سـال جـاری در  اقصـی نقاط ایران خبرهایی از اسـتقبال فراوان 
جوانان غیور شـهرها برای اعزام به سـوریه برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم 
به گوش می رسید. تقریبا روزی نبود که در شهرهای گوناگون کشور  مراسم 
تشییع پیکر شهید مدافع حرم برگزار نشود. فداکار ترین های سال ، رزمنده ها 
و مدافعین حرم بودند که به گفته ی مقام معظم رهبری اگر آن ها نبودند امروز 
باید در مرزهای کرمانشاه و کردستان به نبرد با نیروهای تکفیری می پرداختیم.

اقـدام بـه کشـف حجاب ایـن به 
اصطـالح هنرمندان هم چه محلی از اعراب 
دارد وقتی اصوال حجاب برای این قشر امری 
بی معناسـت. حاال فکر کنید ایـن بازیگران 
حیافـروش از جنس بازیگران دسـت چندم 
سـریال هـای بـی کیفیت و مضحکـه های 
تلویزیونی هم باشند. از جنس رابعه اسکویی! 
آنک اسـت که می توان به این قشـر محترم 
حیافـروش عنـوان جلف ترین های سـال را 

تقدیم نمود!

پرفروش ترین فیلم سال با فروش چهارده میلیاردی اش ، مهم ترین 
فیلم سال نیز محسوب می شود. با وجود همه انتقاد هایی که از این ساخته 
مجید مجیدی شده است ، از بودجه ی صد میلیاردی اش گرفته تا اشکاالت 
فنی و محتوایی آن، نباید از اهمیت این نکته که باالخره فیلمی در جمهوری 

اسالمی ایران با موضوع پیامبر گرامی اسالم ساخته شد ، گذشت.   

دیگر به صحبت های ساختار شکنانه هاشمی رفسنانی در این سال ها عادت کرده ایم. 
سخنانی که کامال با گفته های وی در دو یا سه دهه پیش در تناقص است. از خاطره گویی های 
مکرر و عجیب که جنبه مضحکه و طنز آلود به خود گرفته است تا کالغ خواندن منتقدین یا تکرار 
و اصرار همیشگی اش بر رهبری شورایی. اما حمالت امسال اش به شورای نگهبان در دوازده بهمن 
سال جاری که در آن صالحیت اعضای این نهاد را زیر سوال برده بود و برای اوالد امام »امتیاز ویژه« 
قائل شده بود که مردم ایران به آنان مدیون هستند اوج جمالت شاذ او در سال جاری بود. هاشمی 
در بیانیه انتخاباتی خبرگان رهبری خود البته خطاب به مردم گفته بود: »این شاید آخرین باری 

است که من خود را به رای شما می گذارم«

عضو تیم ملي تیر و کمان معلوالن 
که به دلیل تصادف رانندگي در سال 83 دچار 
معلولیت شده، در بازي هاي پارالمپیک 2012 
لندن موفق به کسـب مدال طال شـدو از این 
رو نـام خود را به عنوان اولین بانوي ورزشـکار 
ایرانـي دارنده مدال طال درسـطح رقابت هاي 
پارالمپیـک یـا المپیک ثبت کـرد. نعمتي در 
سـال جاري عالوه بر کسـب سـهمیه حضور 
در پارالمپیـک 2016 ریوژانیرو با شـرکت در 
مسـابقات انتخابي المپیک توانسـت سهمیه 
این رقابت ها را نیز کسـب کند. موفقیتي که 
در میان کشـورهاي آسـیایي براي بار اول رخ 
داده است. وي با تصمیم کمیته ملي المپیک 
ایـران بـه عنـوان پرچمـدار کاروان جمهوري 
اسـالمي ایران در رقابـت هاي المپیک 2016 

نیز برگزیده شده است. 

انتخابات اسفند 94 یکی از پرشورترین 
انتخابات های مقاطع مختلف مجلس جمهوری 
اسالمی اسـت. گروه های مختلف سیاسی همه 
بر حضور پای صندوق های رای تاکید داشـتند 
و مـردم نیز برای انتخـاب گزینه های مورد نظر 
خود، اشکال گوناگونی از لیست های انتخاباتی را 
در دست داشتند. اصالح طلبانی که در انتخابات 
مجلـس قبل، به صندوق های رای پشـت کرده 
بودند؛ متوجه شـدند در نظام جمهوری اسالمی 
جـز صنـدوق رای، راهی برای تحمیل خواسـت 
های گروهی و جناحی پاسـخگو نیست. نتیجه 
این شور، حضور 62 درصدی مردم پای صندوق 
هـای رای بـود. یک پیـروزی بزرگ بـرای نظام 

جمهوری اسالمی.  

پدیده سالآرزوی سال

فیلم سال

تعجب سال

ورزشکار سال

حضورسال
فداکارترین سال

جلف سال

تلگـــرامهوای پاک

محمدرسول اهلل

همه حرف های هاشمی!

شهدای مدافع حرم

حروج چند بازیگر از کشور

زهرا نعمتی

انتخابات ۷ اسفند



شماره 13/اسفند 94

28

 شـما یکی از اصلی ترین کسـانی هستید که 

همواره در اکثر پروژه ها کنار ایشـان حضور داشته 
اید و با او همکاری کرده اید. شـخصیت ایشـان را 

چطور یافتید؟
ببینید سلحشـور آدمی نبود که بخواهد کسـی را تخریب 
کند و یا اینکه کسـی را مورد تمسـخر و تحقیر قرار دهد. 
تمام هم و غم و حرف این مرد این بود که با این سینما و 
با این وضعیت بی اخالقی هایی که در آن وجود دارد نمی 
توانیـم در هنر دینی راه به جایی ببریم. این تمام حرفش 
بـود. مـی گفت اگـر می خواهیم سـینمای دینی و سـالم 
داشـته باشـیم نباید این فسادهایی که االن هست، در آن 
باشد. متاسفانه یک سری از افراد این صحبت هایی را که 
ایشان درباره فساد در سینمای ایران کرده بودند، آمدند و 

طور دیگری انعکاس دادند. در حالی که واقعا حرف ایشان 
چیزی نبود که در رسانه ها از دهان ایشان گفته و نوشته 
شـد. این افراد حرف هایی را که خودشـان می خواسـتند 
بزنند، از دهان سلحشـور نوشـتند. االن برای شما بخواهم 
مثـال بزنـم؛ حرفی از قول ایشـان مدام تکرار شـده و می 
شود به این مضمون که سینمای ایران فاحشه خانه است! 
در حالی که واقعا من که در جریانم می دانم که حقیقت 
این نبود. اصل قضیه به این صورت بود که قرار بود جمعی 
در سـینمای ایران از یک بازیگـر آمریکایی به نام آنجلینا 
جولی دعوت کند تا به ایران بیاید. ایشان در آن موقع آمد 
و گفت که سـینمایی که بخواهد آنجلینا جولی -بازیگری 
کـه فیلـم هایش به مسـائل بی اخالقی معروف اسـت- را 
الگوی خود قرار دهد فاحشه خانه است. حرف ایشان این 

بـود که مگر ما خودمان بازیگـر زن هنرمند کم داریم که 
حـاال عـده ای رفته اند سـراغ آن بازیگر و مـی خواهند از 
او درس بازیگـری یـاد بگیرند؟ اگر بحث هنر اسـت که ما 
خودمان داریم. اگر بحث زیبایی اسـت، زن های سینمای 
مـا کـه زیبایـی را با عفیف بـودن هردو باهـم دارند؛ واقعا 
ایشـان نمی توانسـت هضم کند که دعـوت از یک بازیگر 
خارجی به این ترتیب چه معنایی می تواند داشـته باشـد. 
تمام قضیه این بود. اصال این فرد آدم بی اخالقی نبود که 
بخواهد در حق کسی بی اخالقی کرده یا خدای نکرده به 

کسی توهین کند. 

 در حوزه فنی توانایی هایش چطور بود؟ چون 

برخی ایـن نقد را وارد می کنند که فیلم های آقای 

محتوا بیش از تکنیک برایش مهم بود
جعفر دهقان در گفت و گو با 57  از رفاقت 37 ساله خود با سلحشور می گوید:

بسیجی ها نبودند مملکت تکه تکه شده بود
حرف زدن از مردی که توانست هنر دینی انقالب اسالمی را به کشورهای دیگر نشان دهد، کار ساده ای نیست. اما چیزی که سلحشور 
را با ابهت می کند بیشـتر از فیلم هایش شـخصیت خاص و متعهد اوست. شخصیتی که در زمان حیاتش مورد هجمه آدم کوچولوهایی 
واقع شد که نتوانستند بزرگی او را درک کنند. فرج اهلل سلحشور نیاز به معرفی ندارد؛ کسی نیست که سریال مردان آنجلس را ندیده 
باشد و از سریال یوسف پیامبر حتی برای چندمین بار لذت نبرده باشد. همیشه مردان بزرگ بعد از نبودنشان بیشتر شناخته می شوند، چون 
سایه بزرگی شان در زمان حیات مانع از آن می شود تا اجازه دهند دیگران از آنها تعریف و تمجید کنند. حاال که از میان ما رفته، تهیه این مصاحبه 
کمترین دینی بود که می توانستیم نسبت به او ادا کنیم. پس به سراغ جعفر دهقان رفتیم تا برای ما از اخالق سلحشور بگوید. جعفر دهقان بازیگر 
نقش های ماندگار »پوتیفار« در یوسف پیامبر و »ماکسی میلیانوس« در سریال مردان آنجلس سعی می کند برای ۵۷  از سلحشوری که بود -نه 

سلحشور رسانه ها-  صحبت کند؛ البته اگر بتواند بر بغض سنگینی که گلویش را می فشارد غلبه کند.
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سلحشور بار تکنیکی و فنی ندارند.
ببینید؛ آقای سلحشور یک آدم تکنیکی صرف نبود؛ اصال 
در ایـن قیـد و بندهـا نبود که بخواهد یـک فیلم تکنیکی 
بسـازد و مسـئله اش هم ایـن نبود. بـرای او محتوا ارجح 
از تکنیـک بـود. مضمون فیلـم هایش برایـش مهم بود و 
اینکه قرار اسـت چه حرفی را در آن ها بزند. اصال برایش 
ساختارها مهم نبود. مدت ها روی حرفی که می خواست 
در فیلمـش بزنـد فکـر می کـرد و آن را پختـه می کرد و 
بعـد سـعی می کرد این حـرف را در سـاختاری بریزد که 
بـرای همه قشـرها، از روشـنفکران گرفته تـا مردم عادی 
قابل پسـند و قابل فهم باشـد و بیشـتر هـم مخاطب عام 
برایش مهم بود. می خواسـت حرفی بزند که عمده مردم 
بفهمند. با اینکه تکنیک برایش اصالت نداشت ولی تا حد 
امکان هم سعی می کرد که از جنبه های زیبایی شناسی 
غافل نباشد؛ زمانی که کار حضرت ایوب را ساخت تجربه 
های زیادی درباره سـینما به دسـت آورد. سـر همین کار 
بـود که درباره نوع قصه هـا و نوع بیان چیزهای زیادی را 

یادگرفت. 

 هنوز امثال آقای سلحشور در سینمایمان داریم؟ به 

نظر شما جای خالی ایشان را کسی می تواند پر کند؟
بله آقا چرا نداریم. ما در سـینمایمان کسانی مثل ابراهیم 
حاتمـی کیـا، جمـال شـورجه، شـهریار بحرانـی، مجیـد 
مجیـدی و خیلـی هـای دیگـر را داریم. همه این اسـاتید 
جزو کسـانی هسـتند که در فیلم هایشان می خواهند به 
صورت سـاده و مستقیم حرفشان را به مردم انتقال دهند 
و دنبال راه های عجیب و غریب در فیلم سازی نمی روند. 

 زمانـی که خبـر بیمـاری و ایـن روزها خبر 

درگذشت ایشان را شنیدید چه حالی داشتید؟ 
من و آقای سلحشـور 37 سـال با هم رفاقت داشـتیم. در 
این 37 سال ما با هم زندگی کرده ایم. مگر می شود آدم 
آن چیزهایـی را کـه در این مدت گذشـته فراموش کند؟ 
آدم با شـنیدن این خبر واقعا شـوکه می شـود. زمانی هم 
کـه ایشـان بیمـار بود من مرتب سـر مـی زدم و او را می 
دیـدم. آقای سلحشـور واقعا آدم سـالمی بـود. بعضی می 
گویند بخاطر اینکه زیاد سـیگار می کشـید بیمار شد. در 
صورتی که سیگار را 30 سال پیش می کشید. از 30 سال 
پیـش تـا االن لب به سـیگار نـزده بود. یـک حرفی را هم 
شـنیده ام که می گویند ایشـان به نوعی ترور بیولوژیکی 
شده و عده ای باعث شده اند تا بیمار شود؛ این حرف هم 
حرف غلطی اسـت. اصال بیماری او ربطی به این مسـائل 
نداشـت. بیماری اسـت دیگر؛ برای همه انسـان ها ممکن 
اسـت روزی پیـش بیاید. مـی توانیم بگوییـم منتقد زیاد 
داشـت و دشمن هم زیاد داشت؛ اما نه منتقد و دشمن از 
نوعی که بخواهند سـالیی سر او بیاورند. این حرف ها بی 

پایه و اسـاس اسـت و نباید به آنها اعتنایی کرد. در برابر 
دشمن هایش هم آدم باگذشت و مهربان و دلسوزی بود. 

 برخی از سلحشـور یـک آدم دگم و متحجر 
سـاخته اند؛ آدم متعصبی که با همه دعوا داشـت و 
نظیـر این حرف ها. نظر شـما دربـاره این حرف ها 
چیست؟ خود شما وقتی نام سلحشور را می شنوید 
قبل از همه چه تصویری از او در ذهن تان می آید؟ 
مـن واقعـا غیـر از احتـرام و ادب از او چیـزی ندیدم. این 
حـرف هـا را به خاطر این نمی گویم که چون االن از بین 
مـا رفتـه و من هـم رفیقش هسـتم، بخواهم اغـراق کنم. 
اگر از او این رفتارها را ندیده بودم، در جواب سـوال شـما 
خیلی کلی می گفتم آدم خوبی بود. کسـانی هسـتند که 
نمی خواهند سـینما حتی به سـمت این فضایی که آقای 
سلحشور در سبک فیلم سازی شان نشان دادند، برود. من 
خودم شـاهد بودم یک سـری حرف های بی اساسی را به 
او نسـبت می دادند؛ مثال می گفتند سلحشـور وقت نماز 
ظهر که می شود کات می دهد و همه بازیگران را به صف 
می کند تا نماز جماعت بخوانند! این حرف ها همه دروغ 
اسـت. درسـت اسـت که آدم معتقد و دینداری بود و این 
هم درست است که موقع نماز که می شد کات می داد و 
کار را متوقف می کرد؛ اما اینطور نبود که بخواهد کسـی 
را وادار بـه کاری کنـد. بنده خدا خودش یک گوشـه می 
رفت و سـاکت و آرام و بی حاشـیه نمازش را می خواند و 
بعد هم کار را ادامه می داد. تحت هیچ شرایطی شخصیت 

دیگران را خرد نمی کرد و اصال آدم این حرف ها نبود. 
خدا را گواه می گیرم که یکبار نشـنیدم پشـت سـر کسی 

بگویـد فالنـی آدم بـی نمازی اسـت. در اینکه بـرای فیلم 
هایـش دنبـال آدم معتقـد و سـالم بود و تا حـد امکان از 
بین این افراد گزینش می کرد شـکی نیسـت. ولی اینکه 
بخواهد یک سـری کارهـای غیرمنطقی و غیـر اخالقی و 
متعصبانه از او سـر بزند؛ اصال چنین چیزی نبود. یکی از 
حرف هایی را که من شـنیدم پشـت سـر او می زدند این 
بود که سر یک صحنه اسبی وضعیت جسمانی و فیزیکی 
اش نامناسـب می شـود، بخاطر این سلحشور دستور می 
دهد آن اسـب را بکشـند! این هم از آن حرف هایی است 
کـه یـک عده بی اخـالق به او به دروغ بسـتند. آخر کدام 
عقـل سـالمی چنیـن کاری را مـی کنـد؟ آدم باید چقدر 
قسی القلب باشد تا بتواند چنین کاری را بکند؟ و چگونه 
است که به سلحشور با آن همه خوش قلبی و مهربانی که 

آقـای سلحشـور یـک آدم تکنیکـی 
صرف نبود؛ اصال در این قید و بندها نبود که 
بخواهد یک فیلم تکنیکی بسـازد و مسـئله 
اش هـم ایـن نبود. بـرای او محتـوا ارجح از 
تکنیـک بـود. مضمـون فیلم هایـش برایش 
مهـم بـود و اینکـه قرار اسـت چـه حرفی را 
در آن هـا بزند. اصال برایش سـاختارها مهم 
نبـود. مـدت ها روی حرفی که می خواسـت 
در فیلمـش بزنـد فکر می کـرد و آن را پخته 
مـی کرد و بعد سـعی مـی کرد ایـن حرف را 
در ساختاری بریزد که برای همه قشرها، از 
روشنفکران گرفته تا مردم عادی قابل پسند 

و قابل فهم باشد 
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حتـی دلـش نمی آمد مورچه را هم لگـد کند، چقدر آدم 
باید بی وجدان باشد تا دیگران را اینطور تخریب کند؟ 

 ایـن خوبی هایی که از او می گویید به نظر قدری 
اغراق آمیز است. فکر نمی کنید این حرف ها االن بخاطر 

تحت تاثیر قرار گرفتن رفتن ایشان از بین ما باشد؟ 
مـن همین جـا در همین مصاحبه عرض می کنم که خدایا 
من تو را شاهد می گیرم که اگر جعفر بخواهد یک ذره از این 
حرف ها را به دروغ بزند. اینقدر خوش قلب بود که هیچ وقت 
یادم نمی رود. اینقدر متوکل بود که حد و حسـاب نداشـت. 
همیشه توکلش به خدا بود و هیچ وقت بخاطر هیچ مسئله 
ای از اعتقادات خود دست برنمی داشت. هیچ وقت نشنیدم 
برای کسـی بدی بخواهد. این مرد اینقدر دیگران را دوسـت 
داشت که سر فیلم ها به بازیگرانش وام می داد. اگر می دید 
کسـی مشـکلی دارد، به او کمک مـی کـرد. وام ازدواج، وام 
خرید ماشین و هر کمکی که می توانست بکند؛ اینها را هم 
مجانی نمی داد. ماه به ماه درصدی را از حقوقشـان کم می 
کرد. حرف این اسـت که دوست داشت مشکالت دیگران را 
حل کند. شاید باور نکنید. اما دستمزدی که برای خود بر می 
داشـت یک سوم دسـتمزد من بود. با اینکه او هم کارگردان 
بـود و هـم فیلمنامه نویس و هم چنـد کار دیگر را می کرد، 
نسـبت به من که فقط یک بازیگر بودم کمتر برای خودش 
برمی داشـت. واهلل قسـم می خورم اینطور بود. روزی من از 
او پرسـیدم که چرا اینقدر کم برای خودت دسـتمزد برمی 
داری؟ جواب داد که تهیه کننده این پول ها را دست من به 
امانت سپرده و اینها بیت المال است. باید بدانم چطور خرج 
می شـود. خدا را شـاهد می گیرم که بیش از اندازه نیازش 

خرج نمی کرد.

 نظرتـان دربـاره ایـن افرادی کـه بخاطر آن 
جمله ایشـان درباره فساد در سینمای ایران گفتند 

و از او شکایت کردند چیست؟ 
آنهایی که با او کار کرده اند، به خوبی او را می شناسـند. 
من خودم شـاهدم خیلی از همین هایی که پشـت سـر او 
حـرف می زدنـد، آمدند و گفتند ما اشـتباه کردیم و از او 
حاللیت خواستند. همین خانم هایی که رفته بودند علیه 

او شـکایت و جوسـازی کردند، زنگ زدند و از او حاللیت 
خواسـتند؛ می گفتند ما را ببخشـید، ما تحت تاثیر رسانه 
ها قرار گرفتیم. خیلی ها بودند که راجع به او جور دیگری 
فکـر می کردند اما بعد که بیشـتر متوجه واقعیت شـدند 

حرف های خودشان را پس گرفتند. 

 از خاطراتی که با او داشتید برایمان بگویید.
یکـی از بهتریـن خاطراتی که با او دارم سـفر کربالی معلی 
بود که من و آقای سلحشور به همراه جمال شورجه، پروانه 
معصومی، فرشـته سـرابندی، اسـرافیل علمداری و یوسـف 
کوچک -حسـین جعفری بازیگری که نقش کودکی یوسف 
را در فیلم یوسف پیامبر بازی می کرد- با هم همسفر بودیم. 
این سفر یک سفر خاطره انگیزی بود که من در آن از ایشان 
غیر از خوبی و ارادت به ائمه و عشـق و محبت چیز دیگری 
ندیـدم. ارادت او بـه ائمـه معصومیـن توصیـف نکردنی بود. 
اینطـور نبود که مثل بعضی ها بخواهـد ادا دربیاورد. نه زیاد 
نـه کم؛ یـک ارادت قلبی بـود. هرچیزی که شـما از من 
بپرسید واقعا جز تعریف هایی که همه اش واقعیت است 
چیز دیگری برای گفتن ندارم. و ناجوانمردی هم هسـت 
اگـر بخواهم اینها را نگویم. کسـانی کـه خودتان هم می 
شناسیدشـان طوری علیه سلحشور فضاسازی می کردند 
و جو روانی راه می انداختند که فضا را به نفع خودشـان 
گل آلـود کننـد. ایـن افـراد اگر واقعـا آگاهانـه و عمدی 
چنیـن برنامـه ای را در پیـش گرفته اند توبـه کنند و از 
روح آقـای سلحشـور حاللیـت بطلبند. ایـن مرد آن قدر 
بزرگ اسـت که همه را می بخشـد و از کسـی چیزی به 

دل نمی گیرد. 

 کار سـاخت فیلم حضرت موسـی)ع( به کجا 

رسید؟ تصویربرداری آن کلید خورده است؟

خیر. برای فیلم موسـی حدود 8 سـال زحمت کشـید و در 
ایـن مـدت هیچ کار دیگـری را هم جز وقت گذاشـتن روی 
ایـن پـروژه انجام نداد. خیلی امیدوار بود بتواند این کار را به 
پایان برساند. وقت گذاشت و تمام فیلمنامه را خودش نوشت 
و االن دیگر نوبت مسـئولین اسـت که نگذارند زحماتش بی 
نتیجه بماند. امیدوارم ادامه این کار را به دست کسی بدهند 
که مثل خود سلحشـور صادق، پاک و بی آالیش باشـد که 
الحمدهلل از این افراد هم کم نداریم. عاشق قرآن بود و برای 
همین هم سبک فیلم سازی هایش را به سمت داستان های 

قرآنی برده بود. 

 نظر شما به عنوان یک هنرمند نسبت به بسیج چیست؟ 
من هیچ وقت مثل بعضی ها نسـبت به بسـیج یکطرفه و 
با تندروی قضاوت نکرده ام. ما هرچیزی داریم از بسیج و 
بسـیجی هاسـت. اگر اینها نبودند که مملکت ما االن تکه 
تکه شده بود. من اگر بسیج را دوست نداشتم، مثل بعضی 
ها با شما مصاحبه نمی کردم. ما بسیج را دوست داریم و 

خیلی خود را مدیونش می دانیم.

 چه آرزویی برای دانشجویان در سال جدید دارید؟

امیدوارم انشاهلل همه دانشجوها به همه اهدافی که در زمان 
ورود به دانشگاه داشته اند برسند و آرزوهایشان تحقق یابد. 
جوان ها وقتی وارد دانشگاه می شوند آرزوهای بزرگی دارند 
و امیدوارم همه آرزوهایشـان محقق شـود. انشاهلل وقتی هم 
فـارغ التحصیل می شـوند بتوانند کار مناسـب پیدا کنند و 
مشـغول شـوند و خدای نکرده طوری نباشـد که کاسه چه 
کنم چه کنم دستشان بگیرند و با خود بگویند که ما آمدیم 
مهندس شویم ولی هیچ کاری برایمان نیست. انشاهلل همه ما 
با هم  در جهت آبادانی کشورمان تالش کنیم و با هم فضا را 

برای پیشرفت مهیا کنیم. ■

می گفتند سلحشـور وقت نماز ظهر 
کـه می شـود کات می دهد و همـه بازیگران 
را بـه صـف مـی کنـد تا باهـم نمـاز جماعت 
بخواننـد! ایـن حـرف هـا همـه دروغ اسـت. 
درسـت اسـت که آدم معتقد و دینداری بود 
و این هم درسـت اسـت که موقع نماز که می 
شـد کات مـی داد و کار را متوقـف مـی کرد؛ 
امـا اینطـور نبود کـه بخواهد کسـی را وادار 

به کاری کند
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شاید خیلی از ما یِک به دو کردن های دورهمی در میان فامیل و خانواده را تجربه کرده 
باشیم. موضوعی مطرح می شود و بالفاصله موافقین و مخالفین مقابل هم شروع به 
بحث کردن می کنند. بحث کردن فی النفسه مفید و موثر است و شکی در آن نیست اما 
براستی چرا گاهاً در بحث های دورهمی و بعضاً فامیلی نه تنها به نتیجه نمی رسیم بلکه 
از محل بحث ها کدورت ها ایجاد می شود! فرصت دید و بازدید در ایام تعطیالت طوالنی 
مدت نوروز یکی از این فرصت هاست تا هم اطرافیان و نوع تفکرات و خاستگاه های آنها را 

بشناسیم و هم به چگونگی برقراری ارتباط با آنها پی ببریم. 
می خواهیم بدانیم چگونه باید دیالوگ و ارتباط کالمی برقرار کنیم و اساساً آیا در مقابل 
هر مسئله که از سوی دیگران مطرح می شود باید زود موضع گرفت. می خواهیم بدانیم 
آیا غیر از روش های کالمی و بعضاً آتشین! راه حل هایی متناسب با محیط، شرایط و نوع 
و جنس مخاطب برای اقناع سازی در طرف مقابل و بیان منطق به او وجود دارد. همچنین 
می خواهیم بدانیم جوان دانشجو در ایام طوالنی تعطیالت نوروزی، برای تاثیر گذاری بهتر 
بر دیگران چگونه باید در گذران سبک اوقات فراغت خود در این مدت برنامه ریزی کند و 
وقت سپری کند و اصوالً به چگونگی سبک و نوع گذران اوقات فراغت توسط او، بپردازیم. 
می توان هم تاثیر گذاشت و هم تاثیر گرفت، اگر بدانیم منطق مان چیست، مخاطبان کیست 

و می خواهیم به کدام هدف برسیم.
در مجموع می خواهیم بدانیم چگونه می شود کسی را با منطق خود به طور اصولی 
و سازنده همراه کنیم و تالش کنیم تا طرف مقابل را نسبت به اصل مسئله مورد بحث و 

اختالف اقناع کنیم.

پنجاه و هفت سین!
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 حاج آقا قبل از شـروع سواالتم بگذارید بپرسم 

چه دلیلی باعث شـده اسـت که مردم اینقدر حاج آقا 
قرائتی را دوسـت داشـته باشـند؟ حتی ما می بینیم 
کسـانی که خیلی دل خوشـی از نظام ندارند شـما را 
دوسـت دارند. یک جوان بسـیجی چه طـور می تواند 

چنین قدرت جذبی پیدا کند؟ 
واال مـن خـودم هم نمی دانم! این را پیش از هرچیز لطف خدا 
می دانم. بعضی آدم ها این طوری هستند دیگر )با خنده(. ولی 
اگر بخواهم دلیلش را بگویم یکی این است که با زبان مردم با 

آن هـا حرف مـی زنم و ثانیا این که طرفـداری بیخود از هیچ 
دسته و گروهی ندارم. بعضی ها بدون دلیل می گویند »راستی 
ها« خوب هستند. من می گویم اگر می گوییم راستی ها بهتر 
است باید عمل شان را دید. بعضی ها »چپی ها« را بد می دانند. 
من می گویم باید اعمال شـان را بررسـی کرد. حتی من همه 
کارهای بچه های بسیجی را چون بسیجی هستند نمی گویم 
تایید است. وقتی انسان ضعف ها و اشتباهات هر گروه را ببیند 
و تذکـر بدهـد همه او را به عنوان یک آدم منصف می پذیرند. 
شاید مردم هم به این دلیل به من لطف داشته باشند که هیچ 

کس را از پیش قضاوت نمی کنم. شما هم اگر این طور باشید 
)تعصب بی جا به یک گروه نداشته باشید( شاید اطرافیان بیشتر 

حرف های درست شما را بپذیرند.

 در جمـع های نوروزی چه کنیم تا مبلغان خوبی 

برای تربیت دینی باشیم؟
در تعطیالت عید افراد به دیدار هم می روند. می شود دانشجوها 
برای بچه ها و نوجوانانی که به منزل شان می روند هم زمان با 
دید و بازدید نوروزی در جبران ضعف های درسی به آنها کمک 

با قصد قربت تفریح کنید
مردم مرا دوست دارند، چون با کسی تعارف ندارم

حاج آقا قرائتی از سبک زندگی تفریحاتی جوان مومن می گوید

وقتی به حضورش رسیدیم با این که گرفتار بود و مشغله اش زیاد بود، ما را پذیرفت و به گرمی از ما استقبال کرد. لحن بیانش به گونه 
ای بود که انسان حس میکرد شب جمعه است و دارد مقابل صفحه تلویزیون »درس هایی از قرآن« را مشاهده می کند. قبل از هر چیز 
از ما درباره وضعیت تاهل مان پرسید و همین که فهمید مجردیم، از گفت و گو امتناع کرد. می گفت اول بروید زن بگیرید تا بعد با شما 

صحبت کنم! نهایتا با وعده ی ازدواج زودهنگامی که به حاج آقا دادیم؛ راضی اش کردیم تا دقایقی با او هم کالم شویم. 
از حاج آقا قرائتی درباره تفریحات مناسب سوال کردیم و خواستیم در گفتگو با ایشان بدانیم چگونه می شود در دید و بازدیدهای نوروزی که 
گاهًا ممکن است اقوام را پس از مدت های مدید مالقات کنیم از فرصت ها به نفع هدایت یکدیگر بهره ببریم. سبک حاج آقا در پاسخگویی به 

سواالت ما البته مشخص بود. به جای بحث خشک و نظری سواالت ما را با تمثیل های قرآنی یا خاطرات خودش پاسخ می داد.
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کنند. چون دانشجوها ریش سفید نیستند که بگوییم قهرها را 
آشتی بدهند یا پول دار نیستند که جهزیه عروس بدهند و به 
دامـاد کمک کننـد. اما اگر در جریان بازدیدهـای نوروزی روی 
رفع اشکاالت آنها کار شود بعد می شود روی آنها تاثیرگذار هم 
بود. می شـود به آنها گفت بچه ها آجیل و بادام تان را بخورید 
و از تعطیالت لذت ببرید اما اگر رفوزه و مردود شوید همه این 
تعطیالت از دست تان رفته است. پس از آن می شود روی نماز 
و دین آنها هم کار کرد. روی بزرگترها نمی شود کار کرد و باید 
روی این نسل کار کرد. اگر هر دانشجوی بسیجی روی تربیت و 
هدایت پنج بچه کار کند خیلی زمان نمی برد. آن کسی که شما 
روی آن کار کردید خودش را شـرمنده شـما می داند و با خود 
می گوید او اگر نبود رفوزه شـده بودم و شـما به گردن این بچه 

حق علمی پیدا می کنید. 

 در جمع های خانوادگی بعضا افرادی هستند که 

اعتقادات سیاسـی ما را زیر سـوال مـی برند. بهترین 
مواجهه با این جنس افراد چیست؟

در جمع های نوروزی اگر کسی اشکاالت کشور را نقد می کند 
باید به اشـکاالت جواب داد. مثالً می گویند فالنی برد و خورد 
یـا دربـاره زندگی مقام معظم رهبری حرفی دارد، باید پرسـید 
چه کسـی و چیزی برده اسـت؟ یک سـری اشـکاالت مملکت 
هـم بـه مقام معظم رهبری ربطی نـدارد. »و ال تـزرو وازرتاً وزر 
اُخرا«. مسـئولیت کم کاری دیگران که با ایشـان نیست. ایشان 
مسـئولیتش مشخص اسـت. حاال ممکن اسـت بگویند فالنی 
منصوب رهبر اسـت. همسـر پیغمبر )ص( عایشه بود و عموی 
ایشـان هـم ابولهب بود حاال باید گفت پیغمبـر )ص( آدم بدی 
است؟ من همیشه می گویم توجیه اشتباهات خیانت و تخریب 

هم جنایت است. »تکمیل« رسالت است.

 به گردش رفتن در دین چه جایگاهی دارد و اساسا 
تفریح چه قدر در اسالم سفارش شده است؟

قـرآن مي فرماید وقتي برادرهاي یوسـف)ع( مي خواسـتند او را 
از پـدر بگیرنـد. فکر کردند چه طور مي توانند این کار را بکنند. 
گفتنـد اسـم ورزش و تفریـح را می آوریم و پدر، یوسـف )ع( را 
تحویل ما مي دهد. لذا گفتند »أَْرِسـلُْه َمَعنا َغداً یَْرتَْع َو یَلَْعْب« 
یوسـف )ع( را بفرسـت بـا ما بیایـد تا با هم به گـردش برویم و 
حضرت یعقوب )ع( هم به آنها نگفت گردش حرام است. بنابراین 
به قدری حرف صحیح بود که پدر هم یوسـف )ع( را به دسـت 
برادرها سپرد. آنها قوي ترین منطقي که به کار بردند که یوسف 
را بـا خـود ببرند این بود که یوسـف به ورزش نیـاز دارد اما آنها 
از اسـم ورزش سـوء اسـتفاده کردند و به این بهانه او را بردند و 
 ِ در چاه انداختند. پیامبر در جایی می فرمایند: »َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ـَباَحَة َو الرَِّمایََة« یعنی به فرزندان تان  ص: »َعلُِّمـوا أَْواَلَدُکـُم السِّ
تیرانـدازي و شـنا یـاد دهید. پادگان هاي کشـور ما بـه جوانان 
تیراندازی آموزش می دهند و فقط پنجاه درصد اسالمي رفتار 
مي کنند چون به آن ها شنا یاد نمي دهند. در حالی که به قول 

اسـالم هر کس باید هم شنا بلد باشـد و هم تیراندازي و اساساً 
کشوري که دریای خلیج فارس دارد باید همه  نفس کش هایش 

شنا را یاد بگیرند.
حضـرت امـام علـي)ع( فرمودنـد: »إِنَّ لِـُکلِّ ُعْضـٍو ِمـَن الَْبَدِن 
اْسِتراَحٌة« یعنی هر عضوي به استراحت نیاز دارد. ورزش جنبه  
جسمی دارد و تفریح جنبه  روحي. یا حضرت امام صادق )ع( به 
ائِِم  تفریح و شادی در روزه اشاره می کنند و می فرمایند: »لِلصَّ
ِِّه« به این معنی  َفْرَحَتـاِن َفْرَحـٌة ِعْنَد إِْفَطارِهِ َو َفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َرب
که در آدم روزدار یک فرحي وجود دارد. هنگام افطار انسان شاد 

است ولی هنگام ناهار و شام آن شادی را ندارد.

 چه نکاتی باید در تفریحات رعایت شـود که این 

تفریحات در مسیر طاعت و هدایت قرار بگیرند؟
همان طور که در دین اسالم بر نشاط و شادی تاکید شده الزم 
اسـت بـه توصیه های دیـن هم دقت کنیم. باید شـادی حالل 
را بشناسـیم و حدود را رعایت کنیم. آن وقت هم زندگی شـاد 
خواهیم داشت و هم دچار گناه و نافرمانی از دستورات دین نمی 
شـویم. بایـد حد میانه حزن و شـادی را نگـه داریم. غلبه حزن 
آدمی بر شـادی باعث می شـود او دچار عقد ه و بدبینی شـود و 
در جامعه ای که  حزن بر شادی غلبه پیدا کند جامعه و انسان 
فلج می شود. اگر شادی نیز غالب شود انسان عیاش و هوس باز 
می شـود. به قول حضرت امام علـی)ع( که می فرمایند: »اوقات 

سرور، فرصت است«. 

در دیـن، رفـاه به معنای تفریح و آسـایش مطرح اسـت. روزی 
حضـرت امـام صادق )ع( به باغی رفتند و به ایشـان گفتند چه 
عجـب شـما به بـاغ آمده ایـد؟ و امام فرمودند: »بـرای تفریح و 

لذت آمده ام.«  
در تفریح تعادل ایجاد شود. مثالً پدر و فرزند بر گردن هم حق 
دارنـد و در میـان آنها باید تعادل حفظ شـود یا باید در اموراتی 
مانند عبادی و علمی و نظامی و تجاری و کمک به فقرا تعادل 
برقرار شود. از این رو الزم است در تفریح هم تعادل حفظ شود. 
از امام رضا )ع( نقل است که زمان تان را به چهار قسمت تقسیم 
کنید. عبادت، تامین معاش، معاشرت با دوستان مورد اطمینان و 

قسمتی از آن را هم به تفریح و لذت اختصاص دهید.
هـدف از تفریح چیسـت؟ گاهی هدف از تفریـح عبادت کردن 
اسـت و گاهی هدف گردش علمی اسـت یا اینکه برخی اوقات 
هدف از تفریح کسـب سـالمتی یا هدف عمل تجاری است. اما 
زمانی هم تفریح برای خوِد تفریح است و لذا فرد فقط می خواهد 
ِکیف کند و لذت ببرد و در تفریح هیچ هدفی ندارد. حضرت امام 
علی )ع( در نهج البالغه می فرمایند من قدرت می خواهم. هدف 
از قدرت و بدنسازی و کار و ورزش چیست؟ وقتی به قصد شنا 
به استخر می روید و می خواهید شیرجه بزنید، به قصد غسل 
جمعه شیرجه بزنید که غسل هم کرده باشید. در تفریح کارهای 
زیادی اسـت که می شود انجام داد. منافقین بچه های ما را در 
کوهنـوردی فریب می دادنـد. ما هم می توانیم با بچه های بی 
تفاوت رفیق شویم و آنها را در البالی تفریح داخل گود بیاوریم 
و هدایت کنیم. گاهی فرد قدم می زند و تفریح می کند تا بتواند 
بهتر و بیشـتر مطالعه کند. در دعای کمیل داریم که »َقوِّ َعلی 
ِخْدَمِتَک َجوارِِحي«. گاهی هدف از تفریح آشنایی با افرادی است 
که شخصیت علمی دارند. قرآن مي فرماید: »قاَل ذلَِک ما ُکنَّا نَْبِغ 

بـه اسـتخر  بـه قصـد شـنا  وقتـی 
مـی روید و مـی خواهید شـیرجه بزنید، به 
قصد غسـل جمعه شـیرجه بزنید که غسل 
هـم کرده باشـید. در تفریـح کارهای زیادی 
اسـت که می شود انجام داد. منافقین بچه 
های ما را در کوهنوردی فریب می دادند. ما 
هم مـی توانیم با بچه های بی تفاوت رفیق 
شـویم و آنها را در البالی تفریح داخل گود 

بیاوریم و هدایت کنیم
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ا َعلی  آثارِِهما َقَصصاً َفَوَجدا َعْبداً ِمْن ِعباِدنا آتَْیناُه َرْحَمًة ِمْن  َفاْرتَدَّ
َّا ِعلْماً« خداوند در قرآن به موسي )ع( و  ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدن
یک نفر دیگر فرمود بروید یکي از شخصیت هاي اولیای خدا را 

که در فالن منطقه است پیدا کنید.

 آفت های تفریح سالم از نظر شما چیست؟

در ذات بعضی تفریح ها هیجان است. اما در هیجان هم باید حد 
نگه داشته شود. مثال در رانندگی ویراژ ندهید و باعث مزاحمت 
کسی نشوید. در حدیث داریم که »َمْن أََخاَف ُمْؤِمناً« اگر کسی 
مومنی را بترساند در روز قیامت خدا او را خواهد ترساند. غفلت 
از یاد خدا و ولخرجی آفت است.  خانم همراه همسرش به تفریح 
می رود و به شوهرش می گوید ما نیامدیم بیرون که کار کنیم، 
برو غذا را از بیرون بگیر. آن وقت معنای این تفریح این می شود 
که شوهر اضافه خرج کند. در تفریح ها بریز و بپاش زیاد شده لذا 
صله رحم کم شده است. قدیمی ها یک دیگ آش می پختند و 
همه دور هم جمع می شدند اما االن در میهمانی ها ممکن است 
ده ها هزار تومان خرج شود. این ولخرجی ها باعث می شود دید 
و بازدید و میهمانی ها کم شود. تفریح بدون گناه را می شود به 

عنوان الگو معرفی کرد که بدون گناه هم می شود تفریح کرد.

 حاج آقا معموال در مدل تفریحات ما نوعی غفلت 

از یـاد خـدا و یا زمینه هـای بروز گناه وجـود دارد. این 
مسئله، کار را برای تفریح مومنانه در شرایط فعلی جامعه 

کمی سخت کرده است.
سـخت نیسـت. شما سـختش می کنید! کافی است به توصیه 
های اسالم توجه کنید. حضرت امام رضا )ع( می فرمایند تفریح 
و ورزش کنید اما »َما لَْم یَْثلِِم الُْمُروََّة َو اَل َسَرَف فِیِه َو اْسَتِعیُنوا 

نَْیا« یعنی اینکه به مروت و کرامت شـما  بَِذلِـَک َعلَـی أُُمـورِ الدُّ
آسیب نزند. برخی اوقات در ورزش همدیگر را تحقیر می کنند 
یا به هم فحش می دهند و حرف رکیک می زنند و اصالً یادشان 
می رود که آن انسان خلیفه خداست و این جوان بهترین خلق 
خداست و پس از آن می فرمایند: »َو اَل َسَرَف فِیِه« یعني اسراف 
هم نکنید. در جایی دیگر از قول حضرت علی )ع( هست که می 
فرمایند: »در تفریحی که بعد از آن آتش است خیری نیست.« 
یک وقت شخص با ماشین دولتی به تفریح رفته و حرف بد زده و 
نگاه بد کرده و خیلی گناه انجام داده است. می بینید رفته تفریح 
و برگشته ولی با کوله باری از گناه. با تفریح سالم انسان از سختی 
کارهای یکنواخت و خسته کننده رها می شود و موقعیت برای 

استفاده بیشتر از کار و فعالیت فراهم می شود.
تفریح باید به حق باشد. لذا خداوند در قرآن می فرماید: »ذلُِکْم 
بِما ُکْنُتْم تَْفَرُحوَن فِي الْْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ َو بِما ُکْنُتْم تَْمَرُحوَن» 
در روز قیامت می پرسـند شـما چرا جهنمی شدید؟ »تَْفَرُحوَن 
« شـما به ناحق تفریح می کردید. بعضی  فِي الْْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ
به ناحق شـادی می کنند. در بنی عباس کسـانی بودند که می 
گفتند ما وقتی سر بچه سیدها را می برید لذت می بریم. االن 
هم یک مظلومی را پیدا می کنیم و به او می خندیم و از اینکه 
یک مسلمان تحقیر می شود لذت می بریم. تفریحی خوب است 
که کم خرج باشد مثل راه رفتن و دویدن و تفریحی که در پایان 

اش به جای درگیری، آدم رفیقش را انتخاب کند.
حضـرت امام خمینـی )ره( همراه با درس و بحث به تفریح هم 
اشـتیاق داشـتند. در ایامـی که جوان بودنـد در روزهای جمعه 
همـراه بـا طالب برای تفریح از شـهر بیرون می رفتند. ایشـان 
قبل از اینکه حرکت کنند می  فرمودند: به دو شرط با شما می 
 آیم. اول اینکه نماز را اّول وقت بخوانیم و دیگر اینکه در تفریح 

از کسـی غیبت نشـود. مذهبی ها هم مـی توانند تفریح کنند 
اما تفریحی که بدون گناه و مزاحمت باشـد. از اشکاالت تفریح 
تعصب گرایی اسـت. بعضی وقت ها در خانه انسـان پیر یا بچه 
ای اسـت. اینهـا را هم با خودمان بـه تفریح ببریم. حضرت امام 
َر ُمْؤِمناً ِمْسِکیناً أَْو َغْیَر ِمْسِکیٍن  صادق )ع( می فرمایند: »َمْن َحقَّ
ُ َعـزَّ َو َجلَّ َحاقِراً لَُه َماقِتاً َحتَّـی یَْرِجَع َعْن َمْحَقَرتِِه  لَـْم یَـَزِل اهللَّ
إِیَّاُه« اگر نگذاشتی مومنی حرف بزند و همراه با تو بیاید و از او 
کتمان کردی و به قول معروف با او قایم موشک بازی کردی در 
حدیث داریم اگر کسی مومنی را تحقیر کند نمی میرد جز اینکه 

دیگران او را تحقیر کنند.

 به مسافرت رفتن در این ایام چه قدر می تواند به 
هدایت فردی و  رشد ایمانی کمک کند؟

قرآن مکررا به رفتن به سفر و عبرت گرفتن سفارش کرده است. 
البته وجود همسفرانی که انسان را به سمت هدایت ببرند و نه 
گناه شـرط اسـت. بیست و چند سـال پیش هنگامی که طلبه 
جوانی بودم به اهواز رفته بودم. شهید مطهری هم به اهواز آمده 
بود و می گفت می خواهم به شوشتر بروم و یکی از دانشمندان و 
رجال علمی به نام عالمه تستری که در آنجاست و از دانشمندان 
مملکـت مـا و گمنام اسـت را ببینـم. طی مدتی وقتی شـهید 
مطهری به قم می آمدند ایشان را به خانه ام می بردم و از ایشان 
پذیرایی می کردم. بچه ام کوچک بود و او را بغل می کردم و به 
کوچه می بردم تا خانه آرام باشد و شهید مطهری نیم ساعتی 
استراحت کنند تا بعد از آن به کالس و سخرانی شان بپردازند. 
پس از آن با ماشـین شـان و همراه با ایشـان از جاده قدیم قم 
که آن موقع اتوبان به سمت تهران نبود و سه ساعت طول می 
کشـید تا به تهران برسـیم به تهران می آمدم و دوباره از تهران 
سوار ماشین می شدم و به قم می آمدم. فایده اش این بود که 
تا تهران سه ساعت طول می کشید برسیم و من فرصت داشتم 
سه ساعت از ایشان سوال کنم. یک وقت ایشان به من می گفت 
آقای قرائتی خسـته ام کردی! می ارزید من و همسـرم آشپزی 
کنیم و از ایشـان پذیرایی کنیم و من سـه سـاعت تا تهران با 
ایشان بیایم تا از ایشان چیزی یاد بگیرم. گاهی آدم با یک استاد 

به مسافرت می رود و در طول مسیر کلی چیز یاد می گیرد. ■

در بنـی عبـاس کسـانی بودنـد که 
می گفتند ما وقتی سر بچه سیدها را می 
بریـد لذت می بریم. االن هم یک مظلومی 
را پیـدا مـی کنیـم و بـه او می خندیـم و از 
اینکه یک مسـلمان تحقیر می شـود لذت 
می بریم. تفریحی خوب است که کم خرج 
باشد مثل راه رفتن و دویدن و تفریحی که 
در پایان اش به جای درگیری، آدم رفیقش 

را انتخاب کند
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نرود میخ آهنین در سنگ
با آشنایان »سیاه اندیش« چه کنیم؟

یکی از مشکل ترین راه های برقراری ارتباط در جمع و محفل 
های خانگی و خانوادگی، تعامل با آشـنایانی اسـت که اساسـا 
نسـبت به همه چیز و همه کس بدبین هستند. همه را خائن 
و دزد مـی داننـد و فقط خود را محق تصور می کنند. معموال 
این افراد یکه تاز مجالس و محافل هستند و البته این طبیعی 
است. چون نقد کردن و همه چیز را زیر سوال بردن کار ساده 
ای است. معموال برخورد ما با چنین افرادی از دوحالت خارج 
نیست. یا سعی می کنیم لب های خودمان را گزیده و سکوت 
پیشـه کنیـم؛ و یا از توهین ها و بـی قیدی آن ها ناراحت می 
شـویم و ناگهـان در فاز تهاجـم رفته و با پرخاش به او پاسـخ 
مـی گوییم. البتـه راه محتمل دیگر نیز ترک مکان اسـت. اما 
الزامـا هیچ یک از این سـه راه، مسـیر صحیـح مواجهه با این 
افراد نیسـت. بهتر است پیش از واکنش به چنین افراد »سیاه 

اندیشی« آنان را بهتر بشناسیم.
برخـی افـراد دارای ذهـن و شـخصیتی متشـکل از مبانـی و 
مفاهیمـی از پیـش شـکل گرفتـه راجع به موضوعـات خاص 
هستند که عمدتاً متاثر از محیط اجتماعی و خانواده آنها بوده 
اسـت. البته که واضح اسـت بخش زیادی از سرشـت و ُخلق 
انسـان سـالها قبل در دوران کودکی شکل می گیرد و با تاثیر 
ژن و محیـط در آن بـه قـوام فرمی آن اضافه می کند. انسـان 
موجودی اسـت به شـدت متاثر از محیط، خواه محیط خوب 
یا خواه محیط بد، و شکل گیری چهارچوب فکری و منطقی 
او برگرفته از همین قاعده اسـت. گذشـته از این مبانی محض 
می خواهیم بررسـی کنیم که چگونه می شـود با این جنس 
مخاطـب موسـوم به سـیاه که ذهن و چهارچـوب فکری او به 
حجمی زیادی در مسائل و نظام فکری خاصی ثابت شده است 
تعامـل و ارتبـاط برقرار کرد. در مقابل چنین مخاطبانی حتی 
بعضاً افرادی یافت می شوند که دچار اختالقات شخصیتی یا 
روانی باشند. برخی از آنها شخصیت هایی بدبین و بد اندیش و 
کج نگر هستند که کافی است روزنه ای از بد بینی را بیابند و 
در زمانی کوتاه و با دالیل واهی آن را به دروازه ای از بد بینی 
و سوءظن تبدیل کنند. شخصیت های بدبین در طی فرآیندی 

مشـخص ساختارهای پیش ساخته شناختی از یک مسئله را 
در ذهن خود شـکل داده اند و عموماً دچار نوعی از خطاهای 
شـناختی هسـتند و از آنجا که احتماالً بیشتر تعامل و ارتباط 
آنها با جامعه ای غیر از جامعه همفکر خود بوده است لذا دائماً 
مشـغول فربه سازی و تقویت ساختارها و افکار شناختی خود 
له یا علیه چیزی یا کسی یا جریانی یا پدیده خاصی بوده اند. 
و هر چه میزان فراوانی ارتباط آنها با جوامع چند صدایی کمتر 
می شود حجم این نظام فرآیند فکری که خطاهای شناختی 
را پدیـد می آورد بیشـتر می شـود. یک واقعیـت را بپذیریم و 
بعد برای تعامل و همفکری با افراد وارد ارتباط با آنها شـویم. 
انسان به خواب رفته را می شود با اندکی نحیب بیدار کرد اما 
آن کسی که خود را به خواب زده است تا زمانی که نخواهد با 

واقعیت روبرو شود نمی شود از خواب بیدار کرد.
معموالً این جنس از مخاطبان بیشتر با آن جنس مبانی فکری 
ارتباط می گیرند که پیشتر در محیط اجتماعی پیرامون خود 
خصوصاً خانواده با آن حشر و نشر داشته اند. زیرا به آنها اینگونه 
القا شـده اسـت و آموخته اند که هرچه می دانیم و به ما یاد 
داده اند صحیح است و غیر از آن دروغ و فریب برای گمراهی 
ماسـت. لـذا در تعامالت با این جنـس از مخاطبان بارها دیده 
شده است آن چیزی را می پسندند و به خود جذب می کنند 
که با مبانی ذهنی آنها همخوانی داشـته باشـد و چیزی را که 

با پیش فرض های ذهنی شان نخواند اصال گوش نمی کنند.

