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سرمقاله

و  غربی«  »لیبرالیسم  ایدئولوژی  دو  اسیر  که  انسانی 
»مرگ  و  »اومانیسم«  در  که  بود  شرقی«  »سوسیالیسم 
خدا« ریشه داشت؛ در دهه های پایانی قرن بیستم با بُحران 
هویتی روبرو شده بود، انقالب اسالمی ایران آغازی بود بر 
پایان تمام این اسم ها و ایدئولوژی های مادی و دنیاگرایی 
که با حذف معنویت و دین، بشر را در ُسلطه خود قرار داده 
بودند. از همین رو این انقالب سبب شده دین و معنویت در 

سطح جهان احیاء شود. 
مقیم  مسلمان  اندیشمند  هادی،  محمدحسین  پروفسور 
اتریش می گوید: اگر بنا باشد تاریخی را برای احیای هویت 
دینی »در جهان معاصر« در نظر بگیریم آن تاریخ 1979 
میالدی است؛ یعنی مقارن با پیروزی انقالب اسالمی ایران 
که خیزش عظیمی را برای تفکرات دینی در تمام ادیان به 
احیای  موجب  ایران  اسالمی  انقالب  و  است  آمده  وجود 

تفکر دینی در جهان گشت. 
حرکت پرشکوه ملت مسلمان ایران در تحقق بزرگ ترین 
انقالب قرن معاصر، معنویت را در بین کشورهای مسلمان 
و حتی غیرمسلمان احیاء کرد و حیات دوباره ای به اسالم 

بخشید و آن را از تحریف، به دست و انحراف رهانید. 
برای درک بهتر این کارکرد عظیم انقالب اسالمی پرداختن 
به دیدگاه ها و اعترافاتی چند ضروری می نماید: دکتر کلیم 
با  ما می توانیم  انگلیس می گوید:  رهبر مسلمانان  صدیقی 
صراحت چنین اظهار کنیم که دوره زمانی میان حکومت 
امام علی )علیه السالم( و انقالب اسالمی در واقع در دوره 
گمراهی و انحراف اسالم بوده است که اکنون با رهبری 

امام خمینی)ره( به اسالم واقع رو آورده ایم. 
و  مجدد  ظهور  باعث  ایران  اسالمی  انقالب  همچنین 

گسترش شیعه در جهان گردید. 
فرانسوا توال فرانسوی دراین باره می نویسد: انقالب اسالمی 
در  امروز  و  گردید  شیعه گری  مجدد  ظهور  باعث  ایران 
صحنه روابط بین الملل شیعیان یک بازیگر اصلی می باشند 

که قدرت آن ها ریشه در اندیشه »مهدویت« آنان دارد. 
پدیده انقالب اسالمی ایران فصل نوین و الگویی بود که با 
ایجاد امید و نشاط برای ملل اسالمی و جنبش های مردمی 
را  منطقه  تحوالت  صحنه  استعمارگران،  با  کننده  مبارزه 
تغییر داد؛ آن گونه که امروز در حال بازگشت به هویت خود 
و مقابله جدی با غرب و استعمارگران اند و هرروز پیروزی 

جدیدی را می آفرینند. 
کافی است تحوالت چهار دهه گذشته در کشورهایی مانند 
عربستان  تونس،  سوریه،  مصر،   عراق،  فلسطین،  لبنان، 
آذربایجان،  کشمیر،  پاکستان،  مراکش،  الجزایر،   صعودی، 
تا همه  ... را بررسی کنیم  ترکیه، آسیای مرکزی، یمن و 
تغییرات مستقیم و غیرمستقیم انقالب اسالمی را بر مردم، 
را  کشورها  این  اسالمی  جنبش های  و  گروه ها  دولت ها، 

دریابیم. 
امپریالیسم جهانی که با بهره گیری از نفوذ سیاسی، سلطه 
دولت ها  قدرتمند،  رسانه های  و  نظامی  قدرت  اقتصادی، 
با  بود  داده  قرار  خود  سیطره  در  را  بسیاری  ملت های  و 
نمی داد  اجازه  آن ها  به  حتی  شان  هویت  کردن  لگدکوب 
برای رهایی شان بیندیشند. با انقالب اسالمی ایران و شعار 
»نه شرقی، نه غربی« شکوه و قدرت پوشالی آنان شکسته 
شد و ملت ها و دولت ها دریافتند که می توان برای رهایی 
جیمی  یافت.  نیکو  سرانجامی  و  کوشید  استعمارگران  از 
امنیت  شورای  جلسه  در  امریکا  وقت  رئیس جمهور  کارتر، 
ملی امریکا می گوید: آبرو و حیثیت ملی ما به خاطر انقالب 

اسالمی به خطر افتاده است. 
شاوثل بخاش )همسر هاله اسفندیاری از مأمورین مخملی 
دانشگاه  تاریخ  استاد  و  یهودی  نویسنده  فرهنگی(  ناتوی 
می نویسد:  چنین  اسالمی  انقالب  درباره  مارسون  جورج 
که  دارد  را  آن  توانایی  اسالم  که  داد  نشان  ایران  انقالب 
میلیون ها نفر را تجهیز و حکومت های مطلق گرا و مستبد را 
سرنگون نماید؛ آمریکا را تحقیر کند و از مرزهای ملی دفاع 

نماید و در تحقق حکومت اسالمی موفق باشد. 
انقالب اسالمی در عمل استراتژی غرب را به چالش کشید، 
انقالب  این  ازآن جا نشأت گرفت که  خطر بزرگ درواقع 
در سرزمینی که در حوزه نفوذ غرب بود در کمال عظمت 
چالش  به  را  محور  غرب  گفتمان  سیطره  و  شده  پیروز 
کشید. در گفتمان نوظهور و قدرتمند انقالب اسالمی رابطه 
با رهبری جهان تحت فشار قرار می گیرد  تنگاتنگ غرب 
و با ایده غرب مداری به رابطه تنگاتنگ غرب با رهبری 
ایده غرب مداری به  با  جهان تحت فشار قرار می گیرد و 
عنوان ُمدل پایدار از توسعه و  پیشرفت با مخالفت جدی 

روبرو می شود. 
و  تخریب  در  را  اسالم گرایی  ظهور  می توان  َمنظر  این  از 
فرسایش دنیای غرب موردتوجه قرار داد. ازاین رو گسترش 
عصر  در  ایران  اسالمی  انقالب  ظهور  با  اسالم گرایی 
ُپست مدرنیسم، مرکزگراریی تمدن غرب را با مشکل مواجه 

کرد...
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ـــف  ـــی از وظای ـــتید یک ـــتحضر هس ـــه مس ـــور ک ـــاق: همانط اتف
نهادهـــای فرهنگـــی شناســـایی خـــالء هـــای فرهنگـــی و پـــر 
کـــردن آن بـــا فرهنـــگ انقـــالب اســـالمی اســـت. ســـازمان 
ـــن  ـــی در ای ـــت های ـــه فعالی ـــاه چ ـــهرداری کرمانش ـــی ش فرهنگ

ـــت؟  ـــته اس ـــاب داش ب
ـــم.  ـــرض کن ـــدا ع ـــی در ابت ـــد توضیح ـــن بای ـــی: م عبدالملک
ــل  ــر فصـ ــا سـ ــهرداری مناســـب بـ ــی در شـ ــوع کارفرهنگـ نـ
ــت. در  ــهروندی اسـ ــگ شـ ــوزه فرهنـ ــا حـ ــط بـ ــای مرتبـ هـ
تعاریـــف فرهنـــگ، شـــهرداری هـــا در آن بخشـــی ورود مـــی 
کننـــد کـــه مرتبـــط بـــا فرهنـــگ شـــهروندی و رفتـــار هـــای 
ـــذاری  ـــدف گ ـــت و ه ـــه هس ـــطح جامع ـــی در س ـــی عموم فرهنگ
ـــوب  ـــار چ ـــه چ ـــط ب ـــدون رب ـــم ب ـــن ه ـــه ای ـــت. البت ـــده اس ش
ـــر  ـــا ب ـــه م ـــز اولی ـــن ســـازمان تمرک ـــی فرهنگـــی نیســـت. در ای کل
ـــزی  ـــه ری ـــا و برنام ـــت ه ـــاء اولوی ـــود، احص ـــع موج ـــناخت وض ش
ـــهرداری  ـــود در ش ـــات موج ـــه امکان ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــرای آن ه ب
ـــا برســـی اســـناد  ـــن حـــوزه، ب ـــر ای ـــوده و در بخـــش تخصصـــی ت ب
ـــه  ـــارا ب ـــه ورز، م ـــای اندیش ـــت ه ـــکیل هیئ ـــتی و تش ـــاال دس ب
ـــه  ـــن برنام ـــت. در ای ـــانده اس ـــی رس ـــع عملیات ـــه جام ـــک برنام ی
وضعیـــت موجـــود بـــه خوبـــی دیـــده شـــده اســـت و معلـــوم 
هســـت کـــه در هـــر ایســـتگاه چـــه کارهایـــی بایـــد انجـــام 
ـــت  ـــا حمای ـــب، م ـــن مطل ـــتن ای ـــگام نگاش ـــدا و هن ـــود. در ابت ش
ـــی  ـــکالت مال ـــل مش ـــه دلی ـــی ب ـــم. ول ـــل دیدی ـــی کام ـــا را خیل ه
ـــد  ـــی دانی ـــوب م ـــت. خ ـــدی اس ـــد کن ـــد کار رون ـــهرداری، رون ش
ـــی  ـــای مردم ـــارکت ه ـــل مش ـــهرداری از مح ـــای ش ـــه درآمده ک
و وصـــول مطالبـــات از مـــردم اســـت کـــه ناچـــارا بـــه حـــوزه 
ـــن  ـــت از ای ـــده اس ـــارهایی وارد ش ـــم فش ـــهرداری ه ـــی ش فرهنگ
ـــده  ـــام نش ـــل انج ـــم کام ـــات ه ـــول مطالب ـــه وص ـــرا ک ـــاب چ ب
ـــوزه  ـــی در ح ـــم افزای ـــال ه ـــه دنب ـــا ب ـــه م ـــن برنام ـــت. در ای اس
ـــدس و  ـــاع مق ـــوزه دف ـــا در ح ـــم و خاصت ـــوده ای ـــف ب ـــای مختل ه
ـــه  ـــغول ب ـــه مش ـــرادی ک ـــا و اف ـــاد ه ـــذا نه ـــالمی. ل ـــالب اس انق
ـــل  ـــه قاب ـــطحی ک ـــا  س ـــا را ت ـــش ه ـــن بخ ـــد در ای ـــوده ان کار ب
ـــته  ـــکاری داش ـــم هم ـــرده ای ـــا ســـعی ک ـــرای م ـــوده ب دسترســـی ب
باشـــیم. نهادهایـــی همچـــون ســـپاه نبـــی اکـــرم)ص(، حـــوزه 
ـــه  ـــال و... ک ـــی کرب ـــرارگاه فرهنگ ـــالمی، ق ـــالب اس ـــری انق هن
ـــم کاری  ـــا ه ـــه ه ـــن مجموع ـــا ای ـــف ب ـــای مختل ـــه ه در برنام
ـــدس و  ـــاع مق ـــاه در دف ـــش کرمانش ـــن نق ـــم. همچنی ـــته ای داش
ـــم  ـــرار داده ای ـــود ق ـــی خ ـــای اصل ـــز کاره ـــالمی را ج ـــالب اس انق
و طـــی یـــک ســـال گذشـــته بیـــش از 100برنامـــه بـــزرگ و 
ـــورد آن  ـــدود 11 م ـــاید ح ـــه ش ـــت ک ـــده اس ـــام ش ـــط انج متوس
ـــر شـــده اســـت. یکـــی از شـــاخص  ـــورد ذک ـــا در خصـــوص دو م ه
ـــاهد  ـــی را در آن ش ـــیار خوب ـــی بس ـــم افزای ـــه ه ـــا ک ـــن کاره تری
بودیـــم نمایشـــگاه از کربـــال تـــا شـــام بـــود کـــه بـــه همـــت 
جوانـــان مومـــن و انقالبـــی شـــهرمان اجرایـــی شـــد. اولویـــت 
کاری شـــهرداری تخصصـــی تعریـــف شـــده اســـت، همانطـــور 
کـــه اولویـــت حـــوزه هنـــری تخصصـــی اســـت و نبایـــد بـــه 
ـــوارد  ـــن م ـــی ای ـــه خوب ـــون ب ـــم؛ قان ـــاد کنی ـــأ از آن ی ـــم خ اس
ـــتند،  ـــخص هس ـــور مش ـــان ام ـــت و متولی ـــرده اس ـــایی ک را شناس
ــاه  ــی کرمانشـ ــوزه فرهنگـ ــه در حـ ــدت رویـ ــود وحـ ــی نبـ ولـ

ـــت.  ـــاه اس ـــی کرمانش ـــوزه ی فرهنگ ـــود در ح ـــن کمب ـــی تری اصل
ـــد  ـــه بتوان ـــی ک ـــر فرهنگ ـــاق فک ـــه ات ـــت ک ـــن اس ـــت ای اولوی
نظـــارت بـــر حـــوزه ی فرهنگـــی شـــهر داشـــته باشـــد بـــه 
ـــا  ـــاختار اداری م ـــتگاه در س ـــدود 30 دس ـــاید ح ـــد. ش ـــود بیای وج

ـــی را  ـــت فرهنگ ـــک معاون ـــد و ی ـــی دارن ـــزی فرهنگ ـــک گری ی
ـــا  ـــن ه ـــر ای ـــه اگ ـــد ک ـــرده ان ـــف ک ـــود تعری ـــارت اداری خ در چ
ـــد.  ـــد ش ـــل خواه ـــی حاص ـــج مطلوب ـــا نتای ـــوند یقین ـــد ش هدفمن
مـــا یـــک شـــورای فرهنـــگ عمومـــی داریـــم، امـــا منظـــور و 
مقصـــود یـــک اتـــاق عملیاتـــی اســـت کـــه خروجـــی درســـت 
ـــد،  ـــا را بین ـــت ه ـــه اولوی ـــتادی ک ـــگ، س ـــوزه فرهن ـــرد از ح بگی
نقـــش هـــا را تعریـــف کنـــد و در نهایـــت هدایـــت و نظـــارت 
ـــلیقه  ـــم س ـــی ه ـــای فرهنگ ـــا در کاره ـــدی ه ـــت بن ـــد. اولوی بکن
ـــت و  ـــط اس ـــن غل ـــه ای ـــره ای ک ـــم جزی ـــت و ه ـــده اس ای ش

ـــیم.  ـــته باش ـــخص داش ـــه راه مش ـــد نقش بای
اتفـــاق: برخـــی از کارشناســـان معتقدنـــد وظیفـــه مجموعـــه 
ـــت  ـــی و حمای ـــت ده ـــی جه ـــران فرهنگ ـــی و مدی ـــای فرهنگ ه
ـــری فرهنگـــی،  ـــه تصـــدی گ ـــت هـــای فرهنگـــی اســـت ن از فعالی

ـــت؟  ـــاره چیس ـــن ب ـــما در ای ـــر ش نظ
ـــه  ـــت ک ـــه ای اس ـــگ عرص ـــن فرهن ـــر م ـــه نظ ـــی: ب عبدالملک
خیلـــی نمـــی شـــود نـــام مدیریـــت را بـــه آن نزدیـــک کـــرد. 
ـــه اهـــل  ـــت فرهنگـــی واژه ای  ســـنگین اســـت. کســـانی ک مدیری
ـــوال در  ـــد معم ـــی کنن ـــب کار م ـــن قال ـــتند و در ای ـــگ هس فرهن
ـــوند و  ـــی ش ـــف م ـــه ای تعری ـــری و اندیش ـــای فک ـــوب ه چارچ
ـــک  ـــه ی ـــد ک ـــی کن ـــدا م ـــکلی پی ـــک ش ـــد ی ـــه بع ـــا ب از اینج

ـــود.  ـــی ش ـــنده م ـــری نویس ـــار و دیگ ـــری معم ـــاش، دیگ ـــر نق نف
ـــب  ـــک قال ـــود در ی ـــی ش ـــر را نم ـــه و فک ـــا دار اندیش ـــاط معن ارتب
ـــرار کـــرد. ســـاختار  ـــن آدم هـــا برق ـــا ای اداری خـــط کشـــی شـــده ب
خشـــک و کلیشـــه ای منطبـــق بـــر اندیشـــه هـــای عمیـــق 

ـــه  ـــی و اندیش ـــای دل ـــا کاره ـــن ه ـــت. ای ـــگ نیس ـــی فرهن اهال
ـــتند  ـــم هس ـــکننده ه ـــیار ش ـــذا بس ـــد و ل ـــی دهن ـــام م ای را انج
و ظرافـــت مـــی خواهـــد ارتبـــاط بـــا هنرمنـــد. مهـــم تریـــن 
ـــذا  ـــت. ل ـــری اس ـــهیل گ ـــی تس ـــاختار فرهنگ ـــک س ـــه ی وظیف
ـــا  ـــند ت ـــته باش ـــن را داش ـــه ی ای ـــد دغدغ ـــی بای ـــئولین فرهنگ مس
ـــد.  ـــت کنن ـــب فعالی ـــتر مناس ـــگ در بس ـــی فرهن ـــدان و اهال هنرمن
ـــد  ـــت و بای ـــب نیس ـــری مناس ـــدی گ ـــگ تص ـــوزه فرهن ـــذا در ح ل
بســـتر را فراهـــم کنیـــم تـــا متولیـــان امـــور فرهنگـــی بتوانـــد بهتـــر 
ـــر مـــا ایـــن  ـــد. جمـــع بنـــدی عرایضـــم ایـــن اســـت کـــه هن کار کن
ـــد  ـــی در رش ـــا ی فرهنگ ـــرمایه ه ـــا وس ـــته ه ـــه از داش ـــت ک اس

ـــم.   ـــتفاده کنی ـــی اس فرهنگ
اتفـــاق: لطفـــا بفرماییـــد نقـــش فعـــاالن فرهنگـــی جبهـــه 
فرهنگـــی انقـــالب اســـالمی را چطـــور ارزیابـــی مـــی کنیـــد و 

چـــه همـــکاری هایـــی بـــا آن هـــا داشـــته ایـــد؟
ـــم  ـــاه ک ـــتان کرمانش ـــطح اس ـــبختانه در س ـــی: خوش عبدالملک
ــث  ــگ در بحـ ــوزه فرهنـ ــه حـ ــه دغدغـ ــرادی کـ ــتند افـ نیسـ
ـــن  ـــاخص تری ـــاید از ش ـــند و ش ـــته باش ـــالمی را داش ـــالب اس انق
ـــوزه  ـــال و ح ـــی کرب ـــرارگاه فرهنگ ـــه ق ـــوان ب ـــا بت ـــه ه مجموع
ـــن  ـــا ای ـــی ب ـــاط خوب ـــبختانه ارتب ـــه خوش ـــرد ک ـــاره ک ـــری اش هن
ـــا  ـــم م ـــی را ه ـــای مختلف ـــنواره ه ـــم. جش ـــته ای ـــزان داش عزی

برگـــزار کـــرده ایـــم از جملـــه جشـــنواره خـــون و قلـــم کـــه 
ـــتان  ـــان اس ـــوش نویس ـــهدا را خ ـــه ش ـــت نام ـــش از 200 وصی بی
در قالـــب 700 تابلـــوی نفیـــس تهیـــه کردنـــد کـــه مجموعـــه 
هـــای مختلـــف فرهنگـــی اســـتان پـــای کار بودنـــد. برنامـــه 
هـــای ویـــژه ای بـــرای پـــارک شـــاهد داریـــم کـــه نمادهـــای 
ایثـــار وشـــهادت را در آنجـــا پیـــاده ســـازی مـــی کنیـــم. مـــا 
ـــم  ـــه بتوانی ـــرای اینک ـــتیم. ب ـــدس هس ـــاع مق ـــهدا و دف ـــون ش مدی
ـــه  ـــور ک ـــا را همانط ـــتگاه ه ـــام دس ـــد تم ـــیم بای ـــش باش ـــر بخ اث

در بـــاال گفتـــم پـــای کار بیاوریـــم.
ــاه  ــهر کرمانشـ ــرای شـ ــدازی را بـ ــم انـ ــه چشـ ــاق: چـ اتفـ

ــد؟ ــیم مـــی کنیـ ترسـ
ـــتم.  ـــن هس ـــوش بی ـــده خ ـــه آین ـــخصا ب ـــن ش ـــی: م عبدالملک
ارتقـــا نـــوع نـــگاه و فرهنـــگ عمومـــی مـــردم مـــی توانـــد 
ســـازوکار الزم بـــرای رســـیدن بـــه آینـــده مطلـــوب را فراهـــم 
ـــگ  ـــم فرهن ـــد روی آن کار کنی ـــه بای ـــواردی ک ـــازد. یکـــی از م س
مطالبـــه گـــری اســـت و بایـــد روی ایـــن موضـــوع بیشـــتر ســـرمایه 
گـــزاری کنیـــم تـــا مـــردم آگاه باشـــند و حقـــوق خودشـــان را 
ـــالمی  ـــالب اس ـــت انق ـــه برک ـــری ب ـــه گ ـــن مطالب ـــند. ای بشناس
اســـت و اگـــر در 40 ســـال گذشـــته شـــاخص هـــا را برســـی 
ـــد  ـــا بای ـــود. ام ـــی ش ـــر م ـــخص ت ـــد مش ـــه کنی ـــد و مقایس کنی
ـــال  ـــم کاری س ـــیم و از االن تقوی ـــدار باش ـــه م ـــده برنام ـــرای آین ب
ـــد  ـــر بای ـــوان ت ـــای ج ـــل ه ـــا روی نس ـــود. م ـــته ش ـــده بس آین
ـــار و  ـــگ ایث ـــت از فرهن ـــی درس ـــم و خروج ـــی کار کنی ـــه خوب ب

ـــم. ـــن بگیری ـــای نوی ـــا ابزاره ـــری ب ـــی گ ـــهادت و انقالب ش

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه گفت و گوی اختصاصی اتفاق کرمانشاه

وحـدت رویه در حـوزه فرهنـگ، اصلی ترین چـالش

در رسای بانوی دوعالم حضرت زهرا )س( 
پیراهن درستی برای عروسیش نداشت!

آیا پاالیشگاه کرمانشاه، 
با قیمت واقعی واگذار شده است؟

بررسی اقتصادی ۴۰ سالگی انقالب اسالمی ایران

تاریخ روزگار که ورق بخـورد!
صفحه 6

صفحه 6

صفحه 1

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه
وحدت رویه در حوزه فرهنگ، اصلی ترین چالش
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فتنه فريب و شك در ماهيت پاك انقالب اسالمى

ـَك در ومبـلى ش

پنجـــاه و ســـه ســـال از گل معـــروف و 
ــام  مشـــکوک جـــف هرســـت در فینـــال جـ
جهانـــی 19٦٦ مـــي گـــذرد. بـــاور انگلیســـی 
هـــا بـــر اینـــه؛ کـــه تـــوپ بعـــد از برخـــورد 
بـــا تیـــر افقـــی بـــه درســـتی از خـــط دروازه 
ـــت گل  ـــکی در صح ـــچ ش ـــرده و هی ـــور ک عب
ــا در اردوگاه  ــون نیســـت! امـ و قهرمانـــی شـ
آلمـــان هـــا قصـــه کامـــاًل متفاوتـــه. ژرمـــن 
هـــا نظـــری برخـــالف رقیبشـــون دارن و 
ــور  ــط دروازه عبـ ــوپ از خـ ــه تـ ــن: کـ میگـ
ــی رو از  ــتباه قهرمانـ ــه اشـ ــرده و داور بـ نکـ
ـــرن داره از اون  ـــم ق ـــاال نی ـــه. ح ـــا گرفت اون ه
ـــم  ـــوز ه ـــذره و هن ـــي گ ـــکوک م ـــه مش صحن
دربـــاره گل شـــدن یـــا نشـــدن تـــوپ جـــف 
ــانه  ــه و رسـ هرســـت بحـــث و جـــدل میشـ
هـــای ورزشـــی هـــر دو کشـــور بـــا متهـــم 
کـــردن هـــم بـــه فریـــب افـــکار عمومـــی 
باعـــث شـــدن کـــه پرونـــده ایـــن صحنـــه 

بحـــث برانگیـــز تـــا امـــروز بـــاز بمونـــه.
امـــا واقـــع بینانـــه بایـــد بـــه ایـــن جنجـــال 
ــوده  ــی بـ ــون هرچـ ــه داد. چـ ــه خاتمـ کهنـ
در دوره خـــودش و در یـــک لحظـــه اتفـــاق 
ــوده  ــدش کاری بیهـ ــاوت بعـ ــاده و قضـ افتـ
ـــوض  ـــت ع ـــچ وق ـــه هی ـــه ای ک ـــت. نتیج اس
ــت از  ــچ وقـ ــه هیـ ــتاره ای کـ ــه و سـ نمیشـ
ـــه.  ـــته نمیش ـــیرها« برداش ـــه ش ـــینه ی »س س
شـــاید هـــم بایـــد از اســـتادیوم ومبلـــی 
ـــاله  ـــه س ـــاه و س ـــه راز پنج ـــم ک ـــش کنی خواه
ـــال  ـــط دروازه و داور رو برم ـــت؛ خ ـــف هرس ج
ـــگاه  ـــه جای ـــه. البت ـــه بخواب ـــن قائل ـــا ای ـــه ت کن
ـــع  ـــوی م ـــد معن ـــن از بُع ـــن دو زمی ـــاس ای قی
ـــدس  ـــن مق ـــل زمی ـــت مث ـــی درس ـــارغ؛ ول الف
ـــار  ـــالی چه ـــون کرب ـــه رازی همچ ـــلمچه ک ش

رو تـــو خـــودش نگـــه داشـــته.
ـــر  ـــاددان و ه ـــر؛ اقتص ـــگر؛ دکت ـــردار؛ سرلش س
ـــه او نســـبت  ـــن دســـت ب ـــی از ای ـــب و عنوان لق
دهیـــد ظرفیـــت پذیرشـــش را شـــخصیت 

ـــردم  ـــی« داراســـت. م ـــیرین »محســـن رضای ش
در هـــر مقطعـــی از او یـــک کارکتـــر بیـــاد دارن. 
ـــده کل  ـــن فرمان ـــا محس ـــوان آق ـــه عن روزی ب

ـــادان؛ ـــوان اقتص ـــه عن ـــپاه؛ روزی ب س
ـــخیص  ـــع تش ـــری مجم ـــوان دبی ـــه عن روزی ب
ـــدای  ـــوان کاندی ـــه عن مصلحـــت نظـــام؛ روزی ب
ــخ سیاســـی  ــه تاریـ ــوری؛ کـ ریاســـت جمهـ
ایـــران یـــک ریاســـت جمهـــوری بـــه او 
بدهـــکار اســـت. و روزی هـــم بـــه عنـــوان 
فعـــال فضـــای مجـــازی کـــه از الســـابقون 
ـــا  ـــاد. ام ـــمار می ـــه ش ـــم ب ـــر ه ـــه توییت ورود ب
آقـــا محســـن مـــا ایـــن روزهـــا دو توییـــت 
ــه  ــرده: کـ ــر کـ ــدا رو منتشـ ــر و صـ ــر سـ پـ
ـــه  ـــواداران اندیش ـــه ه ـــد ک ـــردم بدانن ـــر م اگ
هـــای امریکایـــی چـــه »خســـاراتی« در اداره 
ـــان  ـــچ گاه از آن ـــد؛ هی ـــا زده ان ـــه آنه ـــور ب کش
نخواهنـــد گذشـــت. و عملیـــات کربـــالی 
ـــد.  ـــام ش ـــمن« انج ـــب دش ـــرای »فری ـــار ب چه
ـــب  ـــم آن فری ـــی در فه ـــر تاریخ ـــر تحلیلگ اگ
ـــای  ـــته ه ـــال نوش ـــه ح ـــس وای ب ـــورد؛ پ بخ
او. دربـــاره توییـــت اول شـــون بایـــد بگـــم 
ـــی  ـــرت افزای ـــی و بصی ـــت آگاه ـــم باب ممنونی
ــول  ــه در طـ ــا مگـ ــردم؛ امـ ــه مـ ــون بـ شـ
ــن  ــالب ایـ ــد از انقـ ــه بعـ ــار دهـ ــن چهـ ایـ
ـــما  ـــار ش ـــا« کن ـــنگتن ه ـــی واش جماعت«حاج
ـــدا  ـــون پی ـــناخت از ماهیتش ـــه ش ـــودن؟ مگ نب
ـــدا  ـــا از ابت ـــن ه ـــه همی ـــن؟ مگ ـــرده بودی نک
ــودن؟  ــی نبـ ــی و دولتـ ــتم حاکمیتـ در سیسـ
ــراز  ــون ابـ ــروز از وجودشـ ــور امـ ــس چطـ پـ
ـــوش  ـــا در خ ـــل م ـــد؟ تحلی ـــي کنی ـــی م نگران
ـــتراتژیک در  ـــر اس ـــت؛ صب ـــن حال ـــه تری بینان
ـــری  ـــف فک ـــن طی ـــع ای ـــر مواض ـــت تغیی جه
ـــدم  ـــرای ع ـــده ب ـــی ش ـــه دلیل ـــم ک ـــی دونی م
ـــرب  ـــا غ ـــا ب ـــن ه ـــا محس ـــع آق ـــورد قاط برخ
زده هـــای داخلـــی. امـــا قصـــه توییـــت دوم 
ـــده  ـــم ش ـــل ه ـــل محاف ـــا نق ـــن روزه ـــه ای ک
ـــده  ـــان پیچی ـــی از یجری ـــه. روایت ـــی متفاوت کم

سیاســـی؛ نظامـــی؛ امنیتـــی؛ اجتماعـــی.
ـــگارش  ـــوی ن ـــه نح ـــا ب ـــه م ـــن قص ـــا محس آق
ــه  ــودن کـ ــام داده بـ ــت رو انجـ ــن توییـ ایـ
انـــگار جـــان صدهـــا نفـــر انســـان مخلـــص 

بـــرای انجـــام یـــک عملیـــات اون هـــم بـــه 
ــوده. و  ــم نبـ ــاًل مهـ ــب« اصـ ــوان »فریـ عنـ
ـــانه  ـــم رس ـــرای تهاج ـــد ب ـــرآغازی ش ـــن س ای
ای بـــه ماهیـــت جنـــگ و کربـــالی چهـــار. 
ــالح  ــت اصـ ــن توییـ ــی زود ایـ ــه خیلـ گرچـ
ـــده  ـــه زن ـــن در برنام ـــا محس ـــود آق ـــد و خ ش
ــالی  ــات کربـ ــت عملیـ ــی از ماهیـ تلویزیونـ
ـــذر  ـــتباهش ع ـــت و از اش ـــرده برداش ـــار پ چه
ـــلیمانی  ـــاج قاســـم س ـــی ح ـــرد و حت ـــی ک خواه
هـــم بـــرای جلوگیـــری از »فتنـــه فریـــب« 
ـــی  ـــه تلویزیون ـــون برنام ـــی هم ـــط تلفن روی خ
ــی  ــی در خصـــوص واقعـ ــات تکمیلـ توضیحـ
بـــودن همـــه عملیـــات هـــای دوران دفـــاع 
ـــا  ـــار دادن. ام ـــالی چه ـــه کرب ـــدس از جمل مق
ـــات  ـــت از عملی ـــد صحب ـــرا بای ـــع چ ـــی الواق ف
ـــه  ـــه ده ـــش از س ـــه بی ـــه ک ـــده ای بش پیچی
از اون مـــي گـــذره و در یـــک خـــط توییتـــر 
ـــه.و  ـــي ش ـــان نم ـــش نمای ـــاد مختلف ـــم ابع ه
ـــه  ـــث و هزین ـــاره اون بح ـــا درب ـــدت ه ـــد م بای
ـــه.  ـــر بش ـــب« تطهی ـــن واژه »فری ـــا ای ـــرد ت ک
ــال  ــن دنبـ ــی و معاندیـ ــخورهای سیاسـ الشـ

ـــر  ـــا خنج ـــتن ت ـــا هس ـــت ه ـــن فرص همی
ـــالب باالخـــص  ـــاک انق ـــه پ ـــه بدن ـــونو ب خودش

ـــن. ـــش بزن ـــدس و شـــهدای مظلوم ـــاع مق دف
ـــران  ـــهدا و ایثارگ ـــای ش ـــواده ه ـــه خان ـــن ب م
ــا  ــتباه ســـهوی آقـ حـــق میـــدم کـــه از اشـ

ـــد  ـــی بای ـــن. ول ـــده باش ـــت ش ـــن ناراح محس
ـــب هـــای واقعـــی عرصـــه  ـــرای فری ـــو ب خودمون
جنـــگ نـــرم آمـــاده کنیـــم تـــا اونجـــا نـــه 
ــته  ــه نوشـ ــوره نـ ــر فریـــب بخـ ــل گـ تحلیـ
هـــای تاریخیـــش! بـــا ایـــن حـــال وقتـــی از 
ـــالع  ـــزرگ اط ـــه ب ـــک حادث ـــف ی ـــاد مختل ابع
دقیـــق نداریـــم؛ شـــایعه نســـازیم و تهمـــت 
ــت  ــای مثبـ ــرد هـ ــه عملکـ ــم. و همـ نزنیـ
ــر  ــی رو زیـ ــع تاریخـ ــه اون مقطـ و خالصانـ
ـــت  ـــن اس ـــة للمتقی ـــه العاقب ـــم. ک ـــؤال نبری س

و الغیـــر.