 واضح است که با این ساز و کار تاثیر گذاری و برقراری رابطه 
دیالوگی و منطقی با چنین مخاطبانی کاری ساده نخواهد بود 
و گاهاً غیر ممکن تلقی می شود. مخاطب سیاه مخالفین خود 
را چـون دژی مسـتحکم در برابـر باورهای خود مـی انگارد و 
ایسـتادگی در برابر این دژ خود پنداره را رسالت خود انگاشته 
و هرچه از سوی مخالفین خود تحت فشار هیجانی و منطقی 
برای پذیرش و تمکین از افکار آنها قرار گیرد به طور ناخودآگاه 
به منظور ایستادگی بیشتر در مقابل مخالفین خود و بلکه عبور 
از آنها تشویق می شود. برخورد و تعامل با این مخاطب با یک 
چنین شـخصیتی نه تنها بسیار دشوار اسـت که می تواند در 
صورت تکرر ارتباط متقابل، در فردی که در مقابل او ایستاده 
است فرسایش تدریجی ایجاد کند. چرا؟ واضح است؛ چون این 
»مخاطبین سیاه اندیش« در برابر شما اساساً هیچ واقعیتی را 
پذیرا نیست و با پیش فرض »آنچه خود می دانم صحیح ترین 
است و خالف آن غیر واقعی است« هیچ حرف و منطقی را نه 
از شما بلکه از هر فردی که او بر آن برچسب مخالف چسبانده 
است نخواهد شنید. بنابراین نتیجه آن که نرود میخ آهنین در 
سنگ! اما در نظر گرفتن این نکته بسیار حائز اهمیت است که 
هیـچ مطلقی وجود نـدارد. حتماً در میان چنین مخاطبانی از 
جنس سیاه استثنائاتی هم وجود دارد که بتوان با آنها مقداری 
تعامل و دیالوگ برقرار کرد و بر سـر یک موضوع به گفتگو و 
جستجوی حقیقت نشست. اما از نام آن پیداست که این فقط 

یک استثنا است!
در نحـوه تعامل و برخـورد احتمالی با چنین مخاطبانی چند 

راهکار عملی را می توان پیشنهاد داد:
1- در قدم اول به دنبال حقیقت باشید. گاهی اوقات حقیقت 

را از زبان مخالفین بهتر می توان دریافت.
2- در برخـورد بـا ایـن مخاطبیـن هیچـگاه در ابتـدا موضـع 
تهاجمی نگیرید. همیشه با خونسردی کامل و با لبخندی ملیح 
و حتی گاهی اوقات طعنه آمیز با سخنان آن ها مواجهه کنید.
3- از آنجا که چنین مخاطبانی بسـیار تحریک پذیر هسـتند 
اجازه دهید آنها خود را تخلیه فکری کنند تا مشـخص شـود 

چند مرده حالج اند و چه در چنته دارند.
4- بیشتر بشنوید تا اینکه گوینده باشید.

ارائه ایده ها و عقاید شاید از دو جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه موجب می شود تا عقاید و افکار در محیطی 
بی طرف منعکس شود تا عیار آنها بهتر سنجیده شود و از طرف دیگر موجب انتشار ایده ها و افکار مختلف در جامعه 
پیرامـون مـی گردد تا از این وادی مسـیر جذب و معرفی نگاه هـا و افق های پیش روی هرکس و هر طیف هموار 
شود. روشن است که در این وادی با مقوله جذب ارتباط بیشتر برقرار می شود. شاید یکی از دالیل ناتوانی عده ای 
افراد در جذب نگاه های مختلف و افکار گوناگون همین مسئله مهم باشد که اساساً افراد قبل از هر اقدامی به منظور 
جذب طرف مقابل، درک درست و روشنی از وضعیت فکری و عقاید طرف مقابل ندارند! لذا بدون طی پله های 
اولیه قصد دارند تا پله دهم را طی کنند که البته ناتوان خواهند بود. زیرا شناخت دقیق از مخاطب و آگاهی از نوع 
روِش شناختی و عملی او نسبت به مسائل و اتفاقات پیرامون و فهم جامع و کامل از نیازهای او، اولین قدم هر جذب 
است. فرض کنید شخصی به پزشک مراجعه کرده تا بیماری اش را مداوا کند. اگر پزشک بدون آنکه از بیمار خود 
شرح حال بگیرد عجوالنه اقدام به در نظر گرفتن نسخه برای او کند واضح است که نه تنها نسخه آن پزشک دردی 
از بیمار درمان نمی کند بلکه شاید داروهای تجویزی پزشک که بدون تشخیص درست و کامل از بیماری و وضعیت 
فرد در نظر گرفته شـده اسـت تشدید کننده وضعیت جسمی و روحی بیمار شود. مسئله جذب هم دقیقاً از چنین 
قاعده ای تبعیت می کند. وقتی ما نمی دانیم مخاطبان کیست و خواستگاه و هدف اش کدام جهت را نشان می دهد 

و اساسًا نیاز او چیست، چگونه می شود برای او مسیر پیشنهاد داد!؟

پوریا فرجی
کارشناس روانشناسی و عضو تحریریه 57

سیاه
 سفید 

و خاکستری
تعامل با سه قشر متفاوت از آدم ها
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5- با خوب شنیدن سعی کنید تناقض های موجود در کالم و 
منطق او را یافته و مانند یک آینه منعکس کننده این تناقضات 

به سوی او باشید.
6- حتی در پاسـخ دادن حرمت افـراد را نگه دارید. مخصوصا 
افراد مسن تر را. در صورتی که احساس شود شما در پاسخ تان 
لحن توهین آمیز به کار می برید، در چنین جمعی همه نسبت 

به شما موضع خواهند گرفت.
7- از کلمات سوالی استفاده کنید تا هم به خوبی افکار خود را 
تخلیه کنند و هم ترجیحاً با پرسش های حساب شده از سوی 
شـما این فرصت را در درون خود پیدا کنند تا اندکی به آنچه 

می دانند و فکر می کنند بیاندیشند.
8- از عصبانیت و پرخاش در مقابل چنین مخاطبانی بپرهیزید.

9- اساسـاً هـر راهـکار خالقانه خـود را برای تعامـل با چنین 
مخاطبانـی توام با برخورد غیر مسـتقیم کنید تا تاثیر گذاری 
شـما بیشـتر شود و شـاید این برخورد غیر مسـتقیم از سوی 
شـما باعث شود تا آنها در نزد خودشـان خود را مورد قضاوت 

درونی قرار دهند.

فرصتی برای سوزن زدن به خود
سفیدها، همقطارانی برای تبلیغ بهتر

لحظات با هم بودن افراد همفکر و هم عقیده، بهترین فرصت 
برای بررسی منتقدانه و منصفانه گذشته و موقعیتی برای برنامه 
ریزی و ترسیم افق آینده است. مخاطبان همرای و هم قطار به 
عنوان آینه پیش روی هم عمل می کنند که می توانند نقاط 
ضعف و قوت یکدیگر را برای هم عیان سازند. آنها با تعامالت 
سـازنده با یکدیگر می توانند برای هم فرصتی فراهم آورند تا 
بدانند و بفهمند کجا بودند و کجا هسـتند و سـرانجام باید به 
کدام سـو بروند. این حکایت »مخاطبین سـفید« و هم سو با 
یکدیگر است که هم قطاران همدیگر را پیدا می کنند و در این 
ِحین گویی به کشتی و منزل امنی رسیده باشند، از هم فکری 
موجود میان خود احساس آسودگی و قوت قلب می کنند. این 

طبیعی است اما کافی نیست. 
پیـدا کـردن حداقل یکـی دونفر از افراد همفکر شـما که نگاه 
روشن و سفیدی به آینده دارند و همه چیز را منفی و حاصل 
خیانت نظام تلقی نمی کنند، برای شما یک فرصت ویژه برای 
تبلیـغ می سـازد. هم افزایی سـخنان دونفر که هـر دو از یک 
موضـع صحیـح و اصل هویت نظام دفـاع می کنند، تاثیر صد 
چندانی نسبت به تبلیغ یک نفره میان جماعتی دارد که هیچ 

یک حرف شما را نمی فهمند.
»سـفید اندیش ها« همان برگردانی از خصوصیات اعتقادی و 
فکـری یکدیگر هسـتند. مثل هم می نگرنـد و مانند هم ریل 
های کالن ذهنی خود را به سـوی اهداف مشـترک شـان می 
چینند. بنابراین باید سعی کرد تا در مقابل مخاطبین از جنس 
سـفید از بیان حرف های تکراری پرهیز شـود یا دائماً با بیان 
مکرر مسائل مشترک آرمانی و اشتراکات واقعی اصطالحاً برای 
هم نوشابه باز نکنند! البته نباید از یاد برد که انسان ها همه با 

هم یکسان و یکنواخت نیستند بلکه نقاط مشترِک میان انسان 
ها در سـطح کالن اسـت که موجب می شود تا آنها با یکدیگر 
هم عقیده و هم رای باشند. لذا مواقع برخورد و تعامل و ایجاد 
دیالـوگ با مخاطبین سـفید، بهترین فرصت اسـت تا هر چه 
بیشتر اشتراکات آرمانی و واقعی مرور شود و راهکارهای تسری 
این اشـتراکات به مخاطبیِن دیگر و روش های موثر اشـاعه و 

انتشار نگاه ها و آرمان ها مرور و دسته بندی شود.
ارتبـاط بـا سـفیداندیش های جمـع، بهترین موقعیـت برای 
اصطالحاً زدن سوزن به یکدیگر است تا اگر پس از آن موقعیت 
زدن یک جوال دوز به رقیب یا طیف مخالف فراهم آمد حداقل 
در جمع های خودمانی با هم فکران به ارزیابی درونی پرداخته 
شده باشد. بهتر است اصوالً این افراد کمتر برای هم کف مرتب 
بزنند! و از این فرصت، بیشـتر در جهت پرداختن به انتقادات 
و نقدهای درون گفتمانی بهره ببرند. مضاف بر اینکه پذیرش 
بی چون و چرای حقایق و واقعیت ها قوام بخش و اسـتحکام 
دهنده رابطه فی مابین این جنس از مخاطبان هم عرض است.

شما همین هستید که هستید نه کم و نه زیاد، بنابراین بهتر 
است سعی شود تا مخاطبین هم فکر، ضعف ها و عیوب فکری 
و آرمانـی یکدیگـر را از هم پنهان نکننـد و تالش نکنند همه 
چیز را بیشـتر و بهتر از آنچه هسـت نمایان سازند. بهتر است 
در میان مخاطبین سفید به یکدیگر دروغ نگوییم و بپذیریم ما 
هم ضعف هایی داریم که الزم اسـت اصالح شـود و اصالح آن 
ضعف ها، قدم اول تحقق هر پیروزی اسـت. به عبارتی تالش 
نکنیم همه چیز را توجیه کنیم و در مقابل افرادی که شـروع 

به نقد نظام می کنند مرتبا و به صورت افراطی گارد بگیریم.
در برخـی مواقـع، خصوصا در جمـع هایی که صرفا همفکران 
خودمـان حضـور دارند، دچار معضلی به نام »گروه اندیشـی« 
می شویم. در چنین موقعیتی افراد جمع آنچنان واقعیت های 
درون گروهی خود را نادیده می گیرند و سعی در اغراق حقایق 
دارند که محاسبات شان از خود و گروه هم فکر و هم ترازشان 
اشتباه می شود. با این محاسبات غلط افراد وارد نقدهای دورن 

گروهی می شـوند اما از آنجا که هدف گذاری اولیه براسـاس 
اطالعات و برآیند غلط و ناقص از شرایط درونی صورت گرفته 
است، افراد بعد از آنکه برنامه ریزی کرده و وارد مرحله عملیاتی 
شـده اند، پس از مدتی شکسـت می خورند و آنگاه به زمین و 
زمان بد می گویند! بهتر است کمی خوددار باشید و اندکی به 
گذشته و تجارب پیشین بنگرید. بررسی حقیقی گذشته خود 
به تنهایی بهترین چراغ راه حال و آینده اسـت. اگر برداشـت 
جامعه هم فکر از یکدیگر و شـرایط موجود صحیح و حقیقی 
باشد آن وقت روی هر فرد و هر موقعیت، متناسب با توانمندی 
ها و دارایی ها حساب می شود و لذا براساس این مسئله الگوی 

نحوه برخورد منطقی پدید می آید. 
بعضا دیده شـده است همگرایی های موجود میان مخاطبین 
سفید نوعی اعتماد به نفس کاذب ایجاد می کند که اعضاءِ هم 
فکر احساس می کنند برترند و بهتر از آنان خلق نشده است! و 
لذا هر چه می گویند صحیح است. آنگاه کافی است مشخص 
شود یکی از حرف ها و ادعاهای آنان اشتباه باشد یا دچار یک 
گاف بزرگ شـوند تا ناگهان به انگاره غلط »خودبزرگ بینی« 
پی ببرند. پس مجموعا در رویارویی با سـفید اندیش ها بهتر 
اسـت فرصت را مغتنم شـمرده و به ارزیابی صحیح از خود و 

پیرامون و حتی انتقاد از خود پرداخته شود.
فراموش نکنیم مخاطبین سفید آینه یکدیگرند.

حساس و بی تفاوت
مهمترین طیفی که در معاشـرت هایمان باید مد نظر داشـته 
باشیم، »بی تفاوت ها« یا »بی نظرها« هستند. افرادی که غالبا 
به دلیل اطالعات کم سیاسـی و یا عدم عالقه به این مباحث 
خیلی در بحث ها شرکت نمی کنند. شناخت روحیه این نوع 
افـراد در برقـراری ارتباط و انتقال پیام صحیح کمک شـایانی 

خواهد کرد. 
این مخاطبین اصوالً جنس حساس دارند. حساس از آن جهت 
کـه برای آنها چپ و راسـت و بـاال و پائین و هر جهت دیگری 
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معنا ندارد و عموماً به سویی گرایش دارند که روشنای حقیقت 
از آن نمایان است. آنها نه از جنس سفید هستند و نه از جنس 
سـیاه بلکه خاکسـتری اند. شـاید این نام از آن جهت به آنها 
اطـالق می شـود که جایـی در میان یک پیوسـتارند که یک 
سـمت آن به مخاطبین سـفید می رسـد و سمت دیگرش به 
مخاطبین سـیاه. آنها آرمانگرایـی و حقیقت خواهی مخاطب 
سفید را در خوو دارند و از سوی دیگر از شکیات مخاطب سیاه 
هم بهره مندند. لذا براساس این الگو ذاتاً بی طرف و متعادلند 
و سـعی می کنند همیشـه میانه هر گرایش را انتخاب کنند. 
با این شـرایط جذب این طیف از مخاطبین بسـیار حساس و 

البته دشوار است. 
مخاطبیـن خاکسـتری ابتدا به دلیل نداشـتن پیـش فرض و 
پیـش داوری موضعـی بی طرف دارنـد و همچون ظرف خالی 
هستند که ظرفیت دریافت را دارند. اگر در برخورد با مخاطب 
خاکسـتری از منطق و روش اقناع بهره گیری شـود و هدف، 
ارائه حقیقت باشـد بی شـک جذب می شـوند. از سوی دیگر 
در صورتی که آنها احسـاس کنند محیط و زمینی که در آن 
وارد شده اند ماالمال از هر چیز جز حقیقت خواهی و انسانیت 
است به سرعت آن زمین را ترک می کنند. چرا که نه به نقطه 
ای اتصال دارند و نه گرایشات پایه ای از مسئله در آنها شکل 
گرفته اسـت. این مهم حکایت از این نکته پر اهمیت دارد که 
ذاتاً مخاطب خاکسـتری براساس نشـانه ها و حقایق به سوی 
جامعه مقابل خود گرایش می یابد و در صورت رنگ باختگی 
آن جامعـه از مفهـوم فکری و عملی حقیقت، آنها به سـرعت 
فاصلـه می گیرنـد. آنها حقایق را بی چـون و چرا می پذیرند. 
از آنجا که آنها مترصد دریافت نقاط روشـن از مسئله هستند 
لذا جذب می شـوند و با کم فروغ شـدن آن نقاط حضور آنها 
هم کم فروغ تر می شـود. لذا الزم اسـت تالش شود تا تعادل 
منطقـی و فاصله طبیعی میان حقیقت تـا واقعیت را دریابند 
و بـاور کنند که حقیقت همیشـه آنگونه نیسـت کـه آنها می 

خواهند یا می دانند. 

در این بین با موضوع کشف و بارور سازی نقاط مشترک آشنا 
می شویم. یکی از روش های اصلی جذب مخاطب خاکستری 
پیگیری و کشف نقاطی است که میان این جنس مخاطب با 
جامعه مجذوب خاصیت اشتراکی برقرار می سازد و می تواند 
به عنوان خطوط واصل برای جذب اولیه قلمداد شـود. با بهره 
گیری از نقاط مشترِک فکری و عقیدتی و آرمانی، پیوند اولیه 
میـان دو طیـف و نحله برقرار می شـود و با تالش و اسـتمرار 
مداوم این جذب خطوط واصل عریض تر می شود و می تواند 
موجب تقویت ارتباط میان دو طیف گردد. مخاطب خاکستری 
با منطق و وجدان بیدارش حی و حاضر است و طبیعتاً هر بارقه 
ای از منطـق و حقیقـت را به خود جذب می کند. فقط کافی 
اسـت منطق طرف مقابل بدون هیاهو و جنجال و در فضایی 
دوستانه و آکنده از روحیه حقیقت طلبی و حقیقت جویی ارائه 

شود تا او نیز به خوبی انتخاب کند.
مخاطب خاکستری به نقد صحیح و آزاداندیشانه واکنش مثبت 
نشان می دهد و از البالی یک چنین نقدی مسیر جذب خود 
را پیدا می کند و فی نفسـه به دلیل عدم پیش داوری و عدم 
بر کرسی نشینی های زودباورانه، توانایی فهم منطق مقابل را 
دارد. حـال هـر قـدر منطق مقابل خود را شـفاف تر و زالل تر 
دریابد زودتر و البته به مرور زمان عمیق تر جذب خواهد شد. 
البته نباید فراموش کرد اگر او ذره ای تشخیص دهد که ظاهر 
و باطن با یکدیگر تناسـب منطقی و واقعی ندارند به سـرعت 

دفع خواهد شد.
این جنس مخاطب به دلیل داشـتن روحیه احساسـی ممکن 
است در مواقعی دست به تحلیل و فهم سطحی از یک پدیده 
بزنـد لـذا باید جوانب و ابعـاد موضوع برای او بـه طور دقیق و 
کامل مطرح و شـکافته شود تا با درک چند وجهی از مسئله، 
اقدام به تحلیل عمیق تر کند. با این جنس مخاطب بهتر می 
شود به سوی اهداف آرمان خواهانه و مطالبه گرایانه رفت فقط 
کافی اسـت مسیر به درسـتی برای او روشن شود و استنادات 
موجـود بـه طور منطقی، رسـیدن قدم به قدم به روشـنایی و 
حقیقـت را تضمین کنـد. آنگاه در بسـیاری از موارد مخاطب 
خاکسـتری با درک صحیـح و حقیقی از شـرایط و البته ارائه 
مسـیر در ابتدا بـه طور منطقی و واقعی از سـوی فرد یا گروه 
جـذب کننـده، به آنچنان انرژی و توانی دسـت می یابد که از 

سـایرین سـبقت گرفته و حتی خود َعلم حرکت ها و فعالیت 
های مرتبط با حقیقت خواهی و مطالبه گری و آرمان خواهی 

را بر دوش می کشد!
ایـن اتفـاق نخواهد افتـاد جز اینکه با درک واقعـی از نیازهای 
مخاطب خاکسـتری، حقایق و صورت مسـئله به طور دقیق و 
بی کم و کاسـت برای او ارائه شـود. بنابراین می شود با اندکی 
هدایت، مسیر زندگی یک انسان یا جهت یک جریان را تغییر 

کند اگر حقیقت سرلوحه فکر و عمل قرار گیرد.
رعایـت ایـن چند نکته مـی توانـد در همراه کـردن مخاطب 

خاکستری کمک حال ما باشد:
1. شروع بحث را نقطه آغاز مطلوب او قرار دهید. مثال اگر می 
خواهید دولت را نقد کنید و طرف -یا اطرافیان- شـما نسبت 
به این مباحث بی تفاوت است )هستند(؛ از موضوع مورد عالقه 
آن ها شـروع کنید. مثال پای ورزش را وسط بکشید. وضعیت 
فوتبال را تشـریح کنیـد و این که سیاسـی کاری مثال وزرات 

ورزش کار را به اوضاع نابه سامان فعلی کشانده است.
2. معیشـت و مشکالت معیشتی همیشه نقطه آغاز مناسبی 
برای شـروع یک بحث با این افراد اسـت. هر کس نسـبت به 
هرچیز هم بی تفاوت باشـد، نمی تواند نسـبت به معیشت بی 
تفاوت باشـد. این که چندهزار تن سـیب زمینی توسط دولت 
دور ریخته شد و احدی صدایش در نیامد، می تواند شروع یک 

بحث جدی و چالش برانگیز باشد.
3. در مباحث معیشـتی حواسـتان به »گل به خودی« باشـد. 
مباحث معیشتی باید با ظرافت مطرح شوند و تفاوت بین نقد 
دولت و حکومت تبیین شود. برخی افراد بالفاصله پس از طرح 
یک نقد معیشـتی، گرای توپخانه خود را به سـمت اصل نظام 
نشانه می روند. ناکارآمدی عناصر نظام نباید به پای نظام نوشته 
شود و تالش برای تفکیک این دو موضوع کارویژه اصلی شما 

در تعامل با این قشر.
4.  مثـال هـا و خاطـرات طـرف مقابل را بـرای تایید صحبت 
خودتان به کار ببندید. به عبارتی آن ها را مصادره به مطلوب 
نماییـد. مثال اگر درباره نـرخ گران میوه صحبت به میان آمد، 
سریع آن را تایید کنید و کنار انتقادات اخیر و صریح رهبری از 
وضعیت واردات میوه و دالل بازی هایش، »در حالی که میوه 
ایرانی روی شاخه درخت ها مانده است« بگذارید. اجازه بدهید 
طرف مقابل بفهمد که نظام این دردها و مشـکالت را متوجه 
اسـت اما مسـئولینی که خودمان به آنان رای داده ایم، توجه 

چندانی به این ضروریات نمی کنند. 
5. بی خیال شـوید! اگر می بینید به شـدت در مقابل ورود به 
مباحث شـما واکنش منفی نشـان می دهند و شما هم کاری 
ازتان بر می آید؛ عطای هدایت را به لغایش ببخشـید. حداقل 
این طور همچنان خاکستری می مانند و نگاه شان به شما به 
عنوان کسـی که »شسـت و شوی مغزی« شده و حاال آمده تا 
فامیل و آشـنایان را شسـت و شـوی مغزی دهد، تغییر نمی 
کند. بگذارید ظرفیت هدایت گری شما در جایی که موقعیت 

مناسب تری فراهم است خود را بروز دهد.
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بهترین الگوی ارتباط 
با همه طیف ها خوِد »آقا« است

خودمان را  عین »جمهوری اسالمی« ندانیم!

بررسی »هنر معاشرت« در گفت و گوی 57 با حجت االسالم و المسلمین زائری

شـمار  بـه  کشـور  جـاری  سـال  در  سیاسـی  رویدادهـای  تریـن  مهـم  احتمـاال  اسـفند«  »هفتـم  انتخابـات  و   »برجـام« 
مـی رونـد.  به دلیـل اهمیت هر کدام از این دو موضوع در دید و بازدیدهای نوروزی حتما محل بحث و گفت و گو خواهند شـد. 
در چنین بحث هایی گاهی حتی فضا آنچنان ملتهب می شـود که فراموش می کنیم ما را مناسـبات و پیوندهای دیگری نیز به هم 
مرتبط کرده اسـت و آنچنان غرق بحث می شـویم که به کلی یادمان می رود برادری و دوستی از بسیاری مسائل ارزشمندتر است. به 
راسـتی چـرا وقتی در بحث و گفتگوها با اندک مخالفت روبرو می شـویم از بیان منطق خود اجزا هسـتیم و فضـا به ضد بحث تبدیل می 
شود!؟ حجت االسالم زائری مدیر مجموعه فرهنگی سرچشمه یکی از آن افرادی است که سعی زیادی در ارتباط گرفتن با کف جامعه و 
عموم مردم دارد. چه از طریق حضور در محافل مختلف هنری و ادبی و چه با حضورش در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی. اتفاقا شاید 
به دلیل همین ارتباط نسـبتا زیادش با مردم، گاهی تحلیل های متفاوتی نسـبت به مردم و نظرات آن ها دارد. در واپسین روزهای سال 
در دفتر نشریه خیمه پای صحبت حاج آقا زائری نشستیم تا از او درباره نحوه و چگونگی برقراری دیالوگ در ارتباطات بین فردی و راه 

های رفع ضعف های مان در این حوزه بپرسـیم. 
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 برخـی از ما حـزب اللهی هـا در برقراری 
دیالـوگ و ارتباط بین فردی و انتقال منطق خود 
بـه دیگران دچار مشـکل جـدی هسـتیم. گویا 
مـردم را نمی فهمیم و تحلیل غلطی از رفتارهای 

آنان داریم. چرا؟
دقیقا به اصل مسـاله اشـاره کردید. ایـن موضوع دغدغه 
جـدی خود من هم هسـت. من هم وقتـی به عنوان یک 
آخونـد بـا خانواده ام به پارک مـی رویم، دقیقا حس می 
کنـم بـا برخی دیر از مـردم در دو دنیای متفاوت زندگی 
مـی کنیـم انگار، من و آن ها از دو سـیاره دیگر به زمین 
آمده ایم و هیج نقطه مشترکی با هم نداریم. حاال همین 
را تعمیم بدهیم به فضای خانوادگی آن هم در ایام نوروز. 
اینجا دو مسـئله جدی داریم؛ اول حفظ رابطه دوسـتانه 
و رفاقتـی و فامیلـی اسـت تـا جایی که مقدور اسـت. نه 
انتخابات مجلس و نه خبرگان و نه خیلی چیزهای دیگر 
ارزش این را ندارد که ما به خاطر اینکه تحلیل یا دیدگاه 
مان درباره آن متفاوت اسـت بین خودمان کدورت ایجاد 
کنیم. ولی باید یاد بگیریم که هر حرفی را می شـود زد 
امـا ولی چگونه گفتن آن حرف مهم اسـت. بلد نیسـتیم 
حرف بزنیم چون تمرین نداریم. اخیراً در فضاهای دانش 
آموزی برخی دوسـتان جوان فسـتیوالی برای مناظره راه 
انداختـه انـد که خیلی هم تجربه موفقی هم بوده اسـت. 
ما به این مسـئله نیاز داریم که باید از پیش دبسـتانی و 
دبسـتان هـم آغـاز شـود و در دوران دانش آمـوزی باید 
تکرار شـود و در دوران دانشـجویی باید تجربه شود. باید 
یـاد بگیریم اگر مبنای اعتقادی اصیل و جاذمی داریم بر 
سـر مبنایمان بایسـتیم. من اگر اعتقاد دارم که مصلحت 
کشـور در فـالن موضوع اسـت حتمـاً بر اسـاس قواعد و 
ضوابطـی به این باور رسـیدم و می توانـم خیلی منطقی 

بحث کنم. 
یکی از کارهایی که بعضی از تشکل های دانشجویی می 
توانند انجام دهند همین باشـد که به دوسـتان خودمان 
تکنیک ها و روش هایی برای گفتگو کردن و اقناع کردن  
طرف مقابل را یاد دهیم کما اینکه دیگران یاد می دهند. 
در یکی از جلسات دانشجویی دانشگاه تهران دانشجویی 
از مـن بـه صـورت کامال حرفـه ای و فکر شـده در مورد 
موضوعـی طرح سـوال و شـبهه کـرد، به طـوری که  در 
همان ابتدا از سوال او سریعاً فهمیدم که او آموزش دیده 
اسـت کـه چه چیزی بگوید و دقیقـاً هم می داند که من 
به عنوان یک آخوندی که در دانشـگاه حضور پیدا کردم 
اگر فالن سوال را از من بپرسد چه خواهم گفت و دقیقاً 
سـوال بعدی او هم از االن مشـخص اسـت. طرف مقابل 
مـا اینگونـه کار مـی کنـد. آن موقع که این را احسـاس 
کردم و بعداً شنیدم که این افراد را به پاکستان و جاهای 
دیگـر مـی برند و برای آنها دوره آموزشـی برای ارتباط و 
شـناخت مخاطب می گذارند. ما هم الزم اسـت این کار 

را بکنیم و بدانیم مثاًل اگر فرد فالن سـوال را کرد؛ لزوما 
جـواب نمی خواهـد و برای او باید جـک تعریف کنید یا 
مثال کافی اسـت به جای جواب دادن، برایش یک عکس 
نوشـت در تلگرام ارسـال کنید. اینها چیزهایی اسـت که 
آموزش می خواهد و باید فراوانی آن را اسـتخراج کنیم. 
اتفاقاً فرصت تعطیالت و میهمانی های فامیلی عید نوروز 
می تواند زمانی باشـد که ما دوستان دانشجوی خودمان 
را مامور کنیم فراوانی سواالت و ابهامات و شبهات مردم 
را اسـتخراج کننـد و بـه میـزان فراوانی آن ها برسـیم و 
بدانیـم که الاقل در شـش ماه آینده مسـئله های فضای 
عمومـی مخاطب عام کشـور این ها اسـت. چـون خیلی 

وقت ها مسئله مردم آن نیست که ما فکر می کنیم. 

 آیـا افـرادی کـه نـگاه مشـابه مـا ندارند و 

اصطالحـا دگراندیش خوانـده می شـوند را باید با 
عینـک تهدیـد دید یـا فرصت؟ چه برخـوردی در 
جمع های معاشرتی باید با این افراد داشته باشیم؟ 
یکی از مشکالت ما این است که طرف مقابل را تهدید 
تلقـی مـی کنیـم. در حالـی کـه طـرف مقابل نـه تنها 
تهدید نیسـت بلکه چه بسـا مکمل و موید من است. با 
این نگاه ممکن اسـت انسـان خیلی نگرانی و اضطراب 

و تنشـی نداشته باشد.
حتـی درباره همین انتخابات اخیـر، معنی رای مردم، نه 
گفتن به جمهوری اسـالمی و دین نیست و جای نگرانی 
ندارد. این ادبیات که یک نفر بگوید این رای مردم نشان 
داد که بی بی سـی حق دارد، خطرناک اسـت. این به آن 
دلیل اسـت که من فکر می کنم کل اسـالم و جمهوری 
اسالمی من هستم. نه! تو خوِد اسالم و جمهوری اسالمی 
نیسـتی. بلکه تنها بخشـی از جمهوری اسـالمی هستی. 
این نیسـت که من بگویم »بی بی سـی« و »اینتلیجنس 
سـرویس« اینقدر قدرتمند شـده اسـت که کل کشور را 
تغییـر دهد. منطق ذهنی مقام معظم رهبری این اسـت 
کـه مـردم به فراخوان نظام لبیک گفتنـد. فرد آمده رای 
داده و حـق داشـته به یکـی از کاندیداهایی که شـورای 
نگهبان تائید کرده رای داده اسـت. حاال سـلیقه اش این 
بوده بپذیریم. چطور اگر ما رای آورده بودیم خوب بود؟ 
مـادری که شـب تا صبح فرزندش تب کـرده و او تحمل 

کرده اسـت به این دلیل اسـت که این را بخشی از مسیر 
رشـد او مـی داند. چـون دارد به آینـده ای فکر می کند 
که این بچه یک روز اسـتاد دانشـگاه شـده است و باعث 
افتخـارش اسـت. پـس آن امید و آینده نگـری باعث می 
شـود نـگاه ما بـه قضیه فـرق کنـد. از امام موسـی صدر 
پرسـیدند شما چطور با این جوانان همه جورِه فالن طور 
بازی می کنید و رفیق می شوید و انس می گیرید گفت 
برای اینکه وقتی با اینها روبرو می شـوم یک چشـمم را 
می بندم و یک چشـمم را باز می کنم. یک چشمم را رو 
به وضعیت امروز آنها می بندم و یک چشـمم را به روی 
آینده آنها باز می کنم. از داخل این نگاه اسـت که حزب 
ا... لبنـان بیـرون می آید. خیلی از جوانانـی که از داخل 
آن سـرداران رشـید سپاه اسالم و شـهدای سرافراز دفاع 
مقدس بیرون آمدند، در دوره دانشـجویی و جوانی شـان 
ظاهـر و تیـپ و قیافه ای داشـتند کـه االن خانواده های 
آنها حاضر نیسـتند عکس هایشـان را پخش کنند. برای 
این که بخشـی از آن مسـیر بوده اسـت. به تعبیر شـهید 
آوینی که می گوید من از یک مسیر طی شده حرف می 
زنم. مسـیری که ابتدا و انتهایـی دارد. به این معنا طرف 
مقابل من می تواند نه تنها تهدید نباشد بلکه مکمل من 
و بخشـی از تعامل با من باشـد. امروز فرصت اوست. بعد 
شـما در آرایش سیاسـی می بینید یک جایی کم شده و 
یک جایی زیاد شـده اسـت. یک جایی افت اسـت و یک 
جایی افزایش اسـت و اینها با هم اسـت. لذا نباید به این 
معنا تلقی کنم که چون موضع سیاسی فرد مقابل با من 
یکـی نیسـت یـا راجع به خیلـی از مسـائل کالن نظام و 
کشـور احیاناً با من اختالف نظر دارد بالفاصله حکم کنم 
این نیروی دشـمن اسـت و مصداق نفوذ است و منافق و 
کافر اسـت. بلکه برعکس باید یاد بگیرم خیلی منطقی و 
مودب و با آرامش و اسـتدالل دیدگاه او را بشـنوم البته 
طرف مقابل هم حق ندارد توهین کند و از منطق فاصله 
بگیـرد اما ما بایـد بتوانیم با هم گفتگو و صحبت کنیم و 

حرف همدیگر را بشنویم و هضم کنیم.

 چطور باید با هدف حفظ و برقراری ارتباط 

عـالوه بر حفظ خطـوط قرمـز رفتارهایمان را به 
کـف جامعـه و ارتبـاط بهتـر بـا عموم مـردم و 

کنیم؟ نزدیک  دردهایشان 
بهتریـن الگو برای ایـن قضیه که ضمن حفظ اعتقادات 
بتوانیـم با همه طیف انسـانی ارتباط برقرار کنیم، خود 
رهبر انقالب اسـالمی است. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دهـه چهل شمسـی در اوج دوران طاغوت و فاصله 
دو جبهـه دیـن داری و بـی دینی با بسـیاری از چهره 
هـای ادبی جریان روشـنفکری که حتی توسـط برخی 
روحانیـون غضـب بودنـد، ارتبـاط داشـتند و حتی در 
دفترشـان دسـتخط یادگاری می گیرند و در جلسـات 

بهترین الگوی ارتباط 
با همه طیف ها خوِد »آقا« است

من هم وقتـی به عنوان یک آخوند 
بـا خانـواده ام بـه پـارک می رویـم، دقیقا 
حـس می کنم با برخـی دیر از مردم در دو 
دنیای متفـاوت زندگی می کنیم انگار، من 
و آن هـا از دو سـیاره دیگـر بـه زمین آمده 
ایـم و هیج نقطه مشـترکی با هـم نداریم. 
حـاال همیـن را تعمیـم بدهیـم بـه فضای 

خانوادگی آن هم در ایام نوروز



شـان شـرکت می کنند و کتاب هایشان را می خوانند 
و در عیـن حال موضع خودشـان را هم دارند. هم آنها 
یک سـید جوانی را که با ادبیات آشـنا و مسـلط است 
تحسـین مـی کننـد و هـم در عین حـال تسـلیم آنها 
نیسـت و لبـاس طلبگـی اش را بیـرون نمی آورد و در 
جبهـه آن هـا قـرار نمی گیرد. مـا نمونه هایـی از این 
دسـت داریم. حتی رفتار ما و اولین برخورد ما قبل از 
اسـتدالل مـا اهمیت دارد. کسـانی که بـا پیغمبر)ص( 
ارتبـاط داشـتند و ایمـان مـی آوردنـد مگـر از پیامبر 
اسـتدالل کالمـی و منطقی داشـتند؟ بـه همین دلیل 
معتقـدم مـا در جبهه انقـالب برای والیـت فقیه نباید 
اسـتدالل کالمـی بیاوریـم بلکـه آن بـرای دانشـگاه و 
جلسـات آزاد اندیشـی و بحث های تخصصی اسـت. ما 
در بین مخاطب عام باید رفتارمان طوری باشـد که او 
احساس کند که با اینها می شود کنار آمد. تعبیر امام 
صادق )ع( این است که طوری رفتار کنید که دیگران 
بگوینـد جعفـر بن محمد )ع( آدم هایش را با این ادب 

و متانت و منطق تربیت کرده اسـت. 
پـس بایـد اول کاری کنیـد که مردم شـما را دوسـت 
داشـته باشـند چون اگر شـما را دوست داشـته باشند 
ما را دوسـت خواهند داشـت. اگر بچه حـزب اللهی را 
دوسـت داشـتند، حزب ا... را دوسـت خواهند داشـت. 
اگـر دانشـجوی انقالبـی را دوسـت داشـتند انقـالب 
را دوسـت خواهنـد داشـت. اگـر طرفـدار رهبـری را 
دوسـت داشـتند، رهبـری را دوسـت خواهند داشـت. 
در تعطیـالت عیـد بایـد ایـن اتفاق بیافتد کـه اگر من 
نـزد رفقـا و فامیلـم مـی روم ببیننـد از وقتـی این در 

تشـکل دانشـجویی و طرف حزب اللهی ها و جبهه 
انقـالب رفته اسـت، در کالسـورش برچسـب 

عکـس شـهید آوینی زده و از وقتی کتاب 
خاطرات دفاع مقدس می خواند، مودب 
تر و مهربان تر شـده اسـت و رسیدگی 
اش بیشـتر اسـت و سـفره را زودتـر 

مـی اندازد و سـر بـار را می گیرد و 
خریدهـا را انجام مـی دهد و به 
فامیـل رسـیدگی می کنـد. بعد 
مـی پرسـند چـه کسـی گفته 
ایـن گونـه رفتـار کنیـد؟ می 
گوید رهبری، شـهدا، انقالب، 
دیـن، خـدا و پیغمبـر و مردم 
عالقمند می شوند. لذا فرمود 

کاری  اول 

کنیـد کـه شـما را بخواهند. اگر شـما را خواسـتند آن 
وقـت خواهند گفـت این طرفدار فالنـی و حزب اللهی 
و انقالبـی اسـت. آنوقت دیگر الزم نیسـت شـما خیلی 
تقال کنید، به شـما نگاه می کنند و همان کار را انجام 
می دهند. آن وقت به جایی می رسـید که آنقدر شـما 
را دوسـت و قبـول خواهند داشـت که اصاًل اسـتدالل 

الزم ندارد. 

 در سبک زندگی هایمان باید چه تغییراتی ایجاد 

کنیم که بتوانیم این جذب و ارتباط را برقرار کنیم؟
جوانـی کـه بـه رهبـری امـام خمینـی )ره( وارد میدان 
شـده بود و انقالب را سـامان داده بود مردم از او چه می 
دیدند؟ فقط شعار نویسی روی دیوار می دیدند؟ یا پیت 
نفـت همسـایه ای که نفت نداشـت را آن جـوان برایش 
مـی آورد؟ سـیره شـهدای 

خودمـان را مقایسـه کنیـم و شـهید بابایـی را ببینیـم. 
دغدغه شـان بیش از آن که سیاسـت باشد، رسیدگی به 
احوال و دردهای مردم بود. ما هم باید این گونه باشیم.

بینـد  آمـوزی مـی  دانـش  بابایـی در دوران   شـهید 
سرایدار مدرسه شان مریض است و نمی تواند مدرسه 
را تمیـز کنـد و در آسـتانه اخـراج قـرار گرفته اسـت. 
ایشـان تـا چندوقـت نیمه های شـب خـودش می آید 
مدرسـه را تمیـز مـی کنـد و هیـچ کس خبـردار نمی 
شـود و همـه فکر مـی کنند سـرایدار مدرسـه را تمیز 
مـی کنـد و بعداً سـرایدار می فهمد کـه یکی از دانش 
آموزان شـب ها مدرسـه را تمیز می کند. یا پدر شهید 
چمـران مـی گوید او یـک روز در دوران دانش آموزی 
به خانه آمد و دیدیم کاپشـن به تن ندارد. معلوم شـد 
یـک نفـر در خیابـان از سـرما می لرزیده و او کاپشـن 

اش را به او داده است. 
امـام صـادق  )ع( فرمود: »کونوا دعاه لنا بغیر السـنتکم« یا 
»کونوا دعاه لنا صامتین«. مردم را بدون حرف زدن و بدون 
زبـان به سـمت ما دعوت کنیـد، با کار و رفتارتـان. جوری 
عمل کنید مردم شـیفته ما بشـوند. اگر این تغییر در رفتار 
ما حاصل شـود آن وقت موضع سیاسـی ما هم معنی پیدا 
می کند. موضع سیاسـی که به زبـان می آوریم و در بحث 
سیاسـی مطرح می کنیم و در گفتگـوی خانوادگی موضع 
می گیریم و امثال اینها اگر پیوست رفتار بیرونی ما باشد اثر 
گذار اسـت. اگر پیوست تحول و رفتار واقعی بیرونی نباشد 
اثر هم نخواهد گذاشت. اگر در اصل رفتارمان تغییر و تحول 
رخ داده باشـد و آنوقت این گفتار مفسـر آن تغبیر شـود و 
پیوست آن باشد اثر خود را قطعاً خواهد گذاشت حتی بعداز 
مـرگ مان. در احواالت شـهید »راغب حـرب« می گویند 
ایشان به منزل کسی از روستائیان لبنان رفته بود و همسر 
صاحب خانه به خاطر ایشان روسری به سر کرده بود. ایشان 
وقتـی وارد شـدند تعجب می کننـد و به آن زن می گویند 
شما محجبه شدید و او می گوید نه به خاطر شما روسری 
به سر کردم و ایشان  می گوید شما به خاطر خدا روسری 
به سرت نکردی و به خاطر من روسری به سر کردید!؟ آن 
را در بیار. حجاب امر الهی است و به خاطر من نباید روسری 
به سر کنید. می گویند آن زن بعد از شهادت شهید راغب 

حرب محجبه شد. 

 برخی ها در ارتباطـات و بحث ها خصوصا 
در معاشـرت و گعده های آشنایان و فامیل، نمی 
داننـد چه چیزی را کجا و چگونه بگویند. راهکار 

رفع این مشکل چیست؟
این مسـئله به تعقل ما بستگی دارد. عاقل ها 
در چنین موقعیت هایی درست عمل 
مـی کنـد. در امـر بـه معروف 
 و نهـی از منکـر 
مـی گویند 

حتی درباره همین انتخابات اخیر، 
معنـی رای مـردم، نه گفتن بـه جمهوری 
اسـامی و دیـن نیسـت و جـای نگرانـی 
نـدارد. این ادبیـات که یک نفـر بگوید این 
رای مـردم نشـان داد که بی بی سـی حق 
دارد، خطرناک است. این به آن دلیل است 
که من فکر می کنم کل اسـام و جمهوری 
اسـامی من هسـتم. نه! تو خوِد اسـام و 
جمهـوری اسـامی نیسـتی. بلکـه تنهـا 

بخشی از جمهوری اسامی هستی
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اگر احتمـال تاثیر نمی دهید وظیفه ای ندارید. یک خانمی 
باحجـاب بـد دارد در خیابان می رود. آیـا من به عنوان یک 
روحانی معمم وسـط خیابان باید به آن خانم تذکر بدهم در 
حالی که مطمئنم نه تنها اثر نمی گذارد بلکه ممکن اسـت 
وسط خیابان تشنجی هم درست کند؟ این دیگر عقل است و 
دیگر به خدا و پیغمبر ربطی ندارد. اگر یک کافری هم بخواهد 
کفر خودش را ترویج کند باید با عقل اش ترویج کند. حتی 
چگونه گفتن حرف خیلی مهم اسـت. همان آدم اگر از من 
منطق و ادب و رفاقت ببیند کنار می آید. خیلی وقت ها یک 
چیزهایی کفریات نیسـت که افراد می گویند و باید تحمل 
کرد. خیلی وقت ها باید با خنده و شوخی از مسئله گذشت 
و سراغ یک بحث دیگر رفت. نباید به مردم بی دلیل گیر داد. 
خیلی وقت ها مشکل از جایی شروع می شود که طرف یک 
چیزی از دهان اش در می رود و به همان گیر می دهیم. اتفاقاً 
طرف در موضع می افتد و برعکس چیزی هم که در دل اش 
نیست به زبان می آورد و به لج بازی می افتد. مردم را نباید 
در لجبازی انداخت. سیره اهل بیت، همین است. طرف می 
آمد به فسق و گناه آشکار و علنی اقرار می کرد. حضرت می 
گفت چیزی نشنیدم. برو. برای اینکه زمینه تجری به فسق 
و گناه باز نشـود و به وجود نیاید. حتی اگر طرف یک کاری 
کرد شما بگوید چیزی نبود و صدای اش را هم درنیار و اصاًل 
فالنی منظورش این نبوده است. این دیگر بحث عقلی و مدل 
رفتار است که آموزش می خواهد. اینکه من یاد بگیرم و یا با 
ذکاوت و هوشمندی تشخیص دهم که االن در این موقعیت 
و برای این هدف و برای تحقق این منظور چه بگویم و چگونه 

بگویم و چگونه برخورد کنم.

 به عنوان سـوال پایانی می خواهم کمی به 
مدل جدید سـبک زندگی تفریحاتـی بپردازیم. 
االن تفریـح غالـب جوانـان مـا تا حدود بسـیار 
زیادی در فضای مجازی تعریف شده است. حتی 
دیـد و بازدیدهـای نـوروزی هم بعضا بـه فضای 
شـبکه هـای اجتماعی منحصر شـده انـد. حتی 
همین بحث های استداللی و اقناعی سیاسی و... 
هم بیشـتر االن در شـبکه های اجتماعی و گروه 
هـای مجـازی داغ اسـت. بـه عنوان کسـی که 
خـودش در این فضـا حضور فعـال دارد؛ آیا این 
مـدل را یک فرصت مـی دانید یـا تهدید؟ و در 

برخورد با آن چه باید کرد؟
در این که تهدید جدی است شکی نیست و جای تعارف 
ندارد. دلیل آن را هم این می دانم که متاسـفانه آموزش 
سواد رسانه ای نداریم و مخاطب منفعل است. در برخی 
کشـورها حتـی در مقطـع دبسـتان و پیـش دبسـتان به 
مخاطـب آموزش مـی دهند که چگونه از این ظرفیت ها 
اسـتفاده کنـد و محیط اجتماعی هـم مخاطب را تربیت 
مـی کنـد. در آن صـورت قضیه خیلی فرق مـی کرد. اما 

بـه دلیـل اینکه آمـوزش نمی دهیم، االن در بسـیاری از 
خانـواده هـا بچه نه سـاله یا یازده سـاله موبایل دارد. هر 
اپلیکیشـن کـه بخواهد دانلـود می کند. خانـواده ها هم 
کـه نمی دانند چگونه کنترل کنند. محیط اجتماعی هم 
زمینـه تسـلط خانواده ها را فراهم نمـی کند و چنان که 
افتـد و دانـی. معلوم اسـت چـه اتفاقی می افتـد. در این 
صورت طبیعتا تهدید اسـت. مثل بازی های کامپیوتری. 
هشـت سـال پیش که بازی های ویدئویـی و کامپیوتری 
خیلی تبلیغ می شـد وقتی بازی Wii به بازار آمد به دو 
دلیل من به شدت مدافع این بازی بودم. اول اینکه بازی 
هـای Wii کامـاًل تعاملـی و اکتیـو بود و طـرف به جای 
اینکه مثل یک الشـه ای به گوشـه ای بیافتد و با موبایل 
بازی کند، مجبور بود تحرک داشـته باشد و ورزش کند. 
نکتـه دوم اینکه کاماًل تعاملی و خانوادگی بود. مثاًل چند 
نفـر بـا هم بازی می کردند. ممکن اسـت االن بگوییم ما 
اپلیکیشن هایی را تشویق و ترویج می کنیم یا می سازیم 
و تولید می کنیم که چند نفر مجبور باشند با هم باشند 
یا با دنیای خارج ارتباط جدی تری داشـته باشـند. مثاًل 
اپلیکیشـنی که طـرف را به آشـپزی وادار کند. چند نفر 
دختر برای پختن کیک مشغول باشند. اینها راهکارهایی 

اسـت که می توانیم در مقابل این فضا داشـته باشـیم. یا 
آمـوزش را ترویج کنیم و واقعاً به مخاطب آموزش دهیم 
که یک ساعت هایی باید وقتی وارد خانه می شوید مثل 
خیلـی از خانواده هـا اینها را داخل یک سـبد بگذارید و 
بگوییـد مـن چند سـاعت مـی خواهم خـارج از این فضا 
زندگـی کنم بـه دلیل اینکه نمی خواهـم تحت مدیریت 
این ابزار باشـم. من ابزار را مدیریت می کنم نه ابزار من 
را. ایـن چیزی اسـت که باید آمـوزش داد و ترویج کرد و 
باید کمپین هایی برای آن راه انداخته شود و شعارهایی 
برای آن ساخته شود و تیتزهایی از تلویزیون پخش شود 
یا در مدارس آموزش داده شود. اینها چیزهایی است که 
اگر کسی در این زمینه کار کند بدون تردید اَجر و ثواب 
اش کمتر از خیلی کارهای دینی و مذهبی نیست. چون 
آسـیبی که اینها دارنـد به جامعه ما مـی زنند مخصوصاً 
در بعضی مخاطب هایی که حساس تر هستند متاسفانه 

آسیب های جدی است.
آن چیزی که خودم می فهمم این است که اگر هوشمندانه 
و فعاالنه در این فضا عمل کنیم، به اقتضای آن تکلیف مان 
معلوم می شود. اگر مخاطب فعال باشیم و اقتضای فعالیت 
پر رنگ تر شدن باشد پر رنگ تر می شویم. فقط باید بدانیم 
که داریم چکار می کنیم. اشکال وقتی به وجود می آید که 
ما همراه صید می رویم و خودمان متوجه نیستیم دارد چه 
اتفاقی می افتد. باید به شکل مستمر بازنگری اتفاق بیافتد و 
من به خودم هشدار بدهم که قرار بود من در فضای مجازی 
چـکار کنم و برنامه و نقشـه ام چـه بوده و من با چه هدفی 
شروع کردم و االن کجا این بازی هستم؟ آیا دارم بازی می 
کنم یا بازی می خورم؟ اگر این برنامه ریزی باشد مشکلی 

پیش نمی آید. ■

 من ابزار را مدیریت می کنم نه ابزار 
مـن را. این چیزی اسـت که بایـد آموزش 
داد و ترویـج کرد و باید کمپین هایی برای 
آن راه انداختـه شـود و شـعارهایی بـرای 
آن سـاخته شـود و تیتزهایی از تلویزیون 
پخـش شـود یـا در مـدارس آمـوزش داده 
شـود. اینها چیزهایی اسـت که اگر کسی 
در ایـن زمینـه کار کنـد بدون تردیـد اَجر و 
ثـواب اش کمتـر از خیلی کارهـای دینی و 

مذهبی نیست
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شبهه هایی برای
 گعده های خانگی

در ایـام نوروز و خصوصا در دید و بازدیدها  و معاشـرت ها معموال بازار 
بحث های سیاسـی و فرهنگی داِغ داغ اسـت. یکی از ویژگی های این نوع 
بحـث ها، سـطوح متفاوت افراد درگیر بحث اسـت. به طـوری که حتی 
نوجوانانی را که اصال اطالعاتی در زمینه سیاسی ندارند به خود درگیر می کند. 
کافی است این میان کمی توجیه نباشیم و اطالعات حداقلی را در اختیار نداشته 
باشیم تا ما نیز مقهور جو موجود شویم. در این متن کوشیده ایم با پرس و جو از 
یک جامعه ی آماری مختصر، شبهات معمول در این جنس گعده ها را بازخوانی 
کنیم و در حد امکان پاسـخ هایی اسـتداللی و آماری برای آنان درنظر بگیریم. 
البته قطعا خود شما با مطالعه بیشتر می توانید پاسخ های بهتر و متناسب با جو 
مهمانی های خود درنظر بگیرید، هدف این متن بیشـتر بیان این شبهات است 

که شما از همین حاال باید خودتان را برایشان آماده و مجهز کنید.
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1. آیا احمدی نژاد، گزینه ی تحمیلی نظام بود؟
بـه گـواه ایام می توان دریافت که احمدی نژاد برآمده از رای 
اکثریت مردم در انتخابات سـال های 84 یا حتی 88 بود. از 
آنجا که معموالً اقشار رای دهنده بیشتر از قشرهایی هستند 
که به لحظه تحلیل می کنند به نظر می رسد وضعیت صرفاً 
متمایل به فضای سیاسی و غافل شدن دولت وقت از مسئله 
معیشت و رفاه عمومی از عوامل پیروزی محمود احمدی نژاد 
بـود. اینها در شـرایطی اسـت کـه احمدی نـژاد در این دوره 
انتخابات از رقابایی جدی و پرطرفداری مانند اکبر هاشـمی 

رفسنجانی پیشی گرفته است.
بنابراین روی کار آمدن احمدی نژاد توسط آرای اکثریت عموم 
را می توان محصول دو اتفاق دانست. اول سیاسی شدن بیش از 
حد فضای کشور توسط دولت وقت و ضرورت انعطاف و تغییر در 
این وضعیت و دوم ضرورت مبرم رسیدگی به وضعیت معیشت 
و رفاه مردم که در شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد مشهود بود.

در انتخابات ریاست جمهوری 88 محمود احمدی نژاد موفق 
شـد مجـدد با بهره بـرداری از فضای دو قطبی با هاشـمی و 
مقابل هاشـمی و البته عملکرد چهارسـاله رو به رشـد دولت 
او در خصوص معیشـت و رفاه مردم خصوصاً در شهرسـتان 

ها و روستاها تا پیروز انتخابات ریاست جمهوری دهم شود.
مجموع این دو دوره بیانگر این مسئله است که آرای احمدی 
نژاد در دو دوره محصول حضور و تعیین مردم بوده است که 
البته اقدامات رئوسای جمهور قبلی و بعدی در تصمیمات و 

انتخاب مردم بسیار موثر بوده است.
بنابر این نکات گفته شده، احمدی نژاد را باید حاصل فرایند 
شـکاف جـدی فقیر-غنـی در جامعـه دهه هشـتاد ایـران و 
اعتـراض مردم به آن وضعیت دانسـت. و نـه گزینه ای که با 

تحمیل نظام بر روی کار آمده است!
2. اگر آن طور که می گویید احمدی نژاد گزینه نظام نبود؛ 
پـس چـرا رهبری در سـال 88 بعـد از انتخابـات گفت: نظر 

احمدی نژاد در برخی زمینه های به من نزدیک تر است؟ 
این سـوال هم پس از سـال 88 کمابیش در گعده ها مطرح 
می شود. اما در پاسخ فقط باید گفت: درست به همان دلیل 
که رهبری پس از انتخابات سال 76، پای صندوق رای گفت: 
»هیچ کس برای من هاشمی نمی شود!«؛ به همان دلیل که 
رهبری پس از ریاست جمهوری خاتمی؛ وی را ستود و او را 
»رئیس جمهور نجیب ایران« نامید. حمایت از دولت ها مشی 

همیشگی رهبری بوده است. حال این که احمدی نژاد با طرح 
شـعارهای انقالب و رفتار سـاده زیستی که پس از امام رو به 
فراموشی رفته بود؛ جهت حرکت ریل انقالب را به مسیر خود 
بازگرداند. طبیعی است چنین اقداماتی مورد تایید رهبری نیز 
باشد. اما آیا این حمایت به معنی چک سفید امضای رهبری 

برای اشتباهات بعدی احمدی نژاد بود؟ هرگز!

2. آیا احمدی نژاد مملکت را نابود کرد؟ 
قطعـا احمدی نژاد مانند هـر رئیس جمهور دیگری در طول 
حیات انقالب اسالمی تاکنون نقاط مثبت داشته است و هم 
باید نقاط مثبت را دید و گفت و هم مسائل و مشکالت قابل 

نقد را مورد انتقاد جدی، سازنده و مطالبه گرایانه قرار داد.
لذا فارغ از نگاه صرف جناحی الزم است تا عملکرد او براساس 
دو معیار بررسـی شـود تا پس آن این نتیجه حاصل شود که 
چه مقدار ضعف و چه مقدار قوت در عملکرد او وجود داشته 

است.
ابتدا باید به این مسـئله پرداخت که عملکرد و حرکت او در 
مجموع چه مقدار با کلیت نظام جمهوری اسالمی که انتخاب 
رئیس جمهور و انتخاب توسط مردم ذیل آن تعریف می شود 
هماهنگی و سـازگاری داشـته اسـت. پس از آن باید بررسی 
شود چه مقدار و به چه کیفیت او توانسته است به وعده های 
انتخاباتی اش که مردم براساس آنها به او اعتماد کرده و رای 

داده اند جامه عمل بپوشاند.
احمـدی نـژاد با توجه به وعده هایش توانسـت در حوزه رفاه 
اجتماعی و معیشت مردم طرح هایی مانند مسکن مهر، سهام 
عدالت، هدفمند سـازی یارانه ها و مواردی از این دسـت را تا 
حدود زیادی محقق کند. او توانسـت با طـرح های زودبازده 
اقتصادی وضعیت معیشتی مردم را به ثبات نسبی برساند تا 
جایی که احساس می شد آنها که چندان نسبت به جمهوری 
اسالمی خوش بین نیستند زمینه جذب آنها به فضای انقالبی 
نیز فراهم شود. همچنین او موفق شد در ایامی که با فواصل 
نسـبتاً کوتاه قطعنامه های بین المللـی یکی پس از دیگری 
بـر علیه ایران صادر می شـود تا حـدودی وضعیت اقتصادی 
و رفـاه عمومـی اجتماعی مردم را حفظ کند علی رغم اینکه 
همزمان با نزدیک شدن به ماه های پایانی دولت دهم به دلیل 
تغییر اولویت ها در دولت مردمی و جایگزینی آن با حواشی 
مانند اختالف میان سـران قوا با کم شـدن میزان مقاومت و 

تالش دولت در برابر تشنجات اقتصادی درون جامعه و تغییر 
راهکارها فشـارهای اقتصادی بیش از پیش بر سـطح جامعه 
سـرازیر شـد. از ضعف های دیگر او عـدم فعالیت جمعی در 
طرح های بزرگ و استراتژیک کشوری و ملی مانند آن دسته 
از طرح هایی که مستلزم هماهنگی با برنامه کالن توسعه و 

ارتباط با سایر قوا است را می توان نام برد.

3.مقایسه با »دولِت وعده«
در چنـد سـال اول دولـت روحانی که تا چند ماه آینده سـه 
سالگی آن به اتمام می رسد دولت با برنامه ریزی کالن عزم 
جدی خود برای رفع مشکالت کشور خصوصاً در حوزه های 
اقتصادی را با آنچه خود تحت عنوان تعامل با دنیا و ضرورت 
حل مشکالت از طریق ارتباط با بیرون و مذاکره با قدرت ها 
نـام می برد نشـان داد. لـذا در چند ماه اول شـروع دولت به 
سـوی مذاکرات بین المللی با هدف رفع شـبهات هسـته ای 
قدم برداشت تا آنجا مستقیماً با آمریکا در این خصوص وارد 
مذاکرات فشـرده شد. لذا تمرکز دولت به این مسئله بیرونی 
تا حدودی زیادی عملکرد آن را شـامل شـد. همزمان با ایام 
مذاکـرات، افزایـش واردات و کاهش صادرات رشـد جدی به 
خود گرفت تا جایی که برخی کاالهای اساسـی که با اندک 
حمایتی از تولید کننده داخلی امکان تولید آن وجود دارد از 
خارج وارد می شود. از آنجا که به گواه کارشناسان داخلی راه 
برون رفت و ایمن سازی اقتصاد داخلی از مشکالت اقتصادی 
در گرو تالش در جهت قانون کالن اقتصاد مقاومتی است اما 
تـالش کـم در این مدت در جهـت تحقق اقتصاد مقاومتی و 
درون زا که به کاهش حداکثری فشـار اقتصادی خصوصاً در 
حوزه کالن و دفع تکانه های ناشی از اقتصاد جهانی بر اقتصاد 
کشـور در مقابل اقتصاد سـرمایه داری و بانک و پول محور، 
نشـانگر عـدم دادن بهای الزم و کافی بـه این مهم و افزایش 
واردات و کاهـش جـدی صـادرات اسـت که این مسـئله به 
تضعیف وضعیت رفاهی و معیشتی مردم به طور بیش از پیش 
خواهد انجامید و هم در دراز مدت ضربات جبران ناپذیری را 

به بدنه اقتصاد داخلی جمهوری اسالمی خواهد زد.
-وعـده 100 روزه اصالح وضعیت اقتصـادی که دولت اعالم 
کرد راه حل های کوتاه مدت یک ماه و 100 روزه برای حل 
مشکالت و معضالت اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و 
خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این 

احمدی نژاد که گزینه رهبری بود
 8 سال مملکت را نابود کرد!

شک نکنید که این شبهه یکی از پربسامدترین بحث های گعده های 
خانگی است؛ چرا که در طول سالیان گذشته رسانه های ضدانقالب 
و نیز متاسفانه بسیاری از رسانه های اصالح طلب، تالش کرده اند از 
دوران احمدی نژاد در دهن مردم یک دوران سـیاه بسـازند و البته 
پایان تلخ دولت قبل نیز به شکل گیری این ذهنیت کمک کرده است؛ 

اما چگونه باید باید این شبهه برخورد مستدل کرد؟
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برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی 
باشیم اما پس از ایم دوره عماًل تحولی در نظام اقتصادی ایجاد 

نشد و رکود اقتصادی بیش از پیش نمایان شد.
- 80 درصد تولید در سال جاری تعطیل و نیمه تعطیل است.
-  150 واحد تولیدی و کارخانه در سه ماهه سوم سال جاری 

تعطیل شده است.
- از محل بودجه عمومی دولت در سـه ماهه اول سـال جاری 
فقط 38.5 میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص شده است.
- 91 درصد از شـرکت های گروه صنعت سـیمان نسـبت به 
سـال 93 بـا کاهـش فـروش مواجـه شـده اند و 26 درصد از 
شـرکت ها افزایش تولید داشـته اند و 74 درصد شـرکت ها با 

کاهش تولید روبرو بوده اند. 
- در شـش مـاه اول سـال جـاری 43 درصد از شـرکت های گروه 
صنایع غذایی نسبت به سال 93 با کاهش فروش مواجه شده اند و 
62.5 درصد از شرکت ها نسبت به سال 93 کاهش تولید داشته اند. 
- در استان تهران 800 واحد مرغداری فعال وجود داشته است 
که از سال گذشته تاکنون 350 واحد فعال مرغداری مانده است.

- اکثر جایگاه داران به دلیل عدم وجود حمایت های اساسـی 
و اجـرا نشـدن مصوبه افزایـش کارمزد جایگاه داران از سـوی 

مسئوالن، در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
- در شـرایط حاضـر ظرفیـت تولیـد دامداری هـای صنعتی 
بیـش از 60 درصد کاهش داشـته و تعـدادی از کارخانه های 
صنایع لبنی به علت سود بسیار پایین و زیان ده بودن در حال 

تعطیلی هستند.

- نرخ بیکاری در بهار 92 10.6درصد، در بهار 93 10.7 درصد، 
در بهار 94 10.8 درصد و در تابستان 94 10.9 درصد می باشد 
که از رشد صعودی و پله ای آمار بیکاری در کشور حکایت دارد.

- نمودار شاخص بورس کشور در حوزه رونق اقتصادی در اول 
دیمـاه 94، 89 هـزار واحد، در اول دیمـاه 93 72 هزار واحد 

و در اول دیمـاه 94 61 هـزار واحـد می باشـد کـه از کاهش 
محسوس رونق اقتصادی در بورس کشور حکایت دارد.

- طبق اعالم بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در سال 93، 
3 درصد و در سال 94 6.0 درصد می باشد

- در سال 92 حجم واردات رسمی 49709302676 میلیارد 
دالر و در سـال 93 ایـن رقـم 53569482238 میلیارد دالر 

افزایش یافته است.

- میـزان واردات از کشـور چیـن در دولـت هـای نهم و دهم 
5058000000 میلیارد دالر و در دو سال اول دولت یازدهم 

به رقم 11174000000 میلیارد دالر می رسد.

- میزان تولید بنزین در کشور در سال های 92، 93 و شش 
ماهـه اول سـال 94 بـه ترتیـب 67500000، 64500000، 

64000000 لیتر در روز می باشـد. همچنین میزان واردات 
بنزیـن در سـال 91 بـه کشـور 1500000، در سـال 92 
4066000، در سـال 93 4570000 و در شـش ماهـه اول 

سال 94 10000000 لیتر در روز می رسد.

- نمودار جذب سـرمایه خارجی به ایران طبق شـاخص های 
آمـاری سـازمان آنکتـاد در سـالهای 89، 90 و 91 به ترتیب 
3649000، 4277000 و 4662000 و در طی سال 92 عدد 
3050000 و در سال 93 عدد 2105000 را نشان می دهد.

- نمـودار رشـد نقدینگـی در کشـور نشـان مـی دهد رشـد 
نقدینگی تا پایان سال 91 450 هزار میلیارد تومان بوده است 
در شرایطی که تا زمستان سال جاری رشد نقدینگی در کشور 

870 هزار میلیارد تومان است.

- تنها وعده اقتصادی که تا حدی عملی شـده اسـت کاهش 
نرخ تورم اسـت. لذا آمار نرخ تورم سـالیانه در سـال 88 عدد 
10.8، در سـال 89 عـدد 12.4، در سـال 90 عدد 21.5، در 
سـال 91 عدد 30.5 و در سـال 92 عدد 34.7 را نشـان می 
دهد. اما در سال 93 کاهش نرخ تورم سالیانه با عدد 15.6 و 

در سال 94 با عدد 15 را شاهد هستیم.
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یکی از بحث هـای پر رواج در ایام دیـد و بازدیدهای 
نـوروزی، خصوصا از طرف برخـی پیرمردهای فامیل؛ 
مقایسـه وضعیت و شـرایط با ایام پهلوی است. برای 
مواجهه با این مسئله باید با بیان قیاس واقعی میان آن 

زمان ها و روزگار امروز به نتیجه رسید.

1.آیا شرایط قبل از انقالب اسالمی
 و بعد از آن قابل مقایسه است؟ 

از تاثیـرات مهم سیاسـی پـس از پیروزی انقالب اسـالمی 
انتخابات و رای موثر مردم است که باعث می شود کشور از 
گزند مجلس دست نشانده قدرت های بیگانه خارج از اراده 
مردم تشـکیل شود و دیگر اینکه با تدوین قانون اساسی و 
تائید آن توسـط مردم و پایبندی مسـئولین به آن جلوی 
هرگونه رفتار مبتنی بر سـلیقه و نظر شـخصی گرفته می 
شـود و خطوط و جهات و برای رسـیدن به افق پیشـرفت 
کشـور فراهم می شـود. لذا بر این اسـاس مردم این حق را 
کسب کردند تا با رای موثر و حقیقی خود در انتخاب عالی 
ترین مقام رسـمی کشور که رهبری می باشد تا شوراهای 
اسـالمی شـهر و روستا و محالت را به طور مستقیم یا غیر 
مسـتقیم تعییـن کنند و موجب شـد تا وضعیـت از نظام 
شاهنشـاهی و تک قطبی در اداره امور کشـور و سرنوشت 
مردم به نظام مردمساالری دینی که مبتنی بر اصول قانون 
اساسی بر آمده از قرآن و شریعت و رای و تاثیر اراده مردم 

در امور خرد و کالن را شامل می شود تبدیل شود. 

2.حکومت پهلوی ها چقدر خوب و چقدر بد بود؟
رسیدگی به امور کشور و معیشت مردم از وظایف نخستین 
حکومت ها محسـوب می شـود که دوران پهلوی ها نیز از 
این قاعده مسـتثنی نبوده اسـت. اما پهلوی چه برنامه ای 
بـرای تامین حداقل نیاز های مردم داشـت؟ لـذا در دوران 
پهلوی اول همزمان با شـعله ور شدن دوران جنگ جهانی 
ارتباط با نازی های آلمانی قوت گرفت. ایران از تکنولوژی 
آلمانی ها در حوزه های عمرانی بهره می برد و نازی ها در 
پـازل برنامه های بلند مدت خود در جریان جنگ جهانی، 

ایـران را متحـد موثری می دیدند کـه از آن طریق بتوانند 
برای تمرکز قوای متفقین در شـوروی سـابق تهدید جدی 
ایجاد کنند. لذا با پیشبرد و تحقق طرح های عمرانی خود 
در ایران عماًل فضا و موقعیت را برای حضور نظامی خود بر 
علیه متفقین در ایران از این طریق فراهم نمودند. از سویی 
دیگر این اقدام پهلوی اول را برای دستیابی به مدرنیته مد 
نظر خود به هر قیمت، ترغیب می کرد. لذا با رشد قحطی 
و فقر در ایران و تضعیف و رکود کشاورزی و صنایع تولیدی 
که عمدتاً در مناطق روسـتایی وجود داشـت فرصت برای 
مدرنیزه سـازی جامعه به هر قیمت و شـروع روند مصرف 
به جای تولید بیش از پیش فراهم شـد. بنابراین در دوران 
پهلوی اول ایران و رشـد آن در پازل قدرت های خارجی و 

در قالب شعبه ای از آلمان نازی تبدیل شد. 
در دوران پهلوی دوم و پس از نابسامانی ها و آشفتگی های 
سیاسی در دهه اول حکومت او در نهایت با تحقق کودتای 
28 مرداد 1332 توسـط قدرت هـای خارجی با محوریت 
ایاالت متحده آمریکا فضا برای وابستگی بیش از پیش ایران 
و هضم جامعه ایران در قالب کشورهای تاثیر پذیر پیرامون 
سـرمایه و تحت نفوذ استعمار مهیا می شد. از سوی دیگر 
به گواه اطرافیان و نزدیکان شـاه، سسـتی و عـدم اقتدار و 
اشراف عمیق او به امور و اداره کشور موقعیت را برای بهره 
برداری قدرت های منفعت محور مختلف داخلی که کم و 
بیش با مراکز و سرویس های جاسوسی خارج از کشور نیز 
رابطه داشتند برقرار می کرد که این مسئله در قالب پازل 
یکسان سازی کشور ایران با اهداف ابرقدرت های خارجی 

دقیقاً همسو بود.
در آن سـالها سـازمان ملل متحد طرحی را برای مبارزه با 
گرسـنگی و سـوتغذیه در ایران اجرا می کرد که براسـاس 
آن در مدارس کشـور شـیر و تغذیه توزیع می شـد. لذا از 
نگاه سازمان ملل متحد کشور ایران جز کشورهای گرسنه 
جهان محسـوب می شد که ضرورت داشت با اجرای طرح 
های زودبازده با این معضل در ایران مقابله شـود که عالوه 
بـر خاصیت تحقیری این طرح برای مردم ایران، فضا برای 
حضور هر چه بیشتر قدرت های خارجی در اداره و کنترل 

وضعیت کشـور خصوصـاً در حوزه های معیشـت و رفاه و 
اقتصاد آماده شود.

3.آیا این فساد و رانت ها 
نتیجه حکومت آخوندی است؟! 

روحانیت نیز مانند هر قشر دیگر هم می توانند خوب عمل 
کننـد و هم بد. با نگاه به سـالهای ابتدایی پیروزی انقالب 
اسالمی در میان روحانیون کسانی بودند که در مقاطعی با 
عدم درک و شناخت صحیح از وضعیت و زمانه باعث شدند 
تا عمداً یا سهواً به پیکره نظام جمهوری اسالمی ضربه وارد 
کنند از طرفی نیز روحانیونی مانند بهشتی و مطهری و ... 
با نثارخون پاکشان و ایثار در راه انقالب منجر شدند تا ملت 
کم تجربه انقالبی با تجربه بیشتر قدم در این مسیر سخت 
و پرمشقت بگذارند. در این میان الزم است تا روحانیون با 
درک صحیـح از موانع حاضر و ترسـیم و تیز بینی در افق 
های پیش رو مردم را با خود همراه کنند. مسلماً طی این 
مسیر نیازمند سواد و آگاهی از مسائل دارد و شاید برخی با 
عدم درک و بصیرت کافی از این مسئله خود را با مسائلی 
نه چندان مهم و ضروری درگیر کنند یا همچون روحانیون 
در دوران مبارزات انقالبی حضرت امام خمینی )ره( نسخه 
تقیه را تجویز کنند و یا همنوا با سـرویس های جاسوسی 
بیگانـه صدای دشـمن از حنجره آنها بیـرون بیاید! اما این 
مسئله نباید منجر شود تا قصور و خطا در یک فرد روحانی 
باعث بدبینی به دین و شریعت شود چرا که معیار سنجش 
دین انسـان ها نیستند. به قول شهید رجایی »اشتباه من 
را بـه پـای دینم نگذارید«. در ثانی روحانیون نیز مانند هر 
انسان دیگری جایز الخطا هستند و نمی شود گفت از فضا 

آمده اند و ممکن است از آنها نیز خطا سربزند.
نکتـه بعـدی ایـن که الزم اسـت، بـا رجوع بـه تاریخ ببینیم 
حکومت »غیرآخوندی« پهلوی چه قدر فسـاد داشته است؟ 
گذشته از فسادهای اخالقی گسترده که همه اعضای خاندان 
پهلوی و نزدیکانشان در خاطرات خود به آن اقرار می کنند؛ به 
گواه تاریخ در دوران پهلوی فساد اقتصادی نیز تا نزدیکان شاه 
در دربار نفوذ جدی داشت و اساساً فسادهایی مانند اقتصادی 
و قاچاق مواد مخدر ریشـه و مرکز در دربار داشـت و مسـئله 
فساد و ارتباط راس حکومت با آن از پدید آمدن انگیزه های 

انقالبی در مردم بود.
برای اثبات میزان فساد خاندان پهلوی کافی است چند آمار 
مختصر را مرور کنیم تا به کنه فاجعه پی ببریم. طبق اسناد 
متقـن؛ در روز 23 دی مـاه 1357 دسـتور پر کردن و بسـتن 
چمدان ها و صندوق ها با تایید شاه و به دستور فرح به منظور 
زمینه سازی برای فرار شاه از ایران صادر شد. فرح دستور داد 
384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد 

تایید فرح جمع آوری و بسته بندی همه گونه عتیقه، 
جواهـرات و الماس هـای گرانبها، سـاعت های 

تمام طال، تاج و نیم تاج های تمام 
زمرد را بر عهده داشتند.

خدا بیامرز پهلوی!
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این گنجینه از جواهرات و عتیقه جات در مکان های امن کاخ نیاوران نگهداری می شد. فرح 
بر همه  بسـته بندی ها نظارت کامل داشـت. بسته بندی و جمع آوری دالر های آمریکایی که 
از ماه ها قبل نقدا جمع شـده بودند توسـط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی 
بـا 3380 قطعـه المـاس و 50 قطعـه زمرد، 368 حبه مروارید و بـا وزن 2 کیلو و 80 گرم 
و از نظـر قیمـت غیرقابـل تخمین و تـاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعـداد معتنابهی از 
جواهرات دیگر و طال به ارزش ده ها میلیون دالر به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده 

شده سلطنتی هستند.
روزنامه فایننشـال تایمز در گزارشـی به مناسـبت قیام های موجود در کشـورهای عربی علیه 
دیکتاتورها، میزان دارایی های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را 
بررسی و اعالم کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دالر دارایی از ایران خارج 
کـرده اسـت. نگاهـی به برخی فعالیت های افراد نزدیک به شـاه مخلوع بعد از سـرنگونی رژیم 
طاغوت نشان می دهد رقم ها بیش از این است. به نظر می رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم 
دارایی به شـکل ارز از کشـور باشـد و امالک و سـهام خاندان پهلوی در خارج از کشـور در آن 
محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می دهد بخشی از امالک محمدرضا 
پهلوی در ایران شـامل 220 هکتار زمین قبل از خروج او از کشـور در سال 57 به فروش رفته 
و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه ها و نشریات 
آمریکایی منتشـر کردند ثروت شـاه شبکه پیچیده ای از شرکت ها، بنیادها، حساب های بانکی، 
زمینی در کوستادل سول اسپانیا، ویالیی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی 

آن را خرید و امالکی در نقاط مختلف دنیا بود.
قرار بود طبق خواسـته شـاه ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: 20 درصد به فرح دیبا، 20 
درصد به پسر بزرگش رضا، 15 درصد به فرحناز، 15 درصد به لیال، 20 درصد به علیرضا 
پسر دیگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم 

شـده شـاه از 120 میلیون دالر بر طبق گفته بعضی وابسـتگان به خانواده پهلوی تا 100 
میلیـارد دالر طبق برآوردهای نیمه رسـمی متغیر اسـت. عباس میالنـی که به این خاندان 
نزدیک اسـت رقمی نزدیک به یک میلیارد دالر را نزدیک تر به واقعیت می داند و هنوز هم 

مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.
با مرور بیشتر اوضاع خاندان پهلوی با وضع کنونی هر انسان عاقلی به نتیجه می رسد، هرچند 
وجود فسادهای سازمان یافته هم اکنون نیز در میان برخی سرمایه داران یا سیاسیون غیرقابل 
انکار است. اما برخالف رژیم سابق وجود این فسادها جزئی از ماهیت نظام نیست. چه آن که 
حتی نظام در برخی مواقع عزم خود را برای مبارزه با این مفسـدین نشـان داده اسـت تا جایی 
که حتی در همین چند سال گذشته، پای مهمترین مقامات دولت های سابق و وابستگان به 

سیاسیون مهم همین نظام را به محاکم قضایی کشانده است.
با این تحلیل ممکن است فساد سازمان یافته و گسترده در برخی دستگاه های اداری و حکومتی 
کشور در حال حاضر وجود داشته باشد که کشف و معرفی عناصر فاسد پس از احراز جرم آنها 
از مطالبات حقوقی و قانونی مردم است و الزم است دستگاه های مسئول خصوصاً قوه محترم 
قضائیه به آن اهتمام بیشـتر داشـته باشـد و مبارزه با فسـاد خصوصاً اقتصادی از اهداف کالن 
حکومت ها محسوب می شود. اما نباید فراموش کرد تا مادامی که با همکاری مسئولین و مردم 
نظام یکپارچه اطالعات از همه کس و همه چیز وجود نداشته باشد عماًل هرگونه مقابله با این 
اژدهای هفت سـر امکان پذیر نیسـت چرا که نمی دانیم چه کسـی چه چیزی دارد که میزان 
اضافه شدن یا کم شدن آن را بسنجیم و بررسی کنیم آیا شخص یا مجموعه مشروع به چیزی 
رسـیده اسـت یا نامشـروع. ضمناً شاید برخی اوقات به همه کس و همه چیز مظنون شویم اما 
دین اسالم به ما آموخته بر کسی ظن بد نبریم و تا مادامی که جرم او محرز نشده به او تهمت 

نزنیم چرا که ارزش آبروی مومن از خانه کعبه باالتر است.

 

1.آیا توقعات آن زمان با توقعات االن برابر است؟
اولین پاسخ منطقی به چنین سوالی باید این باشد. توپ را از زمین دولت و نظام در زمین 
خودمان بیاندازیم. سـبک زندگی مصرف زده و پر توقع این روزها با مدل چند دهه پیش 
مقایسه شود. اگر قناعت و مناعت طبع آن ایام، کم توقع بودن و نبود چشم و هم چشمی 
های خانه برانداز آن ایام را این روزها نیز داشتیم؛ آیا زندگی ها این قدر سخت می نمود؟ 
مثال اگر یک دختر و پسر به حداقل های یک مراسم و جهیزیه و... برای یک ازدواج ساده 
قانع بودند؛ آیا امروز ازدواج ها این قدر سـخت می شـد؟  پس گام اول برای زمینه سـازی 

پاسخ به این جنس شبهه ها این است که : ما خودمان زندگی را با عادات مصرف زده؛ برای 
خودمان سخت کرده ایم. 

باید پذیرفت سبک زندگی ما در دهه های اخیر به میزان چشمگیری دگرگون شده است 
و ظواهر زندگی، محور و مالک برای برخی مردم در زندگی محسوب می شود و با پایبندی 
صرف به ظواهر، آن را مالک پیشرفت و فرهیختگی می دانند. در این شکی نیست که مردم 
از بزرگترها و در اصطالح از ملوک شـان به معنای افراد الگو، می آموزند اما بدانیم خداوند 
به هرکس عقل داده تا با سـنجش زندگی و خود، مسـیر صحیح را پیدا کند و به درسـتی 
و با نشـانه هایی که خداوند در درون و بیرون او نهفته اسـت تشـخیص دهد چه چیزی به 
صالح اوسـت و چه چیزی به صالح او نیسـت. لذا از کوزه همان برون تراود که در اوسـت و 

خود کرده را تدبیر نیست.

2.مقایسه دولت های اول انقالب با دولت های بعد از آن
از آنجا که انقالب اسالمی ایران با حضور تفکرات و سالئق مختلف نتیجه گرفت اما عامل 
بیداری اسالمی و آگاهی توده های عامه مردم را باید علت اسالمی پیروزی و به ثمر نشستن 

این انقالب توسط مردم دانست. 
از همان لحظات اول پیروزی انقالب اسالمی گروه هایی که خود را وارث انقالب می دانستند 
برای اداره کشـور انقالبی ایران پیش قدم شـدند. دولت موقت یکی از آن گروه ها بود. این 
گروه که متشـکل از ملی مذهبی ها با محوریت نهضضت آزادی بود به عنوان اولین دولت 
در قالب موقت ایران پس از انقالب را تشکیل دادند که از همان ابتدا مشی لیبرالی و غرب 
گرای خود را نمایان ساختند. امام خمینی )ره( فرصت را برای این جمعیت فراهم نمودند 
تا آنچه برای اداره کشـور دارند را اعیان سـازند که خیلی زود در مخالفت با جریان تسخیر 

فقط  اول انقالب همه چیز خیلی خوب بود!
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این جنس شـبهه ها را بیشـتر از افرادی می شنویم که چند صباحی توفیق خارج نشینی 
برای شان مهیا شده است؛ ولو در حد یک سفر تفریحی چند روزه. یا یکی از آشنایان شان 
به خارج رفته و کلی تعریف و تمجید از خیابان های شیک و ماشین های مدل باال و دختران 
چشـم آبـی کرده اسـت. آن قـدر که آب از لب و لوچه ها فوران کـرده و هرجا که می روند 

حسرت خود را از نداشتن این سبک زندگی ابراز می دارند! 

بهشت شداد!
قبـل از ایـن کـه بخواهیم غرب را از نظر رفـاه اجتماعی نقد کنیم و بگوییم »خیلی هم در 
غرب آن خبرها نیسـت« بهترین منفذ ورود به چنین شـبهاتی؛ پاسـخ به این سوال است: 

»به چه قیمتی؟!«
با نگاه به آمارهای اجتماعی در کشورهای غربی در می یابیم با رنگ باختگی نعمت و عنصر 
خانواده آمار تجاوز به عنف در غرب، افزایش برهنگی در محصوالت رسـانه ای و فراموشـی 
رسـوم کهن و پایه زندگی غربی خصوصاً طی سـالهای اخیر دیده می شـود. رشد ابتالء به 
بیمارهای افسردگی که ناشی از بی هویتی و تنهایی است و تالش در جهت درمان آن رو به 
افزایش چشمگیر است. اما در جامعه ایران خصوصاً طی دهه های اخیر عالوه بر تهدیدات 
ریز و درشـت فرهنگی در جامعه خصوصاً در حوزهه ای فرهنگی شـاهدیم حضور زنان در 
ایران در فعالیت های فرهنگی و آموزشـی و دانشـگاهی رشد قابل توجه داشته که نشانگر 
رشد شخصیت زن در جامعه و آگاهی از حقوق و توانایی های خود است. با نگاه به وضعیت 
فرهنگی در دوره حکومت پهلوی روشن است که آمار بی سوادی من جمله در میان زنان 
قابل توجه است اما پس از پیروزی انقالب اسالمی حضوز زن در محیط دانشگاهی را شاهد 

هسـتیم که عالوه بر رشـد سواد او منجر می شـود تا در کنار مرد سکان دار مناسبی برای 
رشد و اعتالی خانواده باشد.

امروزه در غرب مفهومی تحت عنوان خانواده معنای خود را از دسـت داده اسـت و شـاهد 
پدیده درونی شدن و منزوی شدن انسان غربی خصوصاً در سبک زندگی هستیم. در آمارها 
گفته می شود یک سوم از فرزندان متولد شده در غرب حرامزاده هستند که این خود گواهی 

بر وخامت و آشفتگی فرهنگ خانواده و افزایش پدیده هم خانگی در غرب دارد.
جامعه غربی در حوزه اقتصاد کالن و معطوف به آینده با مشکل جدی روبرو است و روزانه 
در آمریکا به جمع بی خانمان ها و فقرا اضافه می شود. آنان که در جنگ افروزی های آمریکا 
در کشـورهای دیگر جان افراد بی گناه را برای صاف کردن جاده توسـعه طلبی سیاسـت 
مداران غربی جان افراد بی گناه را گرفتند از فرط عذاب وجدان و جراحات روانی ناشی از 
آن جنگ ها دچار فشار روانی پس آسیبی PTSD شده و اسلحه به دست گرفته و یکباره 

تعدادی دانش آموز یا شهروند بی گناه را هدف گلوله باران خود قرار می دهند.
در ایران هنوز هم با فرارسیدن ایام نزدیک به عید نوروز یا در نزدیکی ایام بازگشایی مدارس 
مردم ایران در عین نوع دوستی و محبت هرکس در حد وسع خود سعی می کند تا از قافله 
مهر و مهربانی و عطوفت جا نماند و چنین جامعه ای با تمام مشکالت و موانع موجودش 
همیشه زنده و پویاست چرا که در آن محبت جاریست و در چنین جامعه ای که مردم بر 
مردم رحم می کنند خدا هم بر آنها رحم می کند که یقیناً این از تاثیر معنویت بر جامعه 

و مردم است.
در جامعه ایران هنوز پدیده صله رحم علی رغم کم فروغ شدن آن برقرار است و یک ارزش 
محسوب می شود و این موجب حفظ و تقویت کهن الگوی ایرانیان که در دنیا زبانزد است 

شده است و آن خصلت پسندیده و ایرانی اسالمی مهمان نوازی است.
امروزه در ایران با رشـد بیش از پیش علم پزشـکی دیگر نیاز نیست با هزینه های سنگین 
بیماران را برای مداوا به خارج از کشوربفرستند و در ایران با وجود برخی مشکالت در حوزه 
بهداشـت و درمان اما فرزندان همین کشـور با توانایی و همت توانستند وابستگی بیدادگر 
ایران به علم پزشکی کشورهای دیگر خصوصاً اروپا و آمریکا را شدیداً کاهش دهند و رشد و 
پیشرفت علم پزشکی و کشف و ابتکارات نخبگان پزشک ایرانی در طی سالهای اخیر خود 

گواهی بر این مدعاست.
دانستن برخی از این آمارها در بحث بیشتر کمک می کند:

)توجه کنیم بیان و ابراز این آمار ها در گعده های دوستانه نباید به گونه ای باشد که گویا 
ما هیچ مشکلی نداریم و هرچه بیچارگی است برای غرب است –تصویری کاریکاتوری مثل 

اخبار ساعت 2 شبکه یک سیما!- بلکه قرار است بگوییم؛ بهشتی که برای برخی 
ها قبله آمال تصور شده است؛ خیلی با ماهیت حقیقی اش فاصله دارد.

-طبق آمار اتحادیه اروپا، تعداد زنان قربانی بردگی جنسی در 
این قاره به سـاالنه 500.000 نفر افزایش یافته و تجارت 

النه جاسوسـی آمریکا توسـط دانشجویان خط امام در تهران موضع منعطف و متمایل خود 
به غرب را افشا کردند. 

از سوی دیگر در کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی گروه های استقالل طلب با 
چراغ سبز آمریکا و متحدین او با هجوم به مرزهای ایران تالش کردند تا قومیت های مختلف 
را بر علیه نظام نوپای اسالمی متحد کنند که از اولین اقدامات جنگ سخت از طرف آمریکا 
علیه انقالب اسـالمی محسـوب می شـود. اگر این موارد را در کنار جنگ نفس گیر و همه 
جانبه هشت ساله کشورهای خرد و کالن در دنیا علیه انقالب اسالمی در نظر بگیریم در می 
یابیم همه این اقدامات در جهت جلوگیری از یک مسئله مهم و آن مقابله با عزت و استقالل 
جمهوری اسالمی ایران بود که تا پیش از آن به انحا مختلف تضییع و لگدمال می شد. در 
جریـان مقاومـت ملت ایران در برابر انواع تهدیدات امنیتـی و نظامی و اقتصادی، ملت ها و 

مردم بیدار در سراسر دنیا توانستند با الهام گیری از مردم ایران راه مقاومت در برابر قدرت 
های استکبار جهانی و دیکتاتورهای داخلی کشورهایشان را الگو بگیرند.

در ادامه حیات انقالب اسـالمی در احواالت دولت ها شـاهد هسـتیم در برخی مواقع رشد و 
در برخی مواقع نزول داشـته اند که هریک برای مردم و نظام جنبه درس و تجربه گرانقدر 
داشته است اما در این بین بودند کسانی که یارای مقاومت بیشتر نداشتند و در میانه راه از 
قطار انقالب اسـالمی پیاده شـدند. اما انقالب اسالمی هر جمعیت و طیفی را حتی المقدور 
در خود جای داده است و در مواقعی آنها نتوانسته اند انقالب و ارزشها و اهداف آن را تحمل 
کنند لذا مسـیر خود را جدا کردند و این نشـان از ظرفیت سرشـار انقالب اسـالمی دارد که 
فرصت را به هرکس و هر طیفی برای اثبات خود می دهد اما پس از آن دیگر جای هیچگونه 

بهانه گیری نیست.

کشورهای غربی بهشتند و ایران جهنم است!
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غیرقانونی انسان، رقمی بالغ بر 10 میلیارد دالر را به جیب تاجران سرازیر می کند.
- اداره ملی آمار انگلیس با انتشار گزارشی اعالم کرد درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر 
و روسپی گری در سال 2013 به حدود 10 میلیارد و 900 میلیون یورو رسید که نیم درصد 

کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.
- حدود 28 درصد از دانشجویان دختر در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند.

- بر اسـاس گزارش »وزارت دادگسـتری آمریکا«، از هر 4 دختر دانشـجو 1 نفر مورد تجاوز 
جنسی قرار مي گیرند ولی کمتر از 5 درصد از این تجاوزها به منظور برخورد به مراکز قضایی 

گزارش می شود.
- در آمریـکا سـاالنه یک میلیون و صد هزار مورد »سـقط جنین« اتفـاق می افتد و بیش از 
51 درصد از این سقط جنین در زنان زیر 25 سال رخ می دهد. با توجه به بازه سنی زنانی 
که سـقط جنین را تجربه می کنند دانشـجویان در صد قابل توجهی از این تعداد را به خود 

اختصاص می دهند.
- آمریکا دارای باالترین تعداد زندان و زندانی در جهان اسـت. بنا بر آمار منتشـره در سـال 
2011 تعداد 000/081/218  میلیون نفر زندانی در زندان های مختلف آمریکا مدت حبس 
خود را سپری می کردند. به عبارت دیگر از میان هر 142 نفری که در آمریکا ساکن هستند 
یک نفر در زندان است. تاسف بار تر این که تقریبا ده درصد از زنانی که در زندان های آمریکا 

به سر می برند به اجبار تن به خواسته های جنسی نگهبانان خود می دهند.

- هم اکنـون 89 درصـد محصـوالت پورنوگرافـی در کشـور آمریـکا تولید می شـوند و بقیه 
کشـورهای جهان 11 درصد از این نوع تصاویر و فیلم ها را تولید می کنند. در سـال 2006، 

وب سایت های مستهجن آمریکایی درآمدی بالغ بر 2/84 میلیارد دالر داشتند.
- مطالعه ای که توسـط »مؤسسـه تحقیقاتـی پیو« در دهه 1960، 68 درصـد از افرادی که 
بیست و اندی سال سن داشتند ازدواج کرده بودند. این در حالی است که هم اکنون تنها 26 
درصد از افراد این بازه سنی ازدواج کرده اند. بنا به گزارش این مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد رو به 
افول آمریکا نقش مستقیمی در این پدیده داشته است و با ضعف روزافزون اقتصاد این کشور 
و کاهش فرصت های شغلی جوانان این کشور نیز دیگر رغبتی به ازدواج و تشکیل خانواده 
ندارند. این در حالی است که میزان زندگی مشترک بدون وجود ازدواج در بین آمریکایی ها 
در حال افزایش است و بر اساس گزارش »اداره سرشماری آمریکا« از سال 190 تاکنون دو 

برابر شده است.
- متوسـط درآمد یک خانواده سفیدپوسـت 110729 دالر و میانگین درآمد  یک خانواده 
سیاهپوست آمریکایی تنها 4955 دالر است که باعث شده است آمریکا در بین 136 کشور 
جهان در رده بندی برابری درآمد و شکاف طبقاتی رتبه ای بهتر از 93 را کسب نکند. ایران 

در این رده بنده جایگاه 68 را دارد.
- طبـق پژوهش اسـتیگلیتز از اقتصاددانان آمریکایی، دسـت کم 40درصـد از ثروت ایاالت 

متحده در دست تنها یک  درصد شهروندان آمریکایی است

فحش خور »سـپاه« در گعده های فامیلی که یکی-دونفر از طیف »غر زنندگان« در 
آن حضور دارند؛ معموال بیش از هر قسـمتی از نظام است! از طرح شبهاتی پیرامون 
پروژه های اقتصادی سپاه گرفته، تا بگیر و ببندهایی که به سپاه نسبت داده می شود.