پی نوشت اول:
ــر  ــا محســـن رضایـــی بخاطـ شـــخصًا از آقـ
ـــی ام  ـــش راض ـــه و منعطف ـــا جنب ـــخصیت ب ش
در حـــد تـــه دیـــگ چـــرب ماکارونـــی ولـــی 
ـــون. ـــن ممن ـــت ک ـــًا دق ـــن؛ لطف ـــرادر محس ب

پی نوشت دوم:
بـــاور کنیـــد جـــای ســـرعت پیشـــرفت 
انقـــالب در خـــارج از مرزهـــا بـــا جـــای 
ســـرعت پیشـــرفت اقتصـــادی در داخـــل 

انقـــالب جابجـــا شـــده.
ــطه  ــه واسـ ــا بـ ــخیر دل هـ ــا تسـ ــم بـ داریـ
ــا  ــم؛ امـ ــي کنیـ ــح مـ ــا رو فتـ ــالم دنیـ اسـ
ــا  ــراه بـ ــد 111 همـ ــوز پرایـ ــل هنـ از داخـ

ــازیم. ــي سـ ــزر مـ ایموبالیـ

گزارش

ــن  ــه چهلمی ــتانه ورود ب ــالمی در آس ــالب اس انق
ســال خــود شــده اســت. 39 ســال پیــش در 
چنیــن روزی مــردم ایــران بــا عــزم و اراده مثــال 
ــته  ــه و وابس ــم خودکام ــار رژی ــود، طوم ــی خ زدن
پهلــوی را در هــم پیچیدنــد و برگــی تــازه از تاریــخ 
ــن انقــالب کــه براســاس  ــد. ای ــران را ورق زدن ای
ــاز و  ــالمی، آغ ــانی و اس ــد انس ــای بلن ــان ه آرم
ــروزی  ــه پی ــه ب ــدت کلم ــی و وح ــزه اله ــا انگی ب
رســید، تاکنــون بــا توطئــه هــا و تهدیدهــای 
پیچیــده ای رو بــه رو شــده اســت. نفــی اســتبداد 
و اســتکبار، تحقــق حاکمیــت الهــی و ایجــاد 
جامعــه ای مســتقل و آزاد توســط نظــام جمهــوری 
اســالمی، بــرای دشــمنان داخلــی و خارجــی غیــر 
ــل، مواجهــه  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــل تحمــل ب قاب
آن هــا بــا ایــران اســالمی، برمبنــای کینــه ورزی 
ــا و  ــه ه ــم دسیس ــی رغ ــا عل ــت. ام ــکل گرف ش
ــران  ــع تراشــی دشــمنان، انقــالب اســالمی ای مان
بــا رهبــری امــام خمینــی )ره( در دهــه اول و 
ــه  ــت اهلل خامن ــه آی ــری خردمندان ــا رهب ــپس ب س
ــان  ای )حفظــه اهلل( در دهــه دوم و ســوم، از طوف
هــای بســیار ســهمگینی عبــور کــرد و بــا مقاومــت 
ــا،  ــت ه ــارها و محدوی ــال فش ــه در قب پیروزمندان
هــر روز بالنــده تــر از روز قبــل خــود شــد. کارنامــه 
ســی و نــه ســال عمــر انقــالب، گویــای آن اســت 
کــه شــاخص هــای اقتــدار و پیشــرفت جمهــوری 
اســالمی همــواره ســیر صعــودی داشــته اســت و 

ــد مــی دهــد. ــده روشــنی را نوی آین
هســته مرکــزی و پایــه و اســاس نظــام جهمــوری 
اســالمی را مــردم بــاوری، مــردم ســاالری دینــی 

و ارزش هــا تشــکیل مــی دهنــد.
ایرانــی   فرهنــگ  چــون  هــم  هایــی  ارزش  
اســالمی، ایثــار، شــهادت، وطــن دوســتی، عالقــه 
و پایبنــدی بــه والیــت مطلقــه فقیــه، تنهــا نمونــه 
ــه  ــار ده ــدی ارزش، در چه ــر کلی ــی از عنص های
عمــر پــر برکــت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 

ــوده اســت. ب
دلیــل اصلــی دشــمنی های نظــام ســلطه بــا 
محوریــت آمریــکا علیــه جمهــوری اســالمی، 
ــعارها و  ــن ش ــه همی ــردم ب ــام و م ــدی نظ پایبن
ــون،  ــی چ ــعارها و ارزش های ــت. ش ــا اس ارزش ه
اعتمــاد  مردم ســاالری،  آزادی،  اســتقالل، 
بــه  نفــس ملــی، خودبــاوری ملــی، عدالــت، 
و  مســتضعفان  از  حمایــت  استکبار ســتیزی، 
ــریعت،  ــن و ش ــکام دی ــدن اح ــاده  ش ــق و پی تحق
مــورد توجــه جــدی نظــام و مــردم اســت. اگرچــه 

ــردم  ــود دارد و م ــایی هایی وج ــکالت و نارس مش
ــن  ــد؛ لک ــه دارن ــئوالن گل ــی از مس ــار برخ از رفت
مــردم نســبت بــه اصــل انقــالب، شــعارهای 
ــا  ــا و اهــداف انقــالب، ب ــالب، آرمان ه ــی انق اصل
گذشــت چهــل ســال از زمــان پیــروزی انقــالب، 
ــاس  ــر اس ــتند. ب ــد هس ــادار و معتق ــان وف همچن
ــم انقــالب اســالمی  ــر حکی همیــن واقعیــت، رهب
در بیانــات نــوروزی در حــرم مطهــر رضــوی، 
ــالگی را  ــل س ــالمی در چه ــالب اس ــت انق وضعی
ــد: »چهــل ســالگی  ــف فرمودن ــن توصی ــن  چنی ای
انقــالب دوران پیــری انقــالب نیســت، دوران 
ــی و  ــت، دوران پختگ ــالب نیس ــرد انق ــب گ عق
نشــاط انقــالب اســت. انقــالب در چهــل ســالگی، 
ــا  ــعارها و ب ــظ ش ــا حف ــدرت، ب ــا ق ــداهلل ب بحم
ــان  ــی، همچن ــای اصل ــودن پرچم ه ــته ب برافراش

ــرود.« ــش می ــه پی دارد ب
ــوان  ــه عن ــران ب در حقیقــت، انقــالب اســالمی ای
یــک انقــالب فکــری و فرهنگــی بــا بعــد جهانــی، 
توانســت جمهــوری اســالمی ایــران را بــه عنــوان 
تنهــا تجربــه واقعــی مردم ســاالری دینــی معرفــی 
کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه مردمــی بــودن، جزء 
ذات اســالم اســت و چیــزی خــارج از آن نیســت. 
ــوی  ــان، از س ــت آن ــردم و هدای ــرای م ــالم ب اس
خداونــد تبــارک و تعالــی نــازل شــده اســت و لــذا 
ــرار دارد.  ــر ق ــردم را مدنظ ــتگاری م ــواره رس هم
ــررات  ــردم در اجــرای مق ــن اســالم، حضــور م دی
و دفــاع از حریــم خــود را اصــل اولیــه مــی دانــد.

ایــن ویژگــی بــه خــودی خــود، اتحــادی مردمــی 
ومســتحکم را در انقــالب اســالمی رقــم زد و 
منجــر بــه ثبــات قــدم وخســتگی ناپذیــری مــردم 
ــر از آن،  ــد و فرات ــه ش ــا در صحن ــور آن ه و حض
ــرای  ــی ب ــا قلب ــای دنی ــر ج ــد در ه ــب ش موج
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــد، ب ــالم بتپ ــن و اس دی
ــرای اســالم حرکــت  ــر آمــده از انقــالب، کــه ب ب
ــالی کلمــه ی اســالم فکــر  ــه اعت ــد و ب مــی کن
مــی کنــد، عالقــه منــد شــود و موجــب زنــده تــر 
شــدن روز بــه روز ایــن انقــالب در ســطح منطقــه 
و جهــان شــود. رهبــر فرزانــه انقــالب در ایــن باره 
می فرماینــد: »انقالب هــای بــزرگ دنیــا کــه 
ــا را  ــن ه ــا ای ــر، م ــال اخی ــت س ــخ دویس در تاری
ــا  ــه ب ــل، هم ــن تحلی ــر همی ــا ب ــیم، بن می شناس
آن نظریــه )ترمیــدور( قابــل انطبــاق هســتند. امــا 
ــل جامعه شــناختی  ــن تحلی انقــالب اســالمی از ای
ــالمی  ــالب اس ــت. در انق ــتثنا اس ــی اس ــه کل ب
ــالب  ــن انق ــود ای ــالب، در خ ــرود انق ــر ف پادزه
گذاشــته شــده اســت. بارهــا عــرض کرده ایــم کــه 
تجســم انقــالب در جمهــوری اســالمی و در قانون 
ــندگان  ــت. نویس ــالمی اس ــوری اس ــی جمه اساس
قانــون اساســی کــه از نظــر امــام و مکتــب امــام 
درس گرفتــه بودنــد، در خــود ایــن قانــون عامــل 

ــدی  ــته اند. پایبن ــالب را گذاش ــش انق ــداوم  بخ ت
بــه مقــررات اســالمی و مشــروعیت بخشــیدن بــه 
ــر طبــق اســالم  ــر ایــن کــه ب ــون، مشــروط ب قان
باشــد و مســئله رهبــری. مــن چنــد ســال قبــل در 
مقایســه بیــن نظــام جمهــوری اســالمی و نظــام 
شــوروی ســابق، کــه آمریکا یی هــا و غربی هــا 
ــد و  ــل کنن ــوروی را مضمح ــام ش ــتند نظ توانس
طمــع کــرده بودنــد کــه همــان جریــان را نســبت 

ــم کــه  ــد، گفت ــه انقــالب اســالمی انجــام بدهن ب
ــت  ــی اس ــام، تفاوت های ــن دو نظ ــای ای تفاوت ه
کــه نمی تواننــد محکــوم بــه یــک قانــون باشــند. 
در نظــام جمهــوری اســالمی، اســاس حرکــت، بــر 
ــه  ــه ب ــزی ک ــت. آن چی ــی اس ــه مبان ــدی ب پایبن
ــوب  ــام محس ــن نظ ــروعیت ای ــدأ مش ــوان مب عن
می شــود، یعنــی والیــت الهــی کــه منتقــل 
ــه پایبنــدی  ــه فقیــه، مشــروط اســت ب می شــود ب
بــر احــکام الهــی. آن کســی کــه در رتبــه رهبــری 
نشســته اســت، اگــر نســبت بــه آرمان هــای 
ــن اســالمی از لحــاظ  ــه قوانی اســالمی، نســبت ب
ــروعیت  ــود، از مش ــد ش ــی، بی قی ــا عمل ــری ی نظ
ــب  ــی واج ــر کس ــت او ب ــر اطاع ــد و دیگ می افت
نیســت؛ بلکــه جایــز نیســت. ایــن در خــود قانــون 

ــالب،  ــی انق ــند اصل ــود س ــی در خ ــی، یعن اساس
ــروز  ــر ام ــما اگ ــن، ش ــت. بنابرای ــده اس ــت ش ثب
دشــمنان  کینــه ورزی  و  دشــمنی  امــواج  بــه 
انقــالب اســالمی نــگاه کنیــد، می بینیــد کــه 
ــن دو  ــا همی ــا ب ــمنی آن ه ــاج دش ــن آم مهم تری
ــل  ــن عام ــه ای ــوط ب ــه مرب ــی اســت ک ــه اصل س
ــت؛  ــالب اس ــده انق ــه  دارن ــده و نگ ــن  کنن تضمی
ــن  ــن انقــالب شکســت خوردنی نیســت. ای ــذا ای ل

انقــالب فرودآمدنــی نیســت. ایــن انقــالب از ســیر 
ــا  ــه م ــود بازنمی ایســتد؛ چــون جامع و حرکــت خ
ــن و  ــت و دی ــی اس ــن و دین ــه مؤم ــک جامع ی
ــه  ــردم، از هم ــاق دل م ــالمی در اعم ــان اس ایم
ــی  ــای حقیق ــه معن ــردم ب ــوذ دارد. م ــرها نف قش

ــد.« ــن معتقدن ــه دی ــه ب کلم
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، مهــم تریــن دلیــل 
تــداوم انقــالب اســالمی را ناشــی از ســخن حــق 

انقــالب مــی داننــد و مــی فرماینــد: 
»ســخن انقــالب، ســخن حــق اســت. ایــن 
خاصیــت حــق اســت. »مثــال کلمــة طّیبــة 
ــزه و  ــت پاکی ــک درخ ــن ی ــه«؛ ای ــجرة طّیب کش
ســالم و خوش نهــادی اســت کــه در زمیــن ســالم 
ــا  ــرع ه ــت و ف ــا ثاب ــل ه ــد. »اص ــی کن ــد م رش

ــماء«؛ ریشــه اش محکــم اســت، شــاخ و  فــی الّس
برگــش هــم رفتــه بــاال. »تؤتــی اکلهــا کّل حیــن 
ــت و  ــگی اس ــم همیش ــوه  او ه ــا«؛ می ــاذن ربّه ب
ــوه  خــود را مــی دهــد. )ســوره  در هــر فصلــی می
ــار مصــرف  ابراهیــم ، آیــه 24-25( یعنــی یــک ب
نیســت، مثــل خیلــی از ایــن حرکاتــی کــه در دنیــا 
انجــام مــی گیــرد؛ بــه اســم انقــالب یــا کودتــا یــا 
ــر  ــک )نیســت کــه( حکومــت هــا را تغیی ــر ذل غی
ــد؛ بعــد در  ــار مصــرف ان ــا یــک ب ــد، ام مــی دهن
ــل از  ــکل قب ــه ش ــه ب ــی، قضی ــک دوره  کوتاه ی
ــی  ــر برم ــی بدت ــا گاه ــت ی ــت و نهض آن حرک
گــردد . کلمــه  حــق اینجــور نیســت؛ کلمــه  حــق 
مانــدگار اســت.«)بیانات در دیــدار جمعــی از مــردم 
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ــان،  ــی انس ــرت اله ــا فط ــب ب ــی و تناس هماهنگ
یکــی دیگــر از عوامــل پایــداری انقــالب اســالمی 
اســت. بــه تعبیــر آیــت اهلل خامنــه ای: »دل میلیون 
هــا مــردم را بــه یــک ســمتی متوجــه کــردن، کار 
عــادی ای نیســت. وقتــی کســی بــا فطــرت ســخن 
مــی گویــد و از خــدا حــرف مــی زنــد، فطــرت هــا 
ــی  ــا ف ــت م ــو انفق ــود؛ »ل ــی ش ــه م ــه او متوج ب
ــّن  ــم و لک ــن قلوبه ــت بی ــا الّف ــا م األرض جمیع
ــه ٦3( دســت  ــال ، آی ــف بینهم«.)ســوره انف اهللَّ الّ
ــه یــک ســمت  قــدرت خداســت کــه دل هــا را ب
هدایــت مــی کنــد لــذا نتیجــه همیــن مــی شــود. 
در بیســت و دوم بهمــن، جمعیتــی کــه در خیابــان 
ــال  ــت س ــد، از جمعی ــی کنن ــدا م ــور پی ــا حض ه
ــه فقــط کــم نشــده  ــل بیشــتر اســت؛ ن هــای قب
اســت، کمرنــگ نشــده اســت، بلکــه ُپررنگ تــر و 
قــوی تــر شــده اســت. برخــالف آن چیــزی کــه 
ــان،  ــت زم ــود دارد و گذش ــم وج ــت عال در طبیع
امــواج اجتماعــی را خامــوش مــی کنــد امــا 
ــر مبنــای فطــرت انســانی شــکل  حقیقتــی کــه ب
ــان آن را خامــوش نمــی  ــرد، گذشــت زم مــی گی
کنــد ، بلکــه روز بــه  روز برجســته تر مــی شــود.«

در ایــن روزهــای ســرد زمســتانی کــه بــه یــوم اهلل 
ــمنان  ــویم دش ــی ش ــک م ــن  نزدی ــرم 22 بهم گ
قســم خــورده ایــران و اســالم تمــام تــالش خــود 
را مــی کننــد تــا بــا القــای خــط ناامیــدی و ایجــاد 
دوقبطــی و چنــد قطبــی راه انداختــن درون جامعــه 
مانــع از همبســتگی مردمــی در یــوم اهلل 22 بهمــن 
ــان  ــالمی جه ــالب اس ــال روز انق ــن س و چهلمی
ــت  ــل, مل ــای قب ــال ه ــان س ــه س ــا ب ــوند ام ش
شــجاع و والیــت مــدار ایــران بــا حضــور حماســی 
خــود، چهــار دهــه ی  بــا صالبــت انقــالب 
ــه  ــان گون ــد و هم ــی گیرن ــن م ــالمی را جش اس
ــوی را  ــار ســلطنت پهل کــه 40 ســال پیــش طوم
پیچیدنــد، ایــن بــار نیــز بســاط خائنــان بــه کشــور 
را جمــع خواهنــد کــرد تــا عمــق والیــت مــداری 

ــد. خــود و ادبارشــان از دشــمنان را نشــان دهن

خبـــر

چـهـار دهـه بـا صـالبـت

خـود  تقابـل  بـا  نه تنهـا  اسـالمی  انقـالب  گفتمـان  و   
غـرب را از مرکـز بـه حاشـیه می کشـاند بلکـه مدعـی 
اسـت گفتمان اسـالمی سیاسـی و اسـالم گرایی، گفتمان 

جهانـی غرب گرایـی را نابـود خواهـد کـرد  
پیـروزی انقـالب اسـالمی که علـی رغم میل و خواسـته 
غـرب صـورت گرفـت، امیـد بـه احیـاء تمـدن اسـالمس 
و تجدیـد دوران بـا شـکوه و عظمـت آن را دوبـاره زنـده 
کـرد و مسـلمانان که در گذشـته بـه خاطر دوران سـلطه 
غـرب بـر جوامع اسـالمی وهـم بـه خاطر سـرعت ترقی 
و پیشـرفت علمـی و تکنولوژیـک غـرب نوعـی احسـاس 
حقـارت و خـود کـم بینـی می کـرده و سـعی عمومـی بر 
ایـن بـوده اسـت که گذشـته تمدن خـود را نادیـده گرفته 
غربـی  زندگـی  شـیوه های  و  روش هـا  از  کورکورانـه  و 
الگوبـرداری کننـد، انقـالب اسـالمی موجـب گردیـد این 
احسـاس حقـارت از بیـن رفتـه و بـا حرکـت جمهـوری 
اسـالمی بـر قله هـای رفیـع علـوم و فنـون روز دنیـا و 
حرکـت در مـرز دانش هـای پیشـرفته، درصـدد بازگشـت 
بـه ارزش هـای اسـالمی و هویـت اسـالمی خود شـدند. 
آن  تأثیـرات  و  اسـالمی  انقـالب  عظمـت  درک  بـرای 
همیـن انـدازه کفایـت می کنـد که ایـن انقالب اسـالمی 
حتـی در نظریه هـای انقالب نیـز چالـش و انقالبی ایجاد 
کنـد. جان خوران اسـتاد جامع شناسـی دانشـگاه کالیفرنیا 
اسـالمی  انقـالب  دربـاره  مقالـه  و  کتـاب  چندیـن  کـه 
ایـران نگاشـته اسـت طـی مقالـه ای بـا عنـوان انقـالب 
1979 چالشـی بـر تئـوری اجتماعـی می نویسـد: بـا بروز 
انقـالب اسـالمی ایـران یک چالـش و انقـالب بزرگی در 
نظریه هـای اجتماعـی و نظریه هـای انقـالب رخ  داده کـه 
نسـل چهـارم نظریـات انقـالب و بلکه علـوم اجتماعی، با 
شـکل گیری و پیـروزی انقالب اسـالمی ایـران پدید آمده 
کـه عناصری چون فرهنـگ، ایدئولوژی، دیـن و رهبری، 

محـور این نظریـات خواهـد بود.

ادامه سر مقاله

گذشـته  سـال  کـه  رای هایـی  از  اسـت  موظـف  نظـام 
آن  حافـظ  و  کنـد  صیانـت  آمـد  بیـرون  صندوق هـا  از 
باشـد؛ سـال هشـتاد و هشـت نیـز چنیـن بـود. بـا وجـود 
مختلـف  جریانـات  سـوی  از  کـه  فراوانـی  فشـار های 
سیاسـی مبنـی بـر تقلـب در انتخابـات بـه گـوش مـی 
رسـید امـا امـام جامعـه بـا ایسـتادگی و صراحـت ایـن 
نظـرات را نادیـده گرفتـه و از رای مـردم صیانـت نمودند.

مـردم  بـر  مبتنـی  جامعـه  اسـت؛  روشـن  آن  دلیـل 
دیکتاتـوری  نـه  شـود  مـی  اداره  دینـی  سـاالری 
نـدارد اعتبـاری  هیـچ  مـردم  نظـر  و  رای  آن  در  کـه 
روزهاسـت. همـان  مشـابه  شـرایط  نیـز  امـروز 
هر روز بر شـمار سـلبریتی های پشـیمان افزوده می شود.

هـر روز در هـر کـوی و برزن بـا مردمی مواجه می شـویم 
کـه اعتـراف مـی کننـد کـه در ایـام انتخابـات احساسـی 
عمـل کـرده و رای خـود را برخواسـته از هیجاناتـی کـه 
انداخته انـد. صنـدوق  درون  بـوده  غالـب  ایـام  آن  در 

البتـه کـه امـروز نیـز از رونـد اداره و مدیریـت  و صـد 
ناراضی انـد. مشـکالت  حـل  در  دولـت  فشـل 
دولتـی که در روز های نخسـت ایام انتخابـات فریاد میزد:
اگـر میخواهیـد تحریم هـا برگـردد بـه مـا رای ندهیـد!
اگـر میخواهیـد سـایه جنـگ برگـردد بـه مـا رای ندهید!

لحظـه ای  قیمت هـا  می خواهیـد  اگـر 
ندهیـد! رای  مـا  بـه  بـرود  بـاال 
اگر می خواهید در خیابان ها دیوار بکشند به ما رای ندهید!

و امـروز در حالـی کـه در آن دوران حتـی آب خـوردن 
مـردم را نیـز بـه برجـام گـره زده بـود وزیـر امـور خارجه 
اش در گفتگـو بـا روزنامـه خراسـان عنـوان مـی کند که:

مجبـور  دولـت  و  نبـود  اقتصـادی  برجـام  هـدف 
گـره  اقتصـادی  اوضـاع  بـا  را  برجـام  سرنوشـت  شـد 
بـرود! بـاال  توافـق  انعقـاد  بـرای  مطالبـات  تـا  بزنـد 

ایـن  عاقبـت  امـا  داشـتیم،  انتخـاب  حـق  مـا 
بـود! نخواهـد  و  نبـوده  مـا  اختیـار  در  انتخـاب 

امیـد اسـت پـس از پشـت سـر گذاشـتن کمتـر از هـزار 
ایـن  مـردم  اسـت،  باقـی  فعلـی  دولـت  از  کـه  روزی 
را  خـود  نماینـده  بـاز  چشـم  بـا  و  تعصـب  بـدون  بـار 
مرتکـب  اگـر  باشـند  داشـته  توجـه  و  نماینـد  انتخـاب 
بپردازنـد. را  آن  سـنگین  هزینـه  بایـد  شـوند  اشـتباه 

یـادآور مـی شـویم کـه رهبـری تنهـا مسـوول نگهبانـی 
و صیانـت از آرا مـردم اسـت و هیـچ موقـع پاسـخگوی 
نخواهـد  مـردم  ناصحیـح  انتخاب هـای  مخاطـرات 
خواهـد  دنبـال  بـه  را  عواقبـی  انتخابـی،  هـر  بـود. 
داشـت کـه بایـد آن را پذیرفـت و بـه آن گـردن نهـاد.

تـوان  از قـوا  آن هایـی هـم کـه می گوینـد هیـچ یـک 
عملیاتـی ندارنـد و همـه قدرت هـا بـه فرمـان رهبـری 
صـورت  در  کـه  بفرماینـد  لطفـا  شـود  مـی  خالصـه 
ایـام  در  آقایـان  ایـن  چـرا  پیش فـرض  ایـن  پذیـرش 
انتخابـات بـرای پیـروزی خـود را بـه هـر آب و آتشـی 
مـی زننـد و در ادوار  بعـد دوبـاره کاندیـد مـی شـوند؟ 
از  چـرا  می شـود  اداره  دیکتـاوری  بـا  حاکمیـت  اگـر 
صاحـت مـردم طلـب عفـو نمـی کننـد و اسـتعفا بدهند؟

نمی دهـد  تغییـر  را  قومـی  هیـچ  سرنوشـت  خداونـد 
کنـد. ایجـاد  تغییـر  خـود  در  قـوم  آن  آنکـه  مگـر 

انتخاب با ماست اما عاقبت 
این انتخاب در اختیار ما نیست!

فعال رسانه

محمد جواد خواجه وند

حسین  صحرایی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

فعال رسانه

رسول  مهربانی

اسـتان کرمانشـاه، بـه عنـوان یکی از اسـتان هـای مهم 
و اسـتراتژیک کشـور، بـه عنـوان مرکزیـت منطقـه غرب 
نیـاکان مـا در گذشـته  شـناخته شـده اسـت، پـدران و 
عـزت و آبـروی فراوانی را برای اسـتان کسـب کـرده اند 
کـه سـبب شـده اسـت مـردم مـا را بـا عنـوان پهلوانی و 
جوانمـردی خطـاب کننـد، امـا متاسـفانه چندیـدن سـال 
اسـت کـه وضعیـت کرمانشـاه مناسـب نیسـت و روز بـه 
روز پسـرفت مـی کنـد کـه دالیـل متعـددی دارد، نکتـه 
ای کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـم افـکار عمومـی اسـت، 
دیـد مـردم ایـران بـه کرمانشـاه نباید خـراب شـود، بلکه 
بایـد بـا رفتـار هـای درسـت و معرفـی کـردن توانایی ها 
و جذابیـت هـای اسـتان، افکار جامعه را به سـمتی سـوق 
بدهیـم کـه دید مثبتی را نسـبت به کرمانشـاه پیـدا کنند. 
متاسـفانه چنـدی پیـش در خبرگـزاری هـا و کانـال های 
خبـری اخبار نـا امید کننده ای از وضعیت اسـتان منتشـر 
شـد، زدن تیتـر هـای نامناسـب برای خبـر ها و اسـتفاده 
از متـون نـا امیـد کننـده، در حقیقت تزریق سـم بـه بدنه 
اسـتان مـی باشـد. خبـری از بـه خـاک و خـون کشـیدن 
عروسـی در کرمانشـاه، ضربه های بدی را به اسـتان وارد 
مـی کنـد کـه شـاید ملمـوس نباشـد؛ درحالی کـه پخش 
ایـن خبـر، در رسـانه های کشـوری باعث می شـود مردم 
دیگـر شـهر هـا دید مناسـبی به کرمانشـاه پیـدا نکند؛ در 
حقیقـت مخالـف انتشـار اخبار منفـی هم نیسـتم، زیرا اگر 
توسـط رسـانه های داخلی پوشـش داده نشـود باعث سوء 
اسـتفاده بیگانگان می شـود امـا بهتر اسـت از عباراتی در 
ایـن اخبار اسـتفاده شـود که افـکار جامعه ایران را نسـبت 
بـه اسـتان خدشـه دار نکند. بهتر اسـت گاهـی اوقات هم 
از گلـه کـردن و تلقیـن حـس نا امیـدی دسـت برداریم و 
بـا انتشـار زیبایـی هـا، توانمندی هـا، معرفـی جاذبه های 
گردشـگری و .... دیـد مـردم را نسـبت بـه اوضاع اسـتان 
کمـی تغییر دهیم، رسـانه، قـدرت زیـادی دارد. امیدواریم 
بـا بـه کارگیـری درسـت ایـن ابـزار حسـاس بتوانیـم در 
جهـت ارتقـا و توسـعه ایـران و مخصوصـا کرمانشـاه گام 

برداریم.