1.سپاه پاسدار انقالب بوده است یا صاحب انقالب؟
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با پایان جنگ و ورود به فعالیت های اقتصادی و عمرانی سپاه 
فضا را برای سازندگی کشوری که تا چندی قبل از آن درگیر جنگ بود بیش از پیش فراهم 
کرد. فعالیت های اقتصادی با هدف کمک به رشد و آبادانی و توسعه کشور و کمک به دولت 
در این زمینه صورت گرفت و البته که شاید در این مسیر تغییر اولیت ها صورت گرفته باشد 

ولی همچنان با تمام ضعف ها و کمبودها سپاه در حوزه های داخلی و خارجی به این مهم 
به عنوان هدف کالن اهتمام داشته است. سپاه توانستند با فعالیت های عمرانی گسترده در 
صنایع نفت و گاز و انرژی و سد سازی و پل سازی نقش بارزی را در رشد کشور داشته باشد 
که این مسـئله در واقع ادامه مسـیر جهاد سـازندگی در ایام دفاع قدس بود. همچنین سپاه 
توانسـت در ایام تحریم های اقتصادی و انرژی در جهت خنثی سـازی تحریم ها با تکیه بر 
توان داخلی تالش کند. هم اکنون با تالش های سپاه و همراهی با دولت موفق شده است تا 
خود را به عنوان یکی از قدرت های عمرانی در زمینه ساخت سد و پل در دنیا مطرح کند که 

این افتخاری برای تمامیت جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.

2.فعالیت های نظامی و دفاعی سپاه از مبارزه با 
تجزیه طلبان و حضور در دفاع مقدس تا به حال چگونه بوده است؟

فعالیـت سـپاه در مقابلـه با ضد انقـالب در کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقالب اسـالمی 
و حضـور در مقابلـه با گروهک های تروریسـتی خصوصاً منافقین همزمـان با تاثیر موثر در 
جبهه های جنگ تحمیلی آغاز شـده و امروزه در جهت رشـد توان دفاعی و بازدارنده ایران 
با هدف مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان همچون گذشته فعالیت دارد. رشد توانمندی 
های نظامی در سطح جهان توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی به گونه ای بوده است که 
این صنایع در قامت صنایع پایه با الهام از توانمندی های تکنولوژیکی نظامی در صنایع غیر 
نظامی تاثیر گذار بوده است و پرتاب موشک ماهواره بر از این دست اقدامات است. هم اکنون 
سـپاه با کنترل و نظارت بر مرزهای حسـاس کشـور دوشـادوش با ارتش سرافراز جمهوری 
اسـالمی ایـران نقش ویـژه ای در دفع تهدیدات احتمالی دشـمنان فرصت طلب جمهوری 
اسـالمی ایران و انقالب اسـالمی خصوصاً آمریکا و تالش در جهت حفظ عزت و اسـتقالل و 

اقتدار ملی داشته اند.

امان از دست سپاهی ها!
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3.چرا سپاه باید در کشورهای دیگر ورود کند؟
هرچند وضعیت چند ساله گذشته، همه را خیلی خوب شیرفهم کرده است که چرا ما باید 
در خارج از ایران حضور فعال داشته باشیم؛ اما ممکن است همچنان از این موضوع به عنوان 

یکی از شبهات پرتکرار در گعده ها مطرح شود.
حقیقت این است که کمک به مردم مظلوم جهان، چه در عراق و سوریه و چه در فلسطین؛ 
از گذشته براساس آموزه های اسالمی و کمک به همنوع صورت می گرفته است و اختصاصی 
به پس از انقالب ندارد. مراجع جهان بزرگ جهان اسالم پس از مشروطیت همواره بر کمک 

به فلسطین به هرنحو برای رهایی از چنگال رژیم غاصب تاکید داشتند.
 پـس از انقـالب، حکومـت اسـالمی ایران نیز حسـب وظیفـه دینی و تاکید قانون اساسـی 
آزادسـازی همه مظلومین در سراسـر عالم -نه فقط در فلسـطین یا کشـورهای اسالمی- را 
حمایت و پشتیبانی می کند. از سوی دیگر با کنترل و حمایت هسته های مقاومت و آزادی 
بخش در خصوصاً منطقه خاورمیانه تهدیدات )چه از جنس اسرائیل و چه از جنس داعش( از 
مرزهای ایران به عنوان مرکز کنترل و فرماندهی این حرکت عظیم در جهان اسالم، دور شده 
و امنیت ملی آن تامین می شود. همان بحثی که در مباحث نظامی از آن تعبیر به »جنگ 

نیابتی« یا )Proxy war( می کنند.
 از سوی دیگر همان طور که گفته شد، مبتنی بر منطق جمهوری اسالمی ایران، کمک مادی 
و معنوی به طور خاص به دشمنان رژیم غاصب و نژادپرست اسرائیل را به عنوان خطری برای 

کل بشریت و اسالم را برای خود واجب می داند.

4.فعالیت سیاسی و اقتصادی سپاه تاکنون چگونه بوده است؟
امام و رهبری نقش بصیرت دهنده و آگاهی بخش را برای سپاه در فضای سیاسی قائلند و 
آن را از هرگونه فعالیت جناحی و طیفی و سیاسی پرهیز داده اند. افرادی بوده اند که از سپاه 

وارد فضای سیاسی و انتخابات ها شده اند اما طبق قانون قبل آن از سپاه استعفا داده اند. 
ر سالهای اخیر سخنانی در زمینه فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران در سطح جامعه انتشار 

یافته است که به نظر می رسد منشا این حرف و حدیث ها سه عامل باشد:
1.شایعات غیر واقعی که بعضا پراکنده می شود اما هیچ کس هیچ سند قابل قبولی برای آن 
ادعاها بیان نمی کند. مثال گفته می شـود فالن تعداد سـاختمان های مجمل را در بهترین 

نقطه تهران سپاه برای کارکنانش خریده است و این شایعه دست به دست می گردد اما هیچ 
کس وجود ندارد که سندی مقبول برای این ادعا ارائه کند.

2. فعالیت های عمرانی سـپاه پاسـداران در سطح کشور: طبیعی است یکی از وظایف سپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی در دوران صلح انجام خدمات امدادي، آموزشـي، تولیدي و جهاد 
سـازندگي به درخواسـت دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسـالمی است. لذا در راستای 
تحقق این هدف که از وظایف سـپاه پاسـداران محسـوب می شود؛ قرار گاه سازندگی خاتم 
االنبیاء )علیه السالم( آغاز به کار کرده است و تا کنون دهها پروژه و طرح عمرانی را در کشور 
و به ویژه مناطق محروم با باالترین کیفیت و کمترین هزینه به اتمام رسانده است . این مرکز 
بـا اجـرای طـرح های بزرگ ملی و محلی در زمینه های گوناگون، مانند سـد سـازی، جاده 
سازی، زه کشی و احداث کانال، ساخت تصفیه خانه، احداث خطوط انتقال آب و گاز و نفت، 
سـاخت سـازه های شناور، بندر، اسکله و موج شـکن، ساخت پاالیشگاه، احداث تونل، سازه 
های زیرزمینی، مخازن نفت و آب، حمل و نقل، معدن، کشاورزی، خدمات مشاوره ای و... ، 
کمک به دولت جمهوری اسالمی و خدمت به مردم را هدف خود قرار داده و در حال حاضر 
در حال اجرای فاز 15و 16 پارس جنوبی می باشـد که در آن از هیچ خارجی ای اسـتفاده 
نشده است و این در حالی بود که تا پیش از این تنها نیروهای خارجی و یا نیروهای داخلی 
با همکاری نیروهای خارجی می توانستند این پروژه ها را اجرا نمایند . البته برخی از پروژه 
ها نیز به دلیل داشـتن ابعاد امنیتی و عدم امکان محول نمودن آن به شـرکتهای خارجی و 
نیز ضعف شرکت های داخلی در کنار نقاط قوت این قرار گاه که در اثر تجربیات هشت سال 
دفاع مقدس و فعالیتهای عمرانی پس از آن و نیز روحیه جهادی کارکنان آن حاصل شـده 

است.. آیا به این قبیل اقدامات می توان عنوان فعالیت اقتصادی اطالق نمود؟
3.فعالیت برخی اعضای سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی پس از بازنشستگی در عرصه های 
اقتصادی و به ویژه فعالیت کسـانی که در دوران خدمت خود در سـپاه در بخشهای عمرانی 
مشغول به کار بوده اند ، دربخشهای عمرانی و ساخت و ساز باعث شده است تا برخی افراد 
مغرض فعالیت آنها را که به عنوان فعالیتی کامال شخصی و به دلیل تجربیات کسب شده در 
طول دوران خدمت بر اساس حق طبیعی شهروندی شان انجام می شود را به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نسبت دهند که این انتساب نیز صحیح نبوده و نمی توان نام آن را فعالیت 

اقتصادی سپاه نهاد .
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1.در کشورهای خارجی و غربی
 سخت گیری فرهنگی نیست؟

شـاید برخی ادعا کنند در کشورهای غربی در حوزه 
کنتـرل اجتماعـی فرهنگی سـخت گیـری و نظارت 
الزم وجود ندارد. در رد این بیان اشاره به این نکته 
شـاید کافـی باشـد که بخشـی از محصوالت رسـانه 
ای کـه در غرب برای مردم کشـورهایی مانند ایران 
تولیـد می شـود حق اشـتراک و توزیـع در برخی از 
همان کشـورهای غربـی را ندارد و این محصوالت با 
اهـداف مشـخص برای اثرگذاری بر قشـر مشـخصی 
از مردم دنیا تولید می شـود. مشـخص اسـت که هر 
کشور تالش می کند تا از ورود فرهنگ ها و به زعم 
خود ارش های مهاج به کشـورش جلوگیری کند در 
کنترل و نظارت بر آن اهتمام جدی داشته باشد که 
البته کشورهای غربی نیز در این کنترل و نظارت از 

بسـیاری از کشـورها جدی تر عمل می کنند.

2.آیـا در کشـورهای غربـی جلوگیـری نکـردن 
از بی حجابی باعث فساد نشده است؟

شـاید آزادی حجاب و نشـر اباحه گری آزادی های 
خاص اجتماعی خصوصاً در زمینه پوشـش مستقیماً 
در غـرب تاثیـر نگذاشـته باشـد امـا در کشـورهای 
غربی بروز برخی جاذبه های جنسـی به مرور عادی 

شـده و عمـاًل تاثیـر خـود را در فضـای فرهنگی به 
طور غیر مسـتقیم گذاشـته اسـت که در یک نمونه 
موجب کم رنگ شـدن نظـام خانواده که پایه اصلی 
سـاختار اجتماعی را تشـکیل می دهد شـده اسـت 
کـه بـه عنوان مثـال بیمارهـای روانی و افسـردگی 
ناشـی از کمرنگـی و ضربـه بـه نظام خانواده ناشـی 
از نابسـامانی هـای فرهنگـی و رهاسـازی بی قید و 
شـرط و شکسـته شـدن حریم ها در غرب است. از 
سـوی دیگر با سسـت شدن قواعد روابط بین انسان 
هـا نقـش زن و مـرد خصوصـاً زن از کارکرد خاص 
خـود دور شـده اسـت. اینها در شـرایطی اسـت که 
بـه گواه مراکز آمـاری غربی برخی کشـورها به این 
موضـوع فاجعـه پی برده و در صدد اصالح و جبران 
وضعیت هسـتند که یکی از نشـانه های آن اشتیاق 
و جذب به اسـالم در گوشـه و کنار برخی کشـورها 
غربی اسـت. در مجمـوع عدم رعایت حریم های بی 
فردی و تضعیف ارزش های انسـانی باعث از دسـت 

رفتن آرامش و ثبات در انسـان غربی شـده است.

3.آیا حضور اهرم قدرت و گشت ارشاد باعث 
رفع فساد و بی حجابی شده است؟

صددرصـد  مسـئله  یـک  حجـاب  و  عفـاف  مقولـه 
فرهنگـی محسـوب می شـود و بـا راهنمایی و آگاه 

سـازی و مصون نگه داشـتن جامعه از آسـیب های 
اجتماعی می شـود مردم خود راه ارزشـمند پوشش 
و عفـاف و حجـاب اسـالمی حداقـل بـرای کسـب 
آرامـش انسـانی را انتخـاب کننـد تـا ماننـد ابزاری 
یکبـار مصرف اسـیر مصرف زدگی هوی پرسـتان و 
فرصت طلبان نشـوند. شـکی نیسـت که این مسئله 
در ابتـدا بـا فرهنگ سـازی و جهت دهـی و آگاهی 
بخشـی منطقـی و صحیح به مردم صورت می گیرد 
اما همیشـه بـرای قانون شـکنانه و هنجار سـتیزان 
نیز باید اهرم کنترل کننده ای وجود داشـته باشـد 
تا آرامش و امنیت اجتماعی برای رشـد و پیشـرفت 
جامعه فراهم باشـد و این قاعده در همه کشـورهای 
قانـون شـکنان  و  ارزش سـتیزان  مقابـل  در  دنیـا 
اعمـال مـی شـود. لـذا همزمان بـا اقدام سـخت در 
برابر ناقضان آرمش و امنیت اجتماعی الزم اسـت تا 
مردم و افراد جامعه خود با ارزش حجاب پی ببرند. 
هم اعمال قانون الزم اسـت و هم نگاه فرهنگی. اگر 
مـی بینیـم در برخـی مقاطع اقداماتی مانند گشـت 
ارشـاد پاسـخگو و اثر گذار نیست شاید به این دلیل 
اسـت کـه از ایـن ابـزار بیـش از کارایـی و توان آن 
توقـع اثـر داریم خصوصاً در مسـئله عفاف و حجاب 

که مسـئله فرهنگی محسوب می شود.
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»واعـدوا لهـم ما اسـتطعتم من قـوه ترهبون به عـدواهلل و عدوکم«. نعمت امنیـت و اقتدار 
موضوعی اسـت که هیچ کسـی و در هیچ زمانی اهمیت آن را منکر نبوده و نیسـت. تمامی 
عقال و رهبران و انبیاء و اولیاء و حتی خداوند متعال نیز براین امر توصیه و تاکید دارند. به 
همین دلیل پر واضح اسـت که اگر این نعمت نباشـد هیچ جامعه ای پایدار و سالم نخواهد 
بود. امنیت در سایه نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی مقتدر برقرار می شود. کشورهای 
دنیا به چند گروه تقسـیم می شـوند. 1- کشـورهای سلطه گر 2- کشـورهای سلطه پذیر 
3- کشورهای مستقل مقتدر 4- کشورهای مستقل وابسته. با دقت در تقسیم بندی فوق به 

آسانی وضعیت اقتدار کشورها مشخص می گردد.
کشور اسالمی ایران که در زمان رژیم شاهنشاهی علیرغم برخوردار بودن از نیروی نظامی 
به ظاهر قوی و مجهز، به دلیل سلطه پذیر بودن رژیم شاهنشاهی ، نیروهای مسلح کشور 
در خدمت سلطه گران و برقرار کننده امنیت وسلطه آنان و بالخصوص امریکا در منطقه قرار 
داشت. اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال اخراج سلطه گران ، کشور نیاز مضاعفی 
به یک نیروی مسلح قوی و مقتدر داشت زیرا عالوه بر تامین امنیت داخلی باید با تهدیدات 
منطقه ای هم مقابله می نمود. ضمنا می بایست توطئه های مستمر و بی پایان امریکا و اذنابش 

را هم کشف و خنثی می نمود.
بـا انـدک دقتـی در روند تولید علم کشـور می توان دید، جمهوری اسـالمی ایـران در بین 
کشـور های با رتبه تولید علم باال قرار گرفته اسـت. مشاهده این واقعیت و عالوه بر آن توان 
علمـی دانشـگاه های کشـور، آدمـی را به فکر وا مـی دارد که چرا چنین روند با سـرعتی در 
ظهور فناوری های نظامی دیده نمی شود؟ هرچند این امر در صنعت با وضوح بیشتری قابل 

مشاهده است، لکن این نوشتار به بحث پیرامون مسائل نظامی می پردازد. 
واضح است دستیابی به یک امنیت اجتماعی و فراگیر در کشور، نیازمند بودجه و اعتبارات 
مالی بسـیاری اسـت. مسـلم و منطقی اسـت که هر مقدار برای ایجاد امنیت وآرامش ملت 
هزینه گردد درمقایسه با خسارات مالی و جانی ناشی از نا امنی و تهدیدات داخلی و خارجی 
توجیه پذیر است و پر واضح است که هر کشوری برای امنیت خود کمتر هزینه کند نتیجه 

ای جز نا امنی و هرج و مرج و سلطه بیگانگان را دریافت نخواهد کرد.
در برهه ی پیش از انقالب اسالمی هزینه های بسیار گزاف و افراطی از جیب ملت و بیت 
المال صرف نیروهای مسلح و امنیتی می شد هزینه هایی که با دستور و طرح امریکا برای 
کنترل منطقه و به سود منافع این کشور صورت می پذیرفت. هرچند این هزینه ها امنیت و 

آرامشی برای ملت ایران نداشت و ملت در خفقان و وحشت فراگیر به سر می برد.
بعد از پیروزی انقالب اسـالمی به دلیل خزانه های خالی ناشـی از غارت بیت المال توسـط 
ایادی شاه ، وجود توطئه ها، تهدیدها و تهاجمات همه جانبه مکرر و برقراری تحریم های 
سـنگین دنیا بر علیه کشـور ما ، علی رغم نیاز شـدید به اعتبارات مالی هنگفت ، اختصاص 

اعتبار به نیرو های مسـلح شـرایط خوبی نداشته است . دولت های مختلفی که تاکنون در 
مسند حکومت قرار گرفته اند با اختصاص بخش نسبتا کمی از بودجه سالیانه به نیروهای 
مسلح عماًل نتوانسته اند نیازهای واقعی آنهارا برآورده نمایند. با مشاهده الیحه بودجه 95 که 
اخیرا توسط رئیس جمهور به مجلس برده شد از میزان بودجه کل نیرو های مسلح کشور 

کاسته شده است. 
با مطالعه و مقایسه میزان بودجه دفاعی نظامی کشورهای دنیا، مشاهده می گردد که ایران 
کمترین میزان اعتبارات به  نیروهای مسلح را به خود اختصاص داده است ) مثاًل در سال 
94 اسراییل با حداکثر 3 میلیون جمعیت حدوداً 17 میلیارد دالر بودجه نظامی داشت است 

و ایران با 80 میلیون جمعیت حدوداً 6 میلیارد دالر اعتبارات دفاعی داشته است.(
البته میزان بودجه نظامی کشور همواره در همه دولت ها با اغماض مواجه بوده است . شاید 
تنهـا بتـوان از دولـت نهم و دهـم در این موضوع به نیکی یاد کرد که حداقل سـطح هزینه 
های دفاعی را توانست باال بکشد. اما در مجموع در دولت نهم و دهم نیز مانند سایر دولت 
ها بودجه دفاعی کشور ذاتا با کمبود هایی همراه بوده است. اکنون بی اعتنایی به این حوزه 
در دولت تدبیر و امید به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده اسـت و این موضوع ناشـی از 
پارادایم خاص دولت حسن روحانی در اداره کشور است. در این پارادایم تکیه بر توان فکری 
و تولید داخل جای خود را به خرید از سـایر کشـورها داده اسـت. در وضعیت امروز جامعه 
جهانی افزایش بودجه دفاعی و نظامی از این رو دارای اهمیت مضاعف است  که این حوزه 
به یک صنعت پر سود و منفعت برای کشور ها بدل شده است. بی اعتنایی به این صنعت در 
ایران اسالمی با توجه به پتانسیل فراوان در نیروی آکادمیک و همچنین موقعیت برجسته 
استراتژیک کشور ما در بدست آوردن بازار صنایع دفاعی در میان کشور های منطقه گناهی 
نابخشودنی محسوب می شود. موقعیت خاص ژئوپولتیک کشور ما که شباهت به کشورهایی 
چون عراق و سوریه دارد کار را برای صادرات سالح های مورد نیاز این کشور ها آسان می 
کند در حالی که روسـیه و امریکا به عنوان بزرگترین فروشـندگان تسلیحاتی به این کشور 
ها برای این منظور ملزم به ساخت سالح هایی متناسب با ویژگی های این منطقه هستند. 
متاسفانه باید به این حقیقت اذعان کرد که بی توجهی به حوزه دفاعی در کشور در شرایطی 
اتفـاق مـی افتد که بـر چتر حمایتی دولت از صنعت کم بازده یا بدون بازده خودرو سـازی 
روز به روز گسترانیده تر می شود. حمایت های مالی و معنوی دولت مردان از شبه صنعت 

خودروسازی کشور در همه این سال ها به وضوح قابل رویت بوده است. 
ذهـن  بـه  را  پیشـنهاد  ایـن  شـده،  گفتـه  احـواالت  تمامـی  اینکـه  کالم  مخلـص 
متبـادر می کنـد کـه بسـیار شایسـته اسـت تـا  بـه صنعـت نظامـی بـه دلیـل اهیمـت 
بـا  قیـاس  در  اش  آوری  سـود  و  جهانـی  نویـن  صنایـع  سـایر  میـان  در  آن   خـاص 

آن ها در برنامه بلند مدت کشور اندیشید. 

کافی نیست!
تشریح پیشرفت صنایع دفاعی در سالی که گذشت
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همچون سـالهای گذشـته شبستان مصلی امام خمینی )ره( 
پذیرای تعداد کثیری از مسـئولین بسـیج دانشجویی کشور 
بـوده تـا طـی دو روز بـا تقویت مواضـع و یـادآوری مجدد 
اولویـت هـا در آسـتانه دو انتخابات مهم و سرنوشـت سـاز 
مجلس شـورای اسـالمی و مجلس خبـرگان رهبری حضور 

به هم رسانند.
در ایـن نشسـت دو روزه کـه بـه میزبانـی سـازمان بسـیج 
دانشـجویی کشـور برگزار شد مقامات و مسـئولین لشگری 
و کشـوری با حضور در میان مسـئولین بسـیج دانشـجویی 
سراسـر کشـور ضمن هدایت و آگاهی بخشی به قشر جوان 
و سـازنده دانشـجو، وضعیت و شرایط روز کشور را تبیین و 
افق های پیش روی نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه 

داخل و خارجی مجدداً بر شـمردند و یادآوری کردند.
در ایـن نشسـت که طی روزهای 20 و 21 بهمن ماه سـال 
1394 برگـزار شـد سـردار نقـدی رئیـس سـازمان بسـیج 
مسـتضعفین، حجت االسالم و المسلمین محمدیان مسئول 
نهـاد نمایندگـی مقام معظم رهبری در دانشـگاهها، سـردار 
فـدوی فرمانـده نیـروی دریایی سـپاه پاسـداران، علی رضا 
قزوه شـاعر جبهه فرهنگی انقالب اسـالمی، سـردار سالمی 
جانشـین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سردار رضا سراج 

تحلیلگر سیاسـی از میهمانان ویژه این نشسـت بودند.
در ایـن نشسـت از »بسـته پشـتیبان محصـوالت اقتصـاد 
مقاومتـی« محصـول قرارگاه شـهید باقری سـازمان بسـیج 

دانشـجویی کشور رونمایی شد.

نشست سه هزار نفری مسئولین بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور

گزارشی از فعالیت های سازمان 
بسیج دانشجویی کشور در سال 94
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گزارشی از فعالیت های سازمان 
بسیج دانشجویی کشور در سال 94
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گزارش فعالیت  های 
ستاد دانشجویی اربعین

الف( اعزام و پشتیبانی
اقدامات زیر برای بیش از 12 هزار دانشجو )زائران انفرادی و گروهی(انجام شدهاست:

1.  ایران
-  تشکیل ستاد دانشجویی اربعین در مرکز استان ها جهت ساماندهی فعالیت های دانشجویی اربعین 

با هماهنگی و حمایت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری
-  تشکیل کمیته های تخصصی ستاد دانشجویی اربعین

-  هماهنگی با سـتاد عمره و عتبات دانشـگاهیان و سـازمان وظیفه عمومی ناجا برای صدور مجوز 
خروج دانشجویان مشمول 

-  هماهنگی صدور مجوز خروج10 هزاردانشـجو توسـط سـتاد های اسـتانی با دریافت تعهد نامه 
محضری و بدون گذاشتن ودیعه

-  برگزاری نشست یک روزه مسئولین ستاد دانشجویی استان ها در تهران برای شرکت در همایش 
فعاالن فرهنگی اربعین و همچنین شـرکت در جلسـه توجیه ایشـان برای فعالیت های دانشـجویی 

اربعین 94
-  ثبت نام و اعزام 7 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه های کشور توسط دانشگاه ها و ستادهای استانی

2.  مرز 
-  برپایی موکب دانشجویی در مرز چزابه و ارائه خدمات اسکان و تغذیه به کاروان های دانشجویی 

)ستاد دانشجویی اربعین خوزستان(
-  برپایی موکب اسکان و ایستگاه صلواتی برای عموم زائران در مرز مهران )ستاد دانشجویی اربعین 

استان ایالم(
3.  عراق

-  شناسایی، هماهنگی و معرفی مراکز اسکان و تغذیه در نجف و کربال به کاروان ها
-  هماهنگی اتوبوس های کاروان های دانشجویی در عراق از طریق شرکت شمسا )از مرز چزابه(

-  سرکشی و نظارت میدانی از وضعیت کاروان های دانشجویی
4.  اعزام خادم

ب(فرهنگی
1.  برگزاری اولین کنگره شعر دانشجویی اربعین

-  فراخوان از طریق فضای مجازی و پیامک
-  دریافت 400 اثر

-  برگـزاری مراسـم کنگـره در تاریـخ 94/9/27 در دانشـکده ادبیات دانشـگاه تهران با سـخنرانی 
حجت االسالم والمسـلمین پناهیان و حاج سـعید حدادیان و شـعرخوانی جمعی از شـاعران آئینی 

برجسته کشور
-  رونمایی از کتاب شعر دانشجویی اربعین

-  تقدیر از نفرات برتر
2.  برگزاری دوره آموزشی سفیران اربعین برای دانشجویان

-  باهدف ارتقاء مهارتهای تعامل با جوانان امت اسالمی در پیاده روی اربعین با حضور اساتید عربی 
از دانشگاه های تهران به صورت مجزا برای خواهران و برادران در 6 روز
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-  50 نفر  خواهر و 50 نفر برادر
3.  کمک به تولید نرم  افزارجامع اربعین

-  راهنمایی و توجیه گروه تولیدکننده )دانشجویان دانشگاه شریف(
-  ارائه محتوای مورد نیاز

4.  برگزاری مراسم یادواره اولین شهدای ایرانی مدافع حرم مدفون در وادی  السالم نجف
-  هماهنگی با رایزنی فرهنگی ایران در عراق

-  هماهنگی با جیش المهدی عراق
-  تبلیغ مراسم در فضای مجازی و توزیع تراکت دستی در بین زائران در نجف

-  برگـزاری مراسـم با حضور زائران ایرانی با روایتگری برادر هاشـم اسـدی )جانبـاز مدافع حرم( و 
سخنرانی حجت االسالم پناهیان و مداحی حاج مهدی رسولی

5.  تولید محصوالت فرهنگی
طراحی،تولید و توزیع محصوالت فرهنگی پرچم، سربند، پیکسل و عروسک نمدی بند انگشتی ویژه 

کودکان دختر برای اهداء به کودکان عراقی با موضوع » قدس« در بین دانشجویان اعزامی:
6.  جریان سازی فرهنگی طرح  اربعین؛ هر زائر نایب یک شهید

-  احصاء و نشر قسمت هایی از وصیت نامه شهدا با محتوی آرزوی زیارت کربال
7.  حمایت از پویش های دانشجویی-مردمی )الی بیت المقدس( و )یا قدس إنّا قادمون(

8.  راه اندازی دسته عزاداری دانشجویی  در شام اربعین در کربال )کاروان دانشجویی طریق القدس(

ج(موکب الشباب الرضوی )عمود 757(
1.  تامین زمین موکب

2.  احیاء زمین
3.  تعامل با بومی  ها و موکب داران عراقی

4.  امور فنی و تأسیساتی
5.  اسکان

6.  ایستگاه صلواتی شبانه  روزی
7.  برنامه های فرهنگی

-  برگزاری مراسم عزاداری، ظهرها و شب ها بعد از نماز در زیر خیمه با حضور اساتید: حجج  االسالم 
هژبـری، ماندگاری، ثمـری، حاجتی، مهدوی، صدیقی و مادحان: برادران میثم مطیعی، سـید رضا 

نریمانی، مهدی سلحشور، مهدی رسولی، محسن طاهری، جواد قربان پور، مرتضی صفایی
-  برگزاری 3 وعده نماز جماعت؛ با حضور پر شور زائران

-  توزیع تراکت شـهدای جهان اسـالم به تعداد 100 هزار نسـخه شامل طرح عکس و نام 9 شهید 
شاخص جبهه مقاومت از 9 کشورعراق، بحرین، سوریه، لبنان، فلسطین، پاکستان، ایران، افغانستان 

و یمن، حول جمله یا قدس انا قادمون و تیتر شهداء امت واحده
-  تعامل و هم  افزایی با مواکب دانشجویی شباب المقاومه )902( و شباب العلوی )777(

8.  خدمات
راه اندازی غرفه  های خدمات شامل:

-  غرفه بهداری 
-  غرفه ماساژ 

-  غرفه شارژ موبایل 
-  غرفه خیاطی 

-  کانکس راهنمای زائر 
-  انجام نظافت مسیر پیاده  روی زوار در اطراف محل موکب به  صورت مداوم
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معیاِر تبیین
فعالیت های شورای تبیین مواضع

 بسیج دانشجویی کشور در سال 94 

مجموعه بیانیه های شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور 
1- مطالبه کوتاهی های انجام شده در حوزه پیگیری فاجعه منا از وزارت خارجه 

2- نامه اعتراضی به وزارت خارجه مبینی بر مصافحه با اوباما 
3- بیانیه تحلیلی 16 آذر 

4- نامه تسلیت و گرامیداشت شهادت شهید همدانی 
5- بیانیه تشکر از نیروی دریایی جهت دستگیری ملوانان آمریکایی

6- بیانیه محکوم کردن وقایع نیجریه 
7- بیاینه اعتراض به عدم صدور مجوز جهت تجمعات بسیج دانشجویی

8-  بیانیه تحلیل و انتقادی به وزارت خارجه جهت عدم پاسداشت عزت پاسپورت ایرانی 
9- نامه اعتراضی به رییس جمهور به جهت اظهارات موهن نسبت به شورای نگهبان 

10-  نامه اعتراضی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اظهارات موهن نسب به شورای نگهبان 
11-  نامه حمایتی و تقدی از آیت اهلل جنتی 

12- پیام تقدیر و تشکر از حضور در انتخابات با شکوه 7 اسفند 

مجموعه دیدار ها و نشست های خبری و هدایا 
1- هدیه تابلو دادگاه نمادین فاجعه منا به رییس جمهور 

2- رونمایی از منشور نظرات امام و رهبری پیرامون شورای نگهبان 
3- دیدار با سردار فدوی اهدای تقدیرنامه 

4- نشست خبری ویژه 13 آبان با حضور نمایندگان تشکل ها 
5- نشست خبری ویژه  IPC  با حضور جنبش عدالتخواه دانشجویی 

  انتخابات 
تشکیل کمیته معیار 

الف( رصد اوضاع سیاسی استان ها و دانشگاه ها
ب( ارسال کپسول های محتوایی به مسولین نواحی و معاونت بررسی تحلیل استان ها و شورای تبیین استان ها 

ج(  تولید کتب با محتوای ویژ انتخاب و ارسال به استان ها 
 )1- پرسـش هایی پیرامون شـورای نگهبان 2- خیانت در لباس خدمت 3- از توسـعه تعامل گرا تا عزت پاسپورتی 4- شاخص های یک 

نماینده تراز انقالب(
د( آغاز پویش دانشجویی کاندیدای اصلج 

ه( برگزاری نشست های تحلیلی ویژه دانشجویی در غرفه معیار در همایش حافظان انقالب  
ز( نشست بررسی روند بررسی صالحیت ها با حضور دکتر شیر محمدی در غرفه معیار

56
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با پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي ما شاهد به جریان افتادن 
خون جدیدي در رگ هاي حرکت مردم فلسطین در مبارزه علیه 
اشغالگری اسرائیل بودیم و در این راستا گروه هاي فلسطیني هم 
روحیه مضاعفي گرفتند و ما شاهد تشکیل جنبش جهاد اسالمي 
فلسطین و جنبش حماس هستیم. جریان مقاومت بعد از پیروزي 
انقالب اسالمي و به صورت اساسي از سال 1982 میالدي شکل 
گرفت و امروز مي بینیم که لبنان و فلسـطین و سـوریه در چه 
جایگاهي قرار دارند و توازن قدرت در منطقه به طور محسوس و 

قابل مالحظه ای تغییر کرده است. 
■■■

روابـط جمهوري اسـالمي ایـران با حماس روابطی اسـتراتژیک 
است و علتش هم کامال واضح و مشخص است. ما تنها کشوري 
هستیم در دنیا که قائل به آزادي کل سرزمین اشغالي فلسطین 
هسـتیم. جنبش حماس هم چنین موضعـي دارد. میثاق ملي 
حماس مي گوید آزادي کل فلسطین از بحر تا نحر. پس در یک 
مساله مهم استراتژیک با هم اشتراک نظر داریم. ضمن این که 
جنبش حماس، اسالمي است و ما هم اسالمي هستیم و اسالمي 
بودن نظام اقتضا می کند که با حرکت هاي اسالمي و کساني که 
مباني فکري آن ها اسـالم اسـت بهترین رابطه را داشته باشیم. 
بنابرایـن ما با حماس یک رابطه اسـتراتژیک و قـوی داریم و به 
حداقل بیش از 27 سـال قبل بر می گردد و ارتباط بسیار خوب 
و استراتژیک بین جمهوري اسالمي ایران و حماس برقرار شده 
و این روابط ادامه داشـته اسـت. بعد از آغاز بیداري اسـالمي در 
کشورهاي منطقه و توطئه بزرگي که براي هدف قرار دادن جبهه 
مقاومت و سـوریه صورت گرفت، رابطه بین جمهوري اسـالمي 
ایران و حماس دچار یک فراز و نشـیب هایي شـد. ما با حماس 
درباره سوریه داراي اختالف نظر بودیم. مدتي پس از آغاز بحران 

در سوریه و نوع و تفسیري که آن ها از بحران داشتند با دیدگاه 
ما متفاوت بود. گذشـت زمان و تحوالتی که در منطقه رخ داد، 
حقانیت دیدگاه جمموری اسالمی ایران را اثبات کرد. تروریسم 
تکفیري از کشورهاي مختلف جهان، با هدایت و مدیریت رژیم 
صهیونیستي پا به عرصه گذاشت تا جبهه مقاومت رادچار ضعف 
و نهایتـا اضمحـالل نمایـد. تضعیف نظام در سـوریه بـه عنوان 
نظامي که بیشـترین حمایت را در سـال هاي گذشـته از جبهه 
مقاومت داشـته، سـبب تضعیف مقاومت می شـد و این موضوع 
همواره توسـط ایران مورد تاکید قـرار می گرفت. ولي جا افتادن 
این موضوع براي حماس مخصوصا در ابتداي بحران سخت بود. 
اگرچه اخیرا شاهد تغییراتي در مواضع جنبش حماس هستیم. ما 
معتقد هستیم که این فراز و نشیب هایي که در ارتباط با حماس 
وجود داشته االن در حال پشت سر گذاشته شدن است و شاهد 
بهبودي روابط بیش از گذشته هستیم و مخصوصا در جنگ اخیر 
فلسطین و غزه هماهنگي جمهوري اسالمي ایران و جنبش هاي 

مبارز فلسطیني به ویژه حماس در صحنه منطقه تقویت شد.

■■■
مردم فلسطین مخصوصا بعد از این که حمایت جمهوري اسالمي 
ایران از مقاومت فلسـطین به صورت علني توسـط رهبر معظم 
انقالب بیان شد، دلبستگی بیشتری به ایران و رهبری پیدا کردند. 
بعد از اعالم صریح رهبر معظم انقالب و مواضع سایر مسئولین 
جمهوري اسالمي  به ویژه ریاست محترم جمهوری، شاهد بودیم 
که بخشـي از مردم فلسـطین که در اثر سانسور رسانه ای از این 
حمایت ها بي خبر بودند از این موضوع مطلع شـدند. آنها اطالع 
نداشتند که انقالب اسالمي تا چه حد از آنها حمایت مي کند و 
تصورشـان این بود که حمایت ما صرفا سیاسـي و سطحی و در 
قالب سـخنراني صورت می گیرد. اما بعد از اینکه مشـخص شد 

حمایت عملي از مردم فلسطین به طور عمده توسط جمهوري 
اسالمي صورت می گیرد، محبوبیت و جایگاه ایران در بین مردم 
فلسـطینی ده چنـدان شـد و از آن مرحلـه به بعد اسـت که ما 
مي بینیم که با چه عشق و چه شور و حالي از جمهوري اسالمي 

ایران و انقالب اسالمي صحبت مي کنند.

■■■
هدف از طرح این بحث که فلسطینی ها سنی و یا ناصبی هستند، 
چیزی جز اختالف در جامعه اسـالمی نیسـت. در مرحله کنوني 
خصوصا اسرائیلي ها این را مطرح مي کنند و همه باید بدانند که 
اصال بحثي که ما در منطقه و دنیا و در جهان اسـالم مشـاهده 
مي کنیم بحث شـیعه و سـني نیسـت. مروجان این فتنه سعي 
مي کنند روي این موضوع تمرکز کنند. واقعیت این است که در 
دنیـاي کنونـي و به ویژه در جهان اسـالم یک مجموعه اي به نام 
تروریسم هاي تکفیري وجود دارند. یعني گروه هاي افراطي که با 
اقدامات جنایتکارانه اي که تا به حال انجام دادند باعث شدند که 
دید بسیار منفي نسبت به اسالم و مسلمانان در سراسر جهان از 
سوي پیروان سایر ادیان آسماني صورت بگیرد. در حالیکه حقیقت 
مساله این است که یک طرف این مجموعه تروریست هاي تکفیري 
قرار دارند و در طرف مقابل آنها قرباني هاي تروریست تکفیري اعم 
از اهل سنت و شیعیان و مسیحیان و ادیان دیگر وجود دارند. آیا 
می توان گفت دعوا دعوای شیعه و سنی و مذهبی است؟ آیا این 
آدم کشی ها بخاطر دین و مذهب است؟کامال بدیهی است که دین 
و مذهب مستمسک سـوء استفاده گروه های مزبور قرار گرفته و 

هدف سلطه و حاکمیت بر سرزمین و اعمال قدرت است
 از خداوند منان برای روح آن مرحوم  

و همه جانباختگان فاجعه منا 
آمرزش و رحمت را مسئلت می نماییم

یکـی از خبرهای تلخ برای همـه هموطنان خصوصا تحریریه 
ماهنامه ۵۷ خبر درگذشت غضنفر رکن آبادی سفیر سابق 
ایران در لبنان بود. شـاید آبان ماه سال گذشته که در منزل 
او حاضر شـدیم و با او راجع به مسائل دنیای اسالم و مسئله فلسطین 
گفت و گو کردیم، هرگز تصور چنین روزی را هم نداشتیم که بخواهیم 
به خاطر نبودنش دسـت به قلم ببریم و برایش بنویسیم. غم نبودن 
 او آزاردهنـده اسـت؛ تـورق مصاحبـه اش و دیدن عکـس هایش... 
چه سـبک باالنه از بین ما پرکشید و به حتم اکنون روحش در آرامش 
است و روی لبانش لبخند. آنچه می خوانید بازخوانی گزیده مصاحبه 
۵۷ با این عزیز سفر کرده است که در ویژه نامه »رویش ریشه ها«ی 

این ماهنامه به چاپ رسیده است. 

خون انقالب اسالمی
 در رگ های  فلسطین

بازخوانی بخش هایی از مصاحبه 57 
با مرحوم غضنفر رکن آبادی
سفیر سابق ایران در لبنان
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نـوع نـگاه جامعه و نـگاه اقتصادی خانواده به فرزندانشـان و تبلیغاتی که وجود 
دارد، باعـث می شــود که همه اینها دسـت به دسـت هم دهنـد و دانش آموز 
را علـی رغـم میل باطنی به یک سـمت دیگر ببرند. یعنـی این فضایی که االن 
بـرای رشـته ریاضـی در جامعه ایجاد شـده اسـت، اگر بـرای علوم انسـانی هم 
ایجـاد شـود، طبیعتـا افراد بیشـتر به سـمت علوم انسـانی می رونـد. اما مردم 
دنبال این هسـتند که ببینند در جامعه »پرسـتیژ«برای کدام رشـته اسـت. در 
این حالت آموزش و پرورش در یک فشار سنگین خانواده قرار می گیرد. وقتی 
 اجتماع فشـار وارد کند، آموزش و پرورش هر چقدر هم مقابله کند، مجبور به

 عقب نشـینی خواهد شد.
)مصاحبه 57 با حمیدرضا حاجی بابایی در شماره »دانشجو«(

متاسفانه فضای آموزش و پرورش ما تحت الشعاع تبلیغات وسیع بخش خصوصی قرار گرفته 
است. آموزشگاه هایی در کشور درست شده اند که بی مبالغـه از یک وزارتخانه قوی تر عمل 
می کننـد. در امور مدارس ورود و دخالت می کنند و بعضا دانش آموزان را با رفتارهای غیر 
سالم تحت الشعاع قرار می دهند. خودشان از اول تعیین می کنند که چه رشـته ای خوب 
اسـت و چه رشته ای بد است و متاسفانه حتی شما اطالع دارید که بعضا تبلیغاتشان در صدا 
و سیما علی رغم میل باطنی آموزش و پرورش به واسطه پولی که می پردازند انجام می گیرد. 
پول های میلیاردی هم در آورند و شاید خیلی از مســئولین را با همان پول تحت الشعاع 
خودشان قرار می دهند. وقتی می خواهیم با آن ها برخورد کنیم، می بینیم ریشه از جاهایی 

درمی آورند که خطرناک و وحشـتناک است. این مسائل متاسفانه وجود دارد.

بعضی ها فکر می کنند علوم انسـانی یعنی اینکه ما به حوزه برویم تا بتوانیم قرآن و 
شـرعیات بخوانیم و به دیگران یاد بدهیم. ما االن هیچ گونه نیازی در حوزهها برای 
تدریس قرآن و شـرعیات نداریم. به اندازه کافی موجود اسـت. انبوه طالبی هسـتند 
که بعد از سـیکل تشـریف آوردند در حوزه و توانایی آموزش دیدن و در حد متعارف 
آموزش دادن آن را دارند. البتــه بعضیها هم فکــر میکنند که منظور مــا از هدایت 
به رشـته های علوم انسـانی این است که افراد پزشک یا دکترین ریاضـی را ببریـم 
آخوندی بخوانند بدون تبییـن ارتباط این دو موضوع برای اینکه بگویند حضرت آیت 
اهلل فالنی طبابت هم میکنــد! این بدترین نگاه اســت در بین نیاز بــه نگاه مدرن 
در حیطه ســنتها. این خیلی آینده ســیاهی دارد که مواجه شـویم بــا افرادی که 
متخصص پزشـکی اند و فقه و حـوزه را به نحو سنتی خواندهاند و نتوانسته اند رابطه 
ای میان تمدن جدید و آن چیزهای سـنتی برقرار کنند. شخصیت او، مثل آپارتمان 
است که در یک طبقه علوم فنی است و در یک طبقه علوم قرآنی، اینها مفید نیست.

اگر هدف از مهاجرت از دانشگاه به حوزه، اسـتخدام و سـربازی واینها باشد، آن یک حرف 

دیگری است. ولی اگر مهاجرتی که مد نظر ماست قرار است اتفاق بیفتد، باید دکتری 
را در دانشگاه داشته باشد و عالوه بر آن بیاید حوزه. اصال من کسی که مدرک دکتری 
دانشــگاهی را بـه عنوان دکتری دانشــگاهی ندارد، من موضوع تـالش او برای تئوری 
پردازی را انحراف فکری میدانم. ما یکی از چیزهایی که باید به مخاطبمان یاد بدهیم این 
است که اگر مجتهد نیست حق ندارد حرف بزند. باید به جاهل بگوییم که شـما در این 
شأن نیسـتی که حرف بزنی. فعال باید گوش بدهی. این خیلی مهم است. یکی از مسائل 
اساسی ما این است که افراد فضا را بیخودی شلوغ نکنند. اگر کسـی دکترای دانشـگاهی 
نگرفته اصال مــورد بحث ما نیست. هرکس میتواند لیسانس یا فوقی گرفته بعد بیاید 
حوزه و آخوند مرتبی شـود و توی مسـجدش قشنگ صحبت کند. بحث ما االن کوچ به 
علوم انسانی برای ساخت زیربنای تمدن اسالمی است. به منظور تولید ابن سیناهایی که 
در زمان حاضر ابن سـینا باشـند. اینکه چند تا بچه مذهبی از دانشگاه بیایند و وارد حوزه 

شوند، این اصال آن نتیجه ای را که باید درباره تمدن سازی بدهد، نمی دهد.
)مصاحبه 57 با دکتر عبدالصالح جعفری در شماره »دانشجو«(

اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که در انتخاب رشته سرگردان مانده اید و یا بعد از اتمام یک مقطع به 
فکر تغییر رشته افتاده اید، حتما شماره »دانشجو«ی ماهنامه 57 را مطالعه کنید. در این شماره سید نظام الدین 
موسوی برای ما از مطالبه گری دانشجویی می گوید و حمیدرضا حاجی بابایی هم از مافیای پشت پرده گاج و 
قلم چی و امثالهم. سید عباس نبوی هم ما را از علوم انسانی می ترساند و می گوید که هرکسی بخواهد بیاید 
علوم انسانی اولین کارش خواندن 200 کتاب در سال است! عبدالصالح جعفری هم که با صراحت رگ و ریشه 
دکترآیت اهلل ها را می زند! رضا سراج برایمان از باید و نبایدهای سازمان بسیج دانشجویی می گوید و کامران 

دانشجو هم پروپاقرص از ستاره دار کردن دانشجویان دفاع می کند!

اگر مجتهد نیستی حرف نزن!
دکترعبدالصالح جعفری
فعال سابق دانشجویی و مجتهد حوزه

مافیای میلیاردی موسسات کنکوری!
حمیدرضا حاجی بابایی

وزیر سابق آموزش و پرورش
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رسـانه های آمریکایی خیلی قوی اسـت. یک تفکر پشت 
سـرش و اتاق فکری هسـت و یـک برنامه ریـزی خیلی 
خوبـی بـرای مـدت طوالنی دارنـد. نه فقط بـرای امروز 
و فـردا. مثال یک روان شـناس دارند. یک جامعه شـناس 
دارند. کسـانی که تخصص دارند در سیاسـت آن کشور. 
مثال بی بی سـی فارسی نگاه می کند می بیند مردم ایران 
احساسـاتی اند، پـس متناسـب با ایـن خبـر را پرداخت 
می کنـد. مثـال مـردم اوکراینیـک جـور دیگری اند، پس 
طـور دیگـری پرداخـت می کنـد. مثـل یک بازی اسـت 
برایشـان و این هـا خیلـی خـوب بلدنـد بازی کننـد. اما 
بیشـتر خبر هایشـان دروغ اسـت. یا حداقل از یک زاویه 
اصـال صحت ندارند... این ها رسانه شـان اینقدر نفوذی و 
قوی اسـت که می تواننـد انقالب راه بیاندازند و کرده اند 
و سعی کردند 88 هم اینجا همین کار را بکنند و موفق 
هـم بودند تا حدی. اما جمهوری اسـالمی ایران طبیعی 
اسـت که االن فقط 35سال است شـکل گرفته و تجربه 

دارد. نـگاه نکنیم که تاریـخ و تمدن و غیره داریم. خب 
در آن زمـان اسـتقاللی نداشـته از خودش. ولـی آمریکا 

بیش از 200 سـال است حکومت دارد. 