لطفا اخبار منفى از كرمانشاه 
منتشر نكنيد

پیام  خانلری
فعال رسانه
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همـان طور کـه می دانیـد پس ازاعـزام منافقین 
کامـل  اسـتقرار  آغـاز  و  عـراق  بـه  فرانسـه  از 
نیروهـای بـه اصطـالح »میلیشـا« سـازمان در 
خـاک عـراق حـدود 20 پایگاه توسـط صـدام به 
رجوی بـرای اقدامات تروریسـتی بـر علیه ایران 
هدیـه داده شـد! امـا مهـم تریـن مقـر گروهک 
تروریسـتی منافقیـن در کشـور عـراق در حوالی 
شـهر خانقیـن و بـه نـام اشـرف رجـوی همسـر 
معـدوم مسـعود رجـوی نام گـذاری شـد؛ در این 
سـال هـا هـرگاه منافقیـن بر علیـه ملـت ایران 
دسـت بـه اقدامات جنایـت کارانه ای مـی زدند، 
بـا واکنـش نیروهای مسـلح جمهوری اسـالمی 
ایـران مواجـه مـی شـدند. از حمـالت موشـکی 
تـا  گرفتـه  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 
حمـالت جنگنـده های نیـروی هوایـی ارتش بر 
ضـد مواضـع ایـن سـازمان در دهه 70 شمسـی 
کـه بـا موشـک هـای اسـکاد- بـی و جنگنـده 
هـای اف-4 صـورت گرفت نشـان دهنـده عزم 
راسـخ انقـالب اسـالمی بـرای مقابله با شـرارت 

هـای این گروه تروریسـتی بوده اسـت. اما اخیرا 
برخـی از منابـع خبـری در عـراق اعـالم نمـوده 

انـد کـه آمریکایـی هـای مسـتقر در همسـایه 
غربـی ایـران در تـدارک بازگردانـدن منافقین به 

عـراق و آمـوزش آن هـا در ایـن منطقـه اسـت. 
بـه هـر ترتیـب در ایـن کـه دشـمنان انقـالب 

در حـال تقویـت گـروه های تروریسـتی هسـتند 
مسـاله جدیـدی نیسـت، امـا قطعا ایـن موضوع 

بـا واکنـش سیاسـی ونظامـی کشـورمان مواجه 
خواهد شـد. یقینـا باید دولت جمهوری اسـالمی 
ایـران ازدولـت عـراق بخواهد که هر چه سـریع 
تـر، این گروهک دشـمن ایران و عـراق را اخراج 
نمایـد و اجـازه فعالیـت آن را ندهـد و وهلـه دوم 
نیـز آمریکایـی هـا متوجه این موضوع شـوند که 
در صـورت ادامه این شـرارت ها گـروه های هم 
پیمانان انقالب اسـالمی از جمله حشـد الشـعبی 
و جیـش المختـار کـه از زخم  خـوردگان دوران 
انتفاضـه شـعبانیه از سـازمان منافقیـن هسـتند 
اقـدام بـه برخـورد نظامـی با آنـان خواهـد نمود. 
اقـدام حماقت آمیـز آمریکایی ها بـرای تحریک 
فعالیـت های خـراب کارانه نیز تـالش آن ها در 
راسـتای برنامـه، ایجاد جنگ داخلـی و ناامنی در 
کنـار فشـار اقتصـادی، در داخـل کشـور و اعزام 
تیـم هـای تـرور منافقیـن بـرای ایجـاد رعب و 
وحشـت و اجـرای پـروژه کشـته سـازی خواهـد 
بـود که بـا توجه به اشـراف امنیتـی و اطالعاتی 
و نظامـی ایران از یک سـو و مناسـبات فرهنگی 
کشـورمان بـا مردم عـراق قطعا ایـن حرکت نیز 
نـه تنها شکسـت خواهـد خورد بلکـه نفرت ملت 
عـراق را نیـز از نظامیـان آمریـکا چندیـن برابـر 

کرد. خواهـد 

بدون مرز

دست های پـر رفیق
رقیب در سـوریه

ــه هشــت ســال از بحــران و جنــگ ویرانگــر  نزدیــک ب
ــي و  ــر داخل ــرد شــام در ظاه ــذرد. نب ــي گ در ســوریه م
ــن  ــا در باط ــود ام ــم ب ــام حاک ــرنگوني نظ ــش س هدف
جنگــي بیــن المللــي بــراي نابــود کــردن محــور مقاومــت 

بــه شــمار مــي رفــت. 
ــه  ــه علی ــي توطئ ــداف اصل ــي از اه ــک یک ــدون ش ب
ســوریه، ایــران بــود و بــر ایــن مســاله بســیاري از 

سیاســیون و کارشناســان عالــم اذعــان دارنــد.
از ایــن رو از همــان ابتــدا در راهبــردي منطقــي و 
ــا  ــر تروریســت ه ــظ نظــام ســوریه در براب اساســي، حف

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق در دس
ابتــدا بــه نــام مستشــار نظامــي و کمــي بعــد بــا عنــوان 
ــوریه  ــگ در س ــوري پررن ــرم حض ــان ح ــدس مدافع مق
ــه هــدف  ــاد و ایمــان ب ــا اعتق ــي کــه ب داشــتیم، جماعت
ــا بصیــرت کامــل بــه شــام رفتنــد و بســیاري شــان  و ب

ــاز شــدند. شــهید و جانب
رفیــق رقیبمــان، روســیه هــم از ابتــدا بــه نوعــي و از ســه 
ســال پیــش بــه نوعــي دیگــر در ســوریه حضــوري غیــر 

قابــل انــکار پیــدا کــرد.
ــام  ــرد در ش ــدن نب ــاله ش ــت س ــتانه هش ــال در آس ح
هســتیم، زبــان روســي بــه عنــوان دومیــن زبــان خارجــي 
ــه  ــن ب ــود، پوتی ــي ش ــس م ــوریه تدری ــدارس س در م
ــه مســکو  ــار ب ســوریه ســفر مــي کنــد، بشــار اســد دوب
ــوریه  ــردم س ــان م ــي در می ــگاران روس ــي رود، خبرن م
میرونــد و ابــراز عالقــه شــان بــه والدیمیــر پوتیــن را بــه 
تصویــر مــي کشــند و ســربازان روس از اهــداي هدایــا و 
کمــک هایشــان بــه آوارگان ســوري در زمســتان ســرد، 
فیلــم مــي گیرنــد و در سراســر دنیــا منتشــر مــي کننــد، 
و حــرف از امضــاي قــرار دادهــاي اقتصــادي بلنــد مــدت 

میــان دمشــق و مســکو پیــش مــي آیــد و ...
بــا همــه ایــن همــه و در کنــار از خودگذشــتگي آنــان که 
وظیفــه اصلــي شــان حفــظ محــور مقاومــت و پاســداري 
از حریــم اهلبیــت)ع( و زمیــن گیــر کــردن تروریســت هــا 
در ســوریه بــود، ایــن ســوال اساســي مطــرح اســت کــه 

مــا چــه کــرده ایــم و چــه مــي کنیــم؟!
ــا  ــردان و مســئوالن اقتصــادي م سیاســتمداران و دولتم
ــراي  ــد؟! و االن ب ــرده ان ــه ک ــال چ ــت س ــن هش در ای
ــي و  ــادي، سیاس ــدت اقتص ــد م ــادارو بلن ــور معن حض

ــد؟! ــه اي دارن ــه برنام ــوریه چ ــي در س فرهنگ
ــت  ــت مســتقر، و دول ــاله دول ــور شــش س ــس جمه ریی
قبــل در بحــران هشــت ســاله ســوریه چنــد بــار بــه ایــن 
ــي  ــاي روحان ــد؟ واینکــه شــخص آق کشــور ســفر کردن
چــه زمانــي تصمیــم بــه ســفر بــه دمشــق مــي گیــرد؟

ــرف زدم  ــام ح ــرد ش ــانه اي در نب ــف رس ــا از ضع باره
و ازنبــود پیوســت رســانه اي یــا ضعیــف بــودن آن 
ــد  ــانه اي تولی ــت رس ــاد زدم پیوس ــم و فری ــخن گفت س
بــراي آرشــیو بایــد جــاي خــود را بــه پیوســت رســانه اي 
اقنــاي مخاطــب تغییــر دهــد کــه گــوش شــنوایي بــراي 

ــا نیســت!. ــفانه گوی ــدا نشــد و متاس ــود و پی آن نب
بــه هرحــال آنچــه در ایــن میــان گفتنــي اســت را بارهــا 
و بارهــا خصوصــي و عمومــي عــرض کــرده ام و بــاز هم 
مــي گویــم تــا خدایــي نکــرده شــرمنده خــون شــهداي 
ــز  ــت عزی ــه مل ــواده هایشــان و هم ــرم و خان ــع ح مداف
ایــران نباشــیم و بــه سرنوشــت گذشــته مــان در خالــي 
کــردن عرصــه و صحنــه در برخــي کشــورهایي کــه مــي 
دانیــد بــه دشــمنانمان و رفیقــان رقیبمــان دچــار نشــویم. 

نویسنده: حسن شمشادی

انقــالب اســالمی ایــران در 1357؛ صرفــا 
نوعــی گــذار سیاســی و انتقــال قــدرت مشــابه 
تفویــض مدنــی در تاریــخ غــرب میــان جامعــه 
ــک  ــای ژئوپلیتی ــت و درحیطــه مرزه و حاکمی
ــاخت  ــود س ــا وج ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــی نش تلق
ارزشــی قــوا و حکومــت توســط مکتــب 
انقــالب اســالمی، آرمــان هــای انقــالب 
ــرد  ــم ک ــی را فراه ــعت ترجمان ــالمی وس اس
ــا  ــا ه ــوی مرزه ــت در فراس ــی توانس ــه م ک
بــه بقــا و ایفــای کارکــرد خــود بپــردازد. 
ــی و  ــود آگاه مل ــا خ ــب ب ــن مکت ــع ای در واق
دینــی، توانســت نوعــی هــدف گــذاری کالن 
و مبتنــی بــر منافــع ملــی واقــع گرایانــه را در 

ــد.  ــم بزن ــی رق ــت خارج سیاس
در ســال هــای پیــش از انقــالب، بلــوک 
بنــدی قــدرت در ســطح بیــن الملــل، سیاســت 
ــر  خارجــی کشــور هــای دیگــر را تحــت تاثی
قــرار داده بــود . بــرای مثــال ایــاالت متحــده 
ــت »  ــرد، سیاس ــگ س ــکا در دوران جن آمری
ــر  ــوروی را مدنظ ــر ش ــاد جماهی ــار » اتح مه
ــکا  ــگاه آمری ــی  و از ن ــن مش ــت. در ای داش
کشــوری  سیاســت   و  حکومــت  ســاختار 
مشــروع تلقــی مــی شــد کــه سیاســت خارجی 
خــود را در تقابــل بــا شــوروی هدایــت کند. در 
ایــن صــورت آن کشــور جزیــی از بلــوک غرب 
تعریــف و دربردارنــده کمــک هــای نظامــی و 
ــب پیمــان هــا و اتحــاد هــا  اطالعاتــی در قال
ــر  ــورد دیگ ــود. در م ــق ب ــر متف ــرای بازیگ ب
ــران در پیــش از انقــالب  سیاســت خارجــی ای
ــه امنیــت منطقــه ای، در واقــع بایــد  و از زاوی
نقــش حلقــه واصــل و برطــرف کننــده خــالء 
پیمــان ســیتو در جنــوب شــرق آســیا و پیمــان 
ــرد   ــی ک ــازی م ــی را ب ــای غرب ــو در اروپ نات
ــن  ــران ای ــت ای ــا عضوی ــنتو ب ــان س ــه پیم ک
ــده  ــه عه ــوروی را ب ــار ش ــی مه ــم، یعن مه

داشــت.  
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــه انق ــه ک ــان گون هم

مفهــوم سیاســت و حکومــت را در بُعــد داخلــی 
دســت خــوش بازتعریــف کــرد، سیاســت 
خارجــی هــم بــه ســمت یــک رویکــرد کامــال 
ــوزه  ــلط ح ــای مس ــم ه ــا پارادای ــاوت ب متف
روابــط بیــن الملــل پیــش رفــت. دال مرکــزی 
ــی  ــای مشــترک فرهنگ ــی ه ــب و ویژگ مذه
ــه  ــا همســایگان و حــوزه خاورمیان و هویتــی ب
ــیم و  ــدی در ترس ــث ایجــاد نگــرش جدی باع
پیگیــری منافــع ملــی شــد. از بعــد از انقــالب 
کــه مفهــوم امــت در کنــار ملــت مطــرح شــد، 
جنــس آرمــان هــا و اهــداف هــم تغییــر عمــده 

ــدا کــرد.  ای پی
ــه رســمیت شــناختن  رژیــم  مثــال موضــوع ب
صهیونیســتی قبــل از انقــالب اســالمی در 
ــورد  ــت و م ــت داش ــت موضوعی ــطح دول س
شناســایی دوفاکتــور ) عملــی نــه قانونــی 
ــه از  ــه چ ــی ک ــود، در حال ــه ب ــرار گرفت ( ق
ــه از  ــران و چ ــردم ای ــی م ــی، یعن ــگاه مل ن
نــگاه امــت یعنــی مســلمانان  هیــچ توجیهــی 
ــن  ــت و ای ــود نداش ــم وج ــن تصمی ــرای ای ب
ضــرورت ناشــی از نقــش و جایــگاه ایــران در 
بلوکــی بــود کــه غــرب بــرای اهــداف خــود در 
ــران بخشــی از  ــی دانســت ای ــه، الزم م منطق
آن باشــد نــه یــک مطالبــه یــا خواســت ملــی. 
امــا سیاســت خارجــی انقــالب بنــا بــه اصــول 
ــاع از  ــری، دف ــلطه پذی ــی س ــد نف ــود مانن خ
حقــوق مســلمانان، عــدم تعهــد در برابــر 
ــا دول  ــط ب قــدرت ســلطه طلــب و عــدم رواب
محــارب توانســت شــکلی جدیــدی از افزایــش  
قــدرت بــا  نگاهــی واقــع گرایانــه مبتنــی بــر 
ارزش هــای دینــی و ملــی تعریــف کنــد. 
ــی  ــت خارج ــش روی سیاس ــای پی ــش ه چال
ــر  ــتر ب ــال بیش ــه ح ــا ب ــالب ت ــران، از انق ای
ــن  ــت و ای ــوده اس ــتوار ب ــت اس ــور امنی مح
خــود نشــان از دشــمنی هــای آشــکار غــرب 
دارد کــه برخــالف آرمــان هــا و شــعار هــای  
کثــرت گرایانــه و حــق تعییــن سرنوشــت 
ــلبی  ــی س ــچ اقدام ــا، از هی ــت ه ــط مل توس
ــالمی  ــالب اس ــران و انق ــف ای ــرای تضعی ب
دریــغ نکــرده اســت. یکــی از مهــم تریــن و در 
عیــن حــال بزرگتریــن ایــن چالــش هــا جنــگ 
8 ســاله ایــران و عــراق بــود. از نــگاه تحلیــل 

روابــط و سیاســت بیــن الملــل، ایــن جنــگ در 
جهــان بــا سیســتم دو قطبــی رخ داد. در ایــن 
ــرل  ــب کنت ــود دوقط ــل وج ــه دلی ــتم ب سیس
کننــده جنــگ هــا طوالنــی تــر هســتند چــرا 
ــر ســر آن جنــگ هــم  ــان دوقطــب ب کــه می
رقابــت وجــود داشــت و هــم تبانــی در مســائل 
ــا  ــی اســت ت ــل کاف ــن دلی ــرده! همی پشــت پ
ــدود آن  ــخت و مح ــرایط س ــی از ش ــا درک م
ــاط  ــه نق ــا هم ــم و ب ــدا کنی ــران پی دوره درای
ــدس  ــگ را مق ــت جن ــوت، مدیری ــف و ق ضع

ــم.  بدانی
از دیگــر چالــش هــا موضــوع تروریســم اســت 
ــب  ــرور در قال ــان ت ــالب جری ــدو انق ــه از ب ک
ــد و  ــدام کردن ــام اق ــه نظ ــا علی ــک ه گروه
ــت  ــن حرک ــج از ای ــرور، منت ــهید ت 17000 ش
شــوم شــد. تروریســم در ارتبــاط بــا  سیاســت 
خارجــی ایــران، عمدتــا معلــول آشــوب و 
ــیا و از  ــرب آس ــه غ ــط منطق ــت در محی رقاب
ــدرت  ــع  ق ــت و مناف ــر دخال ــم ت ــه مه هم

ــت . ــوده اس ــه ای ب ــرا منطق ــای ف ه
مهمتریــن آن در ســال هــای گذشــته جریــان 
داعــش و بحــران در عــراق و ســوریه بــود کــه 
بــه صــورت مســتقیم امنیــت ملــی جمهــوری 
ــه  ــرار داد ب ــر ق ــران را تحــت تاثی اســالمی ای
ایــن علــت کــه دو مولفــه ایدئولــوژی و 
ــران   ــی ای ــت خارج ــه در سیاس ــک ک ژئوپلیتی
بســیار تاثیــر گذارنــد مــورد تهدیــد قــرار 
گرفتــه بــود. مــورد هــدف قــرار گرفتــن 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت گفتمان امنی
)ایدئولــوژی (و نزدیکــی ایــن بحــران بــه 
مرزهــای کشــور )ژئوپلیتیــک ( و از همــه مهم 
تــر ویژگــی قابــل ســرایت بــودن بحــران بــه 
ــان  ــدف حامی ــت و ه ــه غای ــران ک ــل ای داخ
جریــان تروریســم هــم بــود باعــث شــد 
حضــور راهبــردی ایــران در ایــن مناطــق و بــا 
ــت  ــن امنی ــدف سیاســت پیشــگیری و تامی ه

ــد. ــول برس ــل قب ــه ای قاب ــه نتیج ــی ب مل
یکــی دیگــر از مســائل بحــث برانگیــز در 
ســال هــای گذشــته، موضــوع انــرژی هســته 
ای و توانایــی غنــی ســازی اســت. احــراز ایــن 
قابلیــت در حــوزه سیاســت خارجــی، دســتیابی 
ــردن توانایــی یــک  ــاال ب و حفــظ پِرســتیژ و ب

ــع و  ــر مناف ــر س ــی ب ــه زن ــرای چان ــور ب کش
ــه  ــیدن ب ــداف رس ــت. از اه ــی اس ــت مل امنی
ــام،  ــش از برج ــا پی ــازی ت ــی س ــی غن توانای
بازدارندگــی بــرای کشــور بــود. بازدارندگــی در 
واقــع  مفهومــی ذهنــی اســت کــه بــه بازیگــر 
ــل را  ــم و تحلی ــن فه ــمن ای ــا دش ــب و ی رقی
ــدام  ــا اق ــد و ی ــه تهدی ــازد ک ــی س ــادر م متب
علیــه امنیــت آن کشــور هزینــه باالیــی را در 
ــار  ــر رفت ــاهد تغیی ــا ش ــی دارد. در نتیجــه م پ
و رویکــرد و در نهایــت تاثیــر گــذاری بــر 
تصمیــم گیــری بازیگــر مقابــل خواهیــم بــود. 
ــی،  ــی و امنیت ــت خارج ــی در سیاس بازدارندگ
ــت  ــی و سیاس ــارف نظام ــای متع ــه ه هزین
ــه  ــوری ک ــرای کش ــه ای را ب ــی  منطق خارج
دکتریــن دفاعــی را در اولویــت قــرار داده 
بــه مراتــب کاهــش مــی دهــد. ایــن شــرایط 
ــا  ــران ت ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــرای نظ ب
پیــش از برجــام ممکــن شــد؛ امــا بــا اجــرای 
برجــام در واقــع کشــور را از ســطح بازدارندگــی 
ــه  ــه ای ک ــوای منطق ــوازن ق ــطح ت ــه س ب
ــل  ــد تحمی ــی توان ــه ای را  م ــرایط پرهزین ش

ــدا کــرد.    ــل پی ــد، تقلی کن
ــالمی  ــالب اس ــالگی انق ــی 40 س ــا در حال م
ایــران را شــاهد هســتیم کــه بــا وجــود چالــش 
هــای متعــدد کــه بــه برخــی از آن هــا در بــاال 
اشــاره شــد، بــه ســه دلیــل سیاســت خارجــی 

ایــران را مــی توانیــم موفــق تلقــی کنیــم؛

 1- حفــظ یکپارچگــی کشــور )وحــدت در 
ــذاری  ــرمایه گ ــود س ــا وج ــرت ( ب ــن کث عی
آمریــکا ) بــه طــور مشــخص، شــخص جــان 
ــورد  ــی در برخ ــه طلب ــر روی تجزی ــون (ب بولت
بــا ایــران بــه عنــوان یــک راه حــل تضعیــف 

ــده کنن
 2- تعقیــب سیاســت پیشــگیری، حضــور 
ــی  ــر در مناطــق بحران ــه پذی ــد و توجی هدفمن

ــه خاورمیان
ــه  ــر مولف ــی ب ــه مبتن ــع گرایان ــگاه واق  3- ن
ــات موجــود  ــا واقعی ــق ب ــی و منطب هــای عین
توســط نهادهــای سیاســی  امنیتــی تاثیرگــذار 

ــران         ــر سیاســت خارجــی  ای ب

روایتی کوتاه از چهار دهه حرکت بر مدار منافع ملی

40 سالگی سیاست خارجی انقالب اسالمی ایران 

مقامات محلی درشرق 
افغانستان، از درگیری شدید 
میان عناصر داعش و طالبان 

در این مناطق خبر دادند...

بـه گـزارش اتفـاق کرمانشـاه بـه نقـل از مهـر، مقامـات 
محلـی در شـرق افغانسـتان اعـالم کردنـد کـه درگیـری 
بیـن طالبـان و داعـش در چنـد  شـهر والیـت »کنـر« از 
چنـد روز گذشـته تاکنـون ادامه دارد؛ اما دولت افغانسـتان 

تاکنـون اقدامـی در ایـن بـاره نکرده اسـت. 
 »عبداللطیـف فضلـی« معـاون شـورای والیتـی »کنـر« 
روز  از 4  داعـش  و  درگیـری طالبـان  اعـالم کـرد کـه 

گذشـته تاکنـون در ایـن والیـت ادامـه دارد.
از  شـماری  داعـش  تروریسـتی  گـروه  کـه  افـزود  وی 
کـودکان را نیـز بـا خود برده اسـت تـا از آن ها بـه عنوان 

عامـل انفجـاری اسـتفاده کنـد.
 ایـن مقـام محلـی افغـان گفـت: داعـش در شـهرهای 
»نـورگل«، »چوکـی« و »دره پیـچ« والیـت کنـر حضور 
دارد و حـدود 250 عضـو داعـش در حـال درگیـری بـا 

طالبـان هسـتند.
 وی افـزود: درگیـری هـا بیـن دو گـروه، بـرای تصـرف 
مناطـق تحـت کنتـرل یکدیگـر جریـان دارد امـا دولـت 
افغانسـتان تاکنـون در ایـن بـاره اقدامـی نکـرده اسـت. 

گزارش

گزارش

گزارش

شوخی خطرناک آمریکا در خاک عراق!

سبحان  محمدی
کارشناس ارشد روابط بین امللل

علی شجاعی  راد
دانشجوی دکرتای علوم سیاسی

نقشـی کـه امـروز عربسـتان و دیگـر کشـورهای عـرب 
بـازی  انگلیـس  و  آمریـکا  بـرای  خلیج فـارس  حاشـیه 
می کننـد و به عبارتـی خریـدار و مصرف کننده سـالح های 
تولیـد کارخانه هـای غربی هسـتند، روزی برعهده ایران و 
حکومـت پهلوی بوده اسـت. محمدرضا پهلـوی در دوران 
حکومـت خـود به ویژه از اواخـر دهه 1340 بـه خریدهای 
بـزرگ تسـلیحاتی از آمریـکا روی مـی آورد و شـرایطی را 
ایجـاد می کنـد تا عالوه بـر پرداخـت هزینه های سـنگین 
تسـلیحات نظامـی، تعداد زیـادی از مستشـاران آمریکایی 
از  اسـتفاده  آمـوزش  و  تعمیـرات  نگهـداری،  بهانـه  بـه 
ایـن سـالح ها راهـی ایـران شـوند. درحالـی کـه هیچ گاه 
تکنولـوژی تولید سـالح بـه ایران داده نشـد، بـرای مثال 
در سـال 1350 و فقـط در یـک مورد قـرارداد، ایران مبلغ 
دو میلیـارد دالری بـرای خریـد تسـلیحات نظامـی بـه 
آمریـکا می پـردازد و تقبـل می کنـد کـه هزینـه حضـور 
بگیـرد.   برعهـده  به کلـی  نیـز  را  آمریکایـی  مستشـاران 
درخصـوص  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  سـنای  گـزارش 
حضـور مستشـاران این کشـور در دوران پهلـوی در ایران 
حاکـی از آن اسـت کـه در سـال 1972 قریب بـه 1٦000 
آمریکایـی تحت عنـوان مشـاور نظامـی حکومـت پهلوی 

در خـاک ایـران حضـور دارند.
ایـن گـزارش البتـه تاکیـد می کنـد کـه ایـن رقـم تنهـا 
ظـرف چهـار سـال یعنی در سـال 197٦ به رقمـی معادل 
24 هـزار نفـر می رسـد که خـود رقمـی بسـیار قابل توجه 
آن هـم برای سـال 1354اسـت. در گـزارش مذکـور البته 
ایـران به واسـطه  آورده شـده کـه تعـداد مستشـاران در 
خریـد بیشـتر سـالح از سـوی پهلـوی افزایـش خواهـد 
یافـت و لـذا ایـن رقـم تـا 1980 رشـد بیـش از دوبرابری 
را بـه خـود می بینـد و بـه ٦0 هـزار نفـر خواهـد رسـید. 
همـه اینهـا درحالی اسـت کـه کل بودجـه اختصاص یافته 
بـرای ارتـش ایـران در سـال 1978 یعنـی قریب بـه یک 
سـال مانـده بـه وقـوع انقـالب اسـالمی رقمـی در حدود 
140 میلیـارد ریـال بـوده اسـت و در مقابـل ایـن رقم، در 
بودجـه همـان سـال ذکر می شـود کـه مبلـغ170 میلیارد 
ریـال بـرای تامین هزینـه حضور مشـاوران نظامی آمریکا 
در ایـران اختصـاص یابـد.  روزنامـه فرانسـوی »لوموند« 
در همـان زمـان و در گزارشـی مهـم می نویسـد منافـع 
واشـنگتن ایجـاب می کـرد تهـران قـدرت کافـی داشـته 
باشـد تـا مانع اتحـاد برخی کشـورهای منطقه با شـوروی 
شـود. اتحـادی کـه باعـث به قدرت رسـیدن شـوروی در 
کشـورهای خاورمیانـه و محـل تامین شـدن نفـت آمریکا 
می شـد و لـذا مسـاله تامیـن انـرژی بـرای آمریـکا بـه 
خطـر می افتـاد.  عالوه بـر ایـن در گـزارش وزارت امـور 
خارجـه آمریـکا در دهـه 1970 درمـورد ایران، آمـده بود: 
»ایـران در سیاسـت خاورمیانـه ای آمریـکا عنصـر حیاتی 
و در موضع گیـری دربرابـر اتحـاد شـوروی عاملـی بسـیار 
ارزنـده اسـت. این کشـور بـه علـت موقعیـت، منابع نفت 
و نفوذ سیاسـی حائز اهمیت اسـتراتژیک اسـتثنایی اسـت. 
آمریـکا درصـدد تعقیـب سیاسـی در ایران بـوده که ثبات 
مسـتمر کشـور، دولت و مسـئوالن آن را تضمیـن کند تا: 
الـف( تشـکیالت نظامی اسـتراتژیک و دسترسـی به نفت 
و بازارهایـش را در اختیـار آمریـکا قـرار دهـد. ب( نقـش 
سـازنده منطقـه ای بـا هـدف محدود کـردن شـوروی در 
منطقـه را ایفـا کنـد کـه ایـن سیاسـت در مجمـوع موفق 
بـوده اسـت.«                           منبـع:  فرهیختـگان

24 هزار مستشار آمریکایی 
در ایران
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در سومین اجالس ملی اصحاب عشق چه گذشت؟

مادر شهید مهدی نوروزی ازدل تنگی های خود می گوید

برای شهادت فرزندم دعا کردم...

اجرای نمایش »روزهای بی قوام« 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب 

توسط مجمع خدمتگزاران اربعین حسینی صورت گرفت 

تجلیل از مسئول سازمان دهی مواکب 
اربعین حسینی در کشور عراق 

ـــی  ـــالس مل ـــومین اج ـــی:  س ـــروه فرهنگ گ
ــالب  ــوع »انقـ ــا موضـ ــق بـ ــاب عشـ اصحـ
اســـالمی و اقتصـــاد مقاومتـــی«، کـــه از روز 
چهارشـــنبه 28 آذرمـــاه بـــا حضـــور فعـــاالن 
از  اســـالمی  انقـــالب  جبهـــه فرهنگـــی 
ـــه  ـــود، روز جمع ـــده ب ـــاز ش ـــور آغ ـــر کش سراس
ـــور  ـــن رحیم پ ـــخنرانی حس ـــا س ـــاه ب 30 آذرم
ازغـــدی در مجتمـــع آدینـــه تهـــران بـــه کار 

خـــود پایـــان داد.

در ایـــن اجـــالس ســـه روزه، مســـئوالن 
همچنیـــن  و  لشـــکری  و  کشـــوری 
چهره هـــای شـــاخص فرهنگـــی کشـــور 

بـــه همـــراه خانواده هـــای معظـــم شـــهدای 
دفـــاع مقـــدس، مدافـــع حـــرم و همچنیـــن 
ـــور  ـــز حض ـــرم نی ـــگ ن ـــهدای جن ـــواده ش خان
پیـــدا کـــرده و در جمـــع فعـــاالن فرهنگـــی 
سراســـر کشـــور بـــه ســـخنرانی پرداختنـــد.

ــده  ــری فرمانـ ــی جعفـ ــکر محمدعلـ  سرلشـ
کل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی، 
محســـن رضایـــی دبیـــر مجمـــع تشـــخیص 
ــم  ــالم کاظـ ــام، حجت االسـ ــت نظـ مصلحـ
ــران،  ــت تهـ ــه موقـ ــام جمعـ ــی امـ صدیقـ
پناهیـــان،  رضـــا  علـــی  حجت االســـالم 
حســـن عباســـی رئیـــس اندیشـــکده یقیـــن، 
حســـن رحیم پـــور ازغـــدی عضـــو شـــورای 
عالـــی انقـــالب فرهنگـــی، حســـین اکبـــری 
ــای  ــات و پژوهش هـ ــز مطالعـ ــس مرکـ رئیـ
ــادر  ــداری اســـالمی، نـ مجمـــع جهانـــی بیـ
شـــاخص  چهره هـــای  از  طالـــب زاده 
مدیرعامـــل  یکتـــا  حســـین  فرهنگـــی، 
ـــت، منصـــور امینـــی مدیرعامـــل  بنیـــاد کرام
ســـراج،  مجـــازی  فضـــای  ســـازمان 
حجت االســـالم خســـروپناه رییـــس موسســـه 

ـــدی  ـــران، مه ـــفه ای ـــت و فلس ـــی حکم پژوهش
ــدس،  ــاع مقـ ــان از آزادگان دوران دفـ طحانیـ
وحیـــد یامین پـــور رئیـــس پژوهشـــکده هنـــر 
ـــر  ـــاری قدی ـــالل غف ـــالمی، ج ـــگ اس و فرهن
مدیـــر شبــــــــکه افـــق ســـیما از جملـــه 
چهره هـــا و شـــخصیت هایی بودنـــد کـــه 
ـــز حضــــــــور  ـــن اجـــالس سراســـری نی در ای

پیـــدا کردنـــد.
مچنیـــن در ایـــن اجـــالس، عضـــوی از 
خانواده هـــای شـــهیدان محســـن خزایـــی 
ــینی،  ــیدمحمد حسـ ــد اژدری، سـ ، امیرمحمـ
محمدحســـین   ، ســـاجدی  ســـیدمحمد 
ــور  ــز حضـ ــر نیـ ــدادی دیگـ ــان و تعـ حدادیـ

ــد. یافتنـ

مواکـب  مسـئولین  و  خادمیـن  اندیشـی  هـم  نشسـت 
اربعیـن حسـینی، بـه همـت مجمـع خدمتگـزاران اربعین 
حسـینی)ع( اسـتان کرمانشـاه در دفتـر آیـت اهلل علمـا 
نماینـده ولـی فقیـه و امـام جمعـه کرمانشـاه برگزارشـد.

مواکـب  مسـئولین  حضـور  بـا  کـه  نشسـت،  ایـن  در 
از  هریـک  گردیـد،  برگـزار  حسـینی  اربعیـن 
گرفتـه  صـورت  هـای  فعالیـت  تشـریح  بـه  اعضـا 
پرداختنـد.  97 سـال  حسـینی  اربعیـن  ایـام  در 

کشـور  از  مهمانانـی  کـه  جلسـه  ایـن  در  همچنیـن 
ضعـف  و  قـوت  نقـاط  داشـتند،  حضـور  نیـز  عـراق 
سـال  در  اربعیـن  روی  پیـاده  بـزرگ  همایـش  برپایـی 
گرفـت. قـرار  ارزیابـی  و  بررسـی  مـورد  گذشـته  هـای 

ریـاض  آقـای  از  نشسـت  ایـن  در  اسـت  گفتنـی 
و  آیین  ها،کاروان هـا  بخـش  رئیـس  السـلمان  نعمـه 
وابسـته  اسـالم  جهـان  و  عـراق  حسـینی  هیئت هـای 
حضـرت  و  حسـین)ع(  امـام  مقـدس  آسـتان های  بـه 
عبـاس)ع( توسـط مجمـع خدمتگـزاران مردمـی اربعیـن 
آمـد. عمـل  بـه  تجلیـل  کرمانشـاه  اسـتان  حسـینی 

و  اندیشـی  هـم  ضمـن  اعضـا  نشسـت  ایـن  در 
برنامـه  همچنیـن  و  قـوت  و  ضعـف  نقـاط  شناسـایی 
اربعیـن  مراسـم  نمـودن  برگـزار  بهتـر  جهـت  ریـزی 
دسـتگاه  مطلـوب  حمایـت  عـدم  بـه  آینـده  سـال  در 
هـای دولتـی از مواکـب مردمـی اربعیـن انتقـاد کردنـد.

سـلمان یـاوری دبیـر جامعـه ایمانی مشـعر کرمانشـاه در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار اتفـاق عنـوان داشـت: همایـش یـا لثـارات 
الحسـین)ع(، فاطمیه 1440، ویژه سـخنرانان، مداحان، شـعرا و 
مدیـران هیـات هـای مذهبی اسـتان کرمانشـاه در مورخه سـه 
شـنبه دوم بهمـن مـاه در حسـینیه امـام خمینـی)ره( واقـع در 

دفتـر حضـرت آیـت اهلل علمـا برگـزار گردید.
هیئـات  فعـاالن  از  جمعـی  توسـط  مراسـم  ایـن  افـزود:  وی 
مذهبـی کرمانشـاه و بـا هماهنگی جامعه ایمانی مشـعر اسـتان 
کرمانشـاه، بـا دعوت از حجت االسـالم سـید حسـین مومنی و 
مـداح اهـل بیـت، حـاج سـید محمـد جـوادی؛ با حضـور بیش 
از 300 نفـر از ارکان هیئـات مذهبی سراسـر اسـتان کرمانشـاه 

برگـزار گردیده اسـت.
لثـارات  یـا  هـای  نشسـت  سلسـله  داشـت:  عنـوان  یـاوری 
علمـا  اهلل  آیـت  بیـت  در  فصلـی  صـورت  بـه  الحسـین)ع( 
برگـزار مـی گـردد. همچنیـن سـاالنه دو همایش بـا محوریت 
نمایندگـی ولـی فقیـه در اسـتان با هدف هـم افزایـی، وحدت، 
انسـجام، کارگاه آموزشـی و ارتقـای سـطح معرفتـی برگزار می 
گـردد و بـا توجـه بـه تقـارن ایـام فاطمیـه بـا چهـل سـالگی 
انقـالب اسـالمی و اهمیت و حساسـیت این موضـوع تذکرات، 
پیشـنهادات و مسـائل مهـم در حـوزه هـای مختلـف رد و بدل 
شـد. دبیر جامعه ایمانی مشـعر کرمانشـاه افزود: در این مراسـم 
کـه در ایـام فاطمیـه 1440 برگـزار گردیـد، شـعار »بـا رمـز یا 
زهـرا حماسـه آفریدیـم« کـه بـه عنوان شـعار مرکـزی هیئات 
هـای مذهبی سراسـر کشـور برگزیـده، تبیین و تشـریح گردید.

و  جـوان  مداحـان  از  تـن  سـه  مراسـم  ایـن  در  همچنیـن 
پیشکسـوت، آقایـان حـاج حسـین گمـار، حـاج اصغـر مومنی و 
کربالیی احسـان ویسـی و شـاعر اهـل بیت)ع( علـی ابراهیمی 
بـه مرثیه سـرایی و شـعر خوانـی پرداختند. در پایـان نیز حجت 
االسـالم مومنـی در بـاب آداب نوکری اهل بیـت)ع(، فن بیان، 
مقتـل خوانـی، بصیرت و اخـالق هیاتی نـکات کلیدی و مهمی 
را بیـان داشـتند و از فیـض روضـه خوانـی مـداح اهـل بیت)ع( 
سـید محمـد جـوادی بهـره منـد گردیدیـم. در خـالل همایش 
نیـز حاج حسـن موحد مسـئول نمایندگی آسـتان قدس رضوی 
در اسـتان کرمانشـاه سـخنانی را در خصـوص نحـوه تشـکیل 
دفاتـر نمایندگـی اسـتان ها و خــدمات، اهـداف و فعالیت های 
فرهنگـی و جهـادی بیان کردند. ایشـان به مسـئله اثـر گذاری 
ارکان هیئـات هـای مذهبـی اسـتان بـه ویـژه مداحـان اهـل 
بیـت)ع( اشـاره نمودنـد و عنـوان داشـتند با ایجاد وحـدت رویه 
و انسـجام و هـم افزایـی؛ جامعـه ایمانـی مشـعر، کـه جمعی از 
فعاالن هیئات هسـتند را با کانــون مداحــان رضوی در آستان 
قــدس رضـوی گـره زده و با همکاری بیشـتر و بـه فضل خدا 
فعالیـت خـود را بـا قـدرت بیشـتری در ذل عنایـات حضـرت 
رضـا)ع( آغـاز می نماییـم. در پایان همایش از طـرف نمایندگی 
آسـتان قـدس رضوی در اسـتان کرمانشـاه از خانواده شـهیدان 
مدافـع حـرم، شـهیو اکبـر نظـری و شـهید حسـین علیخانـی 
تجــلیل بعمـل آمـد. همــچنین از طـرف جامعه ایمانی مشـعر 
از سـه هیـات مذهبــی: دارالشـفاء علـی)ع( کرمانشـاه )حـاج 
امیـر پرویـزی(، متوسـلین بـه اهـل بیـت)ع( )حسـینیه علمدار 
کنـگاور  منتظران موعود)عـج(  آقابابایـی  محمـد  کرمانشـاه(، 

)اصغـر سـلیمانی( تقدیـر بعمـل آمد.

ــا  ــاه ب ــری کرمانش ــوزه هن ــی ح ــای نمایش ــد هنره واح
تولیــد و اجــرای نمایــش »روزهــای بــی  قــوام« همزمــان 
بــا سراســر کشــور بــه اســتقبال چهلمیــن ســالگرد 
پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی ایــران مــی  واحــد 
ــد  ــا تولی ــاه ب ــری کرمانش ــوزه هن ــی ح ــای نمایش هنره
ــا  ــان ب ــوام« همزم ــی  ق ــای ب ــش »روزه ــرای نمای و اج
سراســر کشــور بــه اســتقبال چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 

ــی  رود. ــران م ــالمی ای ــالب اس ــکوهمند انق ش
ــری کرمانشــاه،  ــوزه هن ــی ح ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــه ب ــه ک ــش نام ــن نمای ــت: ای ــوروزی گف ــعید ن س
نویســندگی ایــوب آقاخانــی از نمایشــنامه نویســان نامــدار 
ــی  ــارزات سیاس ــه مب ــت، ب ــده اس ــته ش ــور نگاش کش
ــی  ــالب 57 م ــه انق ــی ب ــای منته ــاه ه ــون در م انقالبی

ــردازد.  پ
ــز  ــا مشــارکت مرک ــش ب ــن نمای ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــه صــورت  ــز و ب ــری مرک ــوزه هن ــای نمایشــی ح هنره
ملــی برنامــه ریــزی شــده اســت افــزود: نمایــش 
»روزهــای بــی  قــوام« در مراحــل پیــش تولیــد قــرار دارد 
ــارک  ــه مب ــه مناســبت ده ــی ب ــد نهای ــس از تولی ــه پ ک
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــالگی پی ــن 40 س ــر و جش فج
ــرا  ــاه اج ــن 97 در کرمانش ــت 22 بهم ــخ 12 لغای از تاری

ــد. ــد ش خواه

در همایش یا لثارات الحسین)ع( صورت گرفت: 

تبیین شعار 
ــؤول »با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم« ــا مس ــت ب ــا در نشس ــیخ مصطفی علم ــت اهلل ش آی

ــالمی  ــای اس ــه انجمن ه ــای  اتحادی ــی ازاعض و جمع
نیــروی  تربیــت  کرمانشــاه،  اســتان  دانش آمــوزان 
انســانی صحیــح را مهمتریــن عامــل توســعه هــر کشــور 

ــت. دانس
ــه در اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت:  ــده ولی فقی نماین
ــع  ــن مناب ــه کمتری ــان وجــود دارد ک کشــور های در جه
طبیعــی را در اختیــار دارنــد، امــا از کشــورهای کــه نفــت 
و گاز وســیعی دارنــد بســیار جلوتــر هســتند و پیشــرفت 
ــح  ــت صحی ــل تربی ــه دلی ــن ب ــد و ای ــادی کرده ان زی
نیــروی انســانی اســت کــه از هــر ثروتــی همچــون نفــت 
و گاز باالتــر اســت. وی ثــروت اصلــی هــر کشــوری را 
ــا تربیــت  ــد ب ــان دانســت و گفــت: بای ــان و نوجوان جوان
اســالمی بتوانیــم جوانــان خــود را طــوری تربیــت کنیــم 
کــه کشــور ایــران را در آینــده بــه قله هــای پیشــرفت و 

ترقــی در عیــن حفــظ ارزش هــا هدایــت کننــد.
ــای  ــان را از فریب ه ــت جوان ــؤوالن خواس ــا از مس علم
ــد و ادامــه داد: وضعیــت  ــع کنن رســانه ای دشــمنان مطل
قبــل از انقــالب کشــور را بایــد بــه دانش آمــوزان نشــان 

داد.
ــک نوکــر  ــل از انقــالب ی ــران قب ــح کــرد: ای وی تصری
ــواب  ــاه در ج ــه ش ــوده اســت همان طــور ک ــار ب بی اختی
می گویــد  اف14  هواپیما هــای  در خصــوص  ســوالی 
ــن هواپیماهــا  ــدارم و ای ــچ اطالعــی از آن هــا ن مــن هی
بــا وجــودی کــه پــول آن هــا را داده ایــم کامــال در اختیــار 
ــه  ــه کرمانش ــام جمع ــت. ام ــی اس ــاران آمریکای مستش
گفــت: امــروز جمهــوری اســالمی ایــران بــه یــک قدرت 
مســتقل و تاثیرگــذار در منطقــه و جهــان تبدیــل شــده 
ــا  ــه تنه ــه ن ــم ک ــر دیدی ــال های اخی ــه در س ــت ک اس
ــکا و دیگــر مســتکبران  ــری از اطاعــت از آمری دیگــر اث
ــکا  ــدارد، بلکــه برنامه هــای شــوم آمری ــی وجــود ن جهان
ــل  ــاند و دلی ــودی می کش ــه ناب ــش ب ــه داع را از جمل

اصلــی عصبانیــت آن هــا از مــا نیــز همیــن اســت.

تربیت صحیح نیروی انسانی 
از هر ثروتی باالتر است

گزارش

خبــر

خبـــر

شعـر

گــم مــی شــود پیراهــن ایــن فتنــه هــا یــک روز
تــن مــی دهــد از دامــن ایــن فتنــه هــا یــک روز
خــود بــا  بــرد  مــی  را  او  بــاد  کــه  پیراهنــی 

خــود  بــا  بــرد  مــی  تنهــا  ســرخ  هــای  جــاده  از 
ورزد مــی  عشــق  اش  خســتگی  کــه  ای  آاللــه 
ورزد مــی  عشــق  اش  دلبســتگی  جــان  پــای  تــا 
راهــی هــر  اشــک  خیابــان  چشــم  از  میبــارد 
میمیــرد آن کوچــه دلــش شــب هــا هــر از گاهــی

شــد  نخواهــد  بدتــر  ازایــن  تقدیــر  کــه  امیــد 
شــد نخواهــد  پرپــر  ای  پروانــه  و  آاللــه 
میبندیــم مشــت  ایســتاده  هــم  جــان  پــای  تــا 
میخندیــم خــوب  مــا  )م(  کشــور  دشــمنان  بــه 

خونیــم  از  پــر  شــهر  یــک  بغــض  ایســتاده  مــا 
... خونیــم   از  پــر  نهــر  گلــو  از  ایســتاده  مــا 
 مــا مانــده ایــم و عاقبــت هــم بهتــر از مــا نیســت
نیســت. تنهــا  اســت  ایــران  نــام  بــه  کشــورم  تــا 
شعر از: محنا امیری

فاطمــه بهشــتی مــادر شــهید واالمقــام مهــدی 
ــا  ــدش ب ــهادت فرزن ــالروز ش ــوروزی در س ن
اشــاره بــه اینکــه مهــدی فــردی بســیار 
متقــی و بــا خــدا بــود و عــالوه بــر شــجاعت 
بــود،  بی نظیــر  والیت پذیــری اش  روحیــه 
ــال  ــق کرب ــهید عاش ــن ش ــت: ای ــار داش اظه
ــال  ــت ای کاش در کرب ــواره می گف ــود و هم ب
همــراه امــام حســین)ع( بــودم و بارهــا تأکیــد 
می کــرد امــروز خــط دفــاع از اســالم و والیــت 
ــن راه و در  ــت در همی ــامرا اســت و در نهای س
خــط مقــدم دفــاع از اســالم شــهید شــد.

 مــادر شــهید مهــدی نــوروزی بــا بیــان اینکــه 
مــن هیچــگاه لیاقــت مــادری او را نداشــته ام، 
افــزود: حــق مهــدی تنهــا شــهادت در راه خــدا 
ــب  ــق را کس ــن ح ــت ای ــدی لیاق ــود و مه ب
ــه او عطــا  ــی ب ــد چنیــن عزت کــرد کــه خداون
ــت  ــد خــودش شــهدا را تربی ــرا خداون ــد زی کن
ــه  ــود و ب ــدا ب ــه خ ــه و  تحف ــد و او هدی می کن
دســت مــا رســید که مــا لیاقــت نگهــداری او را 
نداشــتیم و تنهــا زمــان کوتاهــی پیــش مــا بود.

ــای  ــدی در دیداره ــه مه ــان اینک ــا بی  . وی ب
متعــددی کــه بــا امــام خامنــه ای داشــت 
می کــرد  درخواســت  ایشــان  از  همــواره 
ــان  ــد، بی ــا بفرماین ــهادتش دع ــرای ش ــه ب ک
ــخ  ــز در پاس ــری نی ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ک
نظــام  درد  بــه  خیلــی  شــما  می فرماینــد 
هنــوز  شــهادت  و  می خوریــد  اســالم  و 
ــد از  ــال بع ــه س ــت و س ــما زود اس ــرای ش ب
ــد. ــهادت می رس ــه ش ــدی ب ــدار مه ــن دی ای

ــه اینکــه مهــدی همچنیــن  ــا اشــاره ب   وی ب
در روز عقــد خــودش بــه نــزد آیــت اهلل مصبــاح 
ــرای  ــا ب ــب دع ــز طل ــان نی ــی رود و از ایش م
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــد، عن ــود می کن ــهادت خ ش
عالــم بزرگــوار نیــز می فرمایــد کــه شــما 
ــد. ــرای اســالم و نظــام خدمــت کنی ــد ب بمانی

 بهشــتی بــا بیــان اینکــه ایشــان جــز تکلیــف 
ــیر  ــهادت مس ــری و آرزوی ش ــت پذی و والی
دیگــری را قبــول نداشــت، بیــان کــرد: زمانــی 
ــرد  ــی ک ــه خداحافظ ــن مرتب ــرای آخری ــه ب ک
متوجــه وضعیــت و نورانیت خــاص در چهره اش 
ــهید  ــدی ش ــه مه ــاد ک ــم افت ــه دل ــدم و ب ش
ــع نشــدم  ــم و مان ــش را نگرفت می شــود، جلوی
چــون می دانســتم راهــی کــه مــی رود شــهادت 
ــد  ــود می رس ــی خ ــته اصل ــه خواس ــت و ب اس
ــن  ــع رفت ــت مان ــز نمی توانس ــچ چی ــرا هی زی
ــود. ــش ش ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــدی ب مه

ــه را  ــرای جامع ــدی ب ــهادت مه ــام ش  وی پی
ــالب  ــاع از انق ــا، دف ــاب و حریم ه ــظ حج حف
ــتمرار  ــان، اس ــای ج ــا پ ــت ت ــم والی و حری
ــه معــروف و نهــی از منکــر  همیشــگی امــر ب
و توجــه بــه نمــاز اول وقــت دانســت و اظهــار 
ــم راه شــهدای  ــالش کنی ــد ت ــه بای ــرد: هم ک
ســرافراز را ادامــه دهیــم و خــدا بــه مــن هــم 
کمــک کنــد تــا بتوانــم بــه وظیفــه ای کــه دارم 
درســت عمــل کنــم اگــر خداونــد یــاری 
ــک  ــه کم ــز ب ــدی نی ــر مه ــرادر دیگ ــد، ب کن

ــان ایــن مــرز و بــوم و راه مهــدی  ســایر جوان
را ادامــه خواهنــد داد و امیــد داریــم همــه 
ــویم. ــام حســین)ع( ش ــدای حضــرت ام ــا ف م

 مــادر شــهید نــوروزی مقیــد بــودن بــه 
خوانــدن نمــاز اول وقــت، نظــم و برنامه ریــزی 
در تمــام ابعــاد زندگــی، پایبنــدی بــه اعتقــادات 
عــدم  نمــاز،  مســتحبات  انجــام  مذهبــی، 
ــر در  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرک ام ت
ــه  ــی و کمــک ب ــر، مهربان ــام لحظــات عم تم
تهیدســتان، والیت مــداری و شــجاعت را از 
ــهید  ــن ش ــخصیتی ای ــای ش ــه ویژگی ه جمل
عنــوان کــرد و گفــت: مهــدی اشــتیاق زیــادی 
ــرای برگــزاری جلســات مذهبــی و مجالــس  ب
ــت)ع( داشــت.  ــل بی ــه اه ــوی و عشــق ب معن
بــه   90 ســال  در  مهــدی  افــزود:  وی   
منگفــت مــادر ببیــن چقــدر از ســوریه شــهید 
ــد  ــازه دهی ــن اج ــه م ــم ب ــما ه ــد، ش می آورن
ــز  ــن نی ــزام شــوم م ــه اع ــن منطق ــه ای ــه ب ک
ــه  ــه ب ــوه قضایی ــه در ق ــما ک ــم ش ــه او گفت ب
ایــن خوبــی در حــال خدمــت هســتید همیــن 
ایــران بــه شــما نیــاز دارد شــهید نیــز در 
ــه مــن گفــت مــادر تکلیــف مهمــی  جــواب ب
بــر عهــده دارم و بــرای دفــاع از اســالم 
ــه  ــرای ارائ ــا ب ــم و حضــور م ــد تــالش کن بای
ــم  ــیار مه ــی بس ــرادران عراق ــه ب ــاوره ب مش
ــف مهــدی  ــم شــد و تکلی اســت و اینطــور ه
ــود و شــهادت در  ــون خ ــا خ ــه ب ــود ک ــن ب ای
راه دفــاع از حرمیــن شــریف عــراق بــه ویــژه 
ــروز  ــد و ام ــل کن ــه اش عم ــه وظیف ــامرا، ب س
ــه سرنوشــت مهــدی غبطــه می خوریــم.   مــا ب
بهشــتی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 91 بــه 
ــه  ــدی ب ــن مه ــای رفت ــر زمزمه ه ــد دیگ بع
ــال  ــرم در س ــت: پس ــید، گف ــش می رس گوش
ــار بــه زیــارت کربــال  مــن را ســه تــا چهــار ب
ــه مــن  ــرد امــا در یکــی از ایــن روزهــا ب می ب
گفــت مــادر مــن شــرمنده هســتم امــا در ایــن 
ســفر بــه کربــال نمی توانــم شــما را بــه همــراه 
خــودم ببــرم و ایــن تنهــا ســفر مهــدی بــدون 
حضــور مــن بــود و بعــد از چنــد روز از ســامرا 
ــن ــادر م ــت م ــت و گف ــاس گرف ــن تم ــا م ب

 ســامرا هســتم، اگــر اجــازه بدهیــد چنــد روزی 
اینجــا بمانــم و بــه رزمنــدگان کمــک کنــم و 
ــازه دادم. ــه او اج ــل ب ــال می ــا کم ــز ب ــن نی م

 وی افــزود: بعــد از آن چنــد مــاه دیگــر 
برگشــت و گفــت مــادر اگــر اجــازه بدهــی مــن 
عــازم عــراق شــوم زیــرا شــیعیان عــراق، زنــان 
و کــودکان آنجــا در در رنــج و ســختی بســیار 
ــاع از حــرم  هســتند و وظیفــه مــن اکنــون دف
ــلمانان  ــن مس ــه ای ــک ب ــت)ع( و کم ــل بی اه
ــم  ــه او گفت ــه ب ــز در آن لحظ ــن نی ــت، م اس
واقعــًا دوســت نــدارم تحــت هیــچ شــرایط تــو 
را از دســت بدهــم شــهید نیــز در جــواب گفتند 
کــه مــادر من اگــر هــم در تهــران بمانــم برای 
کشــتن مــن نقشــه های زیــادی کشــیده شــد. 
ــه پســر  ــان اینک ــا بی ــوروزی ب ــهید ن ــادر ش م
بنــده بــه دلیــل فعالیتهــای گســترده ای کــه در 
ــی داشــت همــه  ــر ضدانقــالب و فتنه گران براب
در معــرض خطــر بــود گفــت: بــرای بــار ســوم 
ــا هــم  ــه مــن گفــت ب ــد ب ــران آم ــه ای کــه ب
بــرای اربعیــن بــه کربــال برویــم و ایــن ســفر 
ــود و  ــا پســرم ب ــن ب ــی م ــن ســفر زیارت آخری
بعــد از پایــان زیــارت و موقــع برگشــتن گفــت 
اگــر بــا شــما بــه ایــران برگــردم دیگــر اجــازه 
بازگشــت را بــه مــن نمی دهنــد و بایــد در 
ایــن ســمت مانــدگار شــوم و بــه همیــن خاطــر 
ــران  ــی ای ــدش را راه ــر و فرزن ــن و همس م
کــرد و بــرای آخریــن مرتبــه بــا مــا وداع کــرد.

ــال  ــی ح ــع خداحافظ ــرد: موق ــار ک  وی اظه
بســیار عجیبــی داشــت انــگار هــر دو احســاس 
ــن  ــت  و م ــدار اس ــن دی ــه آخری ــم ک می کردی
ــد  ــردم و بع ــگاه ک ــط او را ن ــه فق ــد لحظ چن
از اینکــه او مقــداری از مــا دور شــد مــن 
ــدم و از  ــراه ش ــا او هم ــی ب ــد قدم ــاره چن دوب
ــم  ــان بنی هاش ــه »جوان ــه روض ــا گری ــرز ب م
بیاییــد علــی را بــر در خیمــه رســانید« را 
برایــش زمزمــه کــردم و یــک مــاه بعــد از آن 
ــر  ــد ه ــهادتش را آوردن ــر ش ــی خب خداحافظ
ــده ام و  ــد ســالها اســت کــه مهــدی را ندی چن
بســیار بــرای مــن دردنــاک اســت امــا بــا ایــن 
ــر  ــدای رهب ــودم را ف ــی خ ــه زندگ ــود هم وج
ــه  ــان اینک ــا بی ــتی ب ــم. بهش ــالم می کن و اس
ــدام  ــود و م ــن ب ــان و یقی ــل ایم ــدی اه مه
ــل  ــدا غاف ــاد خ ــود و از ی ــد ب ــاد خداون ــه ی ب
ــزی  ــر چی ــر از ه ــرد: باالت ــان ک ــد بی نمی ش
برایــش ایــن بــود کــه بــه پــدر و مــادرش تــا 
ــه  ــی ب ــچ تمایل ــد و هی ــوان خدمــت کن حــد ت
دنیــا نداشــت و بــرای آن ارزشــی قائــل نبــود 
و بیشــتر اهــل معنویــات بــود و همیشــه 
ــه  ــدارد ک ــدر ارزش ن ــا آنق ــه دنی ــت ک می گف
ــه  ــاره ب ــا اش ــتی ب ــیم. بهش ــته آن باش وابس
ــامرا  ــازم س ــدی ع ــه مه ــی ک ــه هنگام اینک
ــوان  ــردد، عن ــر نمی گ ــتم ب ــن داش ــود یقی ب
کــرد: بــا ایــن وجــود وقتــی اشــتیاق او بــرای 
ــیمانی  ــت و پش ــه برگش ــدم ک ــن راه را دی ای
بــرای آن نیســت بــا او موافقــت کــردم و
 

ــاج  ــه او احتی ــا ب ــر در آنج ــتم اگ ــت داش دوس
دارنــد بمانــد و بــه اســالم خدمــت کنــد، 
ــه  ــا ب ــود ام ــکل ب ــیار مش ــم بس ــد برای هرچن
ــیار  ــم بس ــدی ه ــت دادم و مه ــش رضای رفتن
خوشــحال بــود و مــدام تشــکر می کــرد.

 وی اظهــار کــرد:  اکنــون نیــز از جوانــان 
تقاضــا دارم بــا ایــن هجمــه فرهنگــی دشــمن 
ــازی  ــای مج ــه فض ــر ب ــد و کمت ــه کنن مقابل
ــرای  ــه  ب ــکا ک ــه آمری ــه مکــر و حیل ــوده ب آل
ــه  ــد و ب ــه کنن ــده توج ــان آم ــراف جوان انح
اصــل خــود کــه قــرآن و احــکام اســالم اســت 
ــد و  ــه کنن ــس را پیش ــه نف ــد و تزکی بازگردن
ــان  ــالم ج ــرآن و اس ــدی در راه ق ــد مه بدانن
ــر  ــه ه ــاس ب ــن اس ــرد و برای ــدا ک ــود را ف خ

ــد. ــه دهن ــی راه او را ادام طریق

 وی بــا بیــان اینکــه اگــر یــک بــار دیگــر قــرار 
ــم  ــه او می گوی ــا ب ــم تنه ــه او را ببین ــد ک باش
کــه بــه وعــده خــود کــه همــان شــفاعت مــن 
ــد  ــل کن ــت عم ــرا)س( اس ــرت زه ــزد حض ن

بیــان کــرد: 
ــر او را  ــار دیگ ــه یک ب ــم ک ــدا می خواه از خ
ــوزم  ــودش می س ــر دارم از نب ــا عم ــم و ت ببین
امــا هرگــز از رضایــت بــه شــهادتش پشــیمان 
نیســتم زیــرا مهــدی همیشــه تشــنه شــهادت 
بــه  می کــردم  آرزو  هــم  مــن  و  بــود 
نمی شــدم،  او  مانــع  و  برســد  خواســته اش 
ســامرا  در  او  حضــور  می دانســتم  چــون 
ضــروری اســت زیــرا مهــدی تحفــه و نعمتــی 
از جانــب خداونــد بــود و بــودن و رفتــن 

ــود. ــرو ب ــم آب ــدی برای مه
مــادر شــهید مهــدی نــوروزی بــا بیــان اینکــه 
ــردم  ــت و م ــور مملک ــه ام ــواره ب ــرم هم پس
ــال راه  ــه دنب ــت: او ب ــرد گف ــیدگی می ک رس
ــران  ــکالت دیگ ــود مش ــردم ب ــن کار م انداخت
را بــه طــور جــدی رســیدگی می کــرد و او 
ــام و شــهرت  ــال مق ــه دنب ــود کــه ب کســی نب
باشــد وقتــی کــه می خواســتند رتبــه و درجــه 
باالتــری بــه او بدهنــد همیشــه بــه می گفــت 
مــادر مــن پشــت خاکریــز دوســت دارم فعالیت 
ــدارم  ــز نشــینی را دوســت ن ــم و پشــت می کن
ــهدا و  ــس ش ــود از عک ــر ب ــل کارش پ و مح
داخــل محــل کار روی موکــت می نشســت 
ــم  ــتن خوش ــز نشس ــت می ــت از پش و می گف

نمی آیــد.