■■■
فـرض کنیـد مثـال جنبـش 99 درصـد، وال اسـتریت، 
مـن اتفاقـا آنجـا بـودم و نزدیـک آن شـلوغی و صحبت 
می کـردم با آن هـا. پدرشـان را درآوردند. اینجـا بچه ها 
فکـر می کننـد آنجا خیلـی آزادند که جلوی کاخ سـفید 
می گوینـد مـرگ بر اوباما. گفتم بلـه می توانند. چون که 
یـک نفر همین طـوری جلوی سـاختمان می گذارند که 
فکـر می کننـد دیوانـه اسـت. البته آن یک نفر می شـود 
دو نفـر و آن دو نفـر می شـود 200 نفر. چـون در ظاهر 
می خواهند نشـان دهند آزادند، می گذارند کسی چیزی 
بگویـد. البتـه اگـر فکـر کننـد دارنـد موثـر می شـوند، 

پدرشان را درمی آوردند.
)از مصاحبه 57 با مرضیه هاشمی در شماره »کدخدای محتضر«(

سال گذشته یک نهاد اطالعاتي به نام »شوراي اطالعات ملي 
امریکا« یک گزارش با عنوان »روندهاي جهاني 2030« منتشر 
کـرد. در آنجـا بـه صراحت گفتند که در سـال 2030 ما هیچ 
کشور هژمونی در دنیا نخواهیم داشت.  یعنی می گویند که ما 
نیسـتیم ، کشـور دیگری هم با این عنوان نیست. البته این که 
کشور دیگری نیست، جای بحث دارد. اما اینکه آمریکا نیست، 
درست است و خودشان هم ادعا می کنند. این ضعف ها از ابتدا 
وجود داشت و اآلن هم وجود دارد و خودشان اعتراف مي کنند 
که سیستم دنیا در حال عوض شدن است. آن بحثی که رهبر 
معظـم انقـالب با عنوان پیچ بـزرگ تاریخی مطـرح کردند را 
غربی ها هم می گویند و فهمیده اند که آمریکا دچار افول بزرگی 
شـده است. توانمندي و نبوغ حضرت امام این بود که در سال 
57 و قبل از 57 این نکته را متوجه شـده بود که نظام رقیب 
قابل شکست است. اآلن که سي و پنج سال از انقالب اسالمي 
مي گـذرد، تفکـری در داخـل داریم که فکر مي کننـد آمریکا 
کدخدا است و براي اینکه بتوانیم زندگي کنیم، باید زیر پرچم 

آمریکا برویم و بدون او نمي شود زندگي کرد. 

بعضـي در داخل کشـور فکـر کردند جنبش وال اسـتریت در 
اثر دغدغه های اقتصادي بوده اسـت. بله! قسمتی از آن در اثر 
نابسامانی های اقتصادی بود. ولي آمریکا سال 2008 هم بحران 
اقتصادی داشـت. ولی چرا این جنبش آن زمان اتفاق نیفتاد؟ 
بعد از اتفاقي که در کشورهای اسالمی افتاد، ما شاهد اعتراض 
مردم آمریکا بودیم که متأثر از اتفاقاتي بود که در حوزه بیداري 
اسـالمي به وقوع پیوسـت. دولت آمریکا در مصر و کشورهاي 
دیگري که بیداري اتفاق افتاد، بعد از مدت کوتاهي شـروع به 
مقابلـه کـرد و در مصر کودتـا و مردم خودش را هم سـرکوب 
کرد. آمریکایي ها در مرحله سرکوب اجتماعي رتبه یک را دارند. 
خیلي از نهادهاي اطالعاتي امنیتي کشـورها مانند سـاواک را 
آمریکایي ها آموزش دادند. با همه سرکوب هایي که در آمریکا 
صـورت گرفت، اما هنـوز هم دغدغه مردم وجـود دارد و تمام 
نشده است. ولی چون دولت آمریکا اجازه نداده و سرکوب کرده 
است، مردم سکوت کرده اند. اما مشکالت همچنان وجود دارد.

)از مصاحبه 57 با فواد ایزدیدر شماره »کدخدای محتضر«(

تحریریه 57 با روزنامه جوان درسال 94 دست 
بـه دسـت هم داده انـد و ویژه نامـه »کدخدای 
محتضـر« را درباره افـول آمریکا تهیه کرده اند.

 در بعـد اقتصادی پای حرف هـای ابراهیم رزاقی 
نشسـتیم کـه معتقد اسـت آمریـکا قرار اسـت 
از بمـب اتـم بـرای نجـات اقتصاد خود اسـتفاده 
کند! سـعید لیالز هم نگاهی به رونـد رو به افول 
اقتصاد آمریکا دارد. حشـمت اهلل فالحت پیشه و 
شهریار زرشناس -که مثل همیشه ما را میهمان 
نگاه جامعه شناسـانه و فلسفی اش کرد- در بعد 
اندیشـه افول آمریکا را بررسـی می کنند و  پیام 
فضلی نژاد از پایان گرفتن قرن در آمریکا حرف 
می زند. محمد مرندی، مصطفی کواکبیان و پیام 
فضلی نژاد هم می خواهند با سند و مدرک ثابت 
کنند که در بعد سیاسـت آمریـکا روزهای آخر 
عمر خود را می گذراند. »رندی شورت« کشیش 
سیاهپوست آمریکایی به همراه مرضیه هاشمی 
و فریده معتکف، کسـانی هسـتند که سال ها در 
آمریکا زیست کرده اند و نگاهی جدید از حقیقت 
جامعه امریکا به ما دادند. در نهایت فواد ایزادی، 
حسن عابدینی و بیژن نوباوه هم برای ما از مافیای 

رسانه های آمریکایی در دنیا صحبت کردند. 

بعضی فکر می کنند
 آمریکا کدخداست!
فواد ایزدی
کارشناس مسائل آمریکا

رسانه های غربی می توانند
 انقالب راه بیندازند!

مرضیه هاشمی
مجری کارشناس آمریکایی تبار پرس تی وی
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در این شماره که نام آن را »قشر خاکستری« گذاشتیم و در تابستان امسال منتشر شد، می خواستیم با 
هم یک فنجان چای میل کنیم که با قند اخالق تشـکیالتی شـیرین شـده باشد! آیت اهلل محمدعلی جاودان 
در این شـماره اسـتاد اخالق ماسـت و حجت االسـالم نظافت هم برای ما قدری مباحث اخالقی را سـاده 
تر و کاربردی تر مطرح می کند. علیرضا زاکانی از فعالیت سیاسـی و نسـبت آن با فعالیت تشـکیالتی می 
گوید و حسین یکتا هم با آن کلمات دل نیشنش می خواهد کاری کند که تشکیالت ما بوی فرهنگ جبهه 
ها را به خود بگیرد. این مصاحبه ها به همراه کلی یادداشت و مصاحبه دیگر را می توانید در این شماره 
مطالعه کنید تا بدانید چطور باید با قشـر دانشـجویی که گوشـه ای مانده و خود را وارد گود نمی کنند، 
رفتار کنید! این شماره یکی از »تاپ« ترین شماره های 57 است که برخی از مهم ترین نیازهای تشکیالتی 

شما را برآورده کرده است!

مطالبـه اصـول از دسـتگاه هـای مختلـف خود جزئـی از مصلحت اسـت. یعنی 
اصـاًل مصلحت کشـور این اسـت که تشـکل های دانشـجویی اجـرای اصول را 
مطالبـه کننـد. برخـی اوقات ما یـک مصلحت های خودسـاخته ای داریم. این 
اشـتباه اسـت. منتهی چیزی که باعث می شـود ما نتوانیم مطالبه گری کنیم 
یـک دلیل دارد که آن مطالبه گری اشـتباه اسـت. مثـل همین حادثه ورود به 
سـفارت انگلیس و تسـخیر آن که مطالبه گری اشـتباه و غلط و مسیر نادرست 
اسـت. ایـن مسـئله باعـث می شـود کـه راه مطالبه گـری در نهاد هـای دیگر 
هم بسـته شـود و اتفاقاً ایـن بهترین کمک بـه تثبیت موقعیـت محافظه کارها 
اسـت. یعنـی محافظه کارها از خدایشـان اسـت که جنبش هـای مطالبه گر و 
عدالتخواه در مطالبه گری شـان یک اشـتباهی کنند و آن را به پیراهن عثمان 

تبدیـل کنند و دیگر نگذارند کـه مطالبه گری کنند. 

■■■
جنـس مطالبـه گـری کـه جنبش دانشـجویی می کنـد با جنـس مطالبه گری 
کـه مثـاًل دسـتگاه قضـا یـا پلیس می کند بـا هم متفاوت اسـت. دسـتگاه قضا 

مجـازات مـی کند ولی جنبش دانشـجویی حق مجازات نـدارد و حق مطالبه و 
وظیفـه گفتمان سـازی دارد. دیگر اینکـه باید جنس مطالبه گری دانشـجویی 
را بشناسـیم. عرض کردم تصمیم سـازی به جای تصمیم گیری اسـت. گفتمان 
سـازی بـه جای قضاوت اسـت. نقد کردن بـه جای مجازات کردن اسـت. اینها 
ابزار مطالبه گری جنبش دانشـجویی اسـت که اگر از این ابزار درست استفاده 
نشـود، راه مطالبـه گـری را هـم بـرای خودمان و هـم برای دیگر تشـکل های 

انقالب مسـدود می کنیم.

■■■
وقتی ما مرجع اندیشه ای درستی نداشته باشیم مثاًل در انتخابات ها کل اندیشه و 
الگوی عمل سیاسـی ما می شـود یک سـایت و تفکرمان بشود سایت و روزنامه ای! 
وقتی که سایتی بشود بعد هم می شود سطحی و بعد از آن کشیده می شود به بی 
اخالقی های سیاسی و... . واقع این است که ما باید از االن در منبع اندیشه سیاسی 

مان حتماً اندیشه های سیاسی امام و مقام معظم رهبری را بازخوانی کنیم.
)مصاحبه 57 با رامین شمسایی در شماره »قشر خاکستری«(

راه مطالبه گری را مسدود نکنیم
رامین شمسایی

دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی
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واژه خوابـگاه اصال عنوان گذاری خوبی برای این مکان 
نیسـت. خوابگاه یک محل زندگی اسـت با همه مسائل 
ریز و درشتی که برای یک زندگی وجود دارد. دانشجو 
بـرای مدت زمانی موقـت، مکان زندگی خـود را تغییر 
داده و از خانه خودشان به خوابگاه هجرت کرده است. 
مگـر ما بـه خانه می گوییم خوابگاه کـه حاال اینجا هم 
بخواهیـم از ایـن واژه اسـتفاده کنیـم؟ زندگی که فقط 
خواب نیسـت. ما در این مکان که اسـمش را به اشتباه 
خوابـگاه گذاشـته اند، داریم زندگی مـی کنیم. زندگی 
مجموعـه ای از کارهـا، رفتارهـا، حـرف هـا، عبـادات، 
تـالش هـای علمی، اقتصادی و غیره اسـت و دانشـجو 
هـم بایـد در این زمینه ها فعال باشـد. ولی وقتی اسـم 
جایـی شـد خوابگاه، خود به خود بـه آدم این تلقین را 
مـی کنـد که تالش هـای دیگـر، خیلی نسـبتی با این 

محیـط ندارد و به فـرد حالت انفعال و یک جانبه بودن 
مـی دهـد. بـه نظـر من تصویـر اولیـه ای که ایـن واژه 
بـه انسـان می دهـد، یک تصویر منفی اسـت کـه تاثیر 
منفـی خـودش را هـم دارد؛ انـگار که یک جـای راکد 

قرار است باشد. 

■■■
دانشـجو در هـر شـهری کـه خوابگاه مـی گیـرد، باید با 
جامعه آن شهر هم ارتباط پیوستاری داشته باشد. ارتباط 
پیوسـتاری یعنی ارتباطش با نهادها و جامعه آن شـهر را 
طـوری رقـم بزند که انگار در شـهر خودش قـرار دارد. با 
مسـاجد آن شـهر، موسـات، نهادها، پارک ها و آدم های 
آن شهر ارتباط بگیرد. اینطوری نباشد که در یک محیط 

منفعل به نام خوابگاه خودش را محصور و محدود کند.
)مصاحبه 57 با دکتر برجعلی در شماره »بیدارگاه«(

االن در عـرف رایـج خانم ها مـی بینید که می گویند: این 
چـادر مـن مجلسـی یا چادر طـرح دار و مـدل دار و گران 
قیمت است! گاهی قیمت آن تا ده برابر قیمت عادی است! 
بـا ایـن نوع نـگاه خـاص، تلقی او این اسـت کـه چون آن 
فرد غیر مذهبی که بی حجاب یا بدحجاب اسـت بیش از 
من دیده می شـود و من دیده نمی شـوم، پس باید چادر 
آنچنانـی داشـته باشـم که فکـر نکنند من نسـبت به آنها 
کمبـود دارم! ایـن فـرد در حقیقـت در درون خود به یک 
بـازی ذهنـی و روانی دچار شـده اسـت. خانمـی به همراه 
دختـر خانمـش و خانم دیگر بـه همراه آقاپسرشـان برای 

مشـاوره ازدواج به من مراجعه کـرده بودند. خانواده دختر 
خانم درون مایه نگاه اشـرافی داشـتند. مـن وقتی از مادر 
پرسـیدم شما برای دختر خانم تان چه می کنید؟ گفتند: 
»مـا در اقوام مان خیلی خانواده های غیر مذهبی داریم و 
مـا جزء معدود خانواده های خیلی مذهبی هسـتیم. برای 
اینکـه مبـادا دخترم جلوی آنهـا کم بیاورد، مثـاًل وقتی با 
هـم به بازار می رویم یکباره می گویم سـی عدد روسـری 
 بخرد!« این نماد آن خودکم بینی است. زیرا حس می کند 

جلوه گری اش کم شده است.
)مصاحبه 57 با دکتر نیلچی زاده در شماره »بیدارگاه«(

اگر خوابگاهی هسـتید و اگر حتی خوابگاهی هم 
نیستید بر شما واجب است این شماره را بخوانید؛ 
آن هـم نه واجـب کفایی که واجـب عینی! دکتر 
برجعلی برای ما از روانشناسی خوابگاه می گوید 
واینکه چطـور از فرصت کوتـاه خوابگاهی بودن 
که مثل برق و باد می گذرد، بیشترین استفاده را 
بکنیم. حجت االسالم سیدمهدی قانع هم می گوید 
قرار نیست همیشه امر به معروفتان را در بوق و 
کرنا کنید! البته شماره »بیدارگاه« به همین جا ختم 
نمی شود؛ استاد بهرام پور و خانم نیلچی زاده برای 
ما از اشرافیت ریش دارها و چادری ها چیزهایی 
می گویند که با خواندنشـان اگر شاخ درنیاورید 
هنر کرده اید! دکتر کدخدایی سـخنگوی سـابق 
شورای نگهبان هم که از گیرنیامدنی های روزگار 
بـود باالخره در این شـماره به ما وقت مصاحبه 
داد و برایمـان از آنچه در پشـت پرده شـورای 
نگهبان مـی گذرد خبـر داد. نظارت اسـتصوابی 
ویژه نامه شورای نگهبان یکی از ویژه پرونده های 
بسـیار مهم 57 در سال جاری بود.پرونده جالبی 
هـم دربـاره نماز جمعه در این شـماره داشـتیم 
که بهتر اسـت برویـد و خودتـان بخوانید! فقط 
سربسته می گوییم که آیت اهلل حائری شیرازی 
با آن لهجه شیرین شیرازی اش برای شما حرف 
 های خیلی مهمی  دارد! البته برای دسـت گرمی

 مصاحبـه هایی هم با الهه کوالیـی، احمد توکلی، 
محمدخان غرضی داریم که دیگر گفتن ندارد!

بعضی  افراد
خودکم بینی دارند!
فروغ نیلچی زاده
کارشناس امور بانوان

زندگی که فقط خواب نیست!
احمد برجعلی

روانشناس
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تأسـفی که میخورم این اسـت کـه تقریباً بعد از مجلس سـوم، تحکیم 
وحدت را وارد بازی رقابتهای سیاسـی کشـاندند. در حالی که ما قبل از 
آن نیز این بحث را داشتیم که تمام هویت جریان دانشجویی به هویت 
فکری آن اسـت. به هویت ارزشـی آن اسـت. به هویت آرمانی آن است. 
نه اینکه بخواهد مستقیم وارد رقابتهای سیاسی بشود. اشکالی ندارد که 
یک جریان دانشجویی نیروهایی را آماده کند و وارد جریان سیاسی کند. 
اما نه اینکه فضای سیاسی را در دستور کار خود و پیاده نظام نیروهای 
خود قرار بدهد که این کار را کردند. متاسفانه این اتفاق از مجلس سوم 

به بعد به وقوع پیوست و انشقاقها و ناتوانیها به وجود آمد.
)مصاحبه 57 با سیدعباس نبوی در شماره »تحکیم قدرت«(

یـک عـده تصـور می کنند که برجام به نفع مملکت اسـت و یک عده تصور می کنند به ضرر 
مملکت اسـت و در هر دو هم آدم هایی را ما داریم که صد در صد والیی هسـتند و اگر مقام 
معظم رهبری اشـاره بفرمایند اینها جان می دهند و هر دو طیف را هم میشناسـید. دو نظر 
کارشناسی است و هیچ مشکلی هم ندارد و میتوانند دو نظر مخالف داشته باشند. مقام معظم 
رهبری میفرمایند درباره برجام بنشینید و با هم بحث کنید و در دانشگاه ها سمینار بگذارید و 
مناظره کنید و اال یک جاهایی مثالً فرض کنید العیاذ باهلل یک نفر می خواهد درباره اصالت قرآن 
بحث کند که در حوزههای علمیه هم درباره آن بحث میکنند و یا در حوزه علمیه  درباره اینکه 
قرآن تحریف شده است یا نشده هم بحث میکنند که حتی در حوزه های علمیه درباره اینها هم 
بحث می کنند که هیچ اشکالی ندارد ولی در افکار عمومی و رسانه ها نمی شود آنجا بحث کرد.

)مصاحبه 57 با دکتر باهنر در شماره »نفوذ موریانه ای«(

»تحکیم قدرت« دربست به دفتر تحکیم وحدت سابق و اتفاقاتی که برایش از نخستین سال های شکل گیری 
تا دوران فروپاشی افتاده پرداخت. محمدرضا مخبر دزفولی، سیدعباس نبوی و ابراهیم اصغرزاده هم در این 
شماره حضور داشتند. البته این شماره پرونده دیگری هم درباره خط راستین پیامبر و کسانی که می خواستند آن 
را به انحراف بکشند، در دل خود  داشت. این پرونده در واقع تطابقی بین تحریف کنندگان خط پیامبر و تحریف 
کنندگان خط راسـتین انقالب اسـالمی اسـت که حجت االسالم لیالی، دکتر سنگری و دکتر رجبی دوانی زحمت 

تبیینش را برای ما کشیدند. 

تشکیالت در روزهای انتخابات رنگ دیگری به خود می گیرند. 
اصال گویی بهار تشـکل ها ایام فعالیت های سیاسـی خصوصا ایام 
انتخابات است؛ محمدرضا باهنر در این شماره به ما یاد داد چطور 
البی گر خوبی باشیم! عبداهلل گنجی هم از نظام پارلمانی و بایسته 
های آن گفت. در ویژه نامه »نفوذ موریانه ای« نگاهی به تاریخچه 
نفوذ در مجالس پیشین داشته ایم. ضمن اینکه اینفوگرافیک ها و 
یادداشـت های خوبی هم دربـاره این موضوع برایتـان تدارک 
دیده شـده است! بحث اصالحات و اصولگرایی هم که اصال انگار 
پای ثابت همه بحث هاست و بدون آن محفل آدم بی رونق می 
ماند. دکتر مومنی راد هم حقوقدان این شماره است که قانون 

»اموالتان را از کجا آورده اید« را برای ما برررسی می کند!

فضای تحکیم را پیاده نظام
 نیروهای خود کردند

سیدعباس نبوی
از موسسین دفتر تحکیم وحدت

در رسانه ها نمی شود بحث کرد
محمدرضا باهنر
نماینده مجلس

مداخله دفتر تحکیم و انتظاراتش از سهم گرفتن در امور حاکمیتی و مدیریتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 
اشتباه بود. واقعیت این است در دهه 60 جناح راست سنتی کمترین پایگاه اجتماعی در محیطهای دانشجویی، 
دانشگاهی و علمی و بیشترین قدرت را در حوزههای سنتی و انتصابی در اختیار داشت حتی در ایام استقرار 
دولت موسوی مراکز اقتصادی و فرهنگی مهمی در اختیار آنان بود همین بی عدالتی در پذیرش مسئولیت 
فرصت را برای یکه تازی، عمل زدگی و تندروی دانشـجویان تحکیمی فراهم میسـاخت. از اشـتباهات دفتر 
تحکیم این بود که هر گونه منطق و روش میانه روانه را معادل سازشکاری، فرصت طلبی و اپورتونیسم ارزیابی 
میکرد و به همین دلیل در رومانتیسیسم مساوات طلبانه، برابری خواهانه و احساسی خود گرفتار شده بود. 
البته دفتر در دهه 70 دچار دگردیسی در گفتمان شد و پرچم عدالت خواهی را به رقبای راست خود سپرد.

)مصاحبه 57 با ابراهیم اصغرزادهدر شماره »تحکیم قدرت«(

سهم خواهی تحکیم
 اشتباه بود
ابراهیم اصغرزاده
از موسسین دفتر تحکیم وحدت
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میالدخان فکر می کنم رسما شهرت شما از جایی شروع شد که آن دوبیتی 
»از آخر مجلس شهدا را چیدند« را حضرت آقا با گریه خواندند. یک جایی هم آقا 

شما را با اسم کوچکتان خطاب کردند. آن موقع چه حسی داشتید؟ 
آن لطف حضرت آقا بود و این وظیفه ما را سنگین تر می کند. این مسئله نشان می دهد 
که جایگاه ما بیشتر از قبل مهم شده است و ما باید مواظب باشیم تا ارزش آن را به همین 

صورت نگه داریم  و خدای ناکرده خطایی از ما سر نزند. 

امسال اوضاع شعر چطور بود؟ 
در حوزه شعر تولید انبوه و اینکه هرکسی توان انتشار کتاب شعر را صرفا با پرداخت مبلغ 
چاپ دارد، این ارزش کتاب های شعر را پایین می آورد و کتاب های خوب شعر در بین 
این انبوه کتاب ها گم شده اند. پیشنهادم این است که وزارت ارشاد کارگروهی حداقل دو 
سه نفره داشته باشد که قبل از چاپ، شعرها را از نظر فنی هم بررسی کنند و کتاب هایی 

که زیر استانداردهای الزم ادبی هستند در حوزه شعر منتظر نشوند. 
حرف شما درست است. اما فکر نمی کنید این کار ممکن است سلیقه ها را هم 

وارد کار کند و کال فضا برای کار هنری در حزه شعر محدود شود؟ 
نه. منظورم از نظارت قبل از چاپ نظارت روی نکات حداقلی است. مثال تاسف بار است که 
بعضی اشعار در قالب شعر کالسیک و تحت همین عنوان چاپ می شوند ولی حتی قافیه 
و ردیف درست و حسابی هم ندارند. از این جهت گفتم که یک نظارت حداقلی باشد تا این 
موارد را تشخیص دهد. تقریبا در حوزه شعر سالی 2000 مجموعه شعری چاپ می شود 
که شاید بتوان گفت 1900 تای آن از نظر کیفیت شعری زیرمتوسط است. االن وضعیت 
طوری است که شما اگر شاعر هم نباشید و صرفا سیاه قلمی نوشته باشید، می توانید با 
پرداخت حدود 2 میلیون تومان یک مجموعه شـعر چاپ کنید و شـاعر صاحب عنوان 
شناخته شوید و این درست نیست. بعضی از افراد از همین راه به شهرت می رسند و از 
همین شهرت سوء استفاده می کنند. بنابراین فکر می کنم این نظارت حداقلی الزم است.

اسماعیل امینی
شاعر و طنزپرداز

میالد عرفان پور
شاعر

بهار و نوروز از نظر یک هنرمند چگونه است؟ 
بهار دو خاصیت مهم دارد؛ یک خاصیتش این است که آدم ها 
بیشتر به هم نزدیک می شوند و مشغله هایشان را حتی برای 
چند روزی کنار می گذارند و زمانی را با هم سپری می کنند. 
آدم ها وقتی با هم باشند، بیشتر از هم شناخت پیدا می کنند 
و مشکالتی که در اثر ندیدن همدیگر به جود می آید، از بین 
می رود. خاصیت دوم هم این اسـت که اصال بیشـتر با هم و 
با جامعه آشنا می شویم! اشتغاالت روزمره ما متاسفانه اجازه 
نمـی دهد که با افراد عادی و دوسـتان خیلی ارتباط داشـته 
باشیم. این مسئله با افزایش سن و با بیشتر شدن مسئولیت 

آدم ها پررنگ تر می شود.

از رفاقتتان با قیصر امین پور برایمان بگویید؟
از قیصر همین را می گویم که تمام شعر و شاعری را می شد 
در او جسـتجو کرد. اینطور نبود که فقط شـعر خوب بگوید 
و شـخصیتش از شـعرهایش جدا باشـد. شـخصیت او همان 
شـعرهایش بود و شـعرهایش هم همان شخصیت او. بعضی 
از کسـانی که امروز قیصر را به نفع خود تفسـیر می کنند در 
واقع دارند به او ظلم می کنند. قیصر آدمی نبود که در دسته 
بندی های سیاسی محدود شود. نگاه سیاسی داشتن به آدم 
ها باعث می شود که ما آنها را با خط کش هایی که خودمان 
از پیـش خودمان سـاخته ایم متر کنیـم و در قالب هایی که 
خودمان سـاخته ایم محدود کنیم. بعضـی مطبوعات درباره 
قیصـر این طـور چاپ کردند که شـاعری بود کـه در مواضع 
انقالبی خود تجدیدنظر کرد! در حالی که واقعا اینگونه نبود؛ 
قیصـر انقالبـی بـود و خود را متعهد به انقالب می دانسـت و 
اتفاقـا اگـر هم نقـدی می کرد بـه خاطر این بود که مسـائل 

انقـالب برایـش مهم اسـت. منتهی آدم هایـی که فقط بلدند 
نگاه سیاسـی داشته باشند، همیشه می خواهند افراد را برای 
منافع خود مصادره کنند. قیصر بیشتر یک آدم فرهنگی بود 
تا سیاسی و برای همین هم خیلی خود را درگیر این حاشیه 
ها نمی کرد و اگر حرفی را پشـت سـر او می زدند، شـتابزده 
پاسخ نمی داد؛ بلکه صبر می کرد تا موقعیتی که فراهم شد 
حرف خودش را بزند. من با قیصر خیلی رفیق بودم. اصال جزو 
اولین نفراتی بودم که متوجه شد برای قیصر اتفاقی افتاده و در 
بیمارستان است. نصف شب با من تماس گرفتند و گفتند که 
در بیمارستان است. من آن شب خیلی ناراحت بودم. قیصر در 

بین مردم بود و درد آنها را می فهمید.

فکر می کنید چرا برخی هنرمندان خود را از مردم دور 
می کنند و در فضای متوهم خود به سر می برند؟

متاسفانه کمتر پیش می آید که هنرمندان ما آن بخش واقعی 
زندگی مردم را ببینند. چون با رسانه ها در ارتباطند و مصالح 
خود را فقط از رسـانه ها می گیرند، غالبا فقط یا بخش سـیاه 
را می بینند یا بخش سفید را؛ در نتیجه چون از مردم جامعه 
خـود فاصلـه گرفته اند مالکی برای تمییز و تشـخیص اینکه 
 واقعیت چیسـت، ندارند. اصال از پشـت شیشـه رسـانه آنچه 
می بینیم قابل اعتماد نیست. حداقل اگر چیزی تحریف نشده 
باشـد، قاب بندی شده است. دشـمنان ما معموال قاب رسانه 
های خود را روی زباله دانی ها و نقط سیاه می بندند و فقط 
قصـد تخریب دارند؛ از این طرف هم گاهی خود ما فقط قاب 
دوربینمـان را روی خوبـی ها و نقاط مثبت می بندیم و نقاط 
ضعف خود را فراموش می کنیم. بین این قاب سفید و آن قاب 

سیاه مسائلی وجود دارد که همان واقعیت است. 

فکر می کنید مهم ترین معضل هنر ما چیسـت و 
چگونه می توان این حوزه را بیشتر مردمی کرد؟

 ببینیـد هنرمند باید در بین مـردم زندگی کند؛ من معموال 
خـودم خیلـی از جاها را پیاده، با اتوبوس و یا با مترو می روم. 
بـرای اینکـه از نزدیک ببینم مردم چگونـه زندگی می کنند؛ 
احواالتشان چطوری است. اصال بخش مهمی ازمصالح شعری 
من به عنوان یک طنزپرداز از اجتماع نشأت می گیرد؛ اگر در 
بیـن مـردم زندگی نکنیم که نمی توانیم اصال  یک اثر هنری 

تولید کنیم. 
یکی از عیب های بزرگی که مسئولین ما دارند این است که به 
دالیل مختلف از جمله اشتغاالت زیاد و مسائل امنیتی مقتضی 
نمی توانند آن طور که باید البه الی مردم زندگی کنند. مثال 
شما هیچ وقت نمی بینید که یک وزیر مترو سوار شود و وقتی 
که وزیر می شـود، حتی ماشـینش را هم دیگر خودش پارک 
نمی کند! چنین مسئولی کمتر با مشکالت مردم آشناست و 
وقتی به یک جای شلوغی می رود چون همه راه ها را برایش 
باز می کنند، دیگر متوجه نمی شود که مشکالت واقعی مردم 
چیسـت. هیچ گاه خودش سـوپرمارکت نمی رود که بخواهد 
جنسـی را بخرد؛ طبیعی اسـت که چنین مسـئولی درکی از 
خرید و مشکالت آن ندارد. شاعر و نویسنده باید قاطی زندگی 
مردم شود و این مسئله واقعا برای این طیف اهمیت دارد. به 
خاطر همین است که شما می بینید هنرمندانی که از کشور 
خارج می شوند بعد از مدتی دیگر حرفی برای گفتن ندارند و 
اگر هم دارند، حرفشان به درد جامعه ایرانی که در فضای ایران 

زیست می کنند، نمی خورد. 
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در سالی که گذشت وضعیت انتشارات سوره مهر را چطور ارزیابی 
می کنید؟ اقبال به کتاب ها نسبت به قبل بیشتر شده یا کمتر؟ 

الحمدهلل اقبال ها خوب اسـت. رویکرد انتشـارات سـوره مهر بیشـتر به سـمت 
تالیـف اسـت تا ترجمه. برای همیـن هم با وجود وضعیـت اقتصادی نه چندان 
مناسـبی کـه داریـم، بازهم سـعی کـرده ایم تا از نویسـندگان داخلـی حمایت 
کنیـم و در زمینـه تالیف قدم هـای خوبی برداریم. البته همان طور که گفتم با 
مشـکالت مالـی و اقتصادی روبرو هسـتیم که برای همیـن گاهی پرداخت حق 

التالیف ها با تاخیر انجام می شـود. 

مگر حوزه هنری از شما حمایت نمی کند؟
حـوزه همیشـه در کنـار ما بوده اسـت؛ اما بایـد اعتراف کرد کـه واقعا وضعیت 
 آن گونه که از بیرون دیده می شـود نیسـت و در حمایت های حوزه هنری به 

گونه ای نیسـت که بتوان روی آن حسـاب ویژه ای باز کرد. 

شـما در تولید محتوا و تالیف کتاب بیشتر به ذائقه مخاطبان توجه می 
کنید یا رسالت های فرهنگی و ارزشی؟

ببینید؛ مطالعه سه مرحله را پشت سر می گذارد تا تبدیل به عادت شود. یکی 
از این سـه مرحله تحریک اسـت. ما کتاب هایمان در طول سـال های گذشـته 
ذائقـه مخاطبـان جدید و ذائقـه مخاطبان قدیمی را تحریک کـرده و بعد رفته 
رفتـه محتـوای ایـن کتاب هـا مورد عالقـه مخاطبان قـرار گرفته اسـت. یعنی 
مرحله دوم را هم طی کردیم و االن برای بعضی از مخاطبان ما خواندن کتاب 
هـای ما تبدیل به عادت شـده اسـت. عادت نه به معنای منفـی؛ یعنی نهادینه 

شـدنی که پس از انتخاب آگاهانه به وجود آمده است. 
 مـا همـه مخاطبـان خود را سـعی مـی کنیم نگه داریـم. یعنی از طرفی سـعی 
می کنیم برای مخاطبان قدیمی مان طوری برنامه ریزی کنیم که ارتباطشـان 
بـا مجموعـه حفـظ شـود و از طرف دیگر هم سـعی می کنیم دامنـه مخاطبان 
جدیدمـان را روز بـه روز بیشـتر توسـعه دهیـم. ایـن چرخه االن تقریبا شـکل 
گرفته اسـت.معموال کسـانی که کتاب های انتشـارات سـوره مهر را می خرند، 
 اکثرشـان کتـاب هایشـان را از قبـل انتخـاب کـرده انـد و هدفمنـد خریداری 

می کنند. 

پر فروش کتاب هایتان در این سـالی که گذشت چه بوده است؟ 
در حوزه شعر و ادبیات عنوان پر فروش ترین کتاب های ما را کتاب های آقای 
فاضـل نظـری و کتـاب های طنز آقـای ناصر فیض به خـود اختصاص داده اند. 
بعـد از اینهـا در حوزه ادبیات داسـتانی رمان های دفاع مقـدس جزو پرفروش 

ترین کتاب ها بوده اند. 

آقای امیرخانی هنوز هم مشغول نوشتن هستید؟ از کار تازه 
چه خبر؟ 

بلـه. در حـال کار روی یـک کتـاب جدید هسـتم که انشـاهلل امیدوارم تا 
سال آینده برسد.

این کار هم مانند کار قبلی تاریخی است؟
نه اتفاقا این کار اصال تاریخی نیسـت و کامال مطابق با مسـائل روز است.

پس باید منتظر یک کار جذاب از شـما باشـیم! حاال اسمش را به 
ما نمی گویید؟

هنـوز به جمع بندی نهایی درباره اسـمش نرسـیده ام. انشـاهلل به نتیجه 
که رسیدم اعالم می کنم! 

وضعیت کتاب های قبلی چطور اسـت؟ هنوز هم از آنها استقبال 
می شود؟ 

بله. شـکر خدا بد نیسـت. »مِن او« به زبان روسـی ترجمه شـده اسـت. 
همین کتاب البته به زبان عربی هم ترجمه شده ولی هنوز اتفاق خاصی 
برایش نیفتاده اسـت. »جانستان کابلستان« هم به انگلیسی ترجمه شده 
و بـرای ایـن مرد هم اتفـاق خاصی هنوز نیفتاده اسـت. منظورم از اتفاق 
خاص این است که هنوز به مرحله چاپ نرسیده است و فقط کار ترجمه 
آن پایان یافته اسـت. »ارمیا« هم به ترکی و اسـتانبولی ترجمه شـده که 

الحمدهلل به مرحله چاپ هم رسـیده است. 

محمد حمزه زاده
مسئول انتشارات سوره مهر

رضا امیرخانی
نویسنده

گپ عیدانه
مصاحبه های کوتاه با شخصیت های فرهنگی هنری
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مجموعه کالک با هدف ثبت تجربیات بسـیج دانشجویی و 
ایجاد حرکتی رو به رشد در مجموعه های دانشجویی ذیل 
قرارگاه باقری آغاز به کار نمود. ماجرا از آنجا آغاز شد که در 
مجموعه های دانشجویی به علت سیال بودن منابع انسانی 
چرخ همواره و پی در پی از نو اختراع می شد! مجموعه ای 
وارد دانشگاه می شدند چند سال زحمت می کشیدند چرخ 
را اختـراع می کردند و دوبـاره دوره بعد، نیرو های جدید و 
همـان ماجرای تکراری اختـراع چرخ. بد تر از همه این بود 
که مشکل فقط در اختراع چرخ نبود؛ برخی دانشجو ها، هر 
سـاله در چاله هایی در میانه راه جنبش دانشجویی سقوط 
مـی کردنـد و هیچ کـس نبود که یـک بار و یک بـار برای 
همیشـه در کتیبه ای مکتوب نماید که آی اهل المکاتب! 
اینجـا چاهـی اسـت و نبـادا از این مسـیر برویـد که زمین 
خواهیـد خـورد زمیـن خوردنی. کالک آمد کـه این کتیبه 
باشـد و هر دانشـجویی، هر تجربه ای که در دوران فعالیت 

خود در تشـکل های دانشـجویی آموخـت در آن بنگارد تا 
بماند برای همگان و این شـروع مسـیری بود که آغاز شـد. 
بسـیاری دانشجویان کتیبه ما را دیدند و تجربه هایشان را 
روی این کتیبه نگاشتند و این تجربیات ذخایر گران قدری 
ایجـاد کـرد که بعد ها بدان »کالک تجربیـات« نام نهادیم. 
پـس از آن بـه دلیل کثـرت این تجربه هـا در برخی حوزه 
های خاص به این نتیجه رسیدیم که برای سهولت استفاده 
از این تجربیات می توان آن ها را در دسته های مشخصی 
دسـته بنـدی نمود و همه تجربیات پیرامـون یک عنوان را 
ذیل یک سند عملیاتی برای دانشجویان تألیف نمود و این 
چنین »کالک عملیاتی« با دوازده محور کلی همچون شهدا 
و دفاع مقدس، مسائل تشکیالتی، رسانه و هنر، آزادفکری، 
اردویی، جهان اسـالم و ... ایجاد شـد. در یک سند عملیاتی 
دانشجویان می توانند همه نکات فعالیت در آن موضوع را که 
تاکنون دانشـجویان تجربه ها و ایده هایشان را پیرامون آن 

ثبت نموده اند مشاهده نمایند. این البته کافی به نظر نمی 
رسید به طور مثال اگر شما قصد اردوی مشهد کرده باشید 
احتماال به غیر از نکاتی که الزم اسـت در باره این اردو مد 
نظر قرار دهید احتیاجات دیگری نیز دارید که عدم پاسخ به 
آن ها مساوی برگزار نشدن برنامه شماست اولین این نیاز ها 
موضوع اسکان شما در شهر مقدس مشهد است پس از آن 
اطالع از امکانات موجود در این شهر، اساتید شهر و بسیاری 
موارد دیگر. اگر به سایت ما سری بزنید لیست همه حسینیه 
های مشـهد، اطالعات هر کدام )از جمله امکانات صوتی و 
تصویری، ویدئو پروژکتور، امکانات خواب، غذا، فاصله پیاده 
و سواره از حرم مطهر و ...(، اساتید مطرح مشهد و راه های 
ارتباطی با ایشان، فایل های صوتی و تصویری که احتماال در 
این سفر مورد نیاز شما خواهد بود و ... را در بخش »کالک 

پشتیبان« مشاهده خواهید نمود.
»کالـک مسـئولیت« یـا هدیـه مسـئولیت در واقـع هدیه 

مرکز پشتیبانی کالک

معرفی بخش ها
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مرکـز رسـانه 57 قرارگاه شـهید باقری بـا هدف تقویت 
انسـجام  و  کشـور  سراسـر  دانشـجویی  هـای  تشـکل 
بخشـیدن بـه فعالیت های رسـانه ای آنهـا فعالیت می 
کنـد. از محصـوالت ایـن مرکـز مـی تـوان بـه روزنامه 
الکترونیـک 57 آنالیـن اشـاره کرد که هـر روز بر روی 
سـایت قرار می گیرد. در این روزنامه 
اخبار روز به صورت خالصه به همراه یادداشـت تحلیلی 
روز قرار می گیرد که با کلیک روی هر ستون و هر خبر 
می توانید مشروح مطالب آن ستون را مشاهده کنید. 

سـایت به گونه ای طراحی شـده اسـت که تشکل های 
دانشـجویی می توانند با ثبت نـام و همچنین بارگزاری 
لوگـوی تشکلشـان در سـایت، این روزنامـه را هر روز با 
لوگـوی تشـکل خودشـان دریافـت نمـوده و در تابلوی 

اعالنات دانشگاهشان استفاده نمایند.  
محصـول دیگر مرکز رسـانه 57، ماهنامه 57 اسـت که 
تنها رسـانه مکتوب سراسری فضای تشکیالتی دانشگاه 

های کشـور اسـت. این نشـریه فعالیت خود را با اولین 
شماره در فروردین ماه 93 آغاز کرد و ارتباط خود را با 
جامعه تشکیالتی دانشجو شکل داد. تاکنون 13 شماره 
از این نشـریه به چاپ رسیده و در دانشگاه های سراسر 
کشـور منتشـر می شـود. یکی از اهداف نشریه پرورش 
و کشـف نیروهای اهل قلم دانشجو اسـت. دانشجویانی 
که به نوشـتن عالقه داشـته باشـند مـی توانند مطالب 
خـود را برای ایمیـل ماهنامه که در مشـخصات ابتدای 
نشـریه آمده ارسـال کنند تا در ماهنامه به نام خودشان 

چاپ شود. 
یکـی دیگـر از فعالیـت هـای مرکـز رسـانه 57 تقویت 
مهـارت هـای رسـانه ای تشـکل هـای دانشـجویی در 
زمینه نشـریات اسـت. ایـن مرکز تاکنـون چندین دوره 
کارگاهی آموزش رسـانه در برخی دانشـگاه های کشور 
برگزار کرده اسـت. دوره های مخاطب شناسـی، اصول 
فنی و اصول محتوایی نشریه و دوره طراحی و گرافیک 

نشـریات از جمله سـرفصل هـای این کارگاه آموزشـی 
یک روزه هسـتند. ثبت نام این کارگاه ها از طرف خود  
تشکل ها در دانشگاهشان صورت می پذیرد و این مرکز 
در زمینه اعزام اسـتاد با تشـکل ها بدون اخذ هیچ گونه 

هزینه ای همکاری می نماید.
اگر اهل شبکه های اجتماعی هستید می توانید در تلگرام 
نیـز فعالیـت های مرکز رسـانه 57 را در »کانال 57« به 
آدرس mag57online  @ و گروه »باشگاه نویسندگان 
نشـریات تشکل های دانشجویی کشور« دنبال کنید. در 
کانال 57 منتخب نشریات دانشجویی معرفی می شوند. 
همچنین روزنامه الکترونیک 57 آنالین را از طریق همین 
کانال می توانید روزانه دریافت نمایید. در گروه باشـگاه 
نویسـندگان نیز می توانید عالوه بر اینکه نشـریه تشکل 
خـود را جهـت نقد  بررسـی اعضا و کارشناسـان رسـانه 
 کنید، از نکات آموزشی و مطالب و اخبار تشکیالتی هم 

بهره مند گردید.

مجموعه کالک اسـت به دوستانی که در بسیج دانشجویی 
مسئولیتی را تحویل می گیرند این بخش با احصاء این نیاز 
شـکل گرفت که دوسـتانی که خلعت مسئولیت در بسیج 
دانشـجویی بـر قامتشـان نهاده می شـود. نیاز به دانسـتن 
کـف قابل قبولی از اطالعات و نکات دارند که بتوانند واحد 
زیرمجموعـه خـود را اداره نمایند و ایـن اطالعات عموما از 
مسـئولین قبلیشـان یا به آن ها منتقل نمی گردد و یا به 
صورت ناقص منتقل می گردد. در کالک مسئولیت که برای 
مسـئولین فرهنگی، سیاسی، علمی، رسـانه، آزاداندیشی و 
در نهایت خود مسـئول بسـیج ایجاد گردیده است، حداقل 
دانسـتنی های الزم، مراجع و منابع اطالعاتی هر مسـئول، 
ایده های عملیات، نکات مدیریت تشکیالتی واحد متبوع و 

برخی موارد دیگر گرد آمده است.
اگر تاکنون تمایل به برگزاری اردو یا دوره تشکیالتی داشته 
اید حتما متوجه شده اید که تاکنون هیچ مرجع مشخصی 

در کشـور وجود نداشـت که شـما بتوانید بـه آن مجموعه 
مراجعـه نمایید و در موضوعات تشـکیالتی از آن مجموعه 
درخواست استاد و برگزاری دوره داشته باشید. اما از ابتدای 
تابستان امسال »مدرسه کالک« مرجع دوره ها و اردو های 
تشکیالتی شماسـت. اگر به سایت ما سر بزنید موضوعاتی 
همچون اصول کار تشکیالتی، مأموریت بسیج، جذب، اصول 
کار فرهنگی، نشریه دانشجویی، طراحی و تدوین فایل های 
تصویری و ... را مشـاهده خواهید نمود. در سرتاسـر کشـور 
به هر کدام از این موضوعات که نیاز داشـتید می توانید با 
شـماره 13 13 125 0933 تماس بگیرید و عنوان و زمان 
کارگاه های مدنظر خود را قید نمایید تا استاد مدنظر برای 

شما اعزام گردد.
آخرین بخشی که در مجموعه تأسیس شده است تلویزین 
کالک یا همان »کالک تی وی« اسـت که قرار اسـت تجربه 
های شاخص تشکل های دانشجویی را به صورت فایل های 

تصویـری برای دانشـجویان عرضه نماید. بـه زودی در این 
بخش مفاهیم مورد نیاز دانشـجویان همچون تکنوکراسی، 
فمنیسـم و ... به زبان سـاده بیان و نقد می شود. همچنین 
کالک تی وی بستری خواهد بود تا اسناد عملیاتی به صورت 

مختصر و تصویری ارائه گردد.
این کتیبه از کتایب دوران هخامنشی نیست که صرف دیدن 
و تحسین نگارندگان آن غایت بینندگانش باشد. با ما همراه 
شـوید، تجربیات خود را ثبت نمایید و در انتظار شـکوفایی 
نسلی باشید که از دل تجربیات شما مسیر حرکت درست را 
رو به قله های افتخار می پیماید و بلند تر از آن هسته های 
مقاومتی هستند که در سرتاسر جهان در حال شکل گیری 
اند و به فرمان امیر این قافله بسیج دانشجویی موظف شده 
اسـت که الگوی خود را آماده نماید و به بسیجیان سرتاسر 

جهان در شرق و غرب عالم عرضه نماید.