ــت:  ــوروزی گف ــدی ن ــهید مه ــادر ش م
زمانــی کــه بــه کربــا ســفر کــرده بودیــم 
ــرم  ــع ح ــوان مداف ــز به عن ــدی نی و مه
آنجــا بــود به دنبــال گرفتــن رضایــت 
ــم  ــن ه ــود و م ــهادت ب ــرای ش ــن ب از م
راضــی بــه خوشــحالی او بــودم و هــرروز 
از خــدا می خواســتم کــه شــهادت را 

ــد. ــش کن نصیب
وی در خاتمـه افزود:

ــود،  ــواده ب ــد خان ــومین فرزن ــدی س مه
ــه  ــدام ب ــود و م ــن ب ــان و یقی ــل ایم اه
ــل  ــدا غاف ــاد خ ــود و از ی ــد ب ــاد خداون ی
نمی شــد و باالتــر از هــر چیــزی برایــش 
ــا  ــادرش ت ــدر و م ــه پ ــه ب ــود ک ــن ب ای
حــد تــوان خدمــت کنــد و هیــچ تمایلــی 
ــی  ــرای آن ارزش ــت و ب ــا نداش ــه دنی ب
قائــل نبــود و بیشــتر اهــل معنویــات 
ــود  ــار ب ــره و ت ــش تی ــا برای ــود و دنی ب
ــه  ــد ک ــی می دی ــه چیزهای ــه ای ک به گون
ــود  ــا خ ــوم و ب ــا می ش ــه آن ه اآلن متوج
ــه  ــن چ ــت و م ــه می گف ــم او چ می گوی
می گفــت  همیشــه  و  می کــردم  فکــر 
ــته  ــه وابس ــدارد ک ــدر ارزش ن ــا آن ق دنی

ــیم. آن باش
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گزیده ای از مناظره داغ احمد رهدار و مهدی نصیری

 فقـه نظـام ساز؛ امـکان یا امتنـاع؟

سخنرانی مهم آیت هللا جوادی آملی

اگر نظریه آخوند خراسانی نبود 
خطر شهید جاوید را نداشتیم!

نقد مستند مباهته
 در بی بی سی

در روزهـای اخیـر مسـتندی از شـبکه بـی  بـی سـی بـا 
عنـوان »بهتـان بـرای حفـظ نظـام« پخـش شـد. در ایـن 
مسـتند تـالش شـده تا ثابت شـود کـه جمهوری اسـالمی 
بـا اسـتفاده از یـک مبنـای دینی، بهتـان زدن بـه مخالفین 

خـود را جایـز می دانـد. 
همان گونـه کـه در مسـتند نیـز مطرح شـده اسـت تـا قرن 
دهـم و زمـان عالمـه مجلسـی، »باهتوهـم« بـه معنـای 
مبهـوت سـاختن اهـل بدعت از طریـق اسـتدالل و منطق 
مطـرح بـوده و تـا ایـن دوره و بعـد از آن فقهـای معروفـی 
بـه ایـن مبنـا اعتقـاد داشـته اند؛ امـا عالمـه مجلسـی بـه 
عنـوان یـک احتمـال ایـن بحـث را مطـرح می کننـد کـه 
»باهتوهـم« می توانـد بـه معنای بهتـان زدن باشـد و البته 

ایشـان ایـن نکتـه را نیـز رد می کننـد.
پـس از عالمـه مجلسـی و طـی 4 قـرن اخیـر برخـی از 
فقهـا- کـه تعـداد آنها نیـز اندک اسـت- به معنـای بهتان 
زدن اشـاره و اغلـب نیـز بـه صـورت احتمـال ایـن نکته را 
مطـرح می کننـد. نکتـه جالـب اینجاسـت کـه اغلـب ایـن 
فقهـا نیـز به لحـاظ فقهی بـا والیـت مطلقه فقیـه مخالف 

اند! بـوده 
نکته مهمی که در بخشـی از مسـتند وجود دارد این اسـت 
کـه تـالش می شـود تـا امـام خمینـی )ره( و برخـی دیگـر 
از فقهـای معاصـر موافـق با این دیدگاه برشـمرده شـوند! 

بـا بررسـی سـیره شـخصیتی و رفتـاری رهبـران جمهوری 
اسـالمی ایـن نکتـه را درمی یابیـم کـه امام خمینـی )ره( و 
مقـام معظـم رهبـری، بـا توجـه بـه جایـگاه و قدرتـی کـه 
طـی 40 سـال گذشـته داشـته اند، به کسـی بهتـان نزده اند 
و حتـی در بسـیاری از موارد مشـاهده می کنیـم که در نقل 
سـخنان افـرادی کـه بـه آنهـا انتقـاد دارنـد، حتی نـام فرد 
را نیـز ذکـر نمی کننـد کـه اعتبـار آن فـرد زیر سـؤال نرود، 
چـه رسـد بـه اینکه نسـبت دروغـی به افـراد بدهنـد. مثال 
مقـام معظـم رهبـری دربـاره اقدام یکـی از اعضـای دولت 
موقـت می فرمایـد: »مـن خبـر شـدم کـه یکـی از رجـال 
دولـت موّقـت آن روز گفتـه اسـت ایـن اف چهارده هایی که 
رژیـم طاغـوت خریـده بـه درد مـا نمی خـورد، می خواهیـم 
چـه کار کنیـم ایـن اف چهارده هـا را! پـس بدهیم بهشـان. 
آنجـا خـب مـا ایسـتادیم، هیاهـو کردیـم، مصاحبـه کردیم 
بکننـد؛  را  کار  ایـن  نکردنـد  جرئـت  کردیـم،  مقابلـه  و 
می خواسـتند پـس بدهند. چند صبـاح بعدش، جنـگ ایران 

و عـراق پیشـامد کـرد.« )11/1/1395(
در ایـن مسـتند هیچ اشـاره ای بـه دیدگاه حضـرت آیت اهلل 
خامنـه ای دربـاره جـواز بهتان به مخالفان نشـده اسـت و با 
واژه »بعضی فقهای معتمد« سـعی در انتسـاب غیرمستقیم 
ایـن دیـدگاه به حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دارد. بر فرض 
انتسـاب قـول جواز بهتـان به آیـت اهلل مؤمـن، نمی توان به 
صـرف »معتمـد« بـودن این دیـدگاه را به حضـرت آیت اهلل 
خامنـه ای نسـبت داد و آن را بهانـه نظـام بـرای اتهـام بـه 
دیگـران دانسـت. بنـا بـه نقـل برخـی شـاگردان حضـرت 
آیـت اهلل خامنـه ای، ایشـان در درس خـارج فقـه، معنـای 

جـواز بهتـان از مباهتـه را رد کرده انـد.
نکتـه دیگـر اینکـه در ابتـدای مسـتند گفته شـده اسـت نه 
تـن از مراجـع -کـه برخـی از آنهـا معتمـد و مـورد احتـرام 
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای اند- در پاسـخ به اسـتفتائی جواز 

بهتـان را رد کرده انـد.
چکیـده کالم اینکـه در کلمات محسـن کدیور سـه اشـتباه 
مشـاهده می شـود: نخسـت،  انتسـاب دیـدگاه جـواز بهتان 
مـورد  روایـت  دوم،  اسـت.  نادرسـت  مؤمـن  محمـد  بـه 
بحـث، تنهـا دربـاره اهـل ریـب و بدعـت اسـت نـه درباره 
مخالفـان سیاسـی و در کالم محمـد مؤمـن هیچ اشـاره ای 
بـه مخالفـان سیاسـی نیسـت و بـر فـرض جواز »سـب« و 
بهتـان، بایـد بـه مورد اشـاره شـده در روایـت اکتفـا کرد و 
در غیـر آن بـه عمومـات حرمـت رجـوع کرد و سـوم، حتی 
اگـر ایـن دیـدگاه، دیـدگاه آیـت اهلل محمـد مؤمـن باشـد، 

نمی تـوان آن را دیـدگاه نظـام دانسـت.

ــاب  ــی اســرا از کت ــوم وحیان ــاد عل ــاه در بنی ششــم دی م
چهارجلــدی »تحریــر االصــول« کــه تقریــر درس خــارج 
اصــول امــام خمینــی)ره( توســط آیــت اهلل جــوادی آملــی 

اســت، رونمایــی شــد.
ــش کشــیدن بحــث  ــن ســخنرانی، پی ــه محــوری ای نکت
ــانی و  ــی آخوندخراس ــر فقه ــد نظ ــار و نق ــت و اعتب حقیق
تاییــد نظــر فقهــی امــام خمینــی بــود. ظاهــراً ایــن اولیــن 
ــد  ــر آخون ــان نظ ــه می ــه از مقایس ــت ک ــه ای نیس دفع
ــار  ــت و اعتب ــث حقیق ــی در بح ــام خمین ــانی و ام خراس
ســخن گفتــه اســت و ایــن موضوعــی دامنــه دار اســت.

ــک  ــه ی ــن اســت ک ــن موضــوع در ای ــر ای ــت دیگ اهمی
نمونــه قابــل تأمــل بــرای بیــان رابطــه، بیــن یــک مبنــای 
فکــری و میــوه آن را در زمــان هــای بعــد را نشــان مــی 
دهــد و مــی فهمانــد کــه چطــور کــه یــک نظریــه مــی 
ــه اعتقــادات خــاص در زمینــه هــای دیگــر  توانــد منجرب

ــن ســخنرانی: ــده از ای شــود ، گزی
مرحــوم آخونــد صاحــب کفایــه مســتحضرید کــه مقــداري 
باهوشــي  آدم  اســت،  را خوانــده  ماننــد آن  اســفار و 
بــود، اگــر بیشــتر مي خوانــد دیگــر مــا از بســیاري 
ــاني  ــه آس ــد ب ــل ش ــا تحمی ــر م ــه ب ــي ک از خطرهای
مي گذشــتیم و آن هــم خطــر شــهید جاویــد )کتــاب 
مرحــوم صالحــی نجــف آبــادی( بــود. بیــان مطلــب ایــن 
اســت؛ قطــع امــر تکوینــي اســت و علــم اســت، ایــن امــر 
تکوینــي یــک الزم تکوینــي دارد بــه نــام کشــف، واقــع 
ــت!  ــاري اس ــر اعتب ــت ام ــا حجی ــد؛ ام ــف مي کن را کش
ــت  ــد حجی ــد گفتن ــد آمدن ــال آخون ــد و امث ــن را آخون ای
ذاتــي قطــع اســت ـ پدرآمرزیــده! ـ آن کــه »بیــده 
ــت  ــع حج ــن قط ــد ای ــد بگوی ــت مي توان ــة« اس الحجی
اســت یــا آن قطــع حجــت نیســت، ایــن بایــد و نبایــد امــر 
ــن  ــد ای ــام مي گوی ــه ام ــدا ب ــي خ ــت. گاه ــاري اس اعتب
امــر مســلّم قطعــي کــه داري ایــن جــا جایــش نیســت. 
ــر اســت، مکــه چــه  ــال چــه خب ــي کرب ــًا مي دان ــو یقین ت
ــوان  ــه عن ــي ب ــد؛ ول ــه ات مي کنن ــت، تکه تک ــر اس خب
یــک فــرد عــادي بایــد قیــام بکنــي. اگــر آخونــد متوجــه 
ــرق اســت و اگــر  ــار و حقیقــت ف ــن اعتب مي شــد کــه بی
فتــوا نمــي داد حجیــت ذاتــی قطــع اســت، حــوزه مــا ایــن 
درس هــا را مي خوانــد، دیگــر مــا فــالن کــس نداشــتیم، 
ــه  ــه فتن ــوزه را ب ــور ح ــه اینط ــتیم ک ــس نداش ــالن ک ف

ــود ــه ب ــک طلب ــم ی بکشــانند! او ه
وقتــي مي فهمیــد کــه علــم امــام در بیــان احــکام حجــت 
ــد عمــل  ــا بای ــل م ــاي شــخصي مث ــا در قضای اســت، ام
ــت  ــق رحم ــاء را غری ــف الغط ــوم کاش ــدا مرح ــد. خ بکن
کنــد! شــاید فرصــت نکنیــم ایــن کتــاب را بخوانیــم، ولــي 
حتمــًا اگــر بخواهیــد عالــم بشــوید ایــن بایــد جــزء کتــاب 

هــای بالینــي شــما باشــد؛ غــرض ایــن اســت کــه ایــن 
ــي  ــد کامــاًل خــط بطــالن کشــید کــه حجیــت ذات را بای
ــفیت  ــت، کاش ــع نیس ــي قط ــت ذات ــت! حجی ــع اس قط
ذاتــي قطــع اســت. ســّر ایــن کــه مــا را صاحــب جواهــر 
بــا کاشــف الغطــاء آشــنا کــرد ایــن اســت کــه ایشــان هــم 
ــم  ــرد ه ــام مي ب ــت ن ــه عظم ــاوس ب ــن ط ــوم اب از مرح
ــم  ــرد، ه ــام مي ب ــي ن ــد بهبهان ــر وحی ــا باق ــوم آق از مرح
ــاء،  ــف الغط ــر کاش ــد در عص ــاء؛ مي گوی ــف الغط از کاش
فقیهــي قوي تــر از او و بــه حــّدت ذهنــي مثــل او نبــود.

ــا  ــن ج ــه( از همی ــوان اهلل علی ــتاد امام)رض ــیدنا االس س
ــت پرورده هاي  ــیاري از دس ــه بس ــه ک ــوي آن را گرفت جل
امــام آشــنا شــدند کــه جــاي قاعــده الواحــد و ایــن هــا 
در اصــول نیســت. ایــن کتــاب را کــه حتمــًاـ  إن شــاءاهللـ  
مي بینید.دیگــر مــا نبایــد در ایــن روزگار مشــکالت امثــال 
شــهید جاویــد داشــته باشــیم و ایــن هزینه هــاي فــراوان 

را داشــته باشــیم. مواظــب ضعــف هایمــان باشــیم.

ــه  ــد: فق ــری می گوی ــه: نصی ــروه اندیش گ
ــه و  ــع شــوره زار مدرنیت ــا دو مان نظــام ســاز ب
غیبــت معصــوم، مواجــه اســت. رهــدار معتقــد 
ــت و  ــال اس ــه انفع ــن نظری ــه ای ــت: نتیج اس
ــت و  ــه در دوره غیب ــی اداره جامع ــه توانای فق

ــه را دارد. ــرف در مدرنیت تص
در ادامــه گزیــده ای از مناظــره کــه متــن 
کامــل آن در خبرگــزاری مهــر منتشــر شــد از 

ــذرد: ــی گ ــدگان م ــر خوانن نظ
ــی در  ــی فقه ــر حکومت ــری: اگ ــدی نصی مه
ــق  ــران محق ــش در ای ــال ســیصد ســال پی مث
مــی شــد،  همیــن فقــه موجــود و ســنتی مــی 
توانســت بــا کمتریــن چالــش هــای نظــری و 
ــر  ــی بســیار کمت ــش هــای عمل ــا چال ــا ب طبع
از امــروز، جامعــه را اداره کنــد. امــا چــرا 
ــای جــدی نظــری  ــش ه ــا چال ــه ب ــروز فق ام
و عملــی در اداره کشــور روبــرو شــده و ســخن 
از امــکان یــا امتنــاع نظــام ســازی فقــه مطــرح 
ــول  ــز تح ــزی ج ــل آن چی ــود؟ دلی ــی ش م
ــر توســط  ــرن اخی ــی ای کــه یکــی دو ق تمدن
ــز  ــه و جامعــه مــا را نی مدرنیتــه صــورت گرفت
تحــت تاثیــرات جــدی و گســترده خــود قــرار 

ــت. داده، نیس
تحقــق تمــدن و جامعــه ای تــراز دیــن و 
شــریعِت نفــس االمــری کــه موجــب رضایــت 
خاطــر شــود و بحــران هــا را بــه طــور کامــل 
حــل کنــد، در عصــر غیبــت و روزگار ســیطره 
ــچ  ــالمی و هی ــوری اس ــدور جمه ــه مق مدرنیت
ــه  حکومــت دینــی دیگــر نیســت )همــان گون
کــه تحقــق اتوپیــا و حــل بحــران هــا مقــدور 
حکومــت هــای ســکوالر نیــز نبــوده و نیســت( 
ــکام اهلل  ــق اح ــات و تحق ــه اصالح ــد ب و بای
در حــدی نســبی و محــدود و مقــدور اندیشــید 
ــه  ــد ک ــر ش ــد متذک ــه بای ــده داد و البت و وع
ــای  ــبی در دنی ــدود و نس ــدار مح ــن مق همی
امــروز دســتاوردی بــس مهــم و اعجــاز گونــه 
محســوب مــی شــود.   مــن نقــش حداکثــری 
بــرای دیــن قائلــم ولــی بحــث ایــن اســت کــه 
ایــن دیــن حداکثــری  یکــی بــه خاطــر غیبــت 
ــکل  ــر مش ــه خاط ــر ب ــوم و دیگ ــام معص ام
ــل تحقــق  ــی مــدرن،  قاب بســتر منحــط تمدن
ــک  ــه ی ــد ب ــت و بای ــر نیس ــو حداکث ــه نح ب

ــت داد.  ــدود رضای حدمح
ــان  ــک زم ــری! ی ــای نصی ــدار: آق ــد ره احم
شــما مــی خواهیــد بگوییــد مدرنیتــه یکــی از 
ــر راه  ــر س ــه ب ــت ک ــترهایی اس ــا بس ــل ی عل
ــع ایجــاد  ــا مان ــه م ــن و فق ــی شــدن دی جهان
ــع  ــل و موان ــی یکــی از عل ــرده اســت و حت ک
ــرف  ــن ح ــم ای ــی گوی ــن م ــت، م ــم اس مه
شــما قابــل تأمــل اســت و در مــورد آن بحــث 
ــم باشــیم. ــق ه ــه بســا مواف ــم و چ ــی کنی م

ــگاه  ــل ن ــن عام ــه ای ــاراً ب ــما انحص ــی ش وقت
مــی کنیــد، دو پیامــد وحشــتناک خواهــد 
ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــد ای ــن پیام ــت؛ اولی داش
ــل  ــا غاف ــی م ــای درون گفتمان ــام نقده از تم
مــی شــوید. بــه ایــن معنــی کــه اگــر مدرنیتــه 
نبــود، همــه فقهــای مــا درســت عمــل کردنــد 
و هیــچ جــور دیگــری نمــی شــد بهتــر از ایــن 
ــر  ــد دیگ ــک پیام ــن ی ــد. همچنی ــل کنن عم
ایــن اســت کــه شــما از همــه ظرفیــت هــای 
ــه  ــوید. از مدرنیت ــی ش ــل م ــا غاف ــی م درون
یــک چیــز ترســناک مــی ســازید و بعــد ایــن 
ــه  ــد ک ــی کنی ــرح م ــوری ط ــه را ج مدرنیت
ــود  ــه آن وج ــدن ب ــک ش ــکان نزدی ــاًل ام اص
نــدارد و مــا را بــه انفعــال محــض در برابــر آن 

ــی کشــانید. م
اینکــه شــما مــی فرماییــد این مســئله، مســئله 
ســده اخیــر ماســت و فقــه مــا بــا همــان مــدل 
ــد،  ــل کن ــکل را ح ــت مش ــی توانس ــی م قبل
ایــن بــا روح اجتهــاد مشــکل دارد. شــما کانّــه 
مــی فرماییــد مشــکل اصلــی، مدرنیتــه اســت. 
در برابــر شــما عــده ای گفتــه انــد روش اجتهاد 

ــاد،  ــر منصــوص نیســت، روش اجته ــه دیگ ک
اجتهــادی اســت. فقهــای مــا روش اجتهــاد را 
در مواجهــه بــا نــص، اصطیــاد و فهــم کردنــد. 
ــا نیســت؟  ایــن فهــم قابــل تکامــل هســت ی
ــرن  ــد از چهــارده ق ــر اینکــه مــن بع اصــرار ب
ــه مجموعــه منصوصــات را  همچنــان همانگون
ــده  ــیخ طوســی فهمی ــوم ش ــه مرح ــم ک بفهم
اســت، بــا روح اجتهــاد ناســازگار اســت و 

ــی نیســت. عقالن
ــی  ــا م ــور م ــما االن در کش ــه ش ــکلی ک مش
بینیــد، چیــز دیگــری اســت. مــن اگــر بخواهــم 
ــک کالن  ــا ی ــم م ــی گوی ــم م ــام را ببین نظ
نظریــه ای داریــم کــه پشــت ایــن نظــام دینــی 
ــک  ــه امامــت و امــت. ی ــام نظری ــه ن اســت ب
ــا در  ــده ه ــن ای ــه ای ــم ک ــی داری ــده های ای
کشــور مــا ساختارســازی کــرده انــد و مشــکل 
ایــن اســت کــه ایــن ایــده هــا خلــوص ندارنــد.

*ســوال حضــار: شــما از اضطــرار حــرف مــی 
زنیــد، انــگار شــما عرفی شــدن را پذیرفتــه اید، 
عرفــی شــدن از لــوازم حــرف های شماســت و 
بــه نظــر مــن اگــر نــگاه شــما ســنتی تــر مــی 
شــد، راحــت مــی گفتیــد اصــاًل نبایــد انقــالب 

مــی کردیــم.
ــور حضــرت  ــر ش ــه پ ــری: خطاب ــدی نصی مه
عالــی نــه مشــکل غیبــت را حــل مــی 
ــر  ــن منک ــه را. م ــکل مدرنیت ــه مش ــد و ن کن
اســالمی  جمهــوری  نســبی  دســتاوردهای 
نیســتم. مــن اصــل پیــروزی انقــالب را اعجــاز 
ــوری  ــداوم جمه ــال ت ــل س ــم. چه ــی دان م
اســالمی را اعجــاز مــی دانــم. کامــاًل محتمــل 
مــی دانــم کــه بســاط رژیــم صهیونیســتی ان 
شــاء اهلل برچیــده خواهــد شــد و حتمــًا ســهم 
ــت  ــدن، نهض ــده ش ــن برچی ــی را در ای اساس
اســت.  داشــته  اســالمی  انقــالب  و  امــام 
احتمــال قــوی ســقوط نظــام ســلطه گــر 
ــروز  ــه صــرف ب ــه ب غــرب هــم وجــود دارد، ن
ــنت  ــر س ــه خاط ــه ب ــالمی، بلک ــالب اس انق
ــای  ــدن ه ــورد تم ــی در م ــی اله ــای قطع ه
ســلطه جــو و فاســد ایــن امــر رخ مــی دهــد. 
ــه انقــالب اســالمی هــم ایــن ســنت هــا  البت
ــا در ســر  ــن ه ــد. همــه ای ــی کن را تســریع م

ــت. ــت اس ــودش درس ــای خ ج
ــبی  ــتاوردهای نس ــر دس ــن منک ــری: م نصی
اصــل  مــن  نیســتم.  اســالمی  جمهــوری 
پیــروزی انقــالب را اعجــاز مــی دانــم. چهــل 
ــاز  ــالمی را اعج ــوری اس ــداوم جمه ــال ت س

ــم... ــی دان م
ــن  ــن ای ــه ای بی ــدار! مالزم ــای ره ــی آق ول
ــع  ــا رف ــاًل ب ــزرگ مث ــیار ب ــتاوردهای بس دس
ربــا از نظــام بانکــداری مــدرن تــا وقتــی کــه 
وجــود دارد، نیســت. احتمــال ســقوط اســرائیل 
ــاب در  ــئله حج ــل مس ــر از ح ــوی ت ــیار ق بس
کشــور بــا وجــود نظامــات مــدرن اجتماعــی و 

ــت. ــری و... اس ــانه ای و هن ــی و رس فرهنگ
ــه مباحــث کالمــی مراجعــه کنیــم  ــد ب مــا بای
ــه  ــوان مقدم ــه عن ــی ب ــی کالم ــد بحث و بای
اجتهــاد کنونــی تدویــن کنیــم کــه بــر اســاس 

آن نشــان داده شــود، جامعیــت دیــن، بــه ایــن 
ــرض  ــا ف ــد، ب ــی گویی ــما م ــه ش ــی ک معنای
ــت  ــا نیس ــار م ــوم، در اختی ــام معص ــت ام غیب
و بــه همیــن دلیــل هــم جامعــه و تمــدن تــراز 
ــل تحقــق نیســت  ــن در عصــر غیبــت، قاب دی
و بایــد بــه نســبتی از آن کــه در ابتــدای 
ســخنانم گفتــم، در دنیــای امــروز همیــن 
نســبت محــدود دســتاورد بســیار مهمــی 

ــت داد. ــت، رضای اس
احمــد رهــدار: آقــای نصیــری تفســیر انقــالب 
ــان تفســیری اســت  ــاز هم ــه اعج اســالمی ب
کــه برخــی آقایــان در دوران دوم خــرداد مــی 
ــد.  ــف بودی ــا آن مخال ــما ب ــًا ش ــد و قطع کردن
ــی  ــن معن ــه ای ــاز ب ــد اعج ــی گویی ــی م وقت
اســت کــه قابــل تعمیــم نیســت. اگــر منظــور 
شــما ایــن اســت کــه منطــق مدبرانــه و قابــل 
ــدارد  ــب ن ــل و تعمیمــی دارد، حــاال عی تحصی
ــا  ــد اعجــاز اســت کــه همــان حــرف م بگویی
ــه  ــت ک ــده هس ــه ای از بن ــود. کتابچ ــی ش م
چگونــه انقــالب اســالمی علــت انحصــاری بــه 
بــن بســت رســاندن غــرب اســت کــه دوســتان 

مــی تواننــد مطالعــه کننــد.
ــده  ــدگاه بن ــن دی ــر ای ــری: خی ــدی نصی مه
ــا  ــد، ام ــی انجام ــالب نم ــی انق ــه نف ــًا ب قطع
عرفــی شــدن را جمهــوری اســالمی در خیلــی 
ــه  ــبی( پذیرفت ــور نس ــه ط ــه ب ــوارد )البت از م
ــک  ــام ی ــه ام ــم ک ــاًل موافق ــن کام ــت. م اس
اقــدام بســیار هوشــمندانه ای کردنــد کــه 
ــی  ــون اساس ــی در قان ــود سیاس ــاختار موج س
را بــرای جمهــوری اســالمی انتخــاب کردنــد. 
مــن فکــر مــی کنــم یــک بــار از آقــای دکتــر 
ــا  ــام ت ــه ام ــنیدم ک ــخنانی ش ــی در س روحان
ــد  ــاتو بودن ــل لوش ــس و نوف ــه پاری ــی ک زمان
ــی و  ــت دین ــل حکوم ــاختاری مث ــک س ــه ی ب
ــد و  ــی کردن ــر م ــوری فک ــاختار جمه ــه س ن
ــام  ــا ام ــا شــهید مطهــری ب شــهید بهشــتی ی
ــد  ــد کردن ــان را متقاع ــد و ایش ــت کردن صحب
ــون اساســی  ــن ســاختار موجــود در قان کــه ای
را بپذیرنــد. ایــن ســاختار آمیــزه ای از ســاختار 
عرفــی و غربــی و دینــی اســت. بســیار درســت 
ــوری  ــما االن در جمه ــت. ش ــوده اس ــم ب ه
اســالمی یــک ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی 
ــا  ــد کــه م ــدا کنی ــد پی و فرهنگــی نمــی توانی
در آن بــر اســاس ُمــر دیــن عمــل کنیــم. پــس 
اشــکال بــه بنــده نیســت. اگــر اشــکالی باشــد 
اشــکال بــه جمهــوری اســالمی اســت کــه از 
نظــر مــن اصــاًل اشــکال نیســت. مــن مفســده 
ــی را در  ــص دین ــاختارهای خال ــر س ــرار ب اص
ــن  ــرش ای ــده پذی ــتر از مفس ــه بیش ــن زمان ای
ــی  ــا م ــی جاه ــی در خیل ــاختارهای التقاط س

ــم. دان
احمــد رهــدار: ببینیــد آقــای نصیــری! مــا آدم 
هایــی هســتیم کــه چشــم خــود را بــه عالمــی 
بــاز کردیــم کــه مــا تنهــا بازیگــران ایــن عالــم 
نیســتیم. بــه تعبیــر شــما عالــم مدرنــی آمــده 
ــم  ــن عال ــا ای ــزاری ســاخته اســت. االن ب و اب
ــم. االن راه  ــدا کنی ــه پی ــم مواجه ــی خواهی م

حــل شــما ایــن اســت کــه بــه دوره انبیــاء بــاز 
گردیــم و ســوار االغ شــویم؟

ــه  ــم ک ــاًل نگفت ــن اص ــری: م ــدی نصی مه
بایــد بــه دوران االغ ســواری برگردیــم. چــون 
ــری و  ــده نصی ــعادت و توفیقی}خن ــن س چنی
حضــار{ دیگــر بعیــد اســت نصیــب مــا شــود 
کــه دوبــاره بتوانیــم ســوار اســب و االغ شــویم. 
ــد.  ــد باش ــه ب ــه اینک ــی نیســت، ن اصــاًل عمل
ــوق و  ــی کــه مخل ــر مرکب حتمــًا سوارشــدن ب
ــوده  ــت را آل ــت و طبیع ــد اس ــوع خداون مصن
ــوع انســان  ــر مرکبــی کــه مصن ــد، ب نمــی کن
ــای  ــور فض ــم چط ــی بینی ــت و م ــدرن اس م
شــهرها را آلــوده مــی کنــد؛ ترجیــح دارد ولــی 

ــدنی نیســت. ــر ش ــفانه دیگ متأس
ــی  ــما م ــری! ش ــای نصی ــدار: آق ــد ره احم
توانیــد بگوییــد دو بــا دو چهــار مــی شــود، اگــر 
ایــن را گفتیــد دیگــر دســت شــما نیســت کــه 
ــار زوج  ــا چه ــت ی ــرب دو نیس ــد 4 مض بگویی
نیســت. عــرض مــن ایــن اســت کــه ایــن عالم 
بازیگرانــی دارد، فقیهانــی راه حــل هایــی داده 
انــد و مــی گوینــد مــا در همیــن عالمــی کــه 
عالــم اضطــرار و عالــم ســیطره غــرب اســت، 
مــی توانیــم بــا تکیــه بــر فقــه خــود یــک طرح 
ــن طــرح هــا  ــم و ای ــه کنی ــی ارائ هــای ایجاب
بــا همــه موانــع مــی توانــد شــکافی در رقیــب 
ــا ایجــاد  ــرای م ــد و یــک فرجــی ب ایجــاد کن
کنــد. نمونــه ایــن هــم خــود انقــالب اســالمی 
ــرایطی  ــالمی در ش ــالب اس ــود انق ــت. خ اس
محقــق شــد کــه میــخ مدرنیتــه در کشــور مــا 
ــود، امــا انقــالب اســالمی  ــه زده شــده ب ــا ت ت
یــک انفتــاح تاریخــی بــرای دیــن بــود و ثمــره 
ــی  ــاس جهان ــدرت در مقی ــه ق ــر موازن آن تغیی
بــه نفــع دیــن شــد. خیلــی هــا را جــذب کــرد 
و خیلــی هــا را تصــرف کــرد و دشــمن را 

ــی کــرد. عصبان
ــدم کــه جــداً تعجــب کــردم.  مــن ســندی دی
ــل از انقــالب اســالمی  ــک ســال قب حــدود ی
ــدگان جهــان  ــکا و اســرائیل و نماین بیــن آمری
عــرب، ســندی امضــا مــی شــود کــه فلســطین 
دیگــر وجــود نداشــته باشــد. انقــالب اســالمی 
آمــده و بعــد از چهل ســال، اســرائیل نتوانســته 

فلســطین را بگیــرد.
ــی  ــف م ــد توصی ــما داری ــه ش ــور ک ــن ط ای
ــا  ــد از م ــه بای ــرای چ ــرب ب ــس غ ــد، پ کنی
ــد ایــن شــاهکار  ــی باشــد؟ مــی فرمایی عصبان
ــن  ــرد و ای ــی ک ــا را عرف ــه م ــود ک ــام ب ام
همــان حــرف حجاریــان در کتــاب »از شــاهد 
ــازاری« اســت. اگــر هنــر  ــا شــاهد ب قدســی ت
امــام ایــن بــود کــه مــا را عرفــی کــرد، غــرب 
ــرده  ــر ک ــا درگی ــا م ــودش را ب ــه خ ــرای چ ب

ــت؟ اس
شــما اصــاًل از صحنــه بــازی تصــوری نداریــد. 
یــک رقابتــی شــروع شــده اســت. یــک عــده 
مــی گوینــد مــا بایــد از دیــن طــرح دربیاوریــم. 
بکننــد،  را  کار  ایــن  نتواننــد  اگــر  حتــی 
ــاء  ــه اقتض ــی جامع ــت روان ــِت مدیری عقالنی
دارد کــه شــما ایــن را بگوییــد. چــون ایــن را 
ــد درســت مــی  ــد نشــاط و امی کــه مــی گویی
کنیــد و از انفعــال جلوگیــری مــی کنیــد. هنــوز 
دو هفتــه نگذشــته کــه حضــرت آقــا در جلســه 
ای فرمودنــد قطعــًا غــرب در آینــده ای زودتــر 
از آنچــه فکــرش را بکنیــد از بیــن مــی رود. آقا 
فرمــوده بودنــد تضمینــی نمــی کنــم کــه اگــر 
غــرب از بیــن بــرود، شــما جایگزیــن آن مــی 
ــوید  ــن ش ــما جایگزی ــه ش ــرای اینک ــوید. ب ش

ــد تــالش کنیــد و طــرح داشــته باشــید. بای
ــی  ــه منطــق شماســت، م ــری ک منطــق دیگ
ــام  ــدن ام ــا آم ــت ت ــد اس ــی بعی ــد خیل گوی
ــر  ــد. از نظ ــا کاری بربیای ــت م ــان، از دس زم
ــود  ــی ش ــدر م ــاع چق ــی اجتم ــت روان مدیری

ــرد؟ ــاز ک ــاب ب ــا حس ــرف ه ــن ح روی ای

مســتندراه طــی شــده زندگــی مهــدی بــازرگان 
اســت امــا نــه همــه ابعــاد آن. علــی مالقلــی 
ــازرگان از  ــی ب ــیر علم ــه تفس ــی ب ــور اندک پ
ــونر او  ــتاد فراماس ــردازد و از اس ــی پ ــرآن م ق

ــه  ــی ب ــد و اندک ــی گوی ــی م ــن فروغ ابوالحس
ــه  ــتر ب ــی بیش ــاره دارد، ول ــدق اش دوران مص
رابطــه اش بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق مــی 
ــری  ــن فک ــئله روش ــا مس ــن ج ــردازد. در ای پ
ــدر آن  ــازرگان پ ــروف اســت ب ــی )کــه مع دین
ــرح  ــفارت مط ــخیر س ــرای تس ــت( و ماج اس
ــتثنا در  ــک اس ــهیدچمران ی ــوند و ش ــی ش نم

ــود. ــی ش ــی م ــت آزادی معرف نهض
از نقــاط قــوت مســتند، کتــاب خوانــی و 
تمرکــز بــر کتــب بــازرگان بــه ویــژه راه طــی 
ــات  ــژه آی ــه وی ــرآن ب ــل ق ــز تحلی ــده و نی ش

ــت. ــاق اس نف
ــه  ــه مصاحب ــازرگان ک ــه ب ــد اندیش ــا منتق تنه
ــه در  ــت ک ــری اس ــی مطه ــود مجتب ــی ش م
ــخن  ــهیدمطهری س ــدرش ش ــر پ ــار تصوی کن
شــوندگان  مصاحبــه  بقیــه  و  گویــد  مــی 
نزدیــکان و  آشــنایان بــازرگان هســتند. در 
ایــن میــان خــود کارگــردان، کــه قبــال قنــدان 
ــی از  ــره متفاوت ــون چه ــه اکن ــه را یاخت جهیزی

ــرش  خــود نشــان مــی دهــد و به شــدت در اث
ــل و  ــه تحلی ــش از هم ــود و بی ــی ش ــده م دی
ــه  ــا ک ــد و آن ج ــی کن ــه م ــیر و مباحث  تفس
ــم  ــد بازه ــی گوی ــخن م ــونده س ــه ش مصاحب
مالقلــی پــور در آینــه خــودش را نمایــش مــی 

ــد! ده
ــد و  ــی باش ــد خنث ــی خواه ــده نم ــی ش راه ط
ــل  ــد و تبدی ــی کن ــورد م ــه برخ ــه منتقدان بلک
ــه  ــت ک ــده اس ــتندجنجالی ش ــک مس ــه ی ب
مــورد اعتــراض طرفــداران بــازرگان قــرار 
ــر  ــازندگی در تیت ــه س ــی روزنام ــه و حت گرفت
ــد. در  ــخ نامی ــف تاری ــود، آن را تحری ــک خ ی
حالــی کــه مالقلــی پــور گفتــه خواســته ام تــا 

ــد. ــده باش ــی نمان ــق مخف ــی حقای برخ
امــا بــه هــر حــال ایــن  مســتند پــر از مســائل 
مهــم بــوده و  دیــدن آن تأمــل برانگیــز و تفکــر 

برانگیــز اســت.
مســتند »راه طــی شــده« بــه کارگردانــی علــی 
مالقلی پــور و تهیــه  کنندگــی محمدامیــن 

نــوروزی از تازه تریــن تولیــدات مرکــز مســتند 
ســوره و مرکــز آفرینش هــای فرهنگــی و 
هنــری بســیج بــه صــورت اختصاصــی در 

ــد. ــر ش ــینمامارکت منتش س
ــکار و اندیشــه های  ــی از اف ــن مســتند روایت ای
ــر  ــن فک ــوان روش ــه عن ــازرگان ب ــدی ب مه
وزیــر  نخســت  و  مــدار  سیاســت  دینــی، 
ــت. در  ــال 57 اس ــران در س ــت ای ــت موق دول
ــازرگان  ــدس ب ــخصیت مهن ــتند ش ــن مس ای
ــد  ــون محم ــرادی همچ ــا اف ــو ب در گفت وگ
ابوالفضــل  صباغیــان،  هاشــم  توســلی، 
مجتبــی  بدیــع زادگان،  اکبــر  حکیمــی، 
مطهــری، محمدمهــدی جعفــری، فریــدون 
ــورد واکاوی  ــازرگان م ــد ب ــحابی، محمدنوی س

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــوان »راه ط ــا عن ــه ب ــتند ک ــن مس ــام ای ن
شــده« تولیــد شــده، برگرفتــه از عنــوان یکــی 
ــن  ــه همی ــازرگان ب ــن کتاب هــای ب از مهم تری

نــام اســت.

درباره یک مستند جنجالی 

راه طی شده ما را به فکر فرو می برد
یادداشتگزارش

از مرحـوم دوالبـی نقل اسـت: »خوب اسـت پیروان سـایر 
ادیـان خبـر ندارنـد کـه امـت پیغمبـر آخـر الزمـان، بـا آن 
همـه مهربانـی و خیرخواهـی پیامبر بـرای امتـش، با دختر 
پیغمبرشـان و بـا فرزنـدان او چـه کردنـد، و اال ایـن امت تا 
قیامـت نمی توانسـت سـرش را پیش سـایر امتهـا بلند کند. 

خـدا ایـن ننـگ را از نظر سـایر امم پوشـاند«.
ایـن بیـان چنـد نکتـه دارد: یکـی نامهربانـی امـت پیامبـر 
بـا خانـواده پیامبـر و دیگـری پنهان بـودن ایـن نامهربانی.

در ایـن میـان خبر مظلومیـت دختر پیامبر مخفی تر اسـت. 
ایـن ماجـرا را اگـر چه بزرگانی چون شـیخ طوسـی و سـید 
مرتضـی و  شـیخ مفیـد نقل کـرده اند امـا بازهـم  خبر همه 
گیـر نیسـت  و این حادثه داسـتانی نیسـت کـه در هر جایی 
بتـوان شـنید و خوانـد چـون اهـل نظـر معتقدنـد خـدا این 

ننگ را پوشـانده اسـت.
شـاید خواسـت خـدا بوده کـه روضـه مدینه را ماننـد روضه 

عاشـورا فـاش نگوییم و در خلوت بسـوزیم و بسـازیم...
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تاریخ روزگار که ورق بخـورد!

آیا پاالیشگاه کرمانشاه، با قیمت واقعی واگذار شده است؟

روز شـــمار، تاریـــخ روزگار کـــه ورق بخـــورد 
و بهمـــن ســـال جـــاری فـــرا برســـد، نظـــام 
ــل  ــز چهـ ــران نیـ ــالمی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ســـاله مـــی شـــود؛ و ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــیده  ـــی پوش ـــر کس ـــه ب ـــور ک ـــان ط ـــه هم ک
نیســـت، کشـــورمان بـــا انـــواع تهدیـــدات و 
ـــه  ـــی رو ب ـــه ای و جهان ـــای منطق ـــه ه توطئ
رو اســـت؛ ولیکـــن کمـــاکان بـــر حرکـــت و 
ـــان  ـــه و جه ـــود در منطق ـــد خ ـــور قدرتمن حض
بـــا نـــگاه بـــه احتـــرام متقابـــل و پیگیـــری 
هـــای عدالـــت خواهانـــه خـــود ادامـــه مـــی 
دهـــد و بـــا وجـــود اتحـــاد تمامـــی دنیـــای 
ـــت  ـــه مل ـــق طلبان ـــع ح ـــر مواض ـــرب در براب غ
ایران،کوچـــک تریـــن عقـــب نشـــینی از 

اصـــول خـــود نکـــرده اســـت.  
ــن  ــح و روشـ ــخنم واضـ ــاز سـ ــه در آغـ البتـ
ـــکالت  ـــر مش ـــس منک ـــچ ک ـــه هی ـــم ک بگوی
ـــی  ـــت، ول ـــور نیس ـــادی در کش ـــده اقتص عدی
ــل  ــرایط چهـ ــم شـ ــه بخواهیـ ــر منصفانـ اگـ
ـــوزه اقتصـــاد،  ـــالب اســـالمی را در ح ـــاله انق س
بـــا دیگـــر ادوار کشـــور مقایســـه کنیـــم بـــه 
نتایـــج شـــگرفی مـــی رســـیم کـــه لکنـــت 
زبـــان را از جماعـــت انقالبـــی گرفتـــه و بـــا 
ــای  ــتاورد هـ ــد، از دسـ ــی تواننـ ــار مـ افتخـ
طـــی  در  اســـالمی  انقـــالب  اقتصـــادی 
ـــر  ـــه اگ ـــد. ک ـــاع کنن ـــال دف ـــل س ـــن چه ای
ـــق  ـــه مصادی ـــی ب ـــورت جزئ ـــه ص ـــم ب بخواه
ـــث  ـــن بح ـــه ای ـــارج از حوصل ـــم خ ـــاره کن اش
و خواننـــدگان خواهـــد بـــود. امـــا تنهـــا بـــه 

چنـــد نمونـــه بســـنده مـــی کنـــم: 
ـــه ی  ـــی و هم ـــک جهان ـــار بان ـــتناد آم ـــه اس ب
موسســـات مهـــم اقتصـــادی بیـــن المللـــی، 
اقتصـــاد ایـــران بـــا 8 رتبـــه ارتقـــاء، از 
ـــال 1979 )1357(  ـــی در س ـــگاه 2٦ جهان جای
 )139٦(  2017 ســـال  در   18 رتبـــه  بـــه 
ـــدرت  ـــت ق ـــزء بیس ـــت و ج ـــرده اس ـــود ک صع
اقتصـــادی جهـــان بـــه حســـاب مـــی آیـــد؛ 
ده برابـــر شـــدن تعـــداد واحدهـــای صنعتـــی 
کشـــور از 10000 واحـــد بـــه 98000 واحـــد، 
ـــرفته  ـــر پیش ـــا براب ـــی ده ه ـــر کیف ـــه از نظ ک
و مســـتقل شـــده و از صنعـــت مونتـــاژ، بـــه 
ـــس از  ـــه اســـت؛ پ ـــی تحـــول یافت ـــت بوم صنع
ـــی  ـــش خصوص ـــهم بخ ـــالمی، س ـــالب اس انق
ــده اســـت؛  ــر شـ ــور 3 برابـ ــاد کشـ در اقتصـ
قبـــل از انقـــالب فقـــط 5 درصـــد نیازهـــای 
ـــوده  ـــی ب ـــد داخل ـــران، تولی ـــی ای ـــش دفاع بخ
و در حـــال حاضـــر 90 درصـــد آن تولیـــد 
ـــوان  ـــی ت ـــود م ـــن وج ـــا ای ـــت. ب ـــل اس داخ
نتیجـــه گرفـــت کـــه اســـتقالل سیاســـی و 
ـــاد  ـــه اقتص ـــور ب ـــت کش ـــودن مدیری ـــی ب بوم
ایـــران، چنـــان اســـتحکامی بخشـــیده کـــه 

در طـــول 40 ســـال، در مقابـــل شـــدیدترین 
ــای تاریخـــی، همچـــون جنـــگ  ــه هـ تکانـ
ــده  ــج کننـ ــای فلـ ــم هـ ــی و تحریـ تحمیلـ
پایـــدار مانـــده اســـت. امـــا ســـوال مهمـــی 
کـــه ایجـــاد مـــی شـــود ایـــن اســـت کـــه 
ــا وجـــود ایـــن رشـــد، امکانـــات  ــرا بـ » چـ
ـــاس  ـــی، احس ـــاه عموم ـــش رف ـــی و افزای زندگ
ـــزان آن را درک نمـــی  ـــان می ـــه هم ـــی ب عموم

کنـــد؟؟؟ » 
ـــل  ـــت قاب ـــوال از دو جه ـــن س ـــه ای ـــخ ب پاس
ــن  ــر ایـ ــت امـ ــذا واقعیـ ــت، لـ ــل اسـ تامـ
اســـت کـــه مـــردم مـــا طـــی ســـال هـــای 
متمـــادی بـــه خصـــوص در ده ســـال اخیـــر، 
فقـــط کمبـــود هـــا را دیـــده و شـــنیده انـــد 
و دعواهـــای جناحـــی و سیاســـی بیـــن 
گـــروه هـــا و احـــزاب نیـــز بـــرای مقصـــر 
ـــن  ـــزم ای ـــر هی ـــل ب ـــرف مقاب ـــان دادن ط نش
ـــی  ـــات روان ـــک عملی ـــع ی ـــه در واق ـــش، ک آت
ـــوری  ـــه جمه ـــتمر علی ـــدت و مس ـــی م طوالن
اســـالمی بـــوده اســـت، افـــزوده و کمـــاکان 
ـــتاورد  ـــود دس ـــی ش ـــث م ـــد و باع ـــی افزای م
ـــر  ـــران کمت ـــت ای ـــت و مل ـــزرگ دول ـــای ب ه
ـــئله  ـــن مس ـــرد؛ دومی ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج م
ناشـــی از آســـیب هـــا و ناتوانـــی در پیـــاده 
ـــا  ـــادی پوی ـــی و اقتص ـــت اجتماع ـــازی عدال س
و بهـــره منـــدی درســـت از پیشـــرفت هـــا و 
دســـتاورد هـــای کشـــور بـــوده اســـت. بـــه 
عبارتـــی دیگـــر و بـــه بیانـــی ســـاده بایـــد 
ــت،  ــودن دولـ ــط نبـ ــم منضبـ ــرض کنـ عـ
روشـــن نبـــودن جایـــگاه خصوصـــی ســـازی 
و نداشـــتن تصویـــر درســـت قانونـــی، نبـــود 
توجیـــه در ضـــرورت تعدیـــل اقتصـــادی، 
عـــدم توجـــه بـــه بافـــت ســـنتی و دینـــی، 
ـــرفت  ـــری پیش ـــه ظاه ـــردازی و توجی ـــد پ بلن
هـــا و تبلیغـــات غیـــر واقعـــی در مـــورد آن 
ـــور  ـــکالت کش ـــح مش ـــان واض ـــدم بی ـــا، ع ه
ـــه اقتصـــاد اقتصـــاد  ـــه ب ـــدم توج ـــردم، ع ـــه م ب
دانـــان، تشـــویق روحیـــه ی ســـود طلبـــی و 
ـــده  ـــث ش ـــه باع ـــه و هم ـــی هم ـــرف گرای مص
کـــه بـــی ثباتـــی اقتصـــادی بیشـــتر شـــود 
و بیـــکاری و تـــورم بـــه مـــرز غیـــر قابـــل 
ــرج  ــرج و مـ ــی هـ ــد و نوعـ ــی برسـ تحملـ
ـــی  ـــای خصوص ـــگاه ه ـــذاری در بن ـــت گ قیم
ـــن  ـــه ای ـــی ک ـــا جای ـــردد ت ـــم گ ـــی حاک و دولت
روزهـــا بـــه وضـــوح شـــاهد هســـتیم کـــه 
ـــش  ـــادی افزای ـــزان زی ـــه می ـــی ب ـــه زندگ هزین
پیـــدا کـــرده اســـت و بـــه ویـــژه در فاصلـــه 
زمانـــی ســـال 139٦ تـــا 1397 کـــه تـــوام 
بـــا موضـــوع برجـــام و دقیقـــا زمانـــی کـــه 
ـــان  ـــه زم ـــد ک ـــی بودن ـــی مدع ـــئوالن دولت مس
ـــای  ـــت دری ـــام اس ـــای برج ـــوه ه ـــیدن می رس
متالطـــم اقتصـــاد کشـــورمان چنـــان مـــواج 
شـــد کـــه خالصـــه حکایـــت از ایـــن قـــرار 
ــدود 3000  ــام حـ ــدون برجـ ــت: دالر بـ اسـ
هـــزار تومـــان بـــود و بـــا برجـــام دالر  تـــا 

ـــش  ـــز افزای ـــان نی ـــزار توم ـــتانه 18000 ه آس
پیـــدا کـــرد، در حالـــی کـــه مـــردم، در اثـــر 
تبلیغـــات و عملیـــات روانـــی ســـتاد برجـــام 
ـــت  ـــه قیم ـــد ک ـــی کردن ـــور م ـــه تص ـــن گون ای
هـــر دالر در پســـا برجـــام 1000 تومـــان 
خواهـــد شـــد؛ ســـکه بـــدون برجـــام حـــدود 
یـــک میلیـــون تومـــان بـــود امـــا در برجـــام 
پنـــج میلیـــون تومـــان شـــد؛ پرایـــد بـــدون 
ــود  ــان بـ ــون تومـ ــدود 20 میلیـ ــام حـ برجـ
و  بـــا برجـــام حـــدود 40 میلیـــون تومـــان، 
و در پســـا برجـــام بـــه طـــرز سرســـام آوری 
افزایـــش یافـــت و اگـــر بخواهـــم یـــک 
مثـــال دم دســـت تـــر بزنـــم، بایـــد اضافـــه 

کنـــم کـــه یـــک کیلـــو رب گوجـــه ای کـــه 
بـــدون برجـــام نهایتـــا 5000 هـــزار تومـــان 
بـــود اکنـــون 1٦000 هـــزار تومـــان شـــده 
ـــم  ـــردم ک ـــد م ـــدرت خری ـــن ق ـــت؛ بنابرای اس
ـــاال  ـــی ب ـــد داخل ـــه تولی ـــت و هزین ـــده اس ش
ـــتغال  ـــع اش ـــه وض ـــه ب ـــا توج ـــت، ب ـــه اس رفت
ـــیعی  ـــش وس ـــودن بخ ـــد ب ـــر و کارمن و کارگ
ــن  ــت ایـ ــش راحـ ــکان پوشـ ــه، امـ از جامعـ
هزینـــه هـــا وجـــود ندارد،ضمـــن ایـــن کـــه 
ـــم  ـــاره کن ـــز اش ـــر در پرانت ـــد اگ ـــاید بدنباش ش
)درآمدزیـــر خـــط فقرمـــردم، چگونـــه مـــی 
ـــرا راه دور  ـــد؟؟( چ ـــده باش ـــش دهن ـــد پوش توان
برویـــم؛ مثـــال در همیـــن اســـتان خودمـــان 
ـــتان  ـــه، اس ـــت ک ـــرار اس ـــن ق ـــاه، از ای کرمانش
از نظـــر کســـب و کار در رتبـــه آخـــر اســـت 
و نـــرخ بیـــکاری آن در 19 ســـال اخیـــر 15 
ـــد  ـــودن درآم ـــن ب ـــوده و پایی ـــورد دار ب ـــار رک ب
ـــداد  ـــی تع ـــت، حت ـــی نیس ـــر طبیع ـــم غی ـــا ه ه
ــم دارای  ــاه هـ ــاغلین کرمانشـ ــادی از شـ زیـ
ـــاعت در  ـــر از 44 س ـــص، )کار کمت ـــتغال ناق اش
ـــاعت کاری  ـــودن س ـــم ب ـــتند و ک ـــه (هس هفت
بســـیاری از آن هـــا کفـــاف تامیـــن هزینـــه 
ـــد. ـــی ده ـــی را نم ـــی معمول ـــک زندگ ـــای ی ه

ـــازی  ـــی س ـــر، خصوص ـــی دیگ ـــا از طرف  و ام
ــه را  ــوزش جامعـ ــت و آمـ ــع بهداشـ در وضـ
بـــه ســـوی طبقاتـــی شـــدن بیشـــتر ســـوق 
داده اســـت، وجـــود مـــدارس غیـــر انتفاعـــی 

ــادی از  ــزان زیـ ــه میـ بخـــش خصوصـــی بـ
لحـــاظ آموزشـــی نیـــز زمینـــه بـــی عدالتـــی 
ـــز  ـــان نی ـــه درم ـــت، هزین ـــم آورده اس را فراه
بـــه میـــزان سرســـام آوری افزایـــش یافتـــه 
اســـت، بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه بخـــش 
وســـیعی از جامعـــه، تحـــت پوشـــش بیمـــه 
نمـــی باشـــند، فشـــار غیـــر قابـــل تحملـــی 
بـــر خانـــواده هـــای فقیـــر تحمیـــل خواهـــد 
ـــر  ـــت اگ ـــب اس ـــه جال ـــن ک ـــن ای ـــد. ضم ش
بدانیـــم برخـــی از مســـئولین در بـــرج هـــا و 
کاخ هـــا و بـــا اســـتفاده از اتومبیـــل هـــای 
مـــدرن و بیشـــترین امکانـــات ارتباطـــی 
ـــد؛  ـــار دارن ـــاه را در اختی ـــن رف ـــد، باالتری جدی
وجـــود امکانـــات گـــران، تنهـــا بـــرای 
ـــر  ـــب ت ـــی دارد و جال ـــدار کارای ـــرهای پول قش
ـــی )ره(  ـــام خمین ـــم ام ـــر بگوی ـــود اگ ـــی ش م
ـــی  ـــی از ویژگ ـــالب یک ـــن انق ـــذار ای ـــان گ بنی
ــاده  ــق را سـ ــئولین موفـ ــر مسـ ــای موثـ هـ
ـــزرگ  ـــردان ب ـــد. )م ـــی دان ـــان م ـــتی آن زیس
ـــود  ـــای خ ـــت ه ـــه مل ـــزرگ ب ـــات ب ـــه خدم ک
ـــد(  ـــوده ان ـــت ب ـــاده زیس ـــرا س ـــد اکث ـــرده ان ک
و البتـــه بـــی ارتبـــاط نیســـت اگـــر اضافـــه 
ـــام  ـــی در نظ ـــول اساس ـــون تح ـــه چ ـــم ک کن
ــار  مالیاتـــی کشـــور داده نشـــده هنـــوز فشـ
ــد  ــر کارمنـ اصلـــی مالیاتـــی روی دوش قشـ
و کارگـــر مـــی باشـــد و صاحبـــان ســـرمایه 
هـــای کالن از راه هـــای فـــرار مالیاتـــی 
ـــودن  ـــر نب ـــه خاط ـــا ب ـــی و ی ـــاب مالیات و اجتن
ـــی  ـــات واقع ـــت مالی ـــاص، از پرداخ ـــررات خ مق
ـــات  ـــان مالی ـــد. در می ـــی کنن ـــی م ـــانه خال ش
ـــر حقـــوق بگیـــران بیـــش  هـــا، رشـــد مالیـــات ب
ـــت در  ـــوده اس ـــروت ب ـــر ث ـــات ب ـــد مالی از رش
ـــث  ـــن بح ـــه ای ـــم ادام ـــی دان ـــه م ـــی ک حال
اذیـــت کننـــده اســـت بـــه همیـــن مقـــدار 
ـــم  ـــد بگوی ـــان بای ـــم و در پای ـــی کن ـــنده م بس
کـــه اکنـــون انقـــالب مـــان 40 ســـاله شـــد 
بـــه ایـــن معنـــی کـــه جمهـــوری اســـالمی 
ــی  ــالیان کودکـ ــوده و سـ ــی بـ روزی کودکـ
را پشـــت ســـر گذاشـــته تـــا بـــه دوران 
ــون در  ــیده و اکنـ ــی رسـ ــی و جوانـ نوجوانـ
ـــغ  ـــت بال ـــودی اس ـــالگی، موج ـــل س ـــن چه س
و رشـــید، پـــس شایســـته اســـت مســـئولین 
تصمیمـــات جـــدی در زمینـــه هـــای قطـــع 
ــه  ــت، تکیـ ــه نفـ ــور بـ ــه کشـ ــکاء بودجـ اتـ
بودجـــه بـــه تولیـــد داخلـــی، ارتقـــاء بهـــره 
ـــای  ـــت ه ـــری از ظرفی ـــتفاده حداکث وری، اس
داخلـــی و جغرافیایـــی، مصـــرف محصـــوالت 
داخلـــی توســـط مـــردم و مســـئولین،اجتناب 
از اســـراف، تضیـــع مـــال وهـــدردادن منابـــع 
عمومی،توســـعه شـــرکت هـــای دانـــش 
بنیان،مبـــارزه جـــدی بـــا قاچـــاق بگیـــران، 
ــداف و  ــیم اهـ ــاامیدوار باشـ ــه بسـ ــه چـ کـ
ـــالب اســـالمی  ـــذار انق ـــان گ ـــای بنی ـــان ه آرم

مـــان همـــواره محقـــق باشـــد و بمانـــد.