مرکز رسانه ۵۷
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واحـد گـرا قرارگاه شـهید باقـری به عنوان مر کـز عملیاتی و 
پستیبانی بسیج دانشجویی سراسر کشور با تولید محصوالت 
جریان سـاز سـعی دارد با کمترین هزینه بیشترین دستاورد 
را برای فعالین دانشـجویی به همراه داشـته باشد. ویژگی گرا 
تشخیص و بررسی موضوعات مطرح ارائه راهکار های اجرایی 
برای اثر بخشی بیشتر فعالیت های تشکیالتی در سطح جامعه 
و دانشگاه است. محصوالت گرا معموال ناظر به اجرا و عملیات 
اسـت و بسـته ای فشـرده مناسـب برای مناظره، کرسی آزاد 
اندیشی، نشریه، نمایشگاه، برد اعالنات و استفاده برای فضای 

مجازی به حساب می آید.  
البته در بسـته های گرا، کیفیت و نحوه ی اجرای عملیات بر 
عهده مسئولین و اعضای تشکل ها گذاشته شده است. چرا که 
آنهـا در میدان عملیات حضور دارند و شـناخت آنها از فضای 
دانشگاه و ظرفیت اجرای طرح بیشتر است. همچنین یکی از 
اهداف واحد جریان سازی رشد اعضا و کادر سازی تشکل های 
دانشجویی است، بنابراین بخشی نیز برای اجرای ابتکارات اعضا 

و به اشتراک گذاشتن ایده هایشان در نظر گرفته شده است.
حوزه های تولید محتوایی محصوالت گرا متفاوت است. برخی 
از محصوالت معطوف به زمان است، برای مثال با توجه به ایام 

انتخابات، مذاکرات هسـته ای، 22 بهمـن و... محصوالتی که 
پوشش دهنده چنین حوزه هایی باشد تولید می گردد. برخی 
دیگر از محصوالت تولیدی واحد گرا به دنبال طرح موضوعاتی 
اسـت که در جامعه مغفول مانده اسـت و به آن پرداخته نمی 

شود، لذا گرا سعی می کند این موضوعات را بازخوانی کند.
محصـوالت  از  اسـتفاده  هـا  معضـل  از  یکـی  گذشـته  در 
تولیـدی، عدم دسترسـی اعضای بسـیج دانشـجویی سراسـر 
کشـور بـه این محصـوالت بود یـا اینکه محصـوالت به موقع 
بـه دسـت آنها نمی رسـید. بـرای برطرف کـردن این معضل 
هـا تصمیـم گرفتـه شـد کـه محصـوالت عمدتـا بـر روی 
 سـایت قـرارگاه شـهید باقـری و کانال تلگـرام گرا بـه آدرس
 gera_qb @ قرار گیرد. واحد گرا همچنین در تالش است 
ارتباط مستقیم و مستمری با فعالین دانشجویی سطح کشور 

برای دریافت وضعیت میدانی و درک نیازها داشته باشد. 
گـرا بـرای سـال 95 به دنبال اثر گذاری بیشـتر تشـکل های 
دانشجویی انقالبی در فضای جامعه است. لذا برای اجرای این 

اثرگذاری بیشتر اجرای برنامه های زیر را در نظر دارد؛
1.رصـد فضای سیاسـی - اجتماعی جامعـه و تولید محتوا با 
توجـه بـه هـدف گـذاری که از قبـل بـرای اثرگذاری بسـیج 

دانشـجویی در دانشـگاه ها صورت گرفته اسـت. الزم به ذکر 
است که اولویت بندی ها ناظر به واقعیت جامعه صورت خواهد 
گرفت تا قشـر خنثی و غیر همسـو نیز نسـبت به شـنیدن و 

دریافت پیام تمایل داشته باشند.
2.بازخوانی تاریخ سیاسی انقالب اسالمی یکی دیگر از برنامه 
های در نظر گرفته شده برای سال 95 است. در این بازخوانی 
ها سـعی خواهد داشـت که با یادآوری رویدادهای مهم تاریخ 
انقالب اسالمی برای نسل های جدیدی که وارد دانشگاه شده 
انـد آنهـا را برای حضور در عرصه های سیاسـی تغذیه کند و 
روش موثری در تحلیل فضای سیاسـی روز بـه آنها ارائه داده 

شود. 
3.گرا در سـال 95 احیا برخی از وظایف بسـیج دانشجویی در 
سـطح را دنبال خواهد کرد. این وظایف معطوف به پیام امام 
خمینی)ره( در تشـکیل بسیج دانشجو و طلبه خواهد بود که 
از جمله آنها می توان به احیای وظایف بسـیج دانشـجویی در 
پاسداشـت سیاست »نه شـرقی، نه غربی«، ارائه اصول اسالم 
ناب محمدی، جلوگیری از نفوذ ایادی شـرق و غرب، حمایت 

ازمظلومان و مطالبه گری عدالت اشاره کرد. 

مرکز جنبش نرم افزاری قرارگاه شهید باقری مجموعه 
ای اسـت کـه تقریبا یک سـال و نه مـاه از عمر آن می 
گذرد و با این هدف شکل گرفته است که بتواند مجموعه 
های بسیج دانشجویی را به منظور عملیات در راستای 
تحقق تمدن نوین اسالمی و الزامات آن توانمند کند و 
تا حد امکان از آن ها پشـتیبانی کند. رسیدن به تمدن 
نوین اسالمی برای این مجموعه هدف عمده است که به 
منظور تحقق این هدف برخی اهداف میانی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
اهداف میانی این مجموعه عبارتند از:

1. تقویـت روحیـه خود باوری در دانشـجویان به واسـطه 
معرفی تاریخ علم در تمدن گذشته اسالمی و دستاوردهای 

علمی انقالب اسالمی
2. نقد علوم انسانی موجود و شکستن جزمیت آنها 

3. گفتمان سازی کلید واژه های راهبردی امام خامنه ای 
)مدظله العالی( از جمله تمدن اسالمی، جامعه اسالمی، 
دولت اسـالمی، تحول در علوم انسانی، الگوی اسالمی-
ایرانـی پیشـرفت، اقتصاد مقاومتـی و... به منظور تغییر 
جهت فضای حاکم بر دانشگاه ها از تمدن غربی به سوی 

تمدن نوین اسالمی
4. تقویت روحیه مطالبه گری از مسـئولین در راستای 

اسالمی سازی دانشگاه ها و تحول در علوم انسانی

5. ایجاد بستر های الزم از جمله تاسیس یک پژوهشکده 
یا مرکز تحقیقات علوم انسـانی در هر دانشـگاه در بازه 
زمانـی 5 الی 10 سـال آینده به منظور نخبـه پروری و 

تربیت نیروهای پژوهشی تراز انقالب اسالمی
الزم به ذکر اسـت که عمده اهداف ذکر شـده بناسـت 
در قالب هسـته های علمی دانشـجویی پیگیری شوند 
و این مسـتلزم آن اسـت که این هسـته ها در دانشـگاه 
هـا شـکل بگیرد و بر اسـاس یـک آیین نامه یا دسـتور 
العمـل اجرایی وارد عرصه عمل شـوند که البته در این 
راسـته اقداماتی نیـز صورت گرفته اسـت؛ از جمله این 
 اقدامـات مـی تـوان بـه برگـزاری دوره های یـک روزه 
گفتمانی- تشکیالتی تحول در علوم انسانی اشاره کرد که 
در پاییز سال جاری به همت مرکز جنبش نرم افزاری و 
با هماهنگی نواحی استان ها در 25 استان برگزار شد. در 
این دوره ها که به صورت کارگاهی برگزار شدند ضمن 
تبیین چیسـتی و چرایی مسـئله جنبش نرم افزاری و 
تحول در علوم انسـانی مدل علیاتی هسـته های علمی 
نیز به دانشجویان بسیجی ارائه شد.همچنین آیین نامه 
این هسته توسط این مرکز تبیین و در اختیار تعدادی از 

دانشگاه ها قرار گرفته است. 
در ادامه مسـیر نیز این مرکز بنا دارد تا با تشـکیل گروه 
های تخصصی در رشته های علوم انسانی که متشکل از 

دانشجویان عمده دانشگاه های کشور می باشند و تعیین 
چند اسـتاد و دانشـجوی تحصیالت تکمیلی به عنوان 
مشاوران این گروه ها به تشکیل هرچه بهتر و سریع تر 

این هسته ها کمک کند.
یکی دیگر از اقدامات این مرکز تولید جزوات مطالعاتی 
مورد نیاز هسته های علمی است که تا کنون بیش از ده 
عنوان از این جزوات تولید شده است که از جمله آن ها 
می توان به مجموعه جزوات نسـبت شناسـی علم دین 
)شامل هفت عنوان جزوه(، جزوه تحول در علوم انسانی، 
جزوه مراحل پنج گانه انقالب اسالمی و جزوه دانشگاه و 

بسیج دانشجویی اشاره کرد. 
بـرای سـال آینـده نیـز ایـن مرکـز بنـا دارد تـا بـا 
 برگـزاری یـک دوره کشـوری و دوره هـای اسـتانی

گفتمانی-تشکیالتی و افزایش پشتیبانی از هسته های 
علمی علوم انسانی، راه اندازی سایت و نیز تولید محتوای 

مطالعاتی و رسانه ای اهداف خود را دنبال کند.
عالقـه منـدان جهت اطـالع از برنامه هـای این مرکز و 
همچنین بهره مندی از محصوالت تولیدی آن می توانند 
از طریق لینک زیر در کانال رسمی این مرکز تحت عنوان 

»به سوی دولت اسالمی« عضو شوند:
telegram.me/jonbeshnarmafzari

واحد گرا

ش نرم افزاری
جنب
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واحد مطالعات قرارگاه شهید باقری سازمان بسیج دانشجویی 
کشـور در بـدو تاسـیس ایـن مجموعـه در صدد آن بـوده تا 
نیازهـای محتوایـی و مطالعاتـی دانشـجویان را در سـطوح 
مختلـف برطرف سـازد. ایـن واحد با تمرکز خـود بر تولید و 
تدوین جزوات مطالعاتی و تشـکیالتی در صدد اسـت که به 
صورت سریع تر، جامع تر و در عین حال دانشجویی تر خالء 

های محتوایی موجود را برطرف نماید.
ایـن واحـد بـرای بهبـود و دقیق نمـودن تولید محتـوا برای 
دانشجویان،تقسـیم بنـدی سـه گانـه ای مبتنـی بـر فضای 
دانشگاه ها ارائه داده است که این تقسیم بندی مبنای تولید 

محتوای این واحد است.
واحـد مطالعـات دانشـجویان دانشـگاه هـا را به سـه دسـته 
دانشـجوی »نخبـه« ،»فعال-تشـکیالتی«  و »دانشـجویان 
اجرایی« تقسیم نموده و بر همین اساس به تولید سه دسته 
جزوات مطالعاتی، »نگرش ساز«، »تشکیالتی« و »انگیزشی« 

اقدام کرده است.
با توجه به شـان مطالعاتی و عمیق تر دانشـجویان نخبه این 
واحد اقدام به تولید جزوات نگرش سـازی همانند، »تحلیل 

سیاسی بر اساس رویکرد اسالمی«، »غرب شناسی«،»مبنانی 
نظری دولت یازدهم« و... نموده اسـت که جامعه مخاطبین 
خـاص خود را داشـته و به دلیل تخصصی بـودن موضوعات 

دارای جذابیت کمتری برای عموم دانشجویان است
از طرفی دانشجویان فعال-تشکیالتی به دلیل روحیه فکری-
اجرایـی خـود نیازمنـد جزواتی بـا عمق کمتر امـا کارآمدی 
بیشـتری هسـتند از این رو این واحد با تولید جزواتی مانند 
»مخاطب شناسـی در دانشـگاه ها«، »ضرورت تشـکل و کار 
تشکیالتی«، »کدام تشکل« ،»مدیریت در اسالم« و... نموده 

که عمومیت بیشتری دارند.
برای آن دسته از دانشجویان که در دو قسم فوق الذکر نمی 
گنجند و بیشـتر رویه ای اجرایی دارند واحد مطالعات تولید 
جزوات انگیزشی را در نظر داشته و بر این اساس تولید محتوا 
نموده است که جزوه »جوان مومن انقالبی«، »لب انتظار ما« 

از این دست جزوات است.
البته واحد مطالعات محدود به تدوین و تولید جزوات نشـده 
اسـت و در قامت مشـاور مطالعاتی-تشـکیالتی دانشـجویان 
نیز ایفای نقش نموده اسـت. این واحد با حضور دانشـجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم سیاسی 
در سه گرایش علوم سیاسی، سیاست گذاری و جامعه شناسی 
سیاسی به بیش از 50 دانشگاه و تشکل دانشجویی در حوزه 

های مطالعاتی ارائه مشاوره های تخصصی داده است.
تدویـن سـیر مطالعاتی برای تشـکل های دانشـجویی و هم 
چنین دانشـجویان عالقه مند نیز یکی دیگر از کارویژه های 
این واحد اسـت. دانشـجویانی کـه تمایل دارنـد وارد فضای 
فکـری و محتوایی بشـوند با مراجعه به ایـن واحد به صورت 
تلفنی و یا حضوری و پس از یک سطح سنجی عمومی سیر 
مطالعاتی مورد نظر برای آنها تعریف و تا اتمام آن به صورت 
دائم از پشـتبانی فکری و محتوایی واحد مطالعات برخوردار 
خواهند بود. در این خصوص به بیش از 20 تشـکل و ده ها 
دانشجو عالقه در حوزه های سیاسی-فکری، فرهنگی، رسانه 

ای و تشکیالتی ارائه خدمات شده است.
این واحد افتخار دارد که از بدو تاسیس قرارگاه شهید باقری 
بیش از 70 عنوان جزوه مطالعاتی در سـه سـطح فوق الذکر 
را تولیـد و بـه عنـوان مرکز تولیـد محتوا وپشـتیبان فکری 

دانشجویان فعالیت نماید.

واحد مطالعات

هسته گفتمان سازي اقتصاد مقاومتي، در دي ماه1393با هدف 
ارتقـاء دانـش و قدرت تحلیل اقتصادي و ترویج الگوي صحیح 

رفتار اقتصادي براي دانشجویان بسیجي شروع به کار کرد.
عمده فعالیت هسته به تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتي به زبان 
ساده و تاکید بر نقش فرهنگ در تحقق آن اختصاص داشته 
و سعي بر این بوده که در کنار مراکزي که به طور تخصصي 
به تولید ادبیات علمي در حوزه اقتصاد مقاومتي مي پردازند، 

به ترویج مناسب و با ابزار صحیح این ادبیات بپردازد.
در واقـع مـي توان محور فعالیت این هسـته را در یک کلمه 
»فرهنگ اقتصاد مقاومتي« عنوان کرد که مغفول ترین بخش 
در بین فعاالن این حوزه بوده و مورد تاکید مکرر مقام معظم 

رهبري مي باشد.
از مهم ترین خروجي هاي هسته مي توان موارد ذیل را نام برد :

-تولید بسـته پشـتیبان جامع محصوالت اقتصـاد مقاومتي 
شـامل : جزوه، سخنراني،  پوستر،  کلیپ، مستند، برنامه هاي 

تلویزیوني،  انیمیشن و...
-پژوهـش و ایده پردازي برنامه تلویزیوني626، گروه اقتصاد 

شبکه یک سیما
-تولید و پژوهش اولین مسـتند تلویزیوني با موضوع نفوذ با 

عنوان »خنده دلقک« و با سوژه محوري مک دونالد 

-تولید بسته هاي ایده بخش : راهیان با طعم جنگ اقتصادي، 
غلیان قلیان )گرامیداشت نهضت تنباکو(، جهیزیه ایراني و...
-تدوین جزوه هاي مطالعاتي: تحریم، فتواي تحریم تنباکو و...

-تولید اینفوگرافي »همه چیز درباره تحریم«
-رایزنـي با سـتاد مرکزي راهیان نـور براي قـراردادن جنگ 
اقتصادي به عنوان موضوع محوري فرهنگي اردوي راهیان نور 
-ایده پردازي نمایشگاه هنري  تجسمي جنگ دیروز،  جنگ 

امروز با موضوع اقتصاد مقاومتي
-راه انـدازي طـرح راوي جنگ اقتصادي بـراي کاروان هاي 

راهیان نور دانشجویي
-همـکاري بـا نهادهـاي حاکمیتي ماننـد :  سـازمان پدافند 

غیرعامل،  شوراي انقالب فرهنگي،  سازمان بسیج علمي و...
-همـکاري با مراکز پژوهشـي موثـر ماننـد : ایتان، کانون 

تربیت اسالمي و... 
-برگزاري کارگاه ها و ارائه هاي متعدد در دوره ها و نشست 
هـاي تشـکیالتي بسـیج، همایش هاي سـاالنه،  حـوزه هاي 

علمیه،  مساجد، هیئات و... براي تبیین اقتصاد مقاومتي
-تامیـن محتواي برخي محصوالت بخش هاي دیگر قرارگاه 
مانند:گرا)قراردادهـاي نفتي،قـرارداد تعرفه ترجیحي ترکیه( 

ماهنامه57)مصرف کاالي داخلي(
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 از نظـر شـما به عنوان تهیه کننـده و مجری 
برنامـه ثریا دلیل این همه اقبال بـه برنامه را در چه 

عواملی می دانید؟
البته بنده این را  نظر لطف شما به برنامه ثریا می دانم. ما به 
هیچ عنوان برنامه را ایده آل نمی دانیم ، به نظرمان برنامه 
هنوز مشـکالت فراوانی دارد. اما شـاید این استقبالی که از 
ثریا شـده اسـت در درجه اول از نیت خالص تیم ثریا ناشی 
می شـود کـه واقعا از روی ادای تکلیـف به نظام جمهوری 
اسـالمی به فعالیت در این برنامه مشـغولند. سطح زندگی 
بچه های ثریا به سـطح زندگی مردم قرابت زیادی دارند و 
این موجب شـده تا دغدغه ها و مشـکالت آن ها در برنامه 
ها نمود داشـته باشـد. ما سـعی کرده ایم با اتاق فکری که 
در برنامه داریم به رصد مهم ترین اتفاقات کشـور بپردازیم 
و در عیـن حال مسـائل و خـال های جمهوری اسـالمی را 
احصا کنیم و بر اساس  آن ها برنامه های متفاوت و جذابی 
بسازیم. ثریا برنامه ای مساله محور است. ویژگی مهمی که 
برنامه ثریا دارد این است که به هیچ عنوان ادعای بی طرفی 
نمی کند. بلکه موضع دارد و به طور جد از موضع خود نیز 
دفـاع مـی کند و برای این موضع نیز برنامه تولید می کند. 
منتهی موضع برنامه ثریا ، همان ارزش های انقالب اسالمی 
و اسالم ناب است. منویات مقام معظم رهبری و دیدگاه های 

امام خمینی )ره( نیز معیار اصلی برنامه و تیم برنامه سـاز 
محسـوب می شـود. از بعد غیر محتوایی و فنی  هم تالش 
کردیم تا با ساخت آیتم های دارای ارزش هنری متناسب با 
رسانه تلوزیون بر جذابیت های برنامه اضافه کنیم. ساخت 
مسـتند های کوتاه تقریبا از همان ابتدای پخش برنامه در 
دسـتور کار مـا قـرار گرفت. حتی زمانی کـه وضعیت مالی 
سازمان صدا و سیما بهتر بود بخش های انیمیشین نیز در 
برنامه وجود داشت. یکی دیگر از تصمیماتی که برای پر بار 
کردن ثریا گرفته شد ساخت مستند های بلند در موضوعات 
گوناگـون بـود که تقریبا برای مرتبه اول بـود که برنامه ای 
تلوزیونی عالوه بر تولید برنامه ترکیبی زنده به سراغ تولید 
مستند های بلند نیز می رفت.  مانند مجموعه مستند هایی 
که در موضوعات دفاعی ، هسته ای ، اقتصاد مقاوتی ، نفوذ 

و ... ساخته و پخش شده است.

 مستند هایی که تیم مستند ساز ثریا ساخته 

اسـت معموال دسـت بر روی موضوعات حساسـی 
گذاشته است. این قضیه برای شما درطول برنامه ها 
خصوصـا در سـال جاری کـه موضوعـات پیرامون 
مذاکرات هسته ای مطرح کردید چه قدر دردسر ساز 

شد؟ 

رسانه نیازمند تیم برنامه ساز
 انقالبی و حرفه ای است

تقدیر رهبر معظم انقالب از ثریا متعلق به کل فعالین فرهنگی جبهه انقالب است

گفت و گو با محسن مقصودی تهیه کننده برنامه ثریا به بهانه 4 سالگی این برنامه

محسـن مقصودی دارای مدرک 
دانشـگاه  از  عمـران  مهندسـی 
صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد 
مدیریت رسانه از دانشـگاه تهران است. 
او که از فعالین سـابق جنبش دانشـجویی 
و عضو شـورای مرکزی جنبش عدالتخواه 
دانشـجویی بوده اسـت، هـم اکنون عضو 
شـورای طـرح و برنامـه گـروه دانـش و 
اقتصاد شـبکه یک است و در تولید برخی 
از برنامه های این شـبکه نقشی تاثیرگذار 
داشـته اسـت. در میـان ایـن برنامـه ها 
»ثریا« از جایگاه ویژه ای برخوردار اسـت. 
ثریا برنامه ای  اسـت گفـت و گو محور و 
تشکیل شـده  از آیتم های جذابی مستند 
های کوتاه و بلند که مدت چهار سال است 
از آنتن شبکه یک سیما در حال پخش  می 
باشد و مخاطبین بسـیاری را جذب کرده 
اسـت. در ویژه نامه نوروزی ماهنامه ۵۷ 
گفت و گویی با محسـن مقصودی صورت 
دادیـم تـا از دالیل موفقیت ایـن برنامه و 
حضـور بچـه های ارزشـی در حـوزه های 
تولید محتوای رسانه ای در جبهه فرهنگی 

انقالب بپرسیم. 
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کوشـش مـا این بود تا بـدون توجه به واکنـش جناح های 
سیاسی، مسائلی که مشاهده می کردیم و اعتقاد به مطرح 
شـدن بدون مالحظه آن ها داشـتیم را در قالب مستند ها 
بیان کنیم. البته ساخت مستند های ثریا از دولت قبل آغاز 
شـده بود. دولـت قبل در مواردی به انتقاد از مسـتند های 
تولیدی برنامه می پرداخت و بعضا واکش های بدی نسبت 
به آن ها داشـت. بعد از تغییر دولت توقع ما بود که دولتی 
که با شعارهای آزادی عقیده و انتقاد توانسته بود به قدرت 
برسد در مقابل انتقاد ها صبر و تحمل بیشتری از خود نشان 
بدهد. اما متاسفانه عکس این قضیه اتفاق افتاد و  واکنش ها 
در قبال مسـتند های ثریا در این دولت به اوج خود رسـید. 
به طور مثال مسـتند هایی که در مورد انرژی هسـته ای و 
مذاکرات هسته ای ساخته شد با واکنش شدید دولت روبرو 
شـد. انتقاداتی که هم باعث فشـارهایی بر سـازمان صدا و 
سیما و تیم برنامه ساز شد و مشکالتی ایجاد کرد که صالح 
نیسـت جزئیاتش در این جا مطرح شـود. در هر صورت ما 
انتظار داشـتیم  دولت روحیه نقد پذیری بیشـتری داشـته 

باشد که اصال این گونه نشد.

 با توجه به کیفیت تولید این مستند ها و برنامه 
زنده، شاید جالب باشد که مخاطبین بدانند چه تعداد 

از افراد در ساخت برنامه ثریا نقش آفرینند؟
تیم برنامه سـاز ثریا مجموعا شـامل بیسـت نفر می باشند 
کـه در بخش های تولید ، فنی و پژوهش مشـغول فعالیت 
هسـتند. در حـال حاضر 4 کانـال تولیدکننده مسـتند در 
برنامـه مشـغول به فعالیت هسـتند که بعد از ایـن که اتاق 
فکر مشـترک برنامه سـوژه ها را در آورد و تیم پژوهش کار 
خود را انجام داد با نهایی شـدن سـناریو ، شروع به ساخت 
مـی کنند. تیم عوامل ثریا تعـدادی از بچه های با انگیزه و 
ارزشـی هستند که به واقع برای ادای تکلیف کار می کنند 
و میزان حداقلی از انتظارات دارند. بسـیاری از مقاطع بوده 
است که حقوق بچه ها با تاخیر فراوان پرداخت شده است. 
در حال حاضر بچه ها برای ماه بهمن دریافتی نداشـته اند. 
علی رغم اینکه در این ماه به مدت دو هفته هر شب برنامه 
داشتیم و بچه ها کارشان چند برابر بود. بسیاری از بچه های 
تولید کننده مسـتند های ثریا را کسی نمی شناسد. حتی 

انتهای  اکثریت مستند های ما عنوان نمی آید تا اسامی این 
بچه های زحمتکش مشخص شود. بچه های ما حتی برای 
دریافت جوایز کارهایشان نیز مایل نیستند باالی سن بروند.

 خود شـما و تیم برنامه سـاز برنامـه ثریا کار 

رسانه ای را از چه زمانی آغاز کرده اید؟ 
ما حدود ده دوازده سـال پیش در فضای دانشـگاه و تشکل 
هـای دانشـجویی فعـال بودیم. یـادم می آیـد کار ما انتقاد 
کـردن بـود و بـس. انتقاد بـه دولت های گوناگـون ، صدا و 
سـیما و مشکالتی که در سـایر موضوعات وجود داشت. در 
فضای دانشـگاه همایش ها و برنامه هـای گوناگونی برگزار 
 مـی کردیم. مدتی که گذشـت تصمیم گرفتیم وارد فضای 
رسـانه ای کشـور شـویم. درابتدا با مجموعه ای پژوهشی و 
رسـانه ای در بیرون از سـازمان مشـغول فعالیت شدیم. در 
آن مقطعی که ما وارد شدیم و واقعا هم پروسه ی طوالنی 
داشـت که ذکر آن مجال فرصت بیشـتری را می طلبد. از 
سـال 87 به عنوان پشتیبان پژوهشی برنامه های گوناگون 
تلوزیونی با سـازمان شروع به همکاری کردیم. در سال 90 
بود که به این نتیجه رسیدیم که به دلیل پتانسیل پژوهشی 
تیـم و تجربه های زیادی که کسـب کـرده بود ، می توانیم 
برنامـه ای مجـزا و متفـاوت تهیـه و تولید کنیـم که نهایتا 
در اسـفند همان سـال و با حمایت های مدیران سـازمان و 
اعتمادی که به مجموعه ما شد ، توانستیم اولین برنامه ثریا 

را به آنتن ببریم. 

 بسیاری از دانشجوهای فعال عالقه مند به حضور 
در عرصه های جدی رسـانه با توجه به خالء موجود در 
فضای انقالب در این حوزه هستند. توصیه شما به آنان 

چیست؟ آیا ورود به این فضاها سخت است؟
 بچه های ارزشـی و فعال در تشـکل های دانشـجویی که 
عالقه مندند وارد حوزه رسانه بشوند باید چند نکته را مورد 
توجه قرار بدهند. افرادی می توانند به فضای برنامه سازی 
و ساخت مستند ورود کنند که  عالوه بر داشتن عالقه ، از 
مهارت کافی برخوردار باشـند. تجربه چند سـال کار رسانه 
ای در دانشگاه خود داشته باشند. مثال حداقل چند نشریه 
دانشجویی منتشر کرده باشند، همایش و برنامه هایی مثل 

راهیان نور برگزار کرده باشند . بچه های دانشجو باید بدانند 
که تنها داشـتن عقیده کافی نیست بلکه باید آستین ها را 
باال بزنند و وارد میدان شوند. الحمدهلل االن فضا برای ورود 
نیروهـای کارآمـد به رسـانه مهیا تر از زمان ما اسـت. بنده 
مطلعم که خال های فراوانی در رسانه وجود دارد که نیازمند 
به تیم های خالق هست تا به آن ورود پیدا کنند.  مثال در 
حوزه های کودک و نوجوان ، اقتصاد و علم و فناوری نیاز به 
تیم های برنامه ساز به شدت وجود دارد. مشکل امروز رسانه 
در نبود مدیران انقالبی نیست؛ حتی بسیاری از مدیران صدا 
و سـیما از ما نیز انقالبی تر هسـتند. مشکل در نبود برنامه 
ساز حرفه ای انقالبی است. دست نیاز سازمان برای محتوا 
و برنامه سازی به سمت نیروهای با انگیزه و حرفه ای بلند 
اسـت. مهم ترین برتری که بچه های ارزشی  در مقایسه با 
تهیه کننـدگان برنامه های تلوزیونی دارند در وجود انگیزه 
در میـان این بچه هاسـت. البته بچه هایی که می خواهند 
وارد رسانه بشوند باید صبر و حوصله نیز داشته باشند. نیاید 
توقعات بیش از اندازه داشـته باشـند. همانطوری که عرض 
کردم پروسه ورود تیم ثریا به تلوزیون به شدت زمان بر بود. 
البته معنای این حرف بنده این نیست که ورودی های تازه 
نفس هم باید همین پروسـه را بگذرانند. نه قطعا این طور 
نیست. مطمئنا تجربه هایی که در این سال ها جمع شده 
اسـت موجب می شـود تا این زمان ورود کاهش بیاید ولی 
حداقل شش ماه تا یکسال سعی، ممارست و تحمل سختی 

نیاز است تا بتوانند به جایگاه مورد نظر شان برسند.
   

 یکی از افتخارات تیم برنامه سـاز ثریا تقدیر 
مقام معظم رهبری از یکی از برنامه های شما در سالی 
که گذشت محسوب می شود. چگونه از این موضوع 

مطلع شدید؟
در ایـام جشـنواره عمـار بود که مسـتند برنامه درخصوص 
این جشـنواره از تلوزیون پخش شـد. در آن زمان بنده در 
اسـتودیو و مشغول اجرای برنامه بودم و تلفن همراه خودم 
را بر روی سکوت گذاشته بودم. چند باری شماره ناشناسی 
با بنده تماس گرفت و نتوانسـتم پاسـخ دهـم. بعد از پایان 
برنامه مسئوالن حراست گفتند باید با بیت تماس بگیرم و 
گویا کار واجبی با بنده دارند. بنده که تماس گرفتم متوجه 
اظهار لطف حضرت آقا به برنامه شـدم که واقعا بسیار مایه 
شـادمانی تیم برنامه ساز ثریا شد. این اظهار لطف آقا برای 
بچـه ها معانی زیادی داشـت و به عنـوان یک خدا قوتی از 
سوی آقا محسوب می شد امیدواریم که الیق چنین محبتی 
بوده باشـیم. محبت حضرت آقا به برنامه مطمئنا کار ما را 
برای آینده به شدت سخت کرد. امیدواریم بتوانیم با ساخت 
برنامه هایی بهتر موجب شـاد شدن دل ایشان شویم. البته 
ما اعتقاد داریم که اظهار لطف ایشان متعلق به صرف برنامه 
ثریا نبوده است بلکه متعلق به کل بچه های جبهه فرهنگی 

انقالب بوده  است. ■

ویژگی مهمی کـه برنامه ثریا دارد این 
اسـت که به هیچ عنوان ادعای بی طرفی نمی 
کنـد. بلکـه موضع دارد و به طـور جد از موضع 
خـود نیز دفـاع می کند و برای ایـن موضع نیز 
برنامـه تولیـد می کنـد. منتهی موضـع برنامه 
ثریـا ، همـان ارزش هـای انقـاب اسـامی و 
اسام ناب است. منویات مقام معظم رهبری و 
دیدگاه های امام خمینی )ره( نیز معیار اصلی 

برنامه و تیم برنامه ساز محسوب می شود.

بچه های دانشجو باید بدانند که تنها 
داشـتن عقیده کافی نیسـت بلکه باید آستین 
هـا را باال بزننـد و وارد میدان شـوند. الحمدهلل 
االن فضا برای ورود نیروهای کارآمد به رسانه 
مهیـا تر از زمان ما اسـت. بنـده مطلعم که خال 
هـای فراوانی در رسـانه وجود دارد که نیازمند 
بـه تیـم های خالق هسـت تـا بـه آن ورود پیدا 
کننـد.  مثـال در حـوزه هـای کـودک و نوجوان 
، اقتصـاد و علـم و فنـاوری نیـاز بـه تیـم های 

برنامه ساز به شدت وجود دارد
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 جنـاب داودآبادی از کار تـازه چه خبر؟ درباره 

آخرین اثری که منتشر کرده اید برایمان بگویید. 
آخرین کتابی که نوشته ام اسمش »پهلوان سعید« است که 
درباره پهلوان شـهید سـعید طوقانی است. شهید طوقانی در 
دوران کودکی اش ورزش باسـتانی می کرد و در همان زمان 
بازوبند طالی پهلوانی کشـور را به دسـت آورد. در زمان شـاه 
رسم بود هرسـال برای بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 
سالگرد می گرفتند و ورزشکاران هم در آنجا حرکات نمایشی 
انجام می دادند. سعید طوقانی هم که آن موقع هفت ساله بود 
در آن مراسـم حرکات نمایشـی از خود نشـان داد. حرکاتش 
آنقدر خوب بود که فرح هم که در مراسم حاضر بود، از جایش 
بلند شـد و او را تحسـین کرد و به او بازوبند پهلوانی کشور را 
داد. از آن به بعد به او می گفتند پهلوان سعید. این سعید آدم 
عجیبی بوده است. زمانی که مردم مبارزات را علیه رژیم شاه 

شروع می کنند او هم به نشانه اعتراض ورزش باستانی را کنار 
گذاشـت و به دیدار امام رفت. او برادر بزرگتری داشـت به نام 
محمد که در عملیات والفجر1 شهید شد. بعد از این اتفاق او 
هم خواست به جبهه برود، ولی به او اجازه ندادند چون سنش 
کـم بود و پدر و مادرش هم مخالف بودند؛ شناسـنامه اش را 

دستکاری کرد و باالخره رفت. 

 شـما جزو نویسـندگان پـرکار دفـاع مقدس 

هسـتید. فکر می کنید چرا مهم اسـت که کسانی که 
روزگاری در جبهه بوده اند، خاطرات خود را به رشـته 

تحریر دربیاورند؟
 اگر ما ننویسیم چه کسی بنویسد؟ اگر ما برای شما از جنگ 
نگوییم که شـما هیچ چیـزی از آن روزها نمی دانید. به قول 
دکتر شـریعتی آنان که رفتند کاری حسـینی کردند و آنان 

خدا فقط در شلمچه نیست!
گفت و گو با حمید داودآبادی نویسنده پرکار دفاع مقدس کمتر کسـی را شـاید بتوان یافت 

که با داودآبادی آشـنایی نداشـته 
باشـد. در آسـمان ادبیـات دفـاع 
مقدس نام داودآبادی یکی از سـتاره های 
درخشانی اسـت که به این آسمان زیبایی 
بخشـیده است. شـاید خیلی ها اسمش را 
مستقیم نشـنیده باشـند و یا چهره اش را 
نشناسند، اما حتما فیلم اخراجی ها را دیده 
اند؛ فیلمی که با هدایت ها و دلگرمی های 
حمیدداودآبادی توسـط مسعود ده نمکی 
ساخته شـد و اتفاقا جایگاه پرفروش ترین 
فیلـم تاریخ سـینما را هم به دسـت آورد. 
مهربانـی و صفا و صمیمیتـش مانع از تیزی 
و برندگی زبانش نمی شود. هرجا بخواهد 
نقدی را وارد کند یا درباره کسـی صحبت 
کند، نه تعارف دارد و نه واهمه؛ حرفش را 
می زند. آنچه پیش روی شماست مصاحبه 
وی درباره ادبیات دفاع مقدس و آسـیب 

شناسی اردوهای راهیان نور است. 
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که ماندند باید کاری زینبی کنند؛ وگرنه یزیدی اند. اگر حمید 
داودآبـادی این کتاب ها را نمی نوشـت و ایـن وظیفه را انجام 

نمی داد، یزیدی بود.
خدا را شاهد می گیرم که من در آن روزها چنین روزی مانند 
امروز را می دیدم. من شاید هنوز هم نمی خواهم شهید شوم. 
ما در سه راه مرگ بودیم در عملیات کربالی 5 در شلمچه و 
نفربری داشتیم که حدود 30 نفر از نیروهای ما در آن بودند و 
عراقی های نامرد آن نفربر را منفجر کردند و تمام آن آدم ها 
زنده زنده تکه تکه شدند. من آنجا فریاد زدم و گفتم که خدایا! 
اگر مرا شهید کنی نامردی! باید من را زنده بگذاری تا بروم و 
بگویم که بر بچه های ما چه گذشت. من آنجا فقط دنبال یک 
ورق کاغذ بودم که هرچه می بینم بنویسم تا بماند. کتاب هایی 
که االن می نویسم همان ورق های کاغذی است که دنبالش 

بودم و االن دارم فریادهایم را در آنها میزنم. 

 به نظر شما چرا خیلی از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس اهل دست به قلم بردن نیستند و با اینکه سینه 
شـان گنجینه اسرار اسـت، کاری نمی کنند تا حقایق 

جنگ برای نسل های آینده هم بماند؟
مشکل در اینجاست که هر کدام از اینها منتظرند تا آن دیگری 
بیایـد سـراغش. این مشـکل دوطرفه اسـت. یعنـی از طرفی 
نویسـندگان تمایل زیادی ندارنـد در فضای دفاع مقدس قلم 
بزنند و از طرف دیگر بعضی رزمندگان و آدم های به جا مانده 
از آن دوران برای خود کالس و شأنیتی قائلند که مانع از این 
می شود تا به سمت اهالی هنر و داستان نویس ها بروند و با 
خود می گویند ما خیلی باالییم و خیلی می فهمیم و چیزی را 
که درسینه های ماست، خود این نسل باید بیاید سراغ ما و از 

ما بخواهد تا تقدیمش کنیم. 
یکی دیگر از بزرگترین مشـکالتی که ما در این زمینه داریم 
سیستم های دولتی است. وظیفه جمهوری اسالمی حمایت از 
فرهنگ و حمایت از ادبیات انقالب است. اصال مگر به جز این 
وظیفه می توان وظیفه دیگری برای وزارت ارشاد قائل شد؟ اگر 
بحث ترویج موسیقی است، زمان شاه که بهتر این کار را انجام 
می دادند. اگر ترویج سـینما را وظیفه خود می داند، در زمان 
شاه بهتر این کار انجام می شد. شما ببینید ما این همه سازمان 
و نهـاد حمایت از ادبیات دفاع مقـدس داریم؛ اما واقعا جایگاه 
اینهـا کجاسـت و واقعا دارند چـه کار می کنند؟ چه خروجی 

تاکنون داشته اند؟

 حرف شما درست است. اما نهادهای فرهنگی هم 

که در حوزه دفاع مقدس کار می کنند کم نیستند. شما 
که خودتان بهتر از ما می دانید؛ معموال هم از کارهایی 
که در حوزه دفاع مقدس انجام می شـود استقبال می 

کنند و از آنها حمایت می کنند؛ اینطور نیست؟
ببینید؛ ما فکر می کنیم نهادهایی مثل حوزه هنری، سازمان 
تبلیغات اسـالمی، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، 

سازمان حفظ آثار سپاه، بنیاد خاتم االنبیا و  ده ها نهاد نظیر 
اینها داریم اما با دقت که نگاه کنیم، می بینیم اینها قوز باالی 
قوز همدیگر شده اند. من به عنوان یک نویسنده دفاع مقدس 
دارم بـه شـما این حرف را می زنم؛ مـن تاکنون 25 کتاب در 
زمینـه دفاع مقدس نوشـته ام اما حتی یکـی از آنها هم مورد 
حمایت قرار نگرفته است. بودجه این نهادها بودجه بیت المال 
نظام جمهوری اسالمی است، اما واقعا کجا دارد خرج می شود؟ 
اگر شرایط طوری باشد که بودجه ای نبود و سازمان هایی نظیر 
اینها وجود نمی داشت، انتظاری نداشتیم. اما آدم ناراحت می 
شـود وقتی می بیند که مثال فالن بنیاد خاص می آید اعالم 
می کند که ما سال گذشته 500 میلیارد تومان خرج کرده ایم 
و واقعا هم معلوم نیست خرج چه چیزی کرده اند. هرکس را 
هـم کـه می بینیم از عدم حمایت صحبت می کند؛ پس این 

پول ها واقعا کجا می رود؟

 نظرتان درباره سفرهای راهیان نور چیست؟ در 
گوشه و کنار کم و بیش نقدهایی را از شما شنیده ایم. 
ممکن است بیشتر در این باره توضیح دهید که دقیقا 

ایراد کار کجاست؟
ایراد کار اینجاست که بعضی می خواهند شهدای خودشان را به 
دیگران تحمیل کنند؛ شهدایی که ساخته و پرداخته خودشان 
است؛ جنگی که ساخته و پرداخته خودشان است؛ کاری ندارند 
به اینکه جنگ واقعی چه بوده و شهدای واقعی چه کسانی بوده 
اند. االن آن جایی که شما می روید در شلمچه گریه می کنید 
خنثی ترین منطقه شـلمچه است. من در عملیات های بیت 
المقدس، رمضان، کربالی 5 و کربالی 8 در شـلمچه بوده ام. 
هیچ کدام از این مناطقی که االن جوان ها در شلمچه می روند 
و می بینند جزو آن مناطق اصلی نبوده است. خاکریز مثلثی 
که در آنجا به ابعاد صدمتر در صدمتر درست کرده اند چیزی 
شبیه جوک است. شما اگر تصورتان از خاکریز مثلثی واقعی در 
جبهه ها این چیزی باشد که االن می روید در آنجا می بینید، 
قطعا پیش خودتان خواهید گفت آن خاکریز مثلثی هولناک 
و وحشـتناک که برای تصرف آن می جنگیدند، این اسـت؟! 
باباجـان! ابعاد خاکریز مثلثی واقعی 3 کیلومتر در 3 کیلومتر 
بـوده اسـت. عراقی ها داخلش را پر از قیـر کرده بودند و 400 
رزمنده وقتی داخل آن شدند در این قیرها زنده زنده سوزانده 
شدند. این خاکریز مثلثی است. آن خاکریز نونی مثلثی که االن 
برای جوان ها درسـت کرده اند تمامش بدلی اسـت. اصل سه 
راه شهادت 15 کیلومتر باالتر است؛ جاده شهید صفوی. اصل 
این سه راه همان جاده شهید صفوی است. ولی چون حالش 
نیسـت و حس این را ندارند بروند تا آنجا، همه می ریزند در 
یـک نقطه ای که اصـال از اصل ماجرا فاصله زیادی دارد. اینها 
جوزدگی است. اصال داستان زیارتگاه شلمچه را شما می دانید؟ 
در زیارتگاه شلمچه هیچ شهیدی نبوده است؛ اصل داستانش 
این است که شهید مجید پازوکی از بچه های تفحصی که در 
سال 75 مشغول جستجو بودند، چادر اقامتگاهشان را آنجا زده 

بودند؛ از آنجا می رفتند نهر خّین و مناطق جلویی پیکر شهدا 
را جمـع می کردند و عقب مـی آوردند. من عکس های اولیه 
شلمچه را دارم. عادت شهید مجید پازوکی این بود که وقتی 
شهدا را می آوردند، کوله پشتی و وسایلشان را جمع می کرد 
و یک جا می ریخت و دورشان چند تا بلوک می چید و پرچم 
می زد کنارشـان؛ االن یک سـری ها فکر می کنند که اینجا 
زیارتگاه شهداسـت و پیکر شـهدا زیر زمین است و یک سری 
دیگر می گویند از زیر زمین صدای اذان می آمد و شهدا را یکی 
یکی می آوردند باال؛ یعنی چهارصدتا شهید یکی یکی اذان می 
دادند! گاهی متاسفانه برخی از روی ناآگاهی حرف های عجیب 
و غریبی می زنند که واقعیت ندارد. این حرف ها را در حالی می 
زنند که اصال حتی در آن نقطه یک شهید هم پیدا نشده است. 
اصل محل شهدا همان نهر خّین بوده که از آنجا تفحص می 
کردند و به اینجا انتقال می دادند و وسایلشان را مجید پازوکی 
در این نقطه می گذاشت. حاال یک باره شد زیارتگاه! جالب این 
است که برخی افراد هم خاطراتشان را اصال با آنجا تنظیم می 
کنند و برای جوان هایی که از واقعیت خبر ندارند تعریف می 

کنند و آن ها هم کیف می کنند!

 چه پیشـنهادی برای بهتر شـدن این سـفرها 

داریـد؟ فکر مـی کنید چه کارهایی باید بشـود تا هم 
فرهنگ جبهه بیشتر و بهتر به جوان های نسل حاضر 
شناسانده شود و هم فرهنگ جبهه روزآمد شود؛ یعنی 
طوری که بتوانیم در عرصه نیازهای کنونی کشور هم آن 

فرهنگ را به کار گیریم؟
من بعضی کارها را به این شکلی که دارد انجام می شود، قبول 
ندارم. متاسـفانه بعضی روش های اجرایی باعث می شـوند تا 
اصل موضوع هم خراب شود و به جای آن که اثر سازنده داشته 
باشد نتیجه عکس بدهد. یکی از بزرگترین مشکالتی که االن 
وجود دارد این اسـت که امثال ما می خواهیم بنشـینیم روی 
صندلی و برای دیگران سـخنرانی کنیم؛ این خیلی بد اسـت. 
آقای مرتضی سرهنگی که استاد ماست حرف خیلی خوبی را 
می زند؛ می گوید که اگر بخواهی از باال »برای« جوان ها حرف 
بزنی، به حرفت گوش نمی دهند اما وقتی کنارشان بنشینی و 

»با« آنها حرف بزنی به حرفت گوش می دهند.
بزرگترین مشـکل ما این اسـت که در شلمچه دنبال خدا می 
گردیـم. همـه می روند توی شـلمچه و گریه می کنند و فکر 
می کنند خدا فقط آنجاسـت. چند سـاعت گریه می کنند و 
بعد هم انگار نه انگار؛ جوری رفتار می کنند که انگار همه چیز 
فقط این چند ساعت بود. نه تاثیری روی رفتارمان می گذارد 
این گریه ها و نه نتیجه ای می گیریم. یک جمله ای را با غرور 
به شماها می گویم؛ امثال من دو روز بیشتر در این دنیا تاریخ 
مصرف نداریم؛ این دو روز باالخره تمام می شـود و می رویم 
و شـماها می بازید! حواسـتان باشد و تا می توانید از امثال ما 

استفاده تان را بکنید. ■

خدا فقط در شلمچه نیست!
گفت و گو با حمید داودآبادی نویسنده پرکار دفاع مقدس
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همـان طـور کـه در اهـداف و رویکردهای اردو ذکـرش رفت، 
یکی از اهداف اصلی اردو نوسـازی معنوی و همچنین ارتباط 
گیری و جذب دانشجویان می باشد. این دلیلی کافی برای این 
امر است که مسئولین اردو خود را صرفا در جایگاه فردی که 
پشـتیبانی و کارهای برگزاری اردو را انجام می دهد نبینند و 
بدانند که باید نقش مربی گری را هم در حین این مسئولیت ها 
بر عهده بگیرند. مربی گری به این معناست که بدانیم در فرآیند 
برگزاری اردو، قرار اسـت ابتدا خودمان و سـپس افراد شرکت 
کننده در اردو ساخته شوند و هر یک در یک طرح تعالی کالن 
بـه میزانـی از تغییر از پیش از اردو می رسـند. همچنین باید 
مسئول )علی الخصوص مسئول هر اتوبوس( همه افراد شرکت 

کننده را در فرآیند اردو دخیل سازد.
برای مربی بودن باید تربیت شد. ذات نایافته از هستی، بخش 
چون تواند که شـود هسـتی بخش؟!! به همین دلیل باید اول 
بدانیـم کـه خودمان را حتما مورد توجه قـرار دهیم. اگر منی 
که مسـئول اردو هستم چیزی در چنته نداشته باشم چیزی 
هم نمی توانم منتقل کنم. توسل، تضرع، توکل و محاسبه ی 
 نفس خویشتن بزرگترین سرمایه ای است که یک مسئول اردو 
می تواند همراه خود داشته باشد. به همین دلیل باید این را تک 
تک کسانی که مسئولیت را در اردو بر عهده می گیرند آویزه 
گوش خود داشـته باشـند که برای جذب بچه ها به آرمانهای 
مقدسی که بسیج برای آن تشکیل شده است، باید ابتدا خود ما 
ساخته شده باشیم و خودمان عامل به آنها آرمانها باشیم و بعد 
از آن هم بدانیم که ما موثر در عالم وجود نیستیم، این خداست 
که تاثیر کالم، نگاه، رفتار و عملکرد ما را در دلهای دیگراه می 

اندازد، همانا که »و ما رمیت اذ رمیت ولکن اهلل رمی« و اینکه 
» إِنَّـَک التَْهـِدی َمْن أَْحَبْبَت َو لِکَنّ اهلّل یَْهِدی َمْن یَشـاُء َو ُهَو 

أَْعلَُم بِالُْمْهَتِدیَن «.
اما در مواجهه با آفات، چند نکته همواره مد نظرمان باشد:

1-قبل از اردو برای مواجهه با آفات آماده باشـیم. باید بدانیم 
که چه قشـری از دانشـجویان را با چه هدفی به اردو می بریم 
و بنابراین، لیستی از آفات احتمالی را مد نظر خودمان داشته 

باشیم و برای مدیریت به موقع آنها امادگی کسب نماییم.
2-مهمترین نکته این است که بچه هایی که احتمال می دهیم 
دچار این مشـکالت شـوند، به هیچ وجه نباید به صورت یک 
گروه جدا افتاده در اردو حضور داشـته باشـند و حتما باید در 
تمامی برنامه ها حضور آنها را تعبیه کنیم و مانع از دو دستگی 

و چند دستگی بچه های شرکت کننده در اردو شویم.
3- باید با زبان نرم و طمانینه کافی تذکر به آفات ذکر شـده 
صـورت بگیرد. اگر که می بینیم صحبـت و کالم ما به عنوان 
مسـئول اردو نفـوذ الزم را ندارد، بایـد از افرادی که می توانند 
این اثر گذاری را داشـته باشند استفاده نماییم. معموال خوب 
اسـت که مسـئول اردو چنین افرادی را برای روز مبادا داشته 
باشد، تا جاهایی که گره کور می افتد بتوانند وارد شده و مسئله 

را حل کنند.
4- توسـل به خداوند، ائمه اطهار و شـهدا گرانقدری که برای 
زیات آنها به مناطق رفته ایم، در جهت رفع یک مشکل و آفت 
در اردو باید مد نظر قرار گیرد. باید بدانیم که در نهایت اگر که 
آفتی هم در اردو هسـت باید در جذبه ی خون شـهدا و نفس 

قدسی شان، هضم و حل شود.

5- نباید خودمان را ببازیم. در هر حال وقتی مسئولیت یک کار 
را بر عهده گرفته ایم آن را با همه ی خوبی ها و بدی هایش 
پذیرفته ایم. باید صبر خود را وسعت بخشیم و اساسا نگاه مان 

این باشد که این امتحانی برای وسعت صبر من است.
6- بایـد سـعه صدر خـود را نیز باال ببریم. بدتریـن مورد این 
است که مسئولی در برخورد با یک نفر از اعضای اردو از کوره 
در برود. سـعه صدر با توجه به فشـار کاری سـنگین در اردو 
گوهری است که به آسانی به دست نمی آید. بنابراین حتما در 
جستجوی این گوهر باشیم و آن را به راحتی از دست ندهیم.

7-ما مسـئول به وظیفه ایم. بهتر است جزع فزع فراوان برای 
به نتیجه نرسیدن برخوردها به خود راه ندهیم که ما را از سایر 
مسئولیت هایمان باز می دارد. آن که مقلب القلوب است تنها 

خداست که هر آنچه بخواهد همان می شود.
8-و در نهایـت ایـن که بدانیم، برای خاصـه ی اردوی راهیان 
نور، ما به عنوان مسئول اردو، یک و فقط یک افتخاری بیشتر 
نداریم! آن هم خدمت به زائر شهدا می باشد که توفیقی بس 
عظیم و سترگ می باشد. بنابراین آدابی خادمی را به خوبی به 
جای آوریم. نمونه هایی از تجربیات دانشگاه ها )در ذیل گزیده 

هایی از ایت تجربیات را مشاهده می نمایید( 

دانشگاه تبریز:
یـک طـرح که ارائه کردیم و خیلی هم خوب جواب داد "طرح 
خادمین افتخاری" بود. مثال شب ها دیگ های غذا را که کثیف 
بودند برای شسـت و شـو می گذاشتیم هر کس می خواست 
انجـام دهد. یـک فضای روانی و فرهنگی خوبـی را ایجاد می 

مسئول باید
 مربی باشد

آنچه که پیش روی شماست، به گزینی از تجربیات و اسناد موجود در سامانه 
کالک می باشد که خدمتتان تقدیم می گردد. برای دریافت کامل این متن ها 

می توانید به kalk.ir مراجعه فرمایید.

قسمتی از سند راهیان نور
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کردیم که بچه ها خودشـان در کارهای اجرایی اردو شـرکت 
می کردند.

یـا مثال یک بار در وعده غذایی مان سـاالد بـود. اعالم کردیم 
حـدود 20 نفـر از خواهران داوطلب شـدند . مواد و وسـایل را 
بهشان دادیم خودشان درست کردند. می خواستیم بچه های 
دانشجو اردو را از خودشان بدانند. تمام تالش ما برای این بود 
که همه ی افراد اردو در برابر احساس مسئولیت داشته باشند.

دانشگاه آزاد تربت حیدریه:
سرپرسـت خوب و تاثیر گذار سرپرستیست که عمدتا بتواند 
مثل مادر و یا.پدر گروه دلسوز عمل کند حتی اگر در بین مسیر 
کسی حال ناخوشی داشت جویای حالش باشد سرپرست باید 
حواسش به تمامی اعضای گروه باشد سعی کند در جمع بچه 
ها باشـد و احاطـه و اداره گروه را خود به دسـت بگیرید مثال 
خـود سرپرسـت موضوعـی راجهت مباحثه انتخـاب کند که 
تسلط نسبی دارد تا هم از هدر رفت وقت جلوگیری شود و هم 
سرپرست در بحث و کنار اعضا حاضر است  مسافران و اعضای 
گروه به طور ناخودآگاه از سرپرست الگوبرداری میکنند و این 
در صورتی ایجادخواهد شد که اعضا حس دلسوزی مسیولیت 
پذیری و عالقه ی سرپرست را درک کنند و این ها همه و همه 
هم برای خود فرد موثر است و سفری به سوی نور برداشته و 
هم برای تشـکل های بسیج دانشـجویی که کارشان پرورش 
نیـروی هم تراز جامعه اسـت. نقش سرپرسـت انتخابی برای 

اردوهایمان را جدی بگیریم.

دانشگاه الزهرا:
بـرای اردو شـهید شـاخص انتخاب کردیـم. چون زمـان اردو 
مقـارن با ایـام فاطمیه بود شـهید حمیدرضا تورجـی زاده را 
انتخاب کردیم. که تبلیغات، ثبت نام، فضا سازی قطار و کلیت 
اردو  با محوریت شـهید شـاخص بود.یکی از بچه های بسیج 
به عنوان راوی، مختص خاطرات شـهید شاخص انتخاب شد 
که دراتوبوس ها از آن شهید خاطره گویی می کرد ،در پایان 

اردو هم کتابی درباره شهید شاخص اردو به بچه ها داده شد.

دانشگاه سمنان:
در مورد دریافت هزینه از دانشـگاه باید بهشـان بفهمانید که 
راهیان مخاطبش فقط بسـیجی ها نیستند که بخواهد فقط 
جزو برنامه های  بسیج بهش نگاه کنند. راهیان فقط مجریش 
بسـیجه و حتی می توانید بگویید که حاضر هسـتید راهیان 
را مثال بدهید انجمن برگزار کند. اصال هم نترسـید چون اگه 
حتی اگه دانشگاه بخواهد، هیچ ارگانی به بقیه تشکل ها مجوز 
برگـزاری را نمـی دهد. به همین خاطر دانشـگاه نباید هزینه 
راهیان را به عنوان بودجه بسـیج حسـاب کند بلکه به عنوان 
ابالغیه وزارت علوم جزو برنامه های معاونت فرهنگی حساب 
مـی شـود و باید تمـام و کمال پولـش را پرداخت کند وگرنه 
برا رئیس دانشـگاه بد می شـود. البته نه اینکه رئیس دانشگاه 
را تهدید کنید چون تعامل دوطرفه بهترین راه هست. خیلی 
خوبه که هر سـال گزارش راهیان را به رئیس حضورا توضیح 
دهید و مخصوصا تحوالتی را که برای دانشجوها در این سفر 
اتفاق می افتد را برایش مثال بزنید مطمئن باشید بیشتر رئیس 
دانشگاه ها هم مثل ما آدم هستند و نرم می شوند. حاال بعضی 
از رؤسا استثنا هستند که روش برخورد با آن ها متفاوت است.

دانشگاه قم:
در هر اتوبوس به جز مسئول اتوبوس4خادم دیگر داشتیم که:

پشتیبانی)توزیع وعده ها و میان وعده های غذایی(       
فرهنگی و کمک فرهنگی)توزیع بسته های فرهنگی- ارتباط گیری 

با زائرین- هماهنگی مبلغین و راویان- فضاسازی اتوبوس و..(
کتابفروش)توزیع بن کتاب و فروش کتاب(

پست کتابفروشی به نوعی زیر گروه فرهنگی بود این فرد عهده 
دار کتابفروشـی سـیار بـود و وظیفه ی توضیـح و تحویل بن 
کتاب)که جزئی از بسته فرهنگی اردو بود(را به بچه ها داشت. 
هم چنین مسئول فروش کتابهایی که فراتر از تعداد هر اتوبوس 

و برای فروش به همراه آورده بودیم.
تصمیم داشتیم در جهت جذب و به کار گیری زائرین پست 
 شـهردار اتوبوس هم داشـته باشیم)شـبیه پست شـهردار در 
جبهه ها که مسئول نظافت و..بود( قرار بود شهرداری اتوبوس 
را روزانه یک یا چند نفر قرار دهیم و اولین شهردارها هم خود 

خادمین اصلی باشـند-جهت ریـزش غرور و همچنین ترویج 
وتقویت روحیه مسئولیت پذیری در بچه ها- که متأسفانه این 

قسمت به دلیل ناهماهنگی هایی حذف شد.

صنعتی شریف:
نظر سـنجی شـفاهی: در واقع این نوع نظر سنجی، بهترین و 
مطمئن ترین نوع نظرسـنجی اسـت. برای این کار باید بعد از 
هر یادمان در مورد آن یادمان و مدعو و روایت گری و هیات و 
غذا و ... نظرسنجی بکنید. برای هر نظرسنجی هم حدودا در 
حالت عادی زمان 15 – 10 دقیقه کافی ست. پس متناسب با 
زمان آن مسیر باید نظرسنجی بکنید. نکته مهم نوشتن نظرات 
اسـت، نوشـتن باعث می شـود که یادتان نرود از طرف دیگر 
اینکه بچه ها ببینند شما نظراتشان را می نویسید، میفهمند 
که برایتان مهم است و سعی می کنند جدی تر جواب بدهند. 
بنابراین حتما بنویسید، از شما تحویل می گیریم، خیلی به درد 

می خورند این نظرات.

دانشگاه زنجان:
برای تشـکیل حلقه ها و گعده ها، با توجه به مخاطبین اردو، 
افراد را گروه بندی و برای هر گروه یک سـرگروه انتخاب می 
کنیم که سرگروه از بچه های خودمان است و او کارهای بچه 
های حلقه ی خودش را پیگیری می کند و حلقه ها و گعده 
های مربوط به تیم خودش را پیگیری می کند.موضوع حلقه ها 

متناسب با مخاطب حلقه ها انتخاب می شود.

دانشگاه ارومیه:
خواهران جمالت شـهدا را می نویسـند. 6 یا 7 تا جمله چند 
شهید که مخصوص چند منطقه ای است که می خواهیم به 
آنجا برویم. هر کدام هم یک نوع طراحی خاصی دارد. وقتی به 
مناطق خاصی می رسیم همانجا بین بچه ها پخش می کنیم. 
اینجوری اثر گذاری اش به نظرمون بیشتره تا اینکه همه را یه 

جا بدهیم به بچه ها.
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به عنوان سـوال نخست، لیست و لیستی رای دادن 
آیا به عنوان یک شـاخص توسعه اجتماعی و تمایل 
مردم به شـکل گیری یک سـاختار حزبـی و نظام 

مدرن سیاسی به حساب آورد؟
نـه. در ایران دموکراسـی های ما هیـچ گاه اثباتی نبوده و 
همواره سلبی بوده است. رای مردم ما همیشه رای منفی 
بوده اسـت، نه رای مثبت. مردم ما در سال 76 به خاتمی 
رای ندادنـد، بلکـه به ناطـق نوری که می خواسـت ادامه 

دهنده راه هاشمی باشد، نه گفتند.
من یادم هست شب همان انتخابات آقای خاتمی در حرم 

حضرت معصومه)س( حضور داشـت و آن جا ایستاده بود 
و داشت دعا می خواند. از قضا من هم آنجا حضور داشتم. 
باور می کنید در میان آن جمعیت نه کسی او را شناخت 
و نـه بـه او سـالم کـرد! فقط یـک پیرمرد آن هـم از باب 

سیادت به او سالم کرد.
همین انسان که تا دیشب ناشناخته بود، فردای آن روز به 

مشهورترین فرد سیاسی ایران تبدیل شد. 
در انتخابـات 84 هـم همیـن بـود، مردم مجـددا برای نه 
گفتنـن بـه هاشـمی، بـه احمـدی نـژاد رای دادنـد. اصال 

احمدی نژاد را هیچ کس نمی شناخت.

در انتخابـات اخیر هم همین گونه اسـت. مـردم تهران از 
روی تایید و اثبات اصالحات به یک لیسـت رای ندادند و 
حتی اکثر افراد لیسـت را نمی شـناختند، بلکه صرفا می 
خواسـتند بـه اصولگرایان »نه« بگوینـد. که دلیل این هم 

شرایط خاص تهران است.
اما آن چه ما باید از این انتخابات درس بگیریم آن اسـت 
که دموکراسی اگر با تعقل همراه نشود، به ابتذال کشیده 
می شود.  االن ما با یک مدل مبتذل دموکراسی سر و کار 
داریـم. لیسـتی و قبیلگی رای دادن، بـدون آن که بدانیم 
چه کسانی قرار است نمایندگان ما باشند، مدل مبتذلش 

تهران یک شهر استعمار زده است
 تحلیل انتخابات 7 اسفند در گفت و گو با دکتر ابراهیم فیاض

  دموکراسی در ایران به ابتذال کشیده شده است
تحلیل کنش های سیاسی اجتماعی در رویدادهای خاص؛ یکی از مباحثی است که همواره الزم است فراتر از جنجال های رسانه ای، 
از منظر اندیشـه مورد توجه قرار گیرد. چه بسـا یک کنش سیاسـی تنها یک نشانه کوچک است از اتفاقاتی که ممکن است سال ها 
بعد به یک بحران تبدیل شـود و باید با نگاهی سـنجیده و بدون عینک های سیاسـی و جناحی به منظور پیش گیری از چنین بحران 
های احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرند. شهر تهران در انتخابات اخیر، خصوصا تحت شرایط خاص رفتار انتخاباتی »دعوای لیست ها« رفتاری 
متفاوت از سایر شهرهای کشور از خود نشان داد. بالفاصله پس از انتخابات برخی رفتار مردم را نشانه توسعه و بلوغ سیاسی تلقی کردند 
و با ابراز خرسـندی، این مدل را الگویی برای سراسـر کشـور دانستند که باید در یک افق چندسـاله تبدیل به رفتار غالب مردم شود. اما 
آیا واقعا نگاه به انتخابات اخیر تهران و راهیافتگان آن به مجلس دهم نشانگر نوعی از توسعه یافتگی سیاسی است یا در بطن خود ما را به 
مسـائل دیگری متوجه می سـازد؟ سراغ دکتر ابراهیم فیاض، استاد علوم اجتماعی دانشـگاه تهران رفتیم تا نشانه های رفتار اجتماعی اخیر 

مردم و نسبت آن با رفتارهای دولت و نخبگان سیاسی را بررسی نماییم.
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شده دموکراسی است. فقط هم به ایران اختصاص ندارد و 
در امریکا و اروپا نیز همین شده.

خیلی جالب است که من میان رفقا و اساتید هر دوطیف 
اصولگرا و اصالح طلب در روزهای گذشته عدم رضایت را 
مشاهده کردم. هر دو می گفتند به افرادی رای دادیم که 
اصال به آن ها اعتقاد نداشتیم یا شبهات زیادی نسبت به 
آنان در ذهن مان بوده است. این، یعنی دموکراسی ما هم 

درگیر ابتذال شده است.
در چنیـن فراینـد ناقـص و معیوبـی، شـما »سرلیسـت« 
لیسـتی می شـوید که انسـان های بسـیار قوی تر از خود 
شـما داخل آن لیسـت هستند. خب مشخص است چنین 

لیستی رای هم نخواهد آورد!
لذا باید عقالنیت پشـت دموکراسـی باشـد و گرنه مبتذل 
مـی شـود. ارسـطو و افالطون اگـر ضدیت با دموکراسـی 
مـی کردنـد دلیلـش همین بـود؛ اگر به آریستوکراسـی و 
نخبه ساالری معتقد بودند، علتش این بود که این طبقه، 
»متفکـر« هسـتند؛ اما عوام به معنای کلی اسـیر تبلیغ و 

تهییج و لجبازی هستند.
دیروز یکی از اساتید اصالح طلب به خود من می گفت من 
به یکی از شاگردان خودم در یکی از لیست ها رای دادم در 

حالی که اندکی قبولش ندارم و تمام اکراه به او رای دادم.
خب توقع دارید کسانی که لیستی رای آورده اند و خودشان 
برای اقناع مردم تالشی نکرده اند؛ داحل مجلس چه کنند؟ 
همین می شود که می بینید وسط جلسات مهم مجلس می 
خوابند یا دنبال همه چیز هستند جز استیفای حقوق مردم. 
ما سابقا داشتیم در مجلس ششم که نماینده حزب مشارکت 

خیلی راحت در جلسات می خوابید!
دموکراسـی مبتـذل باعـث مـی شـود لیسـتی کـه هیـچ 
اقتصاددانی ندارد را راهی مجلس کند تا برای کمیسـیون 
هـای اقتصـادی مجلـس بعد دچـار بحران جدی شـویم. 
همیـن دموکراسـی اقتضا می کنـد افراد بـا ظاهر بزک و 
آرایش کرده و با دسـتکاری فوتوشـاپ عکس های زیبایی 
از خود منتشـر کند تا رای بیشـتری بگیـرد. در انتخابات 
شـورای شـهر ما هم کـه می بینیـد بازیگر و ورزشـکار و 

خواننده از مردم رای می گیرند؛ نشانه ی همین است.

این دموکراسی مبتذل چه قدر به پوپولیسم نزدیک 
است؟

بـه نظـر مـن چند سـال اسـت کـه در انتخابات هـای ما 
پوپولیسم شروع شده است و االن دیگر اوج آن است.

یـک انقـالب اجتماعـی در پیـش اسـت کـه بایـد فکری 
بـه حـال دموکراسـی کـرد؛ از دل ایـن نـوع 

دموکراسی فقط نمایندگانی بیرون 
کار  دنبـال  آمـد کـه  خواهنـد 

کردن با موبایل و چرت زدن 

در مجلس هستند نه کار جدی و پویایی.
این نشـانه فاصله گرفتن نخبگان از جامعه اسـت و فکری 

جدی باید به حالش کرد.
ایـن مدل لیسـت دادن حتـی به نظرم نوعی دموکراسـی 
هدایت شـده و مهندسی شده اسـت. که عالوه بر ابتذال، 
خطرنـاک نیـز هسـت. رفتارهـای بعـدی خیلـی از ایـن 
نمایندگان منتخب از قبل مشخص شده است. من شنیده 
ام کـه بـرای حضـور برخی از همیـن افراد در لیسـت ها، 
چـک ضمانتی 50 میلیون تومانی یا 500 میلیون تومانی 
از آن ها گرفته شده است که باعث شود بتوانند در آینده 
رفتارهـا را کنترل کنند؛ یعنی مثال اگر در قضیه ریاسـت 
مجلس با جریان مطلوب آن ها همراستایی نشان ندادند، 

آن مبلغ را به اجرا بگذارند. این نشانه انحطاط است.

چـه قدر ابزارهای رسـانه ای جدید که سـطحی تر 
هستند به این انحطاط کمک کرده اند؟

االن جامعه ما وابسـته به رسـانه های اجتماعی بی اعتبار 
شده است. کتاب و فکر اصیل که بتوانند تبدیل به اندیشه 
افراد نخبه شود که توان مدیریت 4 سال جامعه را داشته 
باشـند؛ از بین رفته اسـت و به نظر من ما خودمان زمینه 
را بـرای ایـن کار فراهم کرده ایم. وقتـی اقتصاد کتاب به 
شـدت وحشـتناک اسـت و از طرفی یک موبایـل قیمتی 
معـادل چنـد کتـاب معمولی را دارد، مشـخص اسـت که 
دیگر کسـی کتاب دسـت نمی گیرد و حتی هر پسـر 10 

ساله در فامیل هم یک گوشی موبایل خواهد داشت.
نخبـگان هـم وقتـی مورد بـی اهمیتی قـرار مـی گیرند، 
مایوس می شـوند. تکرار می کنـم! با وضعیت رای آوردن 
اخیـر ایـن لیسـت بسـیاری از نخبگان نا امید شـده اند و 
مـن از هر دوطیف نخبگان اصولگرا و اصالح طلب در این 
چنـد روز شـنیدم کـه می گفتند آخر این ها چه کسـانی 

هسـتند کـه رای آورده انـد؟ و 
زمینـه  ایـن  متاسـفانه 

خـروج نخبـگان، یا 
و  نشـینی  خانـه 
مشـغول شدن به 

کارهـای صرفـا 
فکـری را فراهم 

می کند.

تحلیل شما از شرایط ویژه شهر تهران چیست؟ آیا 
از منظر هویت فرهنگی و اجتماعی این شـهر دچار 

یک بحران است؟
تهـران یک شـهر اسـتعماری اسـت. مثـل ریودوژانیروی 
برزیل یا ژنو سوئیس. استعمار هر وقت به کشوری مسلط 
می شد، شهرهایی را به عنوان نقطه استراتژیک در اخیار 
می گرفت که به واسطه آن بتواند کل آن محیط را کنترل 
کند. فرانکفورت آلمان هم همین گونه اسـت. من خاطرم 
هسـت زمان مـرکل که تعدادی از جوانان آلمانی شـاگرد 
مـن بودند، به شـدت به او فحـش می دادند و به حکومت 
شـان بـد و بیـراه می گفتنـد و حتـی معتقد بودنـد او را 

آمریکایی ها بر سر کار آورده اند.
تهران هم همین اسـت و هیچ مناسـبتی با کل شـهرهای 
ایران ندارد. به نظر من تا تهران هسـت، اسـتعمار هسـت. 
شـما ببینیـد کـه همین شـهر تهران چـه میـزان از پول 
مملکـت را در خـود مـی بلعد. کافی اسـت شـما میزان و 
کیفیـت زبالـه های تهـران را با شـهرهای دیگر مقایسـه 
کنید. در آماری که شـهرداری داده بود، با میزان گوشتی 
کـه در زبالـه های تهران وجود دارد مـی توان ده ها هزار 
نفر گرسنه را سیر کرد. خب این جز پول مفت نفت چیز 

دیگری نیست.
همه این ها حاصل اقتصاد تک محصولی اسـت. نفتی که 
در تهران توسـط دولت خرج می شـود و این شـهر را به 
یک قارچ انگلی وحشـتناک تبدیل می کند که کشـور را 
می بلعد. به طوری که شهرستان ها هرچه از تهران دورتر 

باشند، فقیرتر هستند.
اگر خود آگاهی شهرستانی ها شروع بشود، به نظر من جنگ 
آن ها با تهران شـروع خواهد شـد. جنگی که تا حدودی در 
سـال 88 هم قابل مشـاهده بود. فتنه ای تهران را فراگرفته 
بـود و کل شـهر را دچار بحـران کرده بـود، در حالی که در 
شهرستان ها خبری از کمترین نا آرامی نبود. بعد از 
توافق هسته ای به نظرم طرح تبدیل تهران به 
یک شـهر کامال مستعمره بیش از پیش 
دنبـال مـی شـود. همیـن قراردادهای 
هواپیمایی که اکنون منعقد شـده است 
را مشاهده کنید؛ یکی از این نشانه هاست. 
زمـان پهلوی، فـرودگاه امـام خمینی)ره( 
فعلـی تبدیـل بـه یـک »هـاب« و مسـیر 
اشتراک پروازی کشورهای جهان شده بود. 
بعـد انقالب، دبی چنیـن وضعی را پیدا کرد. 
االن برنامه این است که دوباره با تاسیس 
شـهرک های بـزرگ فرودگاهی 
را در  چنیـن وضعـی 
تهـران بـه وجود 

آورند.
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 یک شـهر مصرف زده ویترینی مثل دبی. شـما نباید در 
اقتصادتـان بتوانید ایربـاس تولید کنید، بلکه باید آن را از 
مـا بخریـد و مصرف کنید و تبدیل به مسـیر پرواز منطقه 
ای بشوید. طبیعتا در بلند مدت تهران به یکی از بازارهای 
اصلـی مصرفـی جهـان تبدیل می شـود و مـردم هم باید 
عـادت کننـد به خوردن فالن سـاندویچ و پوشـیدن فالن 
برند لباس.  اقتصاد تک محصولی، »تک شهری« به همراه 
مـی آورد. آن هـم شـهری کـه از نظر فرهنگی، سیاسـی، 

اقتصادی و رسانه ای به شدت وابسته است.

این وابسـتگی رسـانه ای مردم تهـران به خوراک 
رسـانه ای جهانـی چه قدر در انتخابـات اخیر قابل 

مشاهده بود؟
در شـهری که همه چیزش وابسـته اسـت، رسانه اش هم 
قاعدتا وابسـته می شـد. به نظر من هدایت گری مردم در 
انتخابات اخیر در دست نخبگان داخل تهران نبود. این ها 
تبدیل به ابزار شده بودند. همان طور که در سال 88 این 
هـا ابـزار بودند و جریـان اصلی از بیرون هدایت می شـد. 
این خطر همان »دموکراسی جهت یافته« است که باعث 
تغییـر رفتـار و کنش هـای اجتماعی می شـود. در آلمان 
هم مرکل خیلی محبوب نیست اما امریکا با قدرت رسانه 
ای خود پشت او می آید و باعث می شود رای بیاورد. در 

حالی که همین االن هم نخبگان به او فحش می شود.
در انتخابـات اخیـر اصال »تفکر« وجود نداشـت. این طنز 
تلخی اسـت. اگر نظام می خواهد هویت خودش را حفظ 

کند، باید مجددا نخبگان را به عرصه برگرداند.
در هـر صـورت بایـد اقرار کنیـم فرایند ارتباطی و رسـانه 
ای رسـمی کشور در انتخابات اخیر شکست خورد؛ وگرنه 
رسانه های خارجی نباید می توانستند به این سادگی در 
داخل کشور، فکر و رای ایجاد کنند. ما نیاز به یک انقالب 
رسـانه ای در ایـران در حوزه فکر و اندیشـه داریم. وگرنه 
همیـن طـور که پیش مـی رود مردم کم کـم دچار یاس 
مـی شـوند. یک روز آن گونه بـه اصولگرا رای می دهند و 
یک روز این گونه به اصالح طلب. و همه هم شکست می 
خورند. هم هاشـمی شکسـت خورد، هم خاتمی آن طور 
شکسـت خورد، هم احمدی نژاد آن گونه شکسـت خورد. 
و بایـد هشـدار داد کـه برآینـد این ها تبدیل بـه »بحران 

اقتدار« برای نظام می شود.

در حـوزه اجتماعی ایـن انتخابات چـه تغییری در 
جامعه ایجاد می کند؟

اولیـن نتیجـه همین انتخابات اخیر را مـن »از بین رفتن 
کامل اقتصاد مقاومتی« به عنوان یک مدل بومی و درونزا 
مـی دانـم. همیـن االن وزیری در کشـور بر مصدر اسـت 
که می گوید »قیمت گذاری، مارکسیسـتی است«. چنین 
کسی نه سواد علمی دارد و نه اسالمی و هیچ نمی فهمد. 

جالب است که این چنین حرف هایی زده می شود، از قم 
هیچ صدایی بلند نمی شود. 

باب عدالت و ظلم را در فقه اسالمی بروند مطالعه کنند تا 
ببینند اسـالمی چه حرف های مهمی در این زمینه دارد. 
خـب چنین بی سـوادهایی می آیند در ایـن مملکت می 
شوند وزیر و وکیل. االن یک اقتصاد دان درست و حسابی 
از تهـران بـه مجلس نرفته اسـت. در چنین مجلسـی چه 

کاری برای اقتصاد مقاومتی قرار است انجام شود؟ 
خب در این سـاختار تولید داخلی دیگر شـوخی اسـت و 
مـا روی مصـرف کاالهـای داخلی حسـاب ویژه بـاز کرده 
ایـم. این که رئیس جمهور ما شـخصا برای خرید ایرباس 
های فرانسـوی به سـفر می رود در حالی که این کارها در 
دنیا در سـطح یک معاون وزیر اسـت؛ نشـان می دهد ما 
همانطور که رهبر انقالب هشـدار می دهند، قرار است در 

اقتصاد جهانی هضم شویم.
و در چنیـن اقتصادی، به عنوان منبـع درآمد، احتماال به 
چیـزی جـز نفت احتیاج نداریم. این وابسـتگی به نفت ما 
را برمـی گردانـد به دولت هویدا. دولـت هویدا همین بود 
و معتقـد بود وقتـی کاالی ارزان تر در دنیا موجود اسـت 
چـرا بایـد در داخـل تولید کنیـم؟ می گوینـد حتی برای 
سـاخت موشـک و صنایـع دفاعی پـول خرج نکنیـم و از 
دیگران بخریم. البد اگر در معرض تهدید خارجی هم قرار 
گرفتیم قرار اسـت امریکا به فریاد ما برسـد و به ما اسلحه 
بدهـد. همـان طور که به عراق و سـوریه کمک کرد! خب 
ایـن فرایند و وابسـتگی ما را حتی به خطر تجزیه کشـور 
نزدیک می کند. دموکراسـی رسـانه ای وابسـته در تهران 
که یک شـهر اسـتعماری است آغاز شده و قدم به قدم به 
انحطاط ما را نزدیک می شـود. در سـاختار سیاسـی هم 
کـم کم بـه احزاب بی خاصیـت و فرمایشـی دولت هویدا 
مـی رسـیم. حـزب ملت ایـران، حـزب نوین و ایـن مدل 
سـاختارهای سیاسـی طنز برسیم که در آن همه چیز جز 
نظر نخبگان موثر است. نظام باید زودتر تکلیف خود را با 

این وضعیت روشن کند. 
در شـراط فعلی دولت ما چه قدر به این افول نقش 

نخبگان کمک می کند؟
ما االن با یک دولت محافظه کار تقلیل گرا مواجه هستیم. 
و نقطـه ثقـل آن هم روی اقتصاد مسـتقر اسـت. و اگر در 
ایـن شـرایط اقتصـاد مقاومتـی محل دقت واقع نشـود به 
وابسـتگی همـه جانبه نزدیک می شـویم. این شـرایط ما 
را در بلند مدت به »رادیکالیسـم احمدی نژادی« خواهد 
کشاند. یعنی در یک افق میان مدت احتماال فردی تندتر 
از احمـدی نـژاد روی کار خواهـد آمـد کـه البتـه این بار 
ساختار نظام را به چالش می کشاند. یا حتی ادامه دولت 
روحانی با این عملکرد خطر بازگشت سلطنت سابق را به 
ذهـن متبادر می کند. چون دولت فعلی با این فرمان اگر 
بخواهد جلو برود در نهایت مدل خاصی از شاهنشـاهی را 
نشـانه می گیرد. همان طور که بعد از انقالب مشـروطه با 
گذر چندین سـال، یک سـاختار حکومتی دیگر )پهلوی( 
جایگزیـن شـد. چـرا که مردم بـا خود خواهنـد گفت اگر 
مـا می خواسـتیم در سـاختار قدرت جهانی هضم شـویم 
اصـال چـرا باید این همه هزینه می دادیـم و چرا این قدر 
جنگیدیم؟ اینجاسـت که نوعی پشـیمانی شدید به وجود 
می آید. و حاصلش رسیدن به کسی است که شبیه کاری 
که احمدی نژاد کرد و در یک نقطه مقابل نظام و رهبری 
ایسـتاد، بـا درجه شـدیدتر بخواهـد بایسـتد. در آن زمان 
اسـم فرصت طلبی را دموکراسی می گذاریم. کاری خطر 

بزرگ همین است.

برای مقابله با این شکل منحط دموکراسی چه باید کرد؟
در مقابـل دموکراسـی وارداتی باید نظام به شـدت مقابله 
کنـد. رسـانه ملـی از همین امـروز باید بـه نخبگان طیف 
های مختلف فضا بدهد و اجازه دهد نقد و آسیب شناسی 
کنند. رسـانه ملی نباید اجازه بدهد، رسـانه های خارجی 
اینقدر موفق باشند و در کشور هدایت فکری ایجاد کنند. 
یـک انقالب معرفتی و دانشـگاهی نیـاز داریم. در بهترین 
حالـت این شـرایط ما را تبدیل به یـک ژاپن یا آلمان می 
کنـد. حتـی بـه آن ها هم تبدیل نمی شـویم. نشـانه اش 
این که هاشـمی آن اوایل می گفـت من می خواهم ژاپن 
اسـالمی درسـت کنـم، بعد که دید شـدنی نیسـت گفت 
مالزی اسالمی. بعد که دید این هم نمی شود گفت ترکیه 
ی اسـالمی. یعنی صابون درست کنیم و به سایر کشورها 
صـادر کنیـم. یعنـی جایـی کـه 60 سـال پشـت در اروپا 
ایسـتاده اسـت و هنوز هم او را نمی پذیرند. شـهرهایش 
هم به تفرجگاه بقیه کشـورها تبدیل شده است. ایتالیایی 
ها برای توریسـم به ازمیر بروند، آلمانی ها برای تفریح به 
آنالـی برونـد. ما ایرانی ها هم برای تفـرج به آنتالیا برویم. 
ساختار دولت فعلی و عملکرد آن در بهترین شرایط ما را 

به چنین چیزی سوق می دهد.
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خاطرات سیاسـی-اجتماعی صادق طباطبایی
ناشر: عروج

خاطـرات دکتـر صـادق طباطبایـی یک مجموعه 5 جلدی اسـت که در حال حاضر سـه جلـد آن با عناوین »جنبش دانشـجویی 
ایران«، »لبنان، امام صدر و انقالب فلسطین« و »شکل گیری انقالب اسالمی ایران« منتشر شده است. جلد اول از این مجموعه 
که با من و شـما بیشـتر سـروکار دارد، در حوزه دین، اجتماع و سیاسـت، سـیر تحصیالت او در آلمان، جنبش سیاسـی اجتماعی 
انجمن های اسالمی دانشجویان فارسی زبان در خارج از کشور و نقش مرحوم سید احمد خمینی در شکل گیری انقالب اسالمی 
تدوین شـده اسـت. سـه جلد خاطرات صادق طباطبایی، دربرگیرنده بیش از 400 عکس شـخصی و خانوادگی، تصاویری از امام 
خمینی)ره(، مرحوم حاج احمد خمینی و تظاهرات دانشجویان مقیم خارج از کشور ضد رژیم پهلوی است که حتما پیش از این 
حتی برای یکبار هم چشمتان به آنها نخورده است! این مجموعه جلدهای چهارم و پنجمی هم در راه دارد که قرار است خاطرات 

درباره ایام رفراندوم جمهوری اسـالمی و شـرح وقایع جنگ تحیلی باشـد که البته هنوز به زیور طبع نیاراسـته گردیده است!

ایرانی ها چه رویایی در سـر دارند؟
میشـل فوکو - مترجم: حسـین معصومی

ناشر: هرمس
اصـال مگـر می شـود؟! مگر داریـم؟! آخر فوکو را چـه به ایران! اگر تـا االن حتی 
فکرش را هم نکرده بودید که میشل فوکو درباره ایران و ایرانی ها کتاب دارد، از 
االن به بعد حتما فکرش را بکنید! این شخصیت از نظر فکری نه چندان دلچسب 
در سـال 1357 در زمانـی کـه هنوز انقالب اسـالمی به پیروزی نرسـیده بود، به 
ایـران سـفر کرد؛ آن هم نه یکبار بلکه دوبار! کتابـی که درحال معرفی کردن آن 
هستیم درواقع همه آن چیزی است که فوکو در آن دوبار در ایران دیده و شنیده 
اسـت. فوکو اولین کسـی اسـت که انقالب ایران را به معنای واقعی کلمه انقالب 
می داند و بعد از انقالب کشـور فرانسـه آن را در ردیف آن دسـته از انقالب های 
بزرگ دنیا به شمار می آورد که در آن معنویت با سیاست در هم تنیده شده اند. 
حاال وقت سورپرایز است! فوکو یک کتاب دیگر هم درباره ایران و انقالبش نوشته 
اسـت که با نام » ایران روح دنیای بی روح« ترجمه شـده است. توصیه می کنیم 
ایـن دوکتاب را مطالعه کنید تا درک بهتری نسـبت بـه نگاه متفکران خارجی به 

مقوله انقالب اسـالمی و حوادث آن پیدا کنید.

ج فتنـه: از جمل تا جنگ نرم مـو
احمدحسین شریفی

ناشـر: کانون اندیشه جوان
این کتاب با تکیه و تأکید بر سـخن و سـیره امام علی )ع( ابعاد گوناگون بحث فتنه را 
بـه اختصار می کاود. این کتاب شـش فصل دارد که بـه ترتیب درباره مباحثی از قبیل 
مفهـوم شناسـی فتنه، شـرایط و موقعیت هـای فتنه خیـز، بسـترهای اجتماعی ایجاد 
فتنـه، شـگردها و شـیوه های فتنه گران بـرای ایجاد فتنه در جامعـه، توضیح برخی از 
پیامدهای مثبت و منفی فتنه و در نهایت شیوه های مبارزه با فتنه بحث می کند؛ این 
اثـر درواقـع تطابق شـرایط روز و کودتای مخملی در عصر حاضر بـا زمانه امام علی)ع( 
اسـت. عناوینی نظیر »اسـتفاده از شیوه های مبارزه نرم«، »استخدام چهره های موجه 
و مقـدس«، »اسـتفاده از شـعارهای خـوب و جذاب«، »سـخن گفتن از اصـول متعالی 
انسـانی«، »نفی گذشـته افتخارآمیز جامعه«، »تحریک احساسـات«، »شـبهه افکنی«، 
»تفرقـه افکنـی«، »جلب حمایت های خارجی«، »ایجاد سـازمان های اجتماعی مردم 
نهاد«، »ایجاد فاصله میان مردم و حکومت« و »درآمیختن حق و باطل« از موضوعاتی 

اند که در این اثر به عنوان برخی از ویژگی های فتنه بررسـی می شـوند.

بهار اندیشه
در بهار طبیعت

بسته پیشنهادی عیدانه از کتاب هایی که باید بخوانید!
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خبرگان و پرسـش های مبنایی
علی نهاوندی

ناشـر: مرکز پژوهش های اسـالمی صدا و سیما
مسـئله مجلـس خبـرگان و وظایـف آن همواره در سـال هـای بعد از انقالب اسـالمی 
خصوصـا در چندسـال اخیر بسـیار مورد مناقشـه غـرض ورزان  و غرض نـاورزان قرار 
گرفته اسـت. شـاید شـما هم در دانشگاهتان صحبت ها و شـبهه هایی درباره مجلس 
خبرگان شـنیده باشـید؛ خصوصا در روزهای آخرین انتخابات که اوج تب و تاب های 
مجلس خبرگان بود. این کتاب از سه فصل »بررسی جایگاه والیت فقیه و نقش حکم 
حکومتی در مدیریت جامعه«، »آشنایی با وظایف خبرگان ...« و »پرسش هایی درباره 
اصول و مبانی مجلس خبرگان« تشکیل شده است. علی نهاوندی در پیشگفتار کتاب 
می نویسـد: »نوشـتاری که در پیش رو دارید، پرسش ها و پاسخ هایی است که در دوره 
انتخابات خبرگان رهبری نوشـته شـد و پس از مطالعه و مالحظه اسـتادهای حوزه و 
دانشـگاه و اظهارنظر ایشـان در روزنامه های کیهان و رسـالت در سـه شـماره به چاپ 
رسـید و در محیط های دانشـگاهی به صورت جزوه منتشـر شـد.« در بخش دیگری از 
کتاب یکی از مسـائل پرمناقشـه حضور زنان در مجلس خبرگان مطرح می شـود: »آیا 
عضویـت بانوان مجتهده در مجلـس خبرگان رهبری منع فقهی یا حقوقی دارد؟ آنچه 
برای مجلس خبرگان نیاز اسـت،  قدرت تشـخیص مبانی فقهی رهبر و توانایی تعیین 
صداقـت مطلوب و مناسـب رهبری و همچنین تشـخیص نیازهـای علمی و عملی روز 
است تا »العالم بزمانه« باشد و با مسائل سیاسی روز نیز آشنا باشد. بنابراین، جنسیت 
و یـا سـن هیـچ گاه منـع فقهی و حقوقـی را در پی نـدارد، اگرچه از نظـر فقهی، زنان 
نمی تواننـد عهـده دار منصـب والیـت و رهبری در جامعه باشـند.«. ایـن کتاب در 84 

صفحه توسط اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه ای منتشر شده است.

اسماعیل
امیرحسین فردی
ناشر: سوره مهر

در داستان »اسماعیل« شرح مبارزات یک جوان و شیفتگي او نسبت به انسانیت، آزادگي 
و اسالم به تصویر کشیده شده است. اتفاقات این داستان در بستر انقالب اسالمي شکل 
مي گیرد. اسماعیل تهراني است و بچه ي جنوب شهر؛ کمي شر و شور و اندکي متفاوت 
بـا دیگـر هم سـاالنش. پـدر رفتگـرش را در کودکي از دسـت مي دهد و مادر با داشـتن 
خواستگاران متعدد تن به ازدواج نمي دهد تا با همه ي بضاعتش، پدرانه به جا  آورد آداب 
مادري را! اسـماعیل در نوجواني از درس بیزار مي شـود و به زور پایه ي ششـم ابتدایي را 
تمام مي کند. بعد به سـبب گوشـه گیري و سر به راهي سر از قهوه خانه در مي آورد. چند 
سـالي را به بیکاري و بطالت سـپري مي کند تا اینکه به مدد یک قاچاقچي! به استخدام 
بانک شاهي درمي آید. وضع خانواده را سامان مي بخشد و به دختري از محله هاي مصفاي 
جنوب شهر دل مي بندد. عشقي که جنبه ي اثیري اش تا لحظات پایاني همراه مخاطب 
خواهد ماند. بعد از چند سالي که اسماعیل به عنوان کارمندي جزء، در نظام اداري مالي 
رژیم شـاه خدمت مي کند و درسـت در جایي که خواننده فکر مي کند زندگي شـیرین 
مي شـود، همـه چیز بـه هم مي ریزد. او با کششـي که در خود به سـوي معنویات حس 
کـرده و رونـد اتفاقات ریز و درشـتي که برایش مي افتد، خود را هـم از خدمت در بانک 

شاهنشاهي محروم مي کند و هم از مهر دختري که معشوقه اش شده است. 
سیب سرخ زندگي اسماعیل صنوبري در چرخ دّوار خود به مسجد کشیده مي شود و 
به کتابخانه داري و بعد از آن به مدیري قرض الحسـنه مي رسـد و در مسـیر انقالب بر 
خالف منش هاي غالب روزگار خود، به روحانیت متمایل مي شود. داستان با رسیدن 

به سـالهاي 55 و 56 به پایان نزدیک شـده ولي به اتمام نمي رسد.

شبیخون به خفاش
محمد ستاری وفایی

نشر عماد فردا
احتماال بیشترمان متولد دهه شصت هستیم و عمرمان خیلی به سال های قبل تر یعنی سال 
های دهه 50 قد نمی دهد؛ روزهایی که هنوز اگرچه کلمه »فتنه« و هشیاری در برابر آن مانند 
امروز در وجودمان نهادینه نشده بود اما بودند فتنه هایی به معنای واقعی کلمه که ناجوانمردانه 
از هرسو نهال ظریف انقالب را نشانه گرفته بودند؛ نشر عماد فردا کتابی را چاپ کرده که از فتنه 
ها و دسیسه هایی می گوید که ناپیدا و نانوشته اند! از سال 58 می گوید؛ زمانی که دست های 
 خیانت آتش نفاق را در آذربایجان شـعله ور کرده بود؛ شـبیخون به خفاش برای ما از از تبریز
 می گوید، از کوچه پس کوچه های تبریز؛ از آسمانی که پر از خفاش شده بود و از مشت های 

کوبنده ای که این خفاش ها را مهار کردند. 

رمز و راز جنگ
احمد اصغریان جدی

انتشـارات دانشگاه شهید بهشتی
سخت ترین روزهای جنگ چه روزهایی بوده است؟ بحرانی ترین هفته های جنگ را چگونه پشت 
سر گذاشتیم؟ سخت ترین ماه های جنگ مربوطه به چه ماه هایی بود و چرا برخی ماه ها در ذهن 
برخی از آدم های جبهه هنوز پررنگ تر سایر ماه ها باقی مانده است؟ احمد اصغریان جدی در این 
کتاب دوجلدی برای ما داستان می گوید؛ داستانی واقعی از هماوردی با پستی و بلندی اتفاقت 
جبهه و سرشاخ شدن با دشمن سفاک بعثی؛ در این کتاب تجربیات جنگ با زبانی شرین توضیح 
داده می شود و شاهکارهای مهندسی جنگ برای مخاطب بازتر م شود؛ مطالبی که در این کتاب 
با آن روبرو خواهید شد، به احتمال 98 درصد برای اولین بار به چشم و گوشتان می خورد! آن دو 

درصدی هم که نگفتیم محض احتیاط بود که شرط عقل است!
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نقطـه های آغاز در اخالق عملی
آیـت الله محمدرضا مهدوی کنی

ناشـر: دفتر نشر فرهنگ اسالمی
حتما شما هم از جمله کسانی بوده اید که یا به دنبال استاد اخالق گشته اید و یا مایوس از استاد 
حی و حاضر، در کتاب های اخالق به دنبال راه رهایی از زنجیرهای نفستان جستجوهای فراوان 
کرده اید. در این جستجو شما تنها نبوده اید؛ آن قدر جوان مانند شما به آیت اهلل مهدوی کنی 
مراجعه کرده بودند که ایشان تصمیم به ایراد یک سلسله سخنرانی در این زمینه گرفتند و کتاب 
حاضر متن درس های اخالق ایشان به دور از هرگونه نظریه پردازی زائد است؛ کتابی که مانند 
یک نسخه عملی گام به گام دست ما را بگیرد و پای ما را در مسیر خودسازی ثابت قدم تر کند. 
البته خود آیت اهلل مهدوی در جایی از کتاب می گویند که »تحدید و مرزبندی در امور معنوی 
و جریانات مستمر کیفیات باطنی و اخالقی بسیار دشوار است و طبقه بندی مورد نظرـ که از 
معرفت فوق که از معرفت نفس آغاز شده و به زهد و قناعت ختم می شود ـ نسبت به افراد وا 
شخاص و شرایط، شدت و ضعف پیدا می کند و نمی توان نسخه أی و احد برای همة سالکان الی 
اهلل تجویز نمود؛ چرا که اصول کلی حاکم براخالق و مصادیق واجب و مستحب و حرام و مکروه و 
مباح برای همه یکسان نیست.« با این حال با درنظر گرفتن این نکته، مطالب را طوری بیان نموده 
اند که فطری ترین مسائل مطروحه برای هرشخص در نظر گرفته شود و مطالب قابل استفاده 

برای عموم عالقمندان و طالبان باشد.

کوله پشتی
شـقایق حقیقت جوی جوانمرد، سـمیه فرنیا 

ناشر: آرما
دیگر دانشـجوی خشـک و خالی بودن و سـرتان برای همیشـه توی کتاب 
مانـدن بـس اسـت! بایـد کوله پشـتی هایتـان را پـر کنیـد از تجربه های 
رنگارنـگ؛ دیگـر وقت شـک ها و تردیدها گذشـته اسـت، بایـد بند کفش 
هایتـان را محکـم ببندیـد و قدم در راه های مطمئنـی بگذارید که قبل از 
شـما کسـانی آن ها را رفته اند و از درسـتی آنها مطمئن شـده اند. شـاید 
هـم هنـوز هـزاران راه نرفتـه باقـی مانده کـه بایـد برویدشـان و از تجربه 
هایتان به دانشـجویان بعد از خودتان هم منتقل کنید. کتاب کوله پشـتی 
در حقیقت تجربه دانشـجویانی مانند شماسـت که از کنار مسـائل زندگی 
دانشـجویی به سـادگی نگذشـته انـد و حاصل آزمون هـا و خطاهای خود 
را حـاال مـی خواهنـد با شـما به اشـتراک بگذارنـد. با خوانـدن این کتاب 
شـما فقـط یک کتاب نمـی خوانید! بلکه مخلوطی از کتـاب های متفاوتی 
مانند »500نکته برای آموزشـگران« تالیـف فیل ریس، »رازهای موفقیت 
در دانشـگاه« تالیف جاکوبـز وهامین، »مهارت های مطالعه در دانشـگاه« 
تالیـف یـاوری و »مطالعـه موفـق در هشـت گام« تالیـف پورشـا نظری را 

مطالعه خواهید کرد. در بخشـی از مقدمه این کتاب می خوانید:
»بـه زبـان  خودمانی تر هندبوک به کتاب هایی گفته می شـود که اطالعات 
پایـه و فرمول هـای کلیـدی هـر حـوزه ای را شـامل می شـود. در حقیقت 
هندبـوک به شـما یادآوری می کند کـه در آن حوزه تخصصـی و پیرامون 
انجـام یک عمل یا حل معضلـی خاص چه کارهایی باید صورت بگیرد. در 
همین ابتدا باید خاطر نشـان شـویم که آنچه پیش روی شماست یک هند 

بوک اسـت، هندبوکی برای انتقال مهارت های دانشجویی«

کار باید تشـکیالتی باشد
)تشـکل و کل تشـکیالتی در اندیشـه مقام معظم رهبری(

ناشـر: موسسه شهید کاظمی
کار تشـکیالتی چیسـت؟ بسـیاری از ما جزو تشـکل های زیادی ممکن است باشیم؛ 
اما واقعا چقدر با مفهوم تشـکل آشـنایی داریم؟ آیا صرف قرار گرفتن چند نفر کنار 
هم و تقسـیم کار به معنای کار تشـکیالتی است؟ اصال تشکیالت چه مزایایی دارد و 
چرا باید در این قالب کارهایمان را جلو ببریم؟ آیا تشـکیالت همیشـه خوب اسـت؟ 
آفت شناسـي کار تشـکیالتي از جملـه رکـود، عدم تحـرک، مـوازي کاري، گم کردن 
هدف، راحت طلبي و غیره نیز از جمله نکاتی اسـت که در این کتاب مطرح و تبیین 
شـده اسـت. به عالوه اینکه مدیر یک تشـکیالت چگونه باید برای تشـکیالت برنامه 
ریـزی کنـد و براسـاس چه مالک و معیارهایـی باید افراد خـود را مدیریت کند، نیز 
از جمله مواردی اسـت که در این کتاب به خوبی بحث شـده اسـت. ضمن اینکه در 
پایـان کتاب شـما می توانید برای آشـنایی هرچـه کاربردی تر با مفهوم تشـکیالت، 
چند نمونه های مصداق های تشکل های موفق را مطالعه و از آنها الگوبرداری کنید. 