اصـــل 44 یکـــی از غنی تریـــن اصـــول 
جمهـــوری  اساســـی  قانـــون  اقتصـــادی 
اســـالمی ایـــران اســـت، کـــه بـــر اســـاس 
ـــه  ـــه س ـــر پای ـــور ب ـــادی کش ـــام اقتص آن نظ
بخـــش دولتـــی، خصوصـــی و تعاونـــی و 
بـــا برنامه ریزی هـــای درســـت و منظـــم 
ـــال  ـــن س ـــل، چندی ـــن اص ـــت. ای ـــتوار اس اس
در کشـــور مـــا تدویـــن شـــده، ســـند بـــرای 
ـــده  ـــی آم ـــون اساس ـــده و در قان ـــم ش آن فراه
ــده  ــرا شـ ــی اجـ ــا به خوبـ ــا آیـ ــت، امـ اسـ
اســـت؟ نتیجـــه و خروجـــی ایـــن طـــرح در 
حوزه هـــای مختلـــف نشـــان از اجـــرای و 
پیاده ســـازی نادرســـت ایـــن طـــرح اســـت. 
ـــل 44  ـــرای اص ـــه ی اج ـــال درزمین ـــرای مث ب
و خصوصی ســـازی، به عنـــوان یـــک نمونـــه 
موفـــق می تـــوان بـــه شـــرکت گـــروه 
مپنـــا، به عنـــوان بنـــگاه اقتصـــادی ایرانـــی 
ــای  ــاخت نیروگاه هـ ــعه و سـ ــه توسـ در زمینـ
ــت و گاز  ــای نفـ ــرای پروژه هـ ــی، اجـ حرارتـ
ــکار  ــورت پیمانـ ــی، به صـ ــل ریلـ و حمل ونقـ
ـــاره  ـــی اش ـــرمایه گذاری خصوص ـــی و س اجرای
کـــرد؛ کـــه بـــرای جـــذب ســـرمایه های 
کوتاهـــی  بســـیار  زمـــان  در  داخلـــی 
ــع آوری  ــود را جمـ ــاز خـ ــای موردنیـ هزینه هـ

خصوصی ســـازی،  بحـــث  در  می کنـــد. 
قیمت گـــذاری  مـــوارد،  بســـیاری  در 
بخش هـــای مختلـــف نادرســـت اســـت کـــه 
ــت  ــت و صنعـ ــرکت کشـ ــه شـ ــوان بـ می تـ
نیشـــکر هفت تپـــه، شـــرکت پاالیشـــش 
ـــزات  ـــد تجهی ـــرکت تولی ـــاه، ش ـــت کرمانش نف
ــن  ــرد. ایـ ــاره کـ ــو اراک اشـ ــنگین هپکـ سـ

ــذاری دارای  ــئله قیمت گـ ــرکت ها در مسـ شـ
ــاز و کارهای نظارتـــی و  ــتند و سـ ــام هسـ ابهـ
شفاف ســـازی قیمـــت در آن هـــا ضعیـــف 

بـــوده اســـت.
ــت  ــا قیمـ ــاه، بـ ــگاه کرمانشـ ــا پاالیشـ  آیـ
واقعـــی واگـــذار شـــده اســـت؟ بهتـــر اســـت 
ـــروش  ـــدارک ف ـــناد و م ـــام اس ـــع ابه ـــرای رف ب
بخش هـــای مختلـــف از زمیـــن گرفتـــه تـــا 

توربیـــن و تجهیـــزات، منتشـــر شـــود.
زمانـــی کـــه نتوانیـــم خصوصی ســـازی را 
شـــفاف پیـــش ببریـــم و افـــکار عمومـــی را 
ـــه  ـــک و م ـــم و تاری ـــا مبه ـــم. فض ـــر کنی تنوی
آلـــود خواهـــد شـــد و قطعـــا یـــک عـــده در 
کمیـــن نشســـته اند کـــه از اجـــرای ناموفـــق 
طـــرح، در برخـــی حوزه هـــا، آن هـــم در 
ــتفاده  ــت سوءاسـ ــم، نهایـ ــرایط مبهـ آن شـ
را بکننـــد و ایـــن اصـــل بســـیار غنـــی را در 
فرصتـــی مناســـب بـــا صـــورت بـــه زمیـــن 

بکوبنـــد.
ــاز  ــق نیـ ــی موفـ ــوان اصلـ ــل 44 به عنـ اصـ
ــرا  ــن اجـ ــه در حیـ ــازوکاری دارد کـ ــه سـ بـ
بـــه  ســـازمان خصوصی ســـازی  توســـط 

ــا در  ــود. نه تنهـ ــام شـ ــه انجـ ــن وجـ بهتریـ
بخـــش صنعـــت کـــه حتـــی در بخـــش 
بهداشـــت و ســـایر حوزه هـــا شـــفافیت، 
موجـــب پیشـــگیری از فســـاد و رانـــت و 
ـــد  ـــدار خواه ـــخص خری ـــت ش ـــخیص اهلی تش

شـــد.
عمـــده  بحـــث خصوصی ســـازی متوجـــه 
نماینـــدگان مجلـــس و قـــوه مقننـــه اســـت. 
ـــد  ـــی مانن ـــک دولت ـــا مل ـــرکت و ی ـــی ش وقت
پاالیشـــگاه  یـــا  و  هفت تپـــه  نیشـــکر، 
کرمانشـــاه بـــه بخـــش خصوصـــی واگـــذار 
مـــورد  در  بایـــد  مـــردم  می گـــردد؛ 
شـــفاف بودن مســـئله واگـــذاری بـــه بخـــش 
ــه  ــرای نمونـ ــند. بـ ــع باشـ ــی مطلـ خصوصـ
ــده  ــه بنـ ــاه کـ ــگاه کرمانشـ ــن پاالیشـ همیـ
ـــردم  ـــوت ک ـــدگان را دع ـــه نماین ـــن مرتب چندی
ـــرای مـــردم  کـــه وارد حـــوزه عمـــل بشـــوند و ب
ــذری  ــث واگـ ــه در بحـ ــد کـ ــفاف بکننـ شـ
فســـادی رخ داده اســـت یـــا خیـــر؟ اگـــر رخ 
ـــدوارم  ـــب امی ـــم قل ـــده از صمی ـــه بن ـــداده ک ن
اتفـــاق نیفتـــاده باشـــد، اســـناد و مـــدارک را 
ـــر  ـــذاری منتش ـــت گ ـــوه ی قیم ـــورد نح در م

ـــد و اگـــر خـــدای نکـــرده تخلفـــی صـــورت  کنن
ـــر  ـــا مفتخ ـــور م ـــدهلل کش ـــت، الحم ـــه اس گرفت
ـــی  ـــت عل ـــرو حکوم ـــه پی ـــت ک ـــن هس ـــه ای ب
اســـت و بنابـــر صحبـــت صریـــح مقـــام 
ـــازات  ـــتی مج ـــد بایس ـــری، مفس ـــم رهب معظ
ـــراه  ـــال هم ـــت الم ـــت از بی ـــا صیان ـــود. و ب ش

بـــا شـــفافیت نگهبـــان کشـــور باشـــند.

ــز  ــه مرکـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ ــه الزم بـ البتـ
پژوهـــش هـــای مجلـــس، طـــی روز هـــای 
ـــر  ـــی ب ـــرده مبن ـــر ک ـــی را منتش ـــر گزارش اخی
غیـــر قانونـــی بـــودن واگـــذاری پاالیشـــگاه 
کرمانشـــاه و در آن از دســـت هـــای پشـــت 
دادن  نشـــان  ده  زیـــان  بـــرای  پـــرده 

ــت. ــر داده اسـ ــگاه خبـ پاالیشـ
ـــذاری  ـــت گ ـــذاری و قیم ـــد واگ ـــن رون همچنی
ــر  ــم زیـ ــدار هـ ــت خریـ ــن اهلیـ و همچنیـ
ســـئوال بـــرده اســـت. حـــاال بایـــد منتظـــر 
ـــس  ـــدگان مجل ـــدام نماین ـــه اق ـــد ک ـــود و دی ب
و دولـــت در چـــه ســـطحی خواهـــد بـــود و 
حقـــوق ملـــت چـــه زمانـــی پـــس گرفتـــه 

خواهـــد شـــد.

یادداشت یادداشت

طــی روز هــای گذشــته خبــری بــه ســرعت در خروجــی 
رســانه هــا منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه طــی اقدامــی 
ــذب  ــرای ج ــی ب ــاه همایش ــتانداری کرمانش ــو از اس ن
ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی در اســتان کرمانشــاه 
ــی از  ــا در یک ــش ام ــن همای ــد. ای ــد ش ــزار خواه برگ
مجلــل تریــن و گــران تریــن هتــل هــای کشــور یعنــی 
هتــل اســپینانس در ســعادت آبــاد تهــران برگــزار گردیــد. 
همایشــی کــه هزینــه چنــد صــد میلیــون تومانــی در بــر 
داشــت و اســتاندار مــی گویــد کــه از طــرف اســتانداری 
ــت.  ــده اس ــرف نش ــه ای ص ــش هزین ــرای آن همای ب
ــه لحــاظ  ــه ذکــر اســت کــه اســتان کرمانشــاه ب الزم ب
محرومیــت از محــروم تریــن اســتان هــای کشــور اســت 
ــت  ــوده اس ــدری ب ــه ق ــش ب ــن همای ــالت در ای و تجم
کــه حضــرت آیــت ا... محمــدی عراقــی پــس از دیــدن 

ــرک کــرده اســت. ــرق هــا مجلــس را ت ــن زرق و ب ای
ــاه  ــتان کرمانش ــذاری در اس ــرمایه گ ــای س ــت ه فرص
ــه در شــماره  ــی باشــند ک ــر م ــم نظی ــی ک فرصــت های
هــای قبلــی نشــریه بــه برخــی از آن هــا پرداختــه و یــا 
پیشــنهاد هایــی را ارائــه کــرده ایــم. از فرصــت ارتباطــات 
مــرزی بــا کشــور عــراق و امــکان تبدیل شــدن بــه هاب 
ــاورزی  ــگری و کش ــای گردش ــت ه ــا فرص ــی ت ارتباط
ــاه  ــارس کرمانش ــزاری ف ــوص خبرگ ــن خص و... در همی
مــی نویســد: » وقتــی زمینه هــای ســرمایه گذاری در 
کرمانشــاه را مطالعــه می کنیــم همــه چیــز فــوق العــاده 
ــوب کشــاورزی ،  ــن مرغ ــار زمی ــزار هکت اســت. 950 ه
2500 کیلومتــر آبراهــه و غنــی بــودن آب اســتان ، ســه 
ــن  ــاد راه آه ــاه  ، ایج ــتان کرمانش ــمی در اس ــرز رس م
ــراق ،  ــا ع ــمی ب ــرز رس ــر م ــاه ، 350 کیلومت در کرمانش
ــوان  ــی می ت ــه صــورت کل ــی و... ب ــن الملل ــرودگاه بی ف
ــون  ــورهایی چ ــه کش ــی ب ــاه را دروازه صادرات کرمانش
ــت  ــی و وضعی ــازار مصرف ــت و ب ــوریه دانس ــراق و س ع
ــرای هــر ســرمایه گذاری بســیار جــذاب  کشــور عــراق ب
واقعیت هایــی  مســائل  ایــن  کنــار  در  امــا  اســت.  
ــتان  ــعه در اس ــوز توس ــه هن ــود دارد و آن اینک ــز وج نی
کرمانشــاه دورن زا نیســت، معنــی ایــن جملــه ایــن 
اســت کــه مســئولین اســتانی، قبــل از نــگاه بــه جــذب 
ــرمایه های  ــه س ــد ب ــتان بای ــارج از اس ــرمایه گذار خ س
ــال  ــا را فع ــد و آنه ــتان بنگرن ــی درون اس ــانی و مال انس
نماینــد تــا روحیــه تعــاون و میــل بــه توســعه اقتصــادی 
شــکل بگیــرد و ســپس بــا جــذب ســرمایه گذاران 
خارجــی، رونــد توســعه را تســریع کننــد. واقعیــت ماجــرا 
ــی دورن  ــاه نگاه ــئولین در کرمانش ــه مس ــن اســت ک ای
ــی  ــه صــورت کل ــن مشــکل ب ــد، ای ــه توســعه ندارن زا ب
ــًا  ــی وعمدت ــران دولت ــود دارد و مدی ــز وج ــور نی در کش
ــا فرصــت  ــای آنکــه میلیون ه ــه ج غربگــرای کشــور، ب
ــد  ــت کنن ــال و تقوی ــی را فع ــادی داخل ــغلی و اقتص ش
ــرمایه گذار  ــذب س ــال ج ــه دنب ــوارد ب ــیاری از م در بس
خارجــی هســتند و ایــن بــی توجهــی در حــوزه مدیریــت، 
کشــور را بــا یــک ابرچالــش مواجــه کــرده است.«اســتان 
کرمانشــاه بــا ظرفیــت هــای بســیار بــزرگ و مثــال زدنی 
شایســته ایــن اســت کــه بــا مدیریــت صحیــح منابــع بــه 
لحــاظ شــاخص هــای توســعه ای در صــدر کشــور قــرار 
ــم نخــورده اســت.  ــن مهــم رق ــا متاســفانه ای ــرد ام بگی
ضمــن تشــکر از اقــدام حضــرات مســئولین خواســته مــا 
ــر در  ــادی حاض ــن اقتص ــامی فعالی ــه اس ــت ک ــن اس ای
ــا  ــانه ه ــار رس ــی را در اختی ــد میلیون ــد ص ــش چن همای
ــدام  ــس از آن جلســه اق ــه پ ــی را ک ــد و نفرات ــرار دهن ق
بــه ســرمایه گــذاری در اســتان مــی کننــد را بــه رســانه 
هــا معرفــی نمایند.بــه هــر حــال در کنــار انتقــاد مــا برای 
ــف و  ــا در جلســات مختل ــانه ه ــوت گزینشــی از رس دع
ــور بســیاری مدعــی  ــش مذک ــه طــور خــاص در همای ب
بــوده انــد کــه در همایــش مجلــل برگــزار شــده چنــدان 
چهــره ســرمایه گــذاران بــه چشــم نخــورده اســت.اعتقاد 
ــم ارشــد  ــه تی ــن اســت ک ــر ای ــب ب ــن مطل ــده ای نگارن
ــی  ــه م ــی ک ــام زحمات ــار تم ــتان در کن ــی اس مدیریت
کشــند تمــام تمرکزشــان بــر تبلیغــات و بــازی بــا رســانه 
ــتانی  ــد اس ــی آی ــش م ــر پی ــه کمت ــرا ک ــا هســت؛ چ ه
ــر شــاخصه هــای اقتصــادی و اجتماعــی در قعــر  در اکث
جــدول باشــد و بــه واســطه تبلیغــات فــراوان کســی نقــد 
بــه عملکــرد حضــرات نکنــد. نقــد دیگــر ایــن اســت کــه 
ــور  ــت حض ــت الزم جه ــاه ظرفی ــتان کرمانش ــر اس مگ
ــده  ــور ش ــه مجب ــت ک ــته اس ــذاران را نداش ــرمایه گ س
ایــد در اســتان تهــران ایــن همایــش را برگــزار نماییــد؟  
ســرمایه گــذاران بــدون دیــدن ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
ــن  ــد در ای ــی خواهن ــک چطــور م ــتان از نزدی ــای اس ه
اســتان ســرمایه گــذاری کننــد؟ بــه هــر حــال فقــط مــی 
توانیــم امیــدوار باشــیم کــه خروجــی ایــن تبلیغــات هــا 
توســعه و پیشــرفت اقتصــادی اســتان باشــد. ایــن اســتان 
ــه  ــاد و... را دارد ک ــت آب ــاد و دول ــر آب ــی در جعف مردمان
تشــنه حضــور مســئولین و اقدامــات آن هــا بــرای اصالح 
وضعیــت خــود هســتند و از هتــل اســپینانس و ســعادت 

ــد. ــری ندارن ــدان خب ــاد چن آب

گــروه اقتصــاد مقاومتــی:  در تبصــره 14 الیحــه بودجــه 
1398، بــه اســتانداران کشــور اجــازه داده شــده اســت بــا 
ــه  ــی یاران ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع هماهنگ
ــد.  ــذف کنن ــدی را ح ــاالی درآم ــک ب ــه ده ــدی س نق
منابــع حاصــل از آن صــرف کاهــش فقــر و تکمیــل 
پروژه هــای نیمه تمــام اولویــت دار اســتانی در همــان 
اســتان خواهــد شــد. اگرچــه ایــن طــرح، گامــی در جهــت 
ــی  ــت ول ــی اس ــت های حمایت ــی سیاس ــش ناکارای کاه
ــی  ــا نگاهــی وســیع تر، سیاســت های حمایت الزم اســت ب

ــرد. ــرار بگی ــورد بررســی مجــدد ق ــت م دول
ــه  ــی اهــداف اولی ــن مســاله، ضمــن بازخوان ــه ای ــه بهان ب
ــوع  ــن موض ــر ای ــا، ب ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن قان
ــائل  ــر مس ــت ب ــه الزم اســت دول ــده اســت ک ــد ش تاکی
اصلــی اقتصــاد کــه یکــی از آنهــا اصــالح بــازار انــرژی و 
ــز  ــی اســت، متمرک اصــالح ســاختار سیاســت های حمایت
ــدی،  ــه نق ــان، سیاســت پرداخــت یاران ــن می شــود. در ای
صرفــًا بــه عنــوان یــک برنامــه تکمیلــی و جبرانــی قابــل 

طــرح اســت.
راهی که بی راهه شد

ــه  ــه شــهروندان، ب ــه نقــدی ب ــه پرداخــت یاران ــده اولی ای
ــال 1388  ــوب س ــا مص ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن قان
بازمی گــردد. قــرار بــود بــا اجــرای قانــون هدفمنــد 
ــود و  ــالح ش ــور اص ــرژی کش ــازار ان ــا، ب ــردن یارانه ه ک
سیاســت های یارانــه ای دولــت ســامان بگیــرد و هدفمنــد 
ــه تدریــج قیمــت فــروش حامل هــای  ــود ب ــرار ب شــود. ق
انــرژی بــه حداقــل 90 درصــد قیمــت فــوب خلیج فــارس 
ــه  ــوط ب ــود یارانه هــای مرب ــرار ب ــر آن ق برســد. عــالوه ب
ــتی،  ــات پس ــکر، خدم ــیر، ش ــن، ش ــج، روغ ــدم، برن گن
ــد و  ــز هدفمن ــی نی ــات ریل ــی و خدم ــات هواپیمای خدم

اصــالح شــود.
اصــالح  کــه  بــود  شــده  پیش بینــی  زمــان،  آن  در 
ــدت  ــت در کوتاه م ــن اس ــرژی ممک ــازار ان ــای ب قیمت ه
ــر اقشــار آســیب پذیر جامعــه  ــه تحمیــل فشــار ب منجــر ب
شــود و از ایــن رو مقــرر شــد کــه بخشــی از منابــع ریالــی 
آزادشــده از اصــالح قیمت هــای انــرژی، صــرف حمایــت 
از خانوارهــای آســیب پذیر شــود. منابــع حاصــل از آن 
اصالحــات، جــدای از حمایــت مســتقیم از خانوارهــا، قــرار 
ــای  ــی و ارتق ــای اجتماع ــترش بیمه ه ــرف گس ــود ص ب
ــه مســکن و  ــن هزین ــه تامی ــه و کمــک ب ســالمت جامع

ــر آن شــود. نظای
ــا،  ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــی قان ــده اصل ــع ای در واق
کاهــش اتــالف منابــع انــرژی و بهبــود تخصیــص منابــع 
مالــی در اقتصــاد بــود و در آن چارچــوب، پرداخــت یارانــه 
ــار و  بــه خانوارهــا صرفــًا یــک الحاقیــه بــرای جبــران آث
ــی  ــن چارچوب ــود. چنی ــی آن اصالحــات ب عــوارض مقطع
می توانســت زمینــه اصــالح تخصیــص نــاکارای منابــع را 
فراهــم ســازد و کســری بودجــه دولــت را کاهــش دهــد و 
بهــره وری انــرژی و ســایر منابــع تولیــد را در کل اقتصــاد 

افزایــش دهــد.
ــرار  ــه ق ــتی ک ــاد و سیاس ــری افت ــاق دیگ ــل، اتف در عم
ــص  ــود تخصی ــی و بهب ــش کارای ــه افزای ــر ب ــود منج ب
منابــع در اقتصــاد شــود، بــه تدریــج تبدیــل بــه سیاســت 
ــه  ــد. ب ــردم ش ــن م ــدی بی ــه نق ــدف یاران ــع بی ه توزی
ــالح  ــرژی و اص ــازار ان ــالح ب ــم از اص ــت ده ــرور دول م
سیاســت های حمایتــی فاصلــه گرفــت و در مقابــل از 
محــل منابــع عمومــی کشــور، ماهانــه اقــدام بــه پرداخــت 

ــرد. ــا ک ــن خانواره ــع آن بی ــدی و توزی ــه نق یاران
ــد و  ــالح نش ــرژی اص ــازار ان ــد ب ــاختار ناکارآم ــا س نه تنه
برنامه هایــی ماننــد گســترش بیمه هــای اجتماعــی و 
ــه  ــه، کمــک ب ــای ســالمت جامع ــی، ارتق ــات درمان خدم
ــاد  ــکن و ایج ــازی مس ــکن، مقاوم س ــه مس ــن هزین تامی
ــود،  ــده ب ــی ش ــور پیش بین ــون مذک ــه در قان ــتغال، ک اش
بــه شــیوه ای موثــر اجــرا نشــد، بلکــه یــک تعهــد مالــی 
ســنگین تحــت عنــوان پرداخــت یارانــه نقــدی بــر بودجــه 
ــه  ــت یازدهــم ب ــه دول ــل شــد و ب عمومــی کشــور تحمی

ــید. ارث رس
دولــت یازدهــم و دوازدهــم نیــز، شــیوه و سیاســت دولــت 
قبــل را ادامــه داد و عزمــی بــرای اصالحــات اساســی در 
ــی  ــت های حمایت ــاختار سیاس ــالح س ــرژی و اص ــازار ان ب
نشــان نــداد. البتــه ایــن در شــرایطی اســت کــه مقامــات 
ــا  ــاد ه ــی نه ــس و برخ ــه مجل ــد ک ــل معتقدن ــت قب دول
ــا  ــه آن ه ــدی را ب ــون هدفمن ــل قان ــرای کام ــازه اج اچ

نــداده انــد.
ــح اصــالح  ــا از راه صحی ــته، دولت ه ــه گذش ــک ده در ی
ــع  ــه توزی ــه بی راه ــع، ب ــص کارای مناب ــا و تخصی بازاره
مســتقیم منابــع عمومــی بیــن شــهروندان منحرف شــدند. 
برنامــه پرداخــت یارانــه نقــدی، کــه قــرار بــود مکمــل و 
اصــالح  ماننــد  اساســی  سیاســت های  جبران کننــده 
ــی  ــت های حمایت ــردن سیاس ــد ک ــرژی و هدفمن ــازار ان ب
دولــت باشــد، خــود بــه یــک ابــزار سیاســی بــرای کســب 

ــد. ــل ش ــا تبدی ــت دولت ه محبوبی

نقدی بر همایش فرصت های سرمایه گذاری در کرمانشاه

از جعفر آباد تا سعادت آباد

اتفاق کرمانشاه بررسی می کند

یارانه در سال 98

فعال رسانه

حامد  دمیاد

مریم  کارگر
روزنامه نگار

طارق کعب
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
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کرمانشـاه چهـار فصـل

  

خاستگاه هاي  از  یکي  همیشه  کرمانشاه  استان 
و  بوده  ایران  تاریخ  در  موثر  مراکز  و  تمدني  
کرمانشاه  استان  وارد  که  همدان  از  هست. 
مي شوي ابتدا باید معبد آناهیتا را ببیني معبدي 
و  اشکانیان  یادگار  که  سنگي  ستون هاي  با 
ساسایان است و بعد تپه باستاني گودین تپه را. 
با شهري  آناهیتا هستي که  هنوز مبهوت معبد 
شهر  صوفیان،  شهر  مي شوي .  روبرو  مشجر 
صحنه . درخت هاي سر به فلک کشیده و خنکاي 

نسیم که از البه الي درختان وجودت را نوازش 
مي کند. پس از تفرجي دلچسب در، دربند صحنه 
تنها چند کیلومتري اگر به طرف کرمانشاه بیایي 
مسیر  فلش  با  که  مي بیند  را  تابلویي  چشمت 
حتما  مي دهد .  نشان  به سمت هرسین  را  فرعي 
باید سري به گوردخمه هاي اسحاق وند بزني تا 
بتواني تاریخ پارینه سنگي را درک کني . باز هم 
به مسیر اصلي بازمي گردي پشت سرت صحنه 
و روبرویت کوه بیستون است که از پس هزاره ها 

هنوز استوار ایستاده .
را  ساله   2500 قدمت  به  تاریخي  سینه اش  در 
هنوز  و  است  کشیده  آغوش  در  مادري  چون 
صداي تیشه فرهاد مي آید و عشقي شیرین در 
به طرف سنقر بروي  اگر  بیستون موج مي زند. 

به محوطه تاریخي دینور مي رسي که خاستگاه 
برخي  حتي  بوده  بسیاري  تارخ دانان  و  فالسفه 
آیین ها  برخي  زادگاه  را  دینور  تاریخ نگاران 
آفتابگردان ها- شهر  به  دینور  از  بعد  مي دانند. 

حاال  سنقري  تخمه  شهرت  مي رسي   سنقر- 
جهاني شده است.

مسیر را که برگردي و از کنار بیستون بگذري در 
بیستون در دل کالنشهر  فاصله 17 کیلومتري 
قرار  طاق بستان  به فرد  منحصر  اثر  کرمانشاه 
دارد. طاق هایي از سنگ در دل کوه )تاق و سان( 
اگر  تاریخي اش  ابنیه هاي  تمام  و  کرمانشاه  از 
وارد  یا  مي رسي  راهي  دو  یک  به  کندي!  دل 
با مردماني چون عسل مي شوي  اورامانات زیبا 
و روانسر و جوانرود و پاوه و ثالث را باید ببیني .

یادر در بزرگراه کربال گام به گام پیش مي روي 
دل ها)کربال(  کعبه  به  نقطه  نزدیک ترین  به  تا 

مي رسي.  
در  البته  است.  مرزي  صفر  نقطه  خسروي  مرز 
یادمان  ماهیدشت ،  کاروان سراي  مسیر  این 
مرصاد ، شهر چاقوهاي دست ساز کرند- و شهر 
سیب گهواره- و پاتاق و سرپل و شهر شیریِن 
خالصه  مي بیني .  را  چهارقاپي  و  قصر شیرین 
از تاریخ  اینکه کرمانشاه هر نقطه اش گوشه اي 
را در سینه دارد . در کرمانشاه چهار فصل سال را 
به یکباره مي بیني.این استان چهارفصل، نیازمند 
توجه و نگاه مدیراني است که باید مبهوت این 
تمام  به جاي  که  نگذارند  و  شوند  زیبایي  همه 

فصل ها خزان بر آن سایه افکند.

ما بدبخت ترین مردم جهانیم به حضرت عباس!

ــوا  ــهر جن ــردم ش ــه م ــش ک ــاه پی 1- چندم
ایتالیــا در حــال بازگشــت از ســرکار بــه خانــه 
ــای  ــین ه ــاال در ماش ــد و احتم ــان بودن هایش
ــد  ــوش میدادن ــیقی گ ــان موس ــا فیاتش عمدت
ــرد و  ــزش ک ــدی ری ــک بلن ــراز ی ــر ف ــی ب پل
ــان  ــین هایش ــام سرنش ــا تم ــین ب ــا ماش دهه
ســقوط کردنــد و الفاتحه)نمــی دانــم مســیحی 
ــک  ــد(... نزدی ــا بجــای فاتحــه چــه میگوین ه
ــوع  ــه یــک ســال پیــش نزدیکــی هــای طل ب
آفتــاب بــرج مســکونی گرنفــل در غــرب 
ــر  ــرار اکث ــم ف ــت و علیرغ ــش گرف ــدن آت لن
ــر از ســاکنین در  ســاکنان بیــش از هشــتاد نف
ــد و از بعضی شــان هــم  ــش ســوختند، مردن آت
اثــری بجــا نمانــد... در نوامبــری کــه گذشــت 
بیــش از ٦٦00 کیلومتــر مربــع از جنــگل هــای 
کالیفرنیــا آمریــکا در آتــش ســوخت و چیــزی 
نزدیــک بــه نــود نفــر از مــردم و آتــش نشــانان 
ــی  ــاهد یک ــان ش ــا جه ــوزاند ت ــود س را در خ

از بزرگتریــن آتــش ســوزی هــای معاصــر 
ــه دارد( ــت ادام ــا بینهای ــطر ت ــد...)این س باش

ایــد،  کــرده  فــرض  اشــتباه  نخیــر!   -2
هیچکــدام از اینهــا نــه باعــث فروخــوردن 
بغــض هــای گلویمــان نســبت بــه چــپ 
کــردن اتوبــوس دانشــگاه و نــه آتــش گرفتــن 
ــتان نمیشــود...  ــتان و بلوچس ــه در سیس مدرس
حتــی فراتــر از ایــن، هیــچ مصیبتــی بــا 
میلیــون هــا قربانــی در هرکجــای جهــان هــم 
نبایــد مانــع از محاکمــه و برخــورد بــا مســببان 
ضمنــی ایــن حــوادث و پیگیــری بــرای عــدم 
تکرارشــان شــود... صدالبتــه و هــزار افســوس 
ــا و  ــدن ه ــرض ش ــبه معت ــک ش ــن ی ــه ای ک
ــت از  ــای مل ــدن ه ــناس ش ــم روزه کارش نی
ــدی  ــوار بع ــه ناگ ــا حادث ــد ت ــه بع ــک هفت ی

ــود! ــوش میش فرام
ــد! کاریشــان نمیشــود  ــخ، تلخن 3- حــوادث تل
کــرد، هــزار ســال هــم بگــذرد بــا دیــدن فیلــم 
ــزد و  ــاید نری ــا ش ــم ت ــدا میگویی پالســکو یاخ
ــه  آتش نشــان هایــش  ســریعتر مــکان را تخلی
کننــد... یــا بــا دیــدن تصاویــر زلزلــه بــم همــه 
ــن  ــاید زمی ــا ش ــم ت ــم میبری ــران را اس پیامب
ــال  ــب ب ــا خ ــردد، ام ــش بازگ ــت قبل ــه حال ب

همیــن اســت، ایــران 
نــدارد،  آمریــکا  و  
ــه  ــم ک ــد بپذیری بای
ــدر هــم تــالش  هرق
کنیــم بــاز بالیــی 
ــد...  ــی آی ــرمان م س
ــن  ــت تری ــا بدبخ م
جهــان  مــردم 
نیســتیم، خوشــبخت 
هــم  ترینشــان 
ایــران  نیســتیم، 
هــم یــک کشــور 
اســت بــا انبوهــی 
معضــل و معایــب، 
بایــد درســتش کــرد، 
امــا نبایــد زیــادی 

ــس از  ــا هــم پ ــه ب ــد هم ــرد... بای بزرگــش ک
هربــال و مصیبــت ناراحــت شــویم، مســببانش 
را بــه محاکمــه بکشــانیم و بــرای عــدم 
ــال  ــب خی ــا خ ــیم ام ــاره بیاندیش ــرارش چ تک
برمــان نــدارد کــه همــه مصیبــت هــا لوکیشــن 
ــا  ــد... آنه ــرده ان ــظ ک ــط حف ــا را فق ــاک م خ
ــاب مذهــب لنــگ زدن هایمــان را  ــا نق کــه ب

ــا آنهــا کــه  ــد میزننــد ب ــر الهــی پیون ــه تقدی ب
بــا شــکلک اپوزوســیون لرزیــدن زمیــن را هــم 
ــد  ــط میدهن ــه هــای نمــاز جمعــه رب ــه خطب ب
ــرون  ــر دو در بی ــد، ه ــی ان ــک قیچ ــه ی دولب
ــد  ــی رزرو میکنن ــی وی آی پ ــا صندل ــود بالی گ
تــا بگوینــد حســاب مــا از مشــکالت جداســت!