به طور خالصه اگر مدعی کار تشـکیالتی هسـتید، حتما باید این کتاب را بخوانید!
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لحظه های انقالب 
محمود گالبدره ای
ناشر: عصر داستان

کتـاب لحظه های انقالب به شـکل گزارش نویسـی اسـت و به معنای واقعـی تلفیقی از روایت و 
قصه نویسی دارد و نکته قوی که در این کتاب مشاهده می شود نزدیک بودن به واقعیات است.

این کتاب مسـتند گونه ای اسـت از لحظه های اسـطوره ای انقالب مردم ایران که نویسـنده با 
تمام کوشـت و خون و عصب خود شـخصا آزموده اسـت. نویسـنده سعی کرده با حفظ امانت و 
صداقـت، تـا آنجـا که خود ناظر عینی حوادث بـوده وقایع انقالب را نقل کنـد. این کتاب همه 
انقالب نیسـت و پیش از 17 شـهریور و تا انتصاب بازرگان ادامه دارد و تصویرسـازیی زیبایی 

دارد کـه مـا را به آن روزگار می برد. در قسـمتی از این کتاب می خوانیم:
»خمینی چه کرده خدا؟ لباسـی که 50 سـال منفور بوده و هر که تنش بوده یا مسـجد بوده 
یـا سـر قبـر آقا بـوده یا روضه می خوانده و تـو وقتی توی فرودگاه می دیـدی که چطور قرآن 
را بـاال گرفتـه و سـر عمامـه پیچیـده را تا کمر خم می کرده تا شـاه از زیرش رد شـود و برود 
سـوئیس برای تعطیالت زمسـتانی... و چطور با عمامه بزرگش خم می شـده و دسـت شـاه را 
مـی بوسـیده و در کنارش توی ضریح امام رضا می ایسـتاده و زیـارت نامه می خوانده و اینجا 
و آنجا وعظ می کرده و شـاه را دعا می کرده و سـال تا سـال هم حتی در یکی از خیابان های 
تهـران چشـمت بـه قد و قـواره و عمامـه و عبایش نمی خـورده، حاال به هر طرف کـه بپیچی 

عمامه می بینی.... این خمینی کیسـت؟«

مأموریـت مخفی هایزر در تهران 
خاطرات ژنرال آیزن هاور

ناشـر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
ارتـش امریـکا یـک ژنـرال چهارسـتاره دارد که نامـش در بین ایرانـی ها معروف 
اسـت؛ ژنرالی که در آخرین روزهای حکومت محمدرضاشـاه به ایران سفر کرد تا 
با ارتش و دولت بختیار دسـت به دسـت هم دهند و جلوی وقوع انقالب اسـالمی 
را بگیرنـد. ژنـرال آیزن هاور در خاطرات خود از قدرت طلبی آمریکا به هرقیمتی 
می گوید؛ تا آنجا که حتی دسـت نشـانده خود محمدرضا را زمانی که بی مصرف 
دیـد، می خواسـت به گوشـه ای پـرت کند و حکومتـی با رهبـری بختیار بوجود 
آورد. حکومتی با صبغه نظامی که هر حرکت مردمی را سـرکوب کند و دربسـت 

در خدمت اهداف آمریکا باشد. 

نامزد خوشگل من!
حمید داودآبادی

ناشـر: موسسه شهید احمد کاظمی
کتـاب هـای حمید داودآبادی نیاز به تعریف ندارد. از اسـم کتـاب هم می توانید 
بفهمید که چقدر حمیدآقای گل ما باصفا و باجنبه اسـت! کتاب نامزد خوشـگل 
مـن کتابـی درباره دفاع مقدس اسـت کـه به صورت مجموعـه خاطراتی جذاب و 
کوتاه در قالب طنز نوشـته شـده اسـت. کتاب متفاوت و کتاب های متفاوت دیگر 

این نویسـنده را به هیچ وجه از دست ندهید!

شماره 13/اسفند 94

82



شماره 12/ بهمن 94 

83

حسـینیه ارشـاد به روایت ناصر میناچی
پژوهشـگر: رسول جعفریان

ناشر: حسینیه ارشاد
حسـینیه ارشـاد یکـی از مهـم تریـن و پرشـورترین مـکان های تجمـع انقالبیـون در زمان 
مبارزات انقالب اسـالمی اسـت که از سخنرانی های پرشور شـهید مطهری و دکتر شریعتی 
خاطرات زیادی را در دل خود جای داده اسـت. در سـال 49 بین دکتر شـریعتی و اسـتاد 
مطهری اتفاقاتی می گذرد که منجر به جدا شدن استاد مطهری از حسینیه می گردد. بعد 
از انقالب روشـن شـد که اسـتاد مطهری در آن دوران نامه نگاری هایی داشت و این نامه ها 
منتشـر شـد. در جریان چاپ این نامه ها علت اصلی جدایی اسـتاد از حسـینیه ارشـاد ناصر 

میناچی عنوان شده بود. 
حـال حجـت االسـالم و المسـلمین رسـول جعفریـان پـای صحبت هـای ناصـر میناچی 
نشسـته و از البالی خاطرات و شـواهد آن روزها این اتفاق و اتفاقات دیگری که بر این 
حسـینیه گذشـته را واکاوی کـرده اسـت.  ناصـر میناچـی یکـی از بنیانگذاران حسـینیه 
ارشـاد اسـت که به گفته شـهید مطهری این شـخص باعث شـده بود تا حسـینیه ارشـاد 
انحصـارا در خدمـت دکتـر شـریعتی قـرار گیرد. پاسـخ بـه این مسـائل و مسـائلی مانند 
چگونگی شـکل گیری حسـینیه ارشـاد، آدم های مهمی که به آنجا رفت و آمد داشـتند، 
اتفاقـات مهـم و حواشـی ایـن اتفـاق ها و مسـائلی نظیر اینهـا را می توانیـد در کتاب به 
صـورت مسـتند مطالعه نمایید. تا قبـل از خواندن این کتاب از هرگونه نظر دادن درباره 

اختالفات بین شـهید مطهری و دکتر شـریعتی اکیـدا اجتناب کنید!
 

درد
صادق کرمیار

ناشر: عصر داستان
رمـان »درد« اثـری مسـتند از جانبازی اسـت که خاطرات خود را از سـال 63 تا 
پایـان جنـگ مکتوب می کنـد و موضوع آن جنگ اطالعاتی ایران و عراق را بازگو 
می کند. این اثر راویتی از تالش و همت دالوران اطالعات عملیات در عرصه دفاع 
مقدس اسـت و در نوشـتن آن از کمک های اطالعاتی سردار شهید احمد سوداگر 

و جانبازمحمد مهین خاکی اسـتفاده شده است.

دخیل عشق
مریم بصیری

ناشر: عصر داستان
داسـتاني دراماتیک و برگرفته از الگو  و اندیشـه هاي دیني اسـت که با روایتي از زندگي صبوره،  
بهیار دوران جنگ تحمیلي عراق علیه ایران آغاز مي شود. داستان »دخیل عشق« از آسایشگاهي 
در شـهر مشـهد آغاز مي شـود و خواننده را درگیر زندگي دختري مي کند که تمام زندگي اش را 
وقف خدمت به جانبازان کرده است. سرنوشت این بهیار بر اساس نذرش که ازدواج با یک جانباز 
و خدمت به اوست رقم مي خورد. مریم بصیري در این کتاب، داستانش را با سرگذشت جانبازي 
به نام رضا پیش می برد که پاها و یک دسـت خود را در جبهه از دسـت داده اسـت. جانباز شدن 
رضا باعث اختالف بین پدر و مادر او مي شود. پدر آن ها را ترک مي کند و بعد از گذشت ده سال 

از پایان جنگ رضا به دلیل فوت مادر به آسایشـگاه منتقل مي شـود.
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ع توقف ممنو
محمدجمال صدرایی

ناشـر: موسسه روایت سیره شهدا
یـک لحظـه خـود را در خاکریزهـای جبهه هـا تصور کنیـد! جایی که نه 
دیگـر خبـری از کـت و شـلوار پلوخـوری اسـت و نـه دیگر تلفـن همراه 
و تلگرامـی وجـود دارد کـه بتوانیـد از طریـق آن بـا دوسـتانتان ارتباط 
برقـرار کنیـد و از آنهـا کمک بخواهیـد! در زندگی انسـان همواره در هر 
موقعیتـی امکان بروز مشـکالت و بحران هایی اسـت کـه فقط باید با راه 
حل های خاص به سـراغ حل آنها رفت. خالقیت هایی که گاهی در یک 
لحظه به ذهن انسـان ها می رسـد و از ده ها راه حل علمی و آکادمیک 
موثرتر اسـت! کتاب توقف ممنوع که از سـوی معاونت پژوهشـی مؤسسه 
روایت سـیره شهدا در زمستان 1391 منتشـر شده، گلچینی از خالقیت 
هـای جوانـان جنگـو و شـیردل ایرانـی در جبهـه هـای حق علیـه باطل 
اسـت. این مجموعه در واقع بازنویسی خاطراتی از خالقیت ها و ابتکارات 
رزمندگان اسـالم اسـت که توانسـتند با اجرای آن هـا گره های بزرگی از 
جنـگ تحمیلی را بـاز کنند. جلوه هایی از خالقیت، ابتـکار بومی و تولید 

ملی که امروز چراغ راه ما در عرصه علم و فن آوری اسـت.
این کتاب متشکل از چهار گفتار است که هر گفتار به توضیح موضوعاتی 
درباره دفاع مقدس پرداخته اسـت که گفتار اول شـامل درباره شـهدای 
خـالق از شـهید چمـران گرفته تا شـهید تهرانی مقدم اسـت. گفتارهای 
سـوم تا چهارم نیز شـاهکارهای مهندسـی سـپاه در ایام جنگ تحمیلی 
مورد بررسـی قرار گرفته و نسـبت آن با مسـائل عصر حاضر نیز سنجیده 

شده است.

قهوه قند پهلو: گزیده شـعر طنز امروز
امید مهدی نژاد
ناشر: سوره مهر

این کتاب درواقع گردآوری و گزیده های نابی از طنز معاصر اسـت که توسـط امید مهدی نژاد گردآوری شـده اسـت. 
مجموعه ای پر از از اشعار و نوشته های طنزآمیز هنرمندان معاصر که تقریبا از اواخر دوران مشروطه تا همین روزهایی 
که در آن زیسـت می کنیم را دربرمی گیرد. شـما می توانید از اشـخاصی مانند منوچهر احترامی، مهدی اخوان ثالث، 
ایـرج میـرزا، محمدابراهیـم باسـتانی پاریزی، محمدتقی بهـار، فریدون توللـی، ابوتراب جلی، عماد خراسـانی، علی اکبر 
دهخدا، ابوالفضل زرویی نصرآباد، محمدحسین شهریار، کیومرث صابری فومنی، عمران صالحی و غیره کلی مطلب طنز 
بخوانیـد و بـه جـای اینکـه پول ده ها کتاب را بپردازیـد، یک کتاب بخرید و حالش را ببریـد! در مقدمه این کتاب آمده 
است: »عالقه بعضی از طنزپردازان به عبور از خطوط قرمز است. بعضی هاشان اصاًل سرشان درد می کند برای دردسر. 
چشـم دارند، می بینند که یک خط قرمز به چه پررنگی کشـیده اند سـر راه؛ عدل می روند و پای شـان را می گذارند 
روش. تـازه بعضـی هـا کـه اصاًل مـی روند آن طرف خط قرمز و می نشـینند و صفا می کنند. اصاًل هـم توجه نمی کنند 
که فردا روزی که یکی مثل ما پیدا شـد که خواسـت گزیده شـعر طنزآمیز دسـت و پا کند، دستش توی حنا می ماند!«

تاریخ مسـتطاب آمریکا
محمدصادق کوشکی

کاریکاتوریسـت کتاب: مازیار بیژنی
ناشر: خیزش نو

ایـن کتـاب بامـزه و البته جـذاب در حقیقت نیـازی به معرفـی ندارد. هم 
صحبـت هـا و افکار دکتر محمدصادق کوشـکی زبانزد عام و خاص اسـت 
و هـم مازیـار بیژنـی کاریکاتورهایـش چشـم زِد عـام و خـاص! حفیفتش 
حیفمـان آمـد این کتـاب را ما معرفی کنیم. اسـتثنائا بـرای این یکی می 

خواهیـم بگذاریم خود کتاب خودش را معرفی کند: 
»تاریـخ ایـاالت متحده آمریکا خیلی جدی اسـت! آن قـدر جدی که حتی 
بخش ها و قسمت های شوخی آن هم جدی است! )تعجب نکنید! آن هایی 
که تاریخ را می شناسـند، می دانند قسـمت هایی از تاریِخ هر جایی شوخی 
اسـت! یعنـی همه جـای یک تاریـخ نمی تواند جدی باشـد! مثال سـاختن 
مناره با کله ی مردم کرمان توسط آقامحمدخان قاجار به نظر شما شوخی 
نیسـت؟( و طبیعی اسـت شـوخی کـردن با این تاریخ بسـیار جـدی، کار 
سـاده ای نیسـت، چون آمریکایی ها بر خالف ظاهرشـان بیش از حِد مجاز 
جدی انـد! واقعـاً چه جوری باید بـا تاریخ ملتی که اسـطوره اش »کابوی«، 
نمـاد هویتـی اش »غرب وحشـی«، پیروزی شـاخصش »انفجـار بمب های 
اتمی در ژاپن«، غذای ملّی اش همبرگر، عامل برتری اش »هزاران موشـک 
و بمـب هسـته ای« و هنرمنـد اخراجی اش چارلی چاپلین اسـت، شـوخی 
کـرد؟ )البد می دانید چاپلین سـال های سـال در تبعید زندگی کرد، چون 
مقامـات آمریـکا او را اخـراج کرده بودنـد! او پس از جنـگ جهانی دوم تا 
لحظه ی مرگش امکان زندگی در آمریکا را نیافت، چون بعضی فیلم هایش 

به مذاق سیاسـتمداران آمریکایی خوش نیامده بود.(
 در کل مـا کـه نفهمیدیـم آخرش کتاب شـوخی اسـت یا جـدی! ولی هر 

چیزی که هسـت حتما چیز خوبی است!
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روزهای زندگی
پرویز شیخ طادی

آدم های سینمایی همیشه هرگاه خواسته اند تصویری از حوادث دفاع مقدس به نسل 
جوان ارائه دهند، دست به دامن صحنه سازی های خط مقدم و آتش و گلوله و رگبار 
آرپی جی شـده اند؛ طوری که هرگاه صحبت از فیلم دفاع مقدس شـود، همین تصاویر 
در ذهن ما رژه می روند؛ غافل از اینکه اینها همه جنگ بود اما جنگ، همه اینها نبود. 
پرویز شـیخ طادی با سـاختن فیلمی درباره پشـت صحنه جنگ سـعی کرده این قالب 
ذهنی نادرسـت را درهم بشـکند و از زوایای تازه ای به جنگ نگاه کند و خفایای نابی 
را برای مخاطبش آشـکار سـازد. روزهای زندگی داستان یک بیمارستان صحرایی است 
کـه از طرف دشـمن بعثی مورد حمله قرار می گیـرد و به محاصره درمی آید. روزهای 
زندگی فیلمی جنگی نیست؛ فیلم ضد جنگی است که می خواهد برای ما از آدم هایی 

که در جنگ کمتر دیده شـده اند حکایت کند.  

خط ویژه
مصطفی کیایی

ایـن فیلـم داسـتان آدم هایی اسـت که همه ما روزانـه از آنها می نالیـم؛ آدم هایی که 
خونشـان آن قـدر از ملـت قرمزتـر اسـت کـه می تواننـد بی مهابـا هرمقـداری که وام 
بخواهند را در لحظه بگیرند؛ آدم هایی که حتی در سیستم های اداری هم نفوذ دارند 
و کسـی نمی تواند به سـادگی حریف آنها شـود. پرداخت فیلم خیلی قوی نیسـت؛ اما 
بـه عنـوان اولین فیلم سـاخته شـده در زمینه نقد امتیازات ویـژه و رانت ها برای گروه 

اندکـی از آدم ها ارزش دیدن را دارد.

هور در آتش
عزیزالله حمیدنژاد

هور در آتش از فیلم های مهجور سـینمای دفاع مقدس اسـت که اسـمش را کمتر در 
رسانه ها تبلیغ کرده اند. این فیلم به داستان باباعقیل و پسرش رحمت می پردازد که 
با همدیگر راهی جبهه شـده اند. باباعقیل که سـن زیادی دارد، پشـت جبهه می ماند 
و پسـرش بـه خط مقـدم می رود. بعد از مدتی پدر دلتنگ فرزند خویش می شـود؛آن 
قدر که دل را به دریا می زند و علیرغم ناتوانی راهی خط مقدم می شـود. فیلم فضای 
عاطفـه پـدر و پسـری را در اوج انجـام تکلیف الهی بـه تصویر می کشـد. ابراهیمی که 

اسـماعیل خود را به قربانگاه فرسـتاده و خود نیز به او می پیوندد.

این فیلم ها را ببینید!

بسته سفارشی پیشنهادی از فیلم های دیدنی 

محمدحسن هاشم خانلو
محمدجواد صابری
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فیلم
انیمیشن شاهزاده روم

هادی محمدیان
 این انیمیشن که تاکنون در چند کشور دنیا نیز به اکران درآمده است، اولین ساخته کارگردان خود 
می باشد که توانسته بین خانواده های ایرانی جا باز کند. فیلم ضمن روایت روابط بین مسلمانان 
و مسـیحیان، بـه داسـتان دلدادگـی حضرت نرجـس خاتون مادر امـام زمان)عج( به امام حسـن 
عسکری)ع( می پردازد؛ موضوعی ناب که تقریبا می توان گفت هیچ اثری تا به حال در سینمای 
ایـران بـه طـور جدی به آن نپرداخته اسـت. گرافیک زیبای فیلم و تصویرگـری های زیبای آن با 
رنگ های جذاب جذابیت داسـتان فیلم می افزایند و در مجموع پیشـنهادی عالی برای یک فیلم 

دیـدن به همره جمع خانواده را رقم می زنند. 

1958- نشانی از شر
این فیلم ساخته اورسن ولز است؛ کسی که فیلم های درخشانی همچون »همشهری کین« را در 
کارنامه خود دارد. بسـیاری معتقدند که این فیلم بهترین فیلم ولز بعد از همشـهری کین اسـت. 
مضمـون فیلـم درباره رفتارهای فراقانونـی و پنهانی پلیس به بهانه مبارزه با جرم در آمریکاسـت. 
داستان فیلم حول شخصیت یک بازرس ویژه مواد مخدر و یک کاراگاه آمریکایی خالفکار که در 

شـرف بازنشستگی است شکل می گیرد.

1979-  و عدالـت برای همه
فیلمی ساخته نورمن جویسن در سال 1979 که در آن آل پاچینو در نقش یک وکیل که زندگی 
شـرافتمندانه ای را درپیـش گرفتـه، ظاهر می شـود.  مضمون این فیلم تـالش مذبوحانه¬ی یک 
وکیل برای پیدا کردن عدالت در دسـتگاه فاسـد قضایی آمریکاسـت. این فیلم درواقع دوران افول 
تمدنـی آمریـکا را نشـان مـی دهـد؛ دورانی که در آن جان و شـرافت و زندگی انسـان ها به کلی 

ارزش خود را از دسـت داده و فسـاد قضایی سرتاسـر دیوان های عالی آمریکا را فراگرفته است.

2012- اطلس ابر
در این فیلم علمی تخیلی انسـان های مختلف در شـش عصر متفاوت نشان داده می شوند. هدف 
اصلـی از بـه تصویـر کشـیدن چنین امری القا کردن ایـن مفهوم به مخاطب اسـت که از مرزهای 
زمـان و مـکان، فرهنـگ و نـژاد و غیره فراتر برود و نوع انسـان و انسـانیت را فـارغ از این ویژگی 
ها بررسـی کند. داسـتان فیلم از سـال 1849 شروع می شـود و به ترتیب در سال های 1936 تا 
2144 بـه صـورت مقطعی ادامه می یابد. مقاطع زمانی ایـن فیلم در مکان های متفاوت اقیانوس 
آرام، کمبریج، سانفرانسیسـکو، لندن و سـئول سـپری می شود. قسـمت پایانی فیلم تحت عنوان 

آخرالزمان مطرح می شـود که داسـتان آن 106 سـال پس از پایان یافتن دنیا رقم می خورد. 
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فیلم

2005-  ارباب جنگ
فیلـم دربـاره دالل های اسـلحه و واسـطه های جنـگ افزارها بین کشـورهای مختلف 
عضو شـورای امنیت اسـت. داسـتان این فیلم واقعی اسـت و بر اساس اتفاقاتی در اویل 
دهه 1990 رقم خورده اسـت. مضمون این فیلم فوق العاده اسـت و صحت آن رسـما 
توسـط سـازمان عفو بین الملل تایید شـده اسـت. در این فیلم دالالن اسـلحه و جنگ 
افزار با کشـورهای چین، روسـیه، فرانسـه، انگلستان و آمریکا در ارتباطند و با به وجود 
آوردن بهانـه هـای واهی سـعی در گـرم کردن تنور جنگ در دنیا و به فروش رسـاندن 

محصوالت جنگی خود دارند.

2010-  غیرقابـل تصور
گرگور جردن در فیلم خود می خواهد شـکنجه وحشـیانه متهمان توسط سیستم های 
دولتی امنیتی امریکا را نشـان دهد. فیلم حول شـخصیت یک متهم، یک شـکنجه گر 
و یک بازرس پلیس آمریکایی شـکل گرفته اسـت. شـکنجه گر در این فیلم با هدایت 
بـازرس پلیـس تمـام راه های ممکن برای شـکنجه متهم را امتحان مـی کند تا به زور 
از او اعتراف بگیرد. روش های وحشـیانه شـکنجه در این فیلم شـاید قلب شما را کمی 

آزرده کند!

2014 - 12 سـال بردگی
12 سـال بردگی جدیدترین سـاخته اسـتیو مک کویین اسـت که بر پایه یک اتفاق در 
دنیای واقع سـاخته شـده اسـت. این فیلم سرگذشـت برده ای به نام سـالومون نورتاپ 
را روایـت مـی کند که در قـرن نوزدهم میالدی به همراه هزاران بـرده دیگر به بردگی 
گرفته شـد و برای سـال های متمادی رنج و سـختی های زندگی بردگی را تحمل می 
کـرد. کارگـدان در این فیلـم تمام محافظه کاری ها را کنار گذاشـته و از واقعیت های 
صریح نژادپرستی و ظلم هایی که در اثر تبعیض نژادی بر انسان ها در غرب روا داشته 
مـی شـود، پرده برداشـته اسـت. سفیدپوسـت هـا در این فیلم بـا نیرنگ و ظلم سـیاه 
پوسـتان را به اسـتثمار خود در می آورند و از آنها برای رسـیدن به مقاصد ننگین خود 
سواسـتفاده می کنند. سـیاه پوسـتان در این فیلـم حتی برای بهره منـدی از کمترین 

حقوق زندگی خود نیز با سـختی مواجه هستند. 

2009-  شـهروند قانونمدار
فیلم درباره مردی اسـت که گرفتار بی قانونی در دسـتگاه های ایالت متحده می شود؛ 
به گونه ای که جلوی چشـمانش خانواده اش را می کشـند اما او هیچ کاری نمی تواند 
بکند و دستگاه قضایی آمریکا نیز قاتل را مجازات نمی کند. اگر این فیلم را در دفعاتی 
که از صدا و سـیما پخش شـده، ندیده اید حتما آن را در اولتی بگذارید. فیلمی خوش 

سـاخت که سکانس پایانی آن فوق العاده است.
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بانک در جامعه اسـالمی
شـهید محمدباقر صدر

فقـه شـیعه همـواره رو بـه پویایی اسـت و هیـچ گاه در برابر مسـائل جدید 
بـی تفـاوت نبوده اسـت. مسـئله اقتصاد و سـرمایه داری که از مسـائل عصر 
جدید بشـریت اسـت، مانند همه کشورها  در کشـور ما نیز دامنگیر ما شده 
اسـت. اینکه چقدر روش های نوین اقتصادی به مبانی اسـالم ناب محمدی 
نزدیـک اسـت و تـا چه میزان می توان اقتصاد مدرن را مشـروع دانسـت، از 
مباحثی اسـت که علمای بزرگی مانند شـهید سـیدمحمدباقر صدر و اسـتاد 
مطهـری به خوبی درباره آن نظریـه پردازی کرده اند. جزوه بانک در جامعه 
اسـالمی، در اصـل مقالـه ای شـهید محمدباقر صدر به زبان عربی اسـت که 
توسـط آقای جمال موسـوی به فارسـی برگردانده شده است و بعد از سی و 
اندی سـال مورد اسـتفاده عالقمندان قرار می گیرد. دیدگاه شـهید صدر به 
مسـئله اقتصاد و به طور خاص بانک، دیدگاهی دارای منظومه اسـت؛ به این 
معنـا کـه وی معتقد اسـت بانک و اقتصاد مدرن بایـد وضعیتش در منظومه 
کلی اندیشـه اسـالمی معلوم باشد و نسـبت آن با فقه و مختصاتش با اصول 

اساسی اسالم روشن باشد. 

جزوه سـپاه پاسداران انقالب اسالمی 
مرکـز فرهنگی وارثین دزفول

سـپاه شـجره طیبـه انقالب اسـالمی اسـت که بدنـه آن نزدیک تریـن افراد 
بـه خـط والیتنـد. مقام معظم رهبری در 25 شـهریور 94 سـخنرانی مهمی 
را در جمع فرماندهان سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی ایـراد فرمودند؛ این 
سـخنرانی را نمی توان یک سـخنرانی معمول و صرفا سـازمانی دانست بلکه 
در واقع مخاطب این سـخنرانی لشـگریان مبارزه علیـه جبهه کفر در جهان 
اسـالم هسـتند. در ایـن جزوه که نـکات مهم آن هم سـوتیترگذاری شـده، 
مرزبندی اسـالم با کفر و روش هماوردی با جبهه باطل تشـریح شده است.

کـدام پیامبـر فرموده دنیای خود را آباد نکنید!؟
پناهیان علیرضا 

این جزوه نهمین شـماره از مجموعه جزوات زندگی بهتر اسـت که در آن قرار است 
پای درس اسـتاد علیرضا پناهیان بنشـینیم و تمام تصورات نادرسـتی را که به اسم 
دیـن در ذهـن مـا بوجـود آمـده و آورده اند، اصالح کنیم. شـاید زیـاد در گوش ما 
خوانده باشـند که دنیا نابود شـدنی اسـت و ارزش وقت صرف کردن را ندارد؛ شاید 
زیاد شـنیده باشـیم که ثروت چیز خوبی نیسـت و در این جزوه ما با معنای واقعی 
زهد آشـنا می شـویم و یاد می گیریم که چگونه زهدی فعال داشته باشیم؛ یاد می 
گیریم که چگونه هم می توان نماز خواند و هم یک آدم مذهبی بود و در عین حال 

از دنیای خود نیز عقب نماند. در قسـمتی از این جزوه می خوانیم:
»زهد به این معنا نیسـت که زندگی شـما آن چنان خراب باشـد که نتوانی نیازهای 
خود و جامعة خود را تأمین کنی و قدرتمنداِن ثروتمند بر شـما مسـلط شـوند! چه 
کسـی گفته اسـت که معنای زهد این اسـت؟! در هیچ جلسه ای از جلسات مذهبی 
نبـوده کـه مـا دربارة زندگی بهتـر از نظر مادی در آن محدود ه هایـی که دین گفته 
سخن بگوییم، مگر اینکه با اعتراض هایی از سر جهالت مواجه شده ایم، و این خیلی 

موجب تأسف است...«
 

جزوه های طالیی
بسته سفارشی پیشنهادی از جزوه های خواندنی
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تقابل سـه گفتمان در اداره کشور
حجت االسـالم محمدمهدی میرباقری

همـواره در عرصـه مدیریـت کشـور گـروه ها و احـزاب و جریانـات مختلفی 
مدعی توانایی اداره بهتر امور هسـتند و فکر می کنند که اگر این رشـته را 
به دسـت بگیرند مشـکالت کشـور را بـه کلی می توانند حـل کنند. عده ای 
هم می پندازند که مشـکالت اداره کشـور فقط در اختالف نظرات سیاسـی 
خالصه می شـود و فکر می کنند اگر یک سـلیقه خاص سیاسـی به قدرت 
برسـد، اوضاع امور متفاوت خواهد شـد. با برآیندگیری از مجموعه وضعیت 
بـه ایـن نکتـه می رسـیم که می تـوان این ادعاهـا را به تناسـب برنامه ها و 
مختصات فکری جریاناتشـان دسـته بندی کرد و به چند گفتمان مشـخص 
رسـید. مدیریت کالن کشـور موضوع همیشـگی و پر چالشـی است که افراد 
و گروه هـای مختلـف با نظـرات گوناگون به ارائه راهـکار در آن می پردازند؛ 
افرادی که داعیه ی اسالم دارند و خود را از دلسوزان نظام معرفی می کنند، 
در عیـن حـال تفاوت های بسـیار زیادی در راهکارهایشـان دیده می شـود. 
قطعاً قسـمت عمده ای از این تفاوت ها ریشـه در نگاه به اسالم و کارکردهای 
دین دارد. جزوه »تقابل سـه گفتمان در اداره کشـور« جزوه ای غنی شده از 
کتاب »کالبد شکافی فرهنگی فتنه 88« تالیف حجت االسالم محمد مهدی 
میرباقری است. استاد میرباقری در این جزوه به تشریح قرائت های مختلف 
از اسالم می پردازد و مولفه های  و با بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها، نگاه 

روشـنی از جریان های موجود برای اداره کشـور ارائه می کند.

 دین داری و تحجر از منظر امیرالمؤمنین
حسـن رحیم پور ازغدی

این جزوه گفتاری از دکتر حسن رحیم پور ازغدی را در خود دارد که شماره اول از 
سری جزوه های »چند دقیقه برای تفکر« است. در این سخنرانی آفت های دین 
داری متحجرانه با استفاده از سخنان گرانقدر امیرالمومنین)ع( تفسیر می شود و 
در مقابل دینداری واقعی و اسالم ناب محمدی توضیح داده می شود. استاد رحیم 
پور با لحنی صریح و بیانی شفاف هرگونه مصلحت اندیشه نابجا را کنار گذاشته و 
مصداق های عملی از دینداری متحجرانه در عصر حاضر را برای مخاطب تبیین 
می کند. در بخشی از متن جزوه می خوانیم: »ظواهر مذهب را تا جایی که برای 
شما ضرر ندارد رعایت می کنید، احکامی که برای شما زیاد هزینه ایجاد نمی کند 

را عمل می کنید اما ریشه ی پیوند با اسالم را گسسته اید...«

از خودیافتگی اسـالمی تا خودباختگی غربی در سـینما 
دکتر مجید شـاه حسینی

به راسـتی تعریف درسـت زنده نگه داشـتن یاد شهدا چیست؟ و به صرف نام بردن از 
شـهید و گرفتن همایشـی و یادواره ای، این امر محقق می شـود؟ اصال مگر شـهادت 
بـا آن همـه رنج و لیاقت و سـختی که جز به پاکان و شایسـتگانش ندهند، می تواند 
با زحمت گرفتن یک همایش سـاده برابری کند؟ مگر نه این اسـت که سـینما آینه 
تمام عیار جامعه است و هنر تصویرگر دردها و ارزش های جامعه خویش است؟ پس 
چگونه می توان راه شهدا را در قلمرو سینما زنده نگه داشت و ادامه داد؟ اصال شهید 
آوینـی کـه خـود عرصه های هنر و معنویـت را زیر پر و بال خویش نگه داشـته بود، 
چگونه درباره وارد کردن ارزش های دینی و مقدس به عرصه سـینما می اندیشـید؟ 
چـه راهکارهایـی را پیشـنهاد داده بـود؟ چقدر بـه تکنیک ها معتقد بـود و چقدر به 
محتوا؟ بعد از شهید آوینی چه اتفاقاتی برای هنر افتاد؟ آیا هنر امروز دنباله رو همان 
افقی اسـت که شـهید آوینی در آن روزها به دنبال آن بود و تمام زندگی و هنرش را 
وقف آن کرده بود؟ دکتر مجید شـاه حسـینی در این جزوه می خواهد خودباختگی 
و پوچـی غـرب در عرصـه هنر به خصوص سـینما را برای مخاطب تشـریح کند و در 
مقابل از زمینه های گسترده ای که برای ورود ما به عنوان دنباله روان شهدا در این 
عرصه وجود دارد، پرده بردارد. دکتر شـاه حسـینی معتقد اسـت بعد از دفاع مقدس 
هنر به دست مناصب دولتی سپرده شد و نهادها مامور تحقق ارزش ها در قالب هنر 
شدند؛ امری که نه تنها به گسترش مفاهیم ارزشی کمکی نکرد، بلکه شاید در نهایت 

به ضرر آن تمام شد.

گشـت و گذاری در حیات نورانی شـهید مجید شهریاری
مرکـز فرهنگی وارثین دزفول

نمی دانم با شـهید شـهریاری چقدر آشنا هسـتیم؟ شاید یک تصویر کلی از او که 
دانشـمند هسـته ای بـود و یـک آدم اخالقی که در قید و بندهـای روزمره ای که 
هرکـدام از ما برای خود درسـت کـرده ایم، نبود. این تصاویر کلـی چقدر برایمان 
ملمـوس شـده انـد؟ چقدر می تـوان از آنهـا رهنمودهای عملی دریافـت نمود؟ و 
چگونه می توان شـهید شـهریاری های دیگر را شناخت و پرورش داد؟ می گفتند 
ترور شـهید شـهریاری اقدامی غیرجنگی برای توقف پیشـرفت ایران بوده اسـت و 
ایـن چنیـن بـود که بـه خیال خود راه ما را سـد کردنـد؛ همان هایـی که پس از 
شـنیدن خبر ترور شـهریاری، نفس راحتی کشـیدند. این جزوه خواندنی نیسـت؛ 

زیستنی است.
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نقد بسـیج از درون
وحید جلیلی

اصال مگر می شود بسیج را هم نقد کرد؟! عده ای فکر می کنند که بسیج و بسیجی 
همواره مصون از هرگونه خطا و اشتباهی اند. اصل این موضوع صحت دارد اما نه به 
این شکل؛ بلکه باید گفت که بسیج همواره شجره طیبه ای است که در آن خلل و 
فطوری نیست؛ اما مایی که به عنوان بسیجی وارد این مجموعه می شویم باالخره 
انسانیم و با ظرفیت های متفاوت؛ هرچند حساب بسیج از بسیجی جداست، اما به 
هرحال بسیج بدون بسیجی معنا ندارد و به میزانی که بسیجی خودساخته باشد، این 
درخت گهربار تنومند خواهد شد؛ البته عکس این نکته نیز صادق است. در این جزوه 
قرار اسـت وحید جلیلی حرف هایی را درگوشـی به بسیجی ها بزند که شاید کمتر 
جایی شنیده باشند. گوشتان را نزدیک تر بیاورید تا رسانه های بیگانه این حرف ها 
را نشنوند! می خواهیم دو کلمه خودمانی حرف بزنیم؛ چرا که از پیامبرمان آموخته 

ایم که عیب های همدیگر را باید در گوش هم بگوییم...

خود آگاهی و اسـتحمار
دکتر علی شریعتی

پیامبـران بـزرگ مذهـب را در اوج حقیقتـش و عریـان و راسـتین مطـرح مـی کردنـد 
و مـردم تشـنه معنویت را به سـوی سـفره نورانـی الهی فرا مـی خواندند. بعد از ایـن دوران 
کـه جامعـه از نعمـت وجـود فیزیکـی پیامبـران محـروم شـد، قدرت هـای اسـتحمارگر و 
قـدرت هـای ضـد انسـانی سـعی کردنـد تـا این میـل طبیعـی و فطری مـردم را به سـوی 
 خـود بکشـانند و برای رسـیدن به مطامع شـخصی خـود از آن سواسـتفاده کننـد. چنانکه 
می بینیم که بعد از پیامبرگرامی اسـالم)ص( با وجود بزرگمردانی مانند ائمه معصومین در 
بین مردم، افرادی پیدا شدند که خود را منتسب به وجود گرامی پیامبر اسالم کردند و از این 
رهرو می خواسـتند ریشـه های خالفت و قدرت نامشـروع خود را در جامعه اسالمی تنومند 
کنند. این چنین بود که سرنوشت مذهب را در دست گرفتند و به نام ها و عناوین مختلفی 
که مردم از آن عناوین تصور مثبت داشـتند، مذهب سـاخته خودشـان را وسـیله اسـتحمار 
مردم کردند، هم اسـتحمار فردی و هم اسـتحمار اجتماعی. به خاطر اینکه مذهب به هر دو 
بعدفردی و اجتماعی انسان توجه دارد، بخصوص دین اسالم که هم »خودآگاهی انسانی« و 
هم »خودآگاهی اجتماعی«- هر دو- را با خودش دارد. این است که وقتی اسالم در تاریخ بعد 
از پیغمبر تسط عده ای وسیله استحمار می شود، بزرگترین مصیبت برای جامعه بشری به 
وجود می آید و در یک ضربه هم آگاهی انسانی را فلج می کند و هم آگاهی اجتماعی را؛ در 
این جزوه دکتر علی شریعتی چارچوب مواجهه با دین را، آنگونه که هست، تشریح می کند. 

متـن های ترک خورده؛
 سـیری در مفهوم اومانیسـم و نگاه اسـالمی به انسان

 سـید مجید امامی
جایگاه انسان در منظومه هستی و نسبت او با سایر موجودات و مخلوقات همواره محل بحث 
متفکران غربی و اسالمی بوده است. عده ای قائل بر این هستند که همه چیز در خدمت انسان 
است و برای او آفریده شده است. عده ای هم معتقدند که انسان در خدمت مخلوقات است و 
باید آنها را به تکامل برساند. البته عده ای هم نگاه بینابینی دارند و با در نظر گرفتن جوانب امر 
معتقدند که اگرچه مخلوقات برای انسان آفریده شده اند، اما انسان نیز به خودی خود هدفی 
واالتر دارد که بهره مندی از مخلوقات را در خدمت آن هدف واالتر به کار می گیرد. شاید زیاد 
واژه اومانیسـم را شـنیده باشیم، اما اینکه چه عواملی باعث شد تا متفکران در آن سوی کره 
زمین به این واژه برسند و برای آن اصالت قائل شوند، نیازمند دانستن پیش زمینه ای از دوره 
های مختلف غرب و اتفاقاتی است که در آن دوره ها افتاده است. چه آنکه بشر غربی همواره 
از محیط و اتفاقات پیرامونی خود تحت تاثیر بوده و بیشتر از آنکه نگاهی عمیق داشته باشد، 
تحت تاثیر احساسات خود از حوادث طبیعت و اتفاقات دنیای انسان ها بوده است. سید مجید 
امامی در این جزوه ضمن توضیح آنچه در مواجهه با نقد غرب نیازمندیم بدانیم، به نقد نگاه 

غربی به انسان و انسان محوری مطلق می پردازد. 

 مشـکل اصلی قوه قضائیه است!
رضا معبودی

وقتی به مسئله فساد و میزان وقوع جرایم نگاه می کنیم، در می یابیم که اتفاقاتی که روزانه 
در گوشه و کنار این کشور اتفاق می افتد و شاید خود ما هم تاکنون قربانی آنها شده باشیم، 
باید عوامل مختلفی داشته باشند. اینکه به یک مجرم دستبند بزنیم و یا مجرمان دیگر را در 
زندان نگه داریم تا تنبیهی برای خطایی که از آنها سرزده باشد، امری ستودنی است؛ چون بین 
اتفاق افتادن یک جرم و اتفاق نیفتادنش باید در جامعه تفاوتی احساس شود. اما آیا مسئله 
به همین جا ختم می شود و از ما سلب مسئولیت شده است؟ به عبارت دیگر آیا به تکلیف 
خود در برابر ریشه کن کردن جرم ها به این صورت می توانیم بگوییم عمل کرده ایم؟ آیا نی 
توان گفت که رسیدگی به جرم بعد از وقوع جرم یک امر منفعالنه است؟ آیا نمی توان گفت 
که پیشگیری فعاالنه قبل از وقوع جرم در واقع راه اصلی ریشه کن کردن جرم ها است؟ چه 
عواملی باعث می شـوند تا فردی اصال به سـمت ارتکاب یک جرم کشیده شود؟ این جزوه با 
نگاهی به پهنه مسئولیتی قوه قضاییه می خواهد ما را متوجه این نکته کند که بخش عمده 

وظیفه اجرایی قوه قضاییه نه بعد از وقوع، که قبل از آن است.
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ضرورت نظام فکری
دکتر احسان بابایی

یک سـاختمان بدون اسـکلت می تواند دوام بیاورد؟ تجمالت و زینت های آجرها و 
مصالح حتی اگر از طال و نقره و الماس باشند، می توانند نبود یک چارچوب محکم 

را برای یک بنا جبران کنند؟
معنای نظام فکری چیست؟ آیا می توان یک سری عقاید مشتت و پراکنده داشت 
و با آن ها در هر راهی قدم گذاشـت؟ در هر کوره راه و هر طوفانی چقدر می توان 
به فکرها و تشـخیص های خود تکیه کرد؟ معیار محکم بودن اندیشـه ها و درست 
بودن تشخیص ها و تمایزها کجاست؟ دکتر احسان بابایی برای ما از ضرورت داشتن 
یک نظام فکری چارچوب مند می گوید. و اینکه اگر افراد این اسـکلت بندی را در 
اندیشه شان نداشته باشند چه سردرگمی هایی در انتظارشان خواهد بود؟ در بخشی 

از این جزوه می خوانیم:
 »تفاوت یک ذهن نظام مند و یک ذهن ذهن منظم، با یک ذهن نامنظم مثل تفاوت 
یک خانه نامنظم است با خانه منظم. اگر یک خانه نامنظم باشد؛ فرض بفرمائید در 
حیاط 20 متري هیچ چیز سـر جاي خودش نباشـد، 50 تا پاره آجر وسـط حیاط 
افتاده با شد، اگر دوپاره آجر دیگر هم وسط حیاط بیفتد، صاحب خانه اصالً متوجه 
نمي شـود براي اینکه در این حیاط نظمي حاکم نیسـت، هر گزاره اي را مي توانید 
وارد خانه ذهن یک آدم فاقد نظام فکري بکنید. اما اگر یک خانه اي منظم باشد، هر 
چیزي سـر جاي خودش باشـد، بین اجزاي مختلف، یک نظم منطقي وجود داشته 
باشـد، اگر یک عنصر بیگانه وارد بشـود، این فرد واکنش نشان مي دهد، حساسیت 
نشان مي دهد، سعي مي کند رابطه این مؤلفه را و رابطه این آموزه را با آموزه هاي 

دیگر روشن بکند...«
 

درس گفتار صوتی 
»راز درماندگی«

حسن عباسی
حسـن عباسـی این درس گفتار به بحث پیرامون علم غربی و علم دینی می پردازد 
و سـعی مـی کند نگاه درسـتی را از هردو ارائه دهـد. در »راز درماندگی« چگونگی 
داشـتن نگاه توحیدی با تاملی بر عبارت »الاله االاهلل« توضیح داده می شـود و راه 
هـای اینکـه این شـعار دینی به عرصه عمل کشـانده شـود و مفهـوم کاربردی خود 
را یابد مورد بررسـی قرار می گیرد. عباسـی در قسـمتی از سـخنان خود می گوید: 
»دیـن ما اساسـاً از نفی شـروع می شـود یعنی الالـه مقدم بر اال اهلل اسـت. حضرت 
ابراهیم با بت  پرستی ظاهری مبارزه کرد و در واقع تئوری شیطان را از بین برد اما 
دوباره شـیطان هزار سـال پیش، هنگام ظهور اسالم موفق شده بود که بت عینی را 
خـدای مـردم قرار دهـد، البته این بار به این صورت که بت  هـا را در کعبه قرار داد. 

این حیلة شـیطان بود که مردم را فریب دهد.«
 این درس گفتار سلسـله حلسـات کارگاه آموزشـی دوره والعصر است که صوت آن 

توسـط موسسه علمی فرهنگی سدید آماده شده است.  

درس گفتار صوتی 
» مسأله شناسی اقتصاد اسالمی در برابر اقتصاد متعارف«

عادل پیغامی
این درس گفتار درباره مسائل روز اقتصاد و شیوه مواجهه با آنهاست که براساس مبانی 
اصیل انقالب اسالمی انجام گرفته است. دکتر پیغامی چارچوب فکری انقالب اسالمی 
را وسیع تر از آن می داند که در قید و بندهای اقتصاد تئوری پردازی شده غرب امروزی 
گرفتار شود. وی با اشاره به فقه پویای تشیع و ارزش های آرمانخواهانه انقالب اسالمی 
به بررسـی مشـکالت اقتصاد امروزی می پردازد و فاصله ما تا اقتصادی بر مبنای اصول 
اسالم  انقالب را تشریح می کند. این درس گفتار حاصل دوره آموزشی علم و ایمان2 

است که توسط موسسه علمی فرهنگی سدید منتشر شده است. 

اشرافیت دولتمردان
محمدصادق کوشکی

اشرافیت چیست و از کی به وجود آمد؟ چرا مفهومی به نام اشرافیت باید در یک 
جامعه به وجود بیاید و مردم در این بین چه نقشی در قبال سردمداران اشرافیت 
دارند؟ آیا اشرافیت صرفا یک نمود ظاهری است که هرکسی لباس های آنچنانی 
پوشـید و ماشـین آنچنانی سوار شد، به او این برچسب را بزنیم؟ یا اینکه گستره 
فکری وسیع تری دارد؟ اشرافیت چگونه وارد یک شخص یا یک اجتماع می شود 
و برای مقابله با آن چه راهکارهایی وجود دارد؟ دکتر محمدصادق کوشـکی می 
خواهد در این جزوه راهنمای ما باشـد تا با عینک بهتر و نگاه دقیق تری به این 

مقوله وارد شویم و مسائل روز را مطابق با آن تحلیل کنیم. 
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 1۵ هـزار تومـان مشـترک پنـج ماهـه ۵۷ شـوند. جهـت اشـتراک اطالعاتـی را 

 کـه در فـرم مربوطـه در زیـر آمـده بـه آدرس ایمیـل ماهنامـه ۵۷ بـه نشـانی
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اطالعات بیشتر و همچنین هماهنگی و ثبت نام اشتراک با بخش اشتراک و توزیع ۵۷ 

به شماره همراه و تلگرام 09124۵4۵8۷4 تماس حاصل نمائید.
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روزنامه الکترونیک 57 آنالین
دریافت روزنامه با لوگوی تشکل خود

 به صورت روزانه

نویسنده 57 باشید!
مطالب، یادداشت ها و گزارش اتفاقات دانشگاه های 

خود را با ما به اشتراک بگذارید.برای عضویت در باشگاه 

نویسندگان ماهنامه 57 از طریق شماره 09۳۶0۸۱7۱4۱ 

درخواست عضویت کنید

mag57
برای دریافت متن مطالب ماهنامه 

و مشاهده نسخه الکترونیک
 می توانید به  این سایت  مراجعه نمایید

.ir

online57.ir


