پیراهــِن درســتی بــرای عروســی اش نداشــت. 
ــدرت دارد  ــد: »پ ــه زده! گفتن ــه اش وصل هم
آورد«.  مــی  نــو  عروســِی  لبــاس  برایــت 
چشــماِن زیبایــش برقــی زد و نفــس عمیقــی 

ــید. کش
بهتریــن عروســِی دنیــا! عروســِی بهتریــِن 
دنیــا! چیــزی بــه آن شــب نمانــده بــود. لبــاس 
نــو را پوشــید و امتحانــی کــرد! چقــدر برازنــده 

ــا! و زیب
لَختــی از اّوِل شــب، کلــوِن دِر خانــه بــه صــدا 
ــی از  ــت. گدای ــت در رف ــودش پش ــد. خ درآم
ــی گفــت: »ســالم  ــا صــدای لرزان پشــت در ب
ــز  ــدارم و چی ــی ن ــه! زحمت ــن خان ــر اهــل ای ب
زیــادی نمــی خواهــم! مگــر اگــر باشــد؛ لبــاِس 

ــه ای!« کهن
ــه  ــاس کهن ــاِد لب ــدا، ی ــنیدِن صــدای گ ــا ش ب
اش افتــاد. فــوری بــه اتــاق رفــت تــا بیــاورد. 

ــاِد ایــن آیــه افتــاد: کــه ی
ــون:  ــا تحّب ــی ُتنفقــوا مّم ــّر حّت ــوا البِ ــن تَنال »ل
هرگــز بــه خــوش بختــی نخواهیــد رســید تــا 
آن چــه کــه دوســت داریــد را انفــاق کنیــد!«

آن لحظــه، چــه چیــزی برایــش عزیزتــر بــود؟! 

نگاهــی بــه لبــاس عــروِس زیبایــش کــرد کــه 
ــه آن  ــود و نگاهــی هــم ب ــر لطیــف ب مثــل اب
پیراهــن وصلــه زده! و نگاهــی بــه آســمان کــه 

چقــدر ســتاره داشــت.
تصمیــم گرفــت لبــاس نــو را بــه فقیــر 
ــی اش را!  ــا عروس ــپید تنه ــاس س ــد! لب بده
ــن  ــم تری ــر »عظی ــه دخت ــگار ک ــه ان ــگار ن ان
ــه  ــگار ک ــه ان ــگار ن ــت! ان ــی« اس ــر اله پیامب
ــد!  آِب وضــوی پــدرش را بــه تبــّرک مــی برن
انــگار نــه انــگار کــه »فاطمــه« اســت! »قائمــه 

ــی«! ــرش اله ع
آن شــب بــه گمانــم تمــام آســمان، بــه شــوِق 
عظمــت او گریــه کردنــد؛ وقتــی در دســتاِن آن 
ــه  ــد ک ــاِس عروســی را دیدن ــرِق لب ــدا«، ب »گ

بــا شــوِق تمــام مــی بُــرد!
ــرت فاطمــه«  ــد و »حض ــی ش ــب عروس ش
ــان  ــا هم ــت ت ــاق رف ــه ات محکــم و اســتوار ب
پیراهــِن همیشــگی را بپوشــد و بــه میــان 
زنــاِن شــمع بــه دســت بیایــد. شــمع هایشــان 
ــر از  ــت. پ ــمان نداش ــای آس ــتاره ه ــم از س ک

ــز. ــز ری ــای ری نوره
و همه شان منتظر.

پیامبــر در خلــوت، از فاطمــه پرســید: »فاطمــه 
ــرده ای؟«  ــن نک ــر ت ــو ب ــاس ن ــرا لب ــان چ ج
ــن  ــود و م ــده ب ــت در آم ــی پش ــت: »گدائ گف
ــا رســول اهلل!« فرمــود:  ــادم ی ــه افت ــاد آن آی ی
ــاس،  ــتِن لب ــه داش ــت وصل ــه قیم ــی ب »حت
ــه  ــوهرت؟!« فاطم ــا ش ــس ب ــن روِز اُن در اولی
ــود. ــزی نفرم ــر هــم چی ــت! پیامب ــزی نگف چی

در آن میــان، از همــه بــی طاقــت تــر؛ جبرائیل 
بــود کــه به همــراه لباســی از »ُســنُدس ســبز« 
ــو  ــر ت ــدا ب ــالم خ ــد و آواز داد: »س ــرود آم ف
ــه  ــه ک ــر فاطم ــت و ســالم ب ــر رحم ای پیامب
خدایــم دســتور داده بــه او ســالم کنــم! و ایــن 

ــه او بدهــم.« ــاس عروســی را ب لب
کــه  ای  خنــده  همــان  خندیــد.  پیامبــر 
همراهــش، حســرت دیــدِن دنــدان هــا را یــک 
ــاس  ــی گذاشــت. آن لب ــه دل همــه م عمــر ب
ســبز را در میــان عبــای مبارکــش پنهــان کــرد 
و چراغکــی روشــن فرمــود و بــه ســمت زنــان 
رفــت. زنــان، ایمــاِن آن چنانــی بــه حضرتــش 
نداشــتند! جبرائیــل کــه از خــود بــی خود شــده 
ــار  ــر کن ــای پیامب ــی زد. عب ــال محکم ــود؛ ب ب
رفــت و نــور آن لبــاس بهشــتی تمــام عالــم را 

ــاِن »یوســف دیــده« بلنــد  گرفــت. صــدای زن
شــد کــه: »أشــهد أن ال الــه ااّل الٍ لــه و أنـّـک 

ــول اهلل«. رس
بعــد هــم، شــمع هــا از دســت هــا افتــاد. وقتــی 
ــس شــد  ــاس، وارد مجل ــر، در آن لب ــاِه پیامب م
ــوری  ــه ن ــر، ن ــای دور و ب ــتاره ه ــرای س و ب

گذاشــت نــه چشــمکی!

دامن گل دار

درخت های کذایی!

ــاال  ــا حـ ــزرگ تـ ــا بـ ــیدم: بابـ ــم پرسـ ــادر بزرگـ از مـ
ــده؟ ــرات گل خریـ بـ

گفـــت: نـــه، ولـــی تمـــام دامـــن هایـــی کـــه بـــرام 
ــوده...!!! ــدار بـ ــده، گلـ خریـ

ـــار  ـــه انتظ ـــت، ن ـــه هس ـــردن آنچ ـــی درک ک ـــق یعن عش
ـــت.... ـــه نیس آنچ

ــت  ــان درخـ ــارد تومـ ــش میلیـ ــش از شـ ــال بیـ امسـ
ـــت! ـــروش رف ـــه ف ـــران ب ـــمس در ته ـــای کاج کریس ه

تهـــران  در  تنهـــا  کاج  درخـــت   1800 تعـــداد 
فروختـــه شـــد کـــه قیمـــت هـــر درخـــت یـــک 
ــت! ــده اسـ ــرآورد شـ ــان بـ ــون تومـ ــج میلیـ ــا پنـ تـ

نمیدانیـــم پـــول پســـته شـــب یلـــدا و درخـــت 
کریســـمس را هـــم می شـــود بـــه فقـــرا داد یـــا 
فقـــط خـــرج قیمـــه نـــذری را بایـــد بهشـــان بدیـــم؟

پـــی نوشـــت: ســـاز و کار ســـرمایه داری بـــه ایـــن صـــورت 
اســـت کـــه ابتـــدا نیازهـــای کاذب در جامعـــه ایجـــاد 
ــی  ــانه، محصولـ ــک رسـ ــا کمـ ــپس بـ ــد و سـ می کنـ
بـــرای پاســـخ بـــه آن نیـــاز وارد بـــازار می کنـــد.

تنهـــا  انفـــاق  از  هـــدف  اســـالم،  مکتـــب  در 
فقرزدایـــی نیســـت، بلکـــه رشـــد انفـــاق کننـــده 
نیـــز مطـــرح اســـت. دل کنـــدن از محبوب هـــای 
ــن  ــخاوت، از مهم تریـ ــدن روح سـ ــی وشکوفاشـ خیالـ
اســـت. کننـــده  انفـــاق  بـــرای  انفـــاق  آثـــار 

هدف از انفاق تنها فقرزدايى نيست!

در خطــر  نــود درصــد مســئولین  امنیــت 
نیســت؛احتیاجی بــه محافــظ و تشــریفات 
اســت.  در خطــر  اســالم  امنیــت  ندارنــد؛ 
وی آی پــی نشــینی ها در سراســر کشــور مضــر 
ــرای  ــت. ب ــالمی اس ــوری اس ــال جمه ــه ح ب
ــد  ــالمی چن ــوری اس ــت جمه ــاع از حیثی دف
ــر  ــوق نجومی بگی ــد و حق ــئول دزد و فاس مس
را بــه صــف اّول بیاوریــد و مثــل امیرالمؤمنیــن 
ــه  ــه چگون ــد نمازجمع ــا ببینی ــد ت ــالق بزنی ش
ــت آن  ــم جمعی ــود و ه ــر می ش ــم جوان ت ه

ــر.  هزاربراب

قربانــی  کــه  کارگــری  گذاشــت  نبایــد 
اقتصــاد برجامــی شــده، بی جــواب بمانــد. 
ــی  ــر محروم ــار کارگ ــد در کن ــه بای امام جمع
ــی  ــا قربان ــی ی ــاد برجام ــی اقتص ــه قربان ک
خصوصی ســازی های بی حســاب و کتــاب و 
ــه ای  ــچ امام جمع ــتد. هی ــد بایس ــارت ش بی نظ
ــاد  ــه در اقتص ــری ک ــه کارگ ــدارد ب ــق ن ح
ــواده اش  ــت و خان ــده اس ــکار ش ــی بی برجام
ــأله  ــت در مس ــط حکوم ــارت غل ــر نظ به خاط
خصوصی ســازی گرســنه مانــده اســت بگویــد 
این هــا بــه نمازجمعــه چــه ربطــی دارد برویــد 

ــان را بزنیــد؛ ربــط دارد  جاهــای دیگــر حرف ت
ــت. ــط اس ــن رب ــا! عی آق

مدیرانــی کــه دروغ گفتنــد و وعــده دروغ 
دادنــد و امیدهــای دروغ و ترس هــای دروغ در 
دل ملّــت پروراندنــد، نــه صداقــت داشــتند نــه 
شــفافیت و نــه مســئولیت پذیری بایــد در ایــن 
ــورد خطــاب  ــه صراحــت م ــدس ب ــل مق محف
ــر  ــد. نهضــت ام ــرار بگیرن و نهــی از منکــر ق
ــر را ســرکوب  ــی از منک ــروف و نه ــه مع بـــ

ــد. نکنی

حسن رحیم پور ازغدی

 عضو شورای عالی انقالب 
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دقت های خانوادگی

ـــه  ـــدرم ب ـــا پ ـــن ب ـــه م ـــود ک ـــاده ب ـــاق افت ـــا اتف باره
ــت؛  ــم کار داشـ ــح قـ ــون صبـ ــم، چـ ــم می رفتیـ قـ

باهـــم می رفتیـــم. 
نمی خـــورد،  ناهـــار  بیـــرون  هیچ وقـــت  پـــدرم 
گرســـنه می ماندیـــم تـــا بـــه تهـــران برگردیـــم. 
مـــن می گفتـــم پـــدر، اینجـــا چلوکبابـــی اســـت، 
یـــک ناهـــاری، آبگوشـــتی بخوریـــم. می گفتنـــد: 

»مادرتـــان در خانـــه تنهاســـت.
ـــه  ـــش در خان ـــه خانم ـــت ک ـــعادتمند نیس ـــرد س  آن م
ـــط  ـــورد.« فق ـــذا بخ ـــرون غ ـــودش بی ـــد و خ ـــا بمان تنه
ــه  ــالی کـ ــت وچند سـ ــن بیسـ ــول ایـ ــار در طـ یک بـ
ـــاد و  ـــاق افت ـــن اتف ـــردم ای ـــی ک ـــدرم زندگ ـــا پ ـــن ب م
ـــاگرد اول  ـــگاه ش ـــن در دانش ـــه م ـــود ک ـــی ب آن موقع

ـــودم...  ـــده ب ش
می گفتـــم: خـــوب پـــدر ناهـــار بخوریـــم و برگردیـــم، 
»مـــروت  می گفـــت:  و  نمی کـــرد  قبـــول  ولـــی 
نیســـت کـــه مـــادرت تنهـــا در خانـــه باشـــد و مـــن 
بیـــرون خـــوش بگذرانـــم.« و این جـــور زندگی شـــان 

بـــا همدیگـــر گـــرم بـــود.
آیت اهلل شهید حسین غفاری

ـــاب  ـــه در انتخ ـــت و توج ـــن، دق ـــق جنی ـــق ح از مصادی
زمـــان و مـــکان مناســـب بـــرای مجامعـــت جنســـی 
ـــالل  ـــه ح ـــاد نطف ـــزایی، در انعق ـــر بس ـــه تأثی ـــت ک اس

دارد!
جامعـــه ای کـــه نمی توانـــد متخصـــص در زمینـــه 
ـــردن  ـــه هزینه ک ـــوم ب ـــد، محک ـــن بپروران ـــت جنی تربی
ــی، وزارت  ــروی انتظامـ ــرو در نیـ ــت نیـ ــرای تربیـ بـ
ـــدر  ـــم از پ ـــه اع ـــت؛ هم ـــه اس ـــوه قضائی ـــت و ق بهداش
ـــن  ـــق جنی ـــورد ح ـــت و... در م ـــه، حکوم ـــادر، جامع و م

ــند! ــخ گو باشـ ــد پاسـ بایـ
ــدرن،  ــت مـ ــالف حکومـ ــر خـ ــی بـ ــت دینـ حکومـ
ـــد  ـــل تول ـــا قب ـــه م ـــه مرحل ـــی ب ـــؤولیت جواب گوی مس
ـــاس،  ـــن اس ـــر ای ـــده دارد؛ ب ـــد را برعه ـــد تول ـــا بع ـــا م ت
ـــه و  ـــاد نطف ـــش از انعق ـــه ی پی ـــد از مرحل ـــت بای حکوم
ـــان  ـــک انس ـــرگ ی ـــد از م ـــا بع ـــن ت ـــکل گیری جنی ش

ـــود. ـــل ش ـــی، متکف ـــالل زادگ ـــه ح را در پروس

ــر  ــه خاطـ ــور بـ ــا در کشـ ــادی مـ ــکالت اقتصـ مشـ
عـــدم مدیریـــت و برنامه ریـــزی صحیـــح مســـئوالن 
ـــد  ـــاب کنن ـــی را انتخ ـــئول خوب ـــردم مس ـــر م ـــت، اگ اس

ــود.  ــل می شـ ــادی حـ ــکالت اقتصـ مشـ
افـــراد نفـــوذی مـــردم کشـــور را فقیـــر می کننـــد تـــا 
ــام  ــد؛ امـ ــاد کننـ ــدی را ایجـ ــای بعـ ــه فتنه هـ زمینـ
ـــر  ـــه اگ ـــد ک ـــوده بودن ـــود فرم ـــخنرانی خ ـــل در س راح
بـــاب مذاکـــره بـــا آمریکایی هـــا را شـــروع کنیـــم راه 

نفوذی هـــا نیـــز بـــه کشـــور گشـــوده خواهـــد شـــد.
ـــه  ـــرات روحی ـــا و مذاک ـــم ه ـــوع تحری ـــی در موض برخ
ـــا  ـــتند و ب ـــار گذاش ـــش را کن ـــه خوی ـــی و عاقالن انقالب
ــا  ــی هـ ــه آمریکایـ ــط بـ ــازش کارانه فقـ ــه سـ روحیـ
بـــاج دادنـــد مـــا اگـــر محکـــم در مقابـــل دشـــمن 
ـــرد  ـــد ک ـــینی خواهن ـــب نش ـــا عق ـــا یقین ـــتیم آن ه بایس

حجت االسالم پناهیان:
نفوذی ها مردم را فقیر می کنند

 تا زمینه فتنه های بعدی را ایجاد کنند

حق جنین

در رسای بانوی دو عالم حضرت زهرا)سالم هللا علیها( 

پیراهِن درستی برای عروسی اش نداشت

جرعه ای معرفتجرعه ای معرفت

فعال رسانه

رسول صفری

فعال رسانه

فرامرزی
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هــر چنــد وقــت یــک بــار در رســانه ها شــاهد 
اخبــاری مبنــی بــر فــوت یــا بســتری جوانــان 
میهــن عزیزمــان بــه علــت مصــرف داروهــای 
ــای روان  ــرص ه ــی و ق ــا تقلب ــاز ی ــر مج غی
گــردان هســتیم. متاســفانه، دیــر زمانــی اســت 
ــبکه  ــواره ای و ش ــای ماه ــبکه ه ــه در ش ک
هــای اجتماعــی ویــا حتــی در بازارهــای آزاد، 
ســالن هــای ورزشــی، ســالن هــای آرایشــی 
و جدیــدا شــاهد فــروش داروهــای تقلبــی در 
ــامل  ــا ش ــن داروه ــتیم؛ ای ــا هس ــاری ه عط
ــی،  ــای غذای ــل ه ــتی، مکم ــی بهداش آرایش
داروهــای چاقــی یــا الغــری و متاســفانه 
ــا  ــض ه ــرای مری ــه ب ــی ک ــا داروهای بعض
ــه  ــز مــی شــود کــه جــان بیمــاران را ب تجوی

ــدازد. خطــر مــی ان
ــر  ــا عــالوه ب ــن داروه ــه ای ــرای تهی ــردم ب م
پرداخــت هزینــه هــای گــزاف، ســالمتی خــود 
ــل  ــه قاب ــد. نکت ــی گزارن ــراج م ــه ح ــز ب را نی
توجــه اینجاســت کــه بــه علــت عــدم نظــارت 
ــا و  ــن داروه ــئوالن، ای ــی از مس ــی برخ کاف
مکمــل هــای غذایــی از مرزهــای قانونــی وارد 
ــل  ــم در داخ ــی ه ــود و بعض ــی ش ــور م کش
ــر  ــتی و غی ــر بهداش ــورت غی ــه ص ــور ب کش
قانونــی تولیــد مــی شــود. امــا مشــکل دیگــر 
نحــوه پخــش و رســاندن ایــن داروهــای 

غیــر مجــاز بــه دســت مــردم اســت کــه بــه 
ــرد؛  ــی گی ــورت م ــف ص ــای مختل روش ه
ــای  ــل ه ــا و مکم ــال: داروه ــوان مث ــه عن ب
ورزشــی در فروشــگاه هــای غیــر مجــاز، 
ــای  ــگاه ه ــروزا و باش ــای نی ــروش داروه ف
ورزشــی عرضــه مــی شــود کــه حتــی بعضــی 
هــا پروانــه کســب هــم ندارنــد و محــل نحــوه 
ــه دســت مــردم مــی  ــی کــه ب ــه داروهای تهی
ــوم اســت، برخــی از داروهــای  ــا معل ــد ن دهن
چاقــی و الغــری غیــر مجــاز هــم در عطــاری 
ــد  ــوه تولی ــد و نح ــی رس ــروش م ــه ف ــا ب ه
ایــن داروهــا نامعلــوم اســت و حتــی در برخــی 
از ایــن داروهــا از مــواد مخــدر اســتفاده مــی 
ــی  ــی از داروهای ــش عظیم ــی بخ ــود! وحت ش
کــه بیمــاران از طریــق داروخانــه هــای 
ــد  ــی کنن ــه م ــهر تهی ــطح ش ــر در س نامعتب
تقلبــی هســتند، ای کاش اصــل ایــن داروهــا 
بــه دســت مــردم مــی رســید و کمتــر شــاهد 
ــه خاطــر داروهــای تقلبــی  مــرگ بیمــاران، ب

ــیم. ــور باش در کش
فــروش برخــی از داروهــای روانگــردان ماننــد 
متــادون و ترامــادول در ســطح شــهر توســط 
ــی  ــای عموم ــکان ه ــف و در م ــراد مختل اف
بــرای خــود معظلــی اســت و قربانــی آن 
ــتند.  ــان هس ــی نوجوان ــان و حت ــا جوان بعض
ــای  ــکان ه ــا و م ــگاه ه ــروش در فروش از ف
عمومــی بگذریــم بــه فــروش در شــبکه هــای 
اجتماعــی مــی رســیم کــه یکــی از مشــکالت 
جامعــه اســت و هیــچ کنترلــی بــر روی ایــن 

شــبکه هــا نیســت و از همــه جالــب تــر ایــن 
ــای  ــبکه ه ــق ش ــردم از طری ــه م ــت ک اس
ــد و  ــی دهن ــفارش م ــا را س ــی داروه اجتماع
توســط پســتچی تحویــل مــی گیرنــد، یعنــی 
ــی  ــا حت ــر مجــاز ی ــای غی ــی داروه ــه راحت ب
ــی  ــا م ــهر جابج ــطح ش ــدر در س ــواد مخ م
ــر روی آن نیســت!  ــی ب ــچ نظارت شــوند و هی
خوشــبختانه بایــد گفــت کــه بــا تــالش هــای 
شــبانه روزی نیــروی انتظامــی و پلیــس مــواد 
ــر  ــی ب ــی مبن ــاهد خبرهای ــه ش ــدر، روزان مخ
کشــف و انهــدام ایــن داروهــای غیــر مجــاز و 
مــواد مخــدری هســتیم کــه قــرار بــود جــان 

ــدازد. ــی ان ــه خطــر ب مــردم را ب
بــه عنــوان راهــکار مــی تــوان عرض کــرد که 

اگــر نظــارت بــر روی مرزهــا و ســطح شــهرها 
ــای  ــه البراتوآره ــه طــوری ک بیشــتر شــود ب
ــت مــی  ــی کــه در دل شــهرها فعالی غیرقانون
ــای آن  ــت ه ــوند و از فعالی ــف ش ــد کش کنن
هــا جلــو گیــری شــود کــه دیگــر شــاهد ورود 
و تولیــد ایــن دزدان ســالمتی در کشــور و یــا 
حتــی اســتان کرمانشــاه نباشــیم و امــا بازهــم 
مســئله اشــتغال زایــی، اگــر در اســتان شــغل 
ایجــاد شــود دیگــر هیــچ کــس بــرای بدســت 
آوردن روزی ســالمتی دیگــران بــه خطــر نمی 
انــدازد. انشــااهلل کــه دیگــر شــاهد بــه خطــر 
افتــادن ســالمتی همشــریان عزیــز بــه خاطــر 

داروهــای غیــر مجــاز نباشــیم.

دسترسی آسان جوانان کرمانشاهی به دارو های غیرمجاز و قرص های روانگردان

باالخــره پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان، شــهر 
کرمانشــاه شــهردارش را شــناخت و ســعید طلوعــی 
ــهر  ــددار ش ــت و کلی ــل گرف ــهر را تحوی ــد ش کلی
شــد. بایــد دیــد کــه شــب ســیاه شــهرداری، طلــوع 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــد دی ــود خواه ــه خ خورشــید را ب
معارفــه ی شــهردار، حواشــی فراوانــی را در پــی 
ــاالر شــهرداری،  ــت ت ــر ظرفی ــا 3 براب داشــت. تقریب
ــث  ــن باع ــود و ای ــرده ب ــدا ک ــور پی ــت حض جمعی
ــم  ــزاری مراس ــن برگ ــی در حی ــی نظم ــام و ب ازدح
گردیــده بــود. تــالوت قــرآن و اجــرای برنامــه توســط 
ــن  ــب ای ــکات عجی ــز از ن ــران نی ــخص، از ته دو ش

ــود. ــس ب مجل
ســخنرانی تنــد رئیــس شــورای شــهر کرمانشــاه همه 
ــتانداری،  ــه اس ــخنانش ب ــرد. او در س ــر ک را غافلگی
رســانه هــا و منتقــدان شــورا بــه شــدت انتقــاد کــرد. 
تیکــه ی رئیــس شــورا بــه اســتاندار، در مــورد انتخاب 
معاونینــش بــا دخالــت نماینــدگان مجلــس هــم خنده 
ی حضــار را بــه همــراه داشــت. حضــور نیافتــن آرش 
رضایــی شــهردار ســابق کرمانشــاه در مراســم تکریــم 
و معارفــه نیــز بــه نوعــی اعتــراض بــه بــی مهــری 

هــا بــه وی بــود.
ســعید طلوعــی شــهردار جدیــد کرمانشــاه از ابتــدای 
ــا  ــراه ب ــدت و کار، هم ــه وح ــه را ب ــخنانش هم س
ــم  ــه ی مه ــرد. نکت ــوت ک ــادی دع ــه ی جه روحی
ــاب  ــری در انتخ ــفارش پذی ــدم س ــخنان وی ع س
ــالم  ــی اع ــود. طلوع ــه اش ب ــر مجموع ــران زی مدی
کــرد کــه مــالک انتخــاب مدیــران شــهرداری 
ســوابق آنــان خواهــد بــود و بــا احــدی تعــارف نــدارد.

حــال بایــد دیــد کــه شــهردار کرمانشــاه تــوان 
ــورا  ــاء ش ــی از اعض ــادالت برخ ــن مع ــم ریخت به
ــر  ــه اکث ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــه ب را دارد؟ هم
مدیــران شــهرداری بــا البــی برخــی از اعضــا 
ــهرداری  ــد و هرش ــته ان ــت داش ــواره پس ــورا هم ش
کــه دســت بــه مهــره چینــی آنــان زده اســت، 
سرنوشــتی جــز اســتیضاح یــا اســتعفا نداشــته اســت.

ــش در مراســم  ــه های ــه گفت ــی، ب ــعید طلوع ــر س اگ
ــش،  ــاب مدیران ــتقالل در انتخ ــون اس ــه پیرام معارف
عمــل کنــد بــا احتســاب تجربیــات گذشــته و 
ــورائیان، وی  ــی ش ــای برخ ــدگاه ه ــناخت از دی ش
کمتــر از ٦ مــاه شــهردار خواهــد بــود چراکــه 
ــورد  ــران م ــر مدی ــت تغیی ــرده اس ــت ک ــه، ثاب تجرب
ــه  ــا برگ ــه امض ــهر، ب ــورای ش ــا ش ــت اعض حمای
ــه  ــب الیح ــدم تصوی ــا ع ــهردار ی ــتیضاح ش ی اس
ــم  ــورا خت ــن ش ــه صح ــهردار ب ــالی ش ــای ارس ه
ــتعفای  ــب اس ــم، موج ــن مه ــه همی ــردد ک ــی گ م
ــد. ــاه گردی ــبق کرمانش ــهردار اس ــی ش آرش رضای

امـروزه صنعـت گردشـگری ، یکی از منابـع مهم درآمد 
و در عیـن حـال از عوامـل موثـر در تبـادالت فرهنگی 
اسـت وحضور بازدیدکننـدگان در هر اسـتانی بر الگوی 
زندگـی افـراد بومی تأثیـر می گذارد و  بازدیـد کنندگان 
نیـز تحـت تأثیـر فرهنـگ اسـتان یـا شـهر میزبـان و 
ارزش هـای موجـود در آن قـرار می گیرنـد. ایـن صنعت 
می توانـد موجـب تغییرات اقتصادی و اجتماعی شـود؛ و 
از آن جـا کـه ایـن صنعت بـه ارائه خدمت متکی اسـت 
می توانـد موجـب افزایش اشـتغال و درآمد شـود. اثرات 
ایـن صنعـت در نواحی و مناطق مختلـف، فرق می کند. 
در گردشـگری عوامـل مختلفی هسـتند که مـی توانند  
موجـب تأمیـن رضایت مسـافران و گردشـگرانی شـود 
کـه بـا انگیزه هـای گوناگون به سـفر می رونـد و باعث 
مـی شـود  کـه برخـی از مکان ها)مقصـد مسـافر(  بـه 
شـهرت برسـند و یـا  شـهرت خـود را از دسـت بدهنـد 
.اسـتان هـای دارای جاذبه هـای گردشـگری بـه لحاظ 
جذابیت هـای طبیعـی، فرهنگـی، تمـدن کهـن و آثـار 
اسـتعداد و  دارنـد  اختیـار  در  باسـتانی و مذهبـی کـه 
توانایـی در خور توجهـی درجذب گردشـگران دارند که 
بـا سـرمایه گذاری مناسـب در ایـن صنعـت می تواننـد 
سـاالنه درآمـد هـای میلیونـی کسـب کننـد، از این رو 
صنعت گردشـگری در بسـیاری از اسـتان هـا به عنوان 
یـک منبـع درآمـد پایـدار محسـوب می شـود کـه ایـن 
امـر عـالوه بـر تأثیر مثبـت خود بـر اقتصاد اسـتان ها، 
بعنـوان یـک عامـل مهـم و موثـر اشـتغال زایی و رفـع 

محرومیـت به شـمار رود.
کرمانشـاه یکـی از مناطقی اسـت کـه دارای جاذبه های 
متنـوع گردشـگری در سـطح ملـی و منطقـه ای اسـت 
کـه می توانـد به عنوان یکـی از قطب های گردشـگری 
مطـرح گـردد. ایـن شـهر از لحـاظ تعـداد و تنـوع آثـار 
تاریخـی، فرهنگ و آداب و رسـوم اصیـل و جاذبه های 
طبیعـی فـراوان همچـون نگینـی در غرب می درخشـد. 
همچنیـن بخاطـر قدمـت و آثـار بجـا مانـده از دوران 
گذشـته و وجـود مناظـر زیبـای شـهری توانایـی جذب 
گردشـگران بسـیاری را دارد. اما در حال حاضر اسـتفاده 
مناسـبی از ایـن توان های گردشـگری منطقـه به عمل 
نمی آیـد و بسـیاری از جاذبه هـای طبیعـی و تاریخـی 
این شـهر بـه دلیل عدم معرفـی و تبلیغـات کافی برای 

بسـیاری از گردشـگران ناشـناخته مانده اسـت.
عیـد  تعطیـالت  بخصـوص  سـال  تعطیـل  ایـام  در   
نـوروز این شـهر پذیـرای حجـم باالیی از گردشـگران 
اسـت. ازدحـام جمعیـت گردشـگر در این موقـع از ایام 
سـال پیامدهـا و تأثیـرات مثبـت و منفـی اقتصـادی و 
بـه همـراه داشـته اسـت.که  را  اجتماعـی- فرهنگـی 
امیدواریـم بـا تـالش  و همـت  مسـئولین ذی ربـط 
نـوروز98 شـاهد تحوالتـی عمـده در ایـن صنعـت پـر 
درآمـد بـرای اسـتان مظلوم کرمانشـاه باشـیم نـه آنکه 
در روز تحویـل سـال شـاهد رنـگ کردن جـدول های 

طاقبسـتان باشـیم.

حواشی داغ معارفه ی
 شهردار کرمانشاه

یادداشت

در کالم والیت

یادداشت

حجت االسالم علیرضا پناهیان

راه رسـیدن بـه شـیرینی پایـدار، در زندگـی مشـترک 
ایـن نیسـت، کـه دنبال یک همسـر بـی عیب باشـیم. 
شـیرینی زندگـی بیـش از هرچیـز بـه نحـوه رفتـار آدم 
بسـتگی دارد، اگـر چـه پاسـخ خوبـی دریافـت نکنـد. 
دنبـال همسـر بـی عیـب گشـتن، خـودش یـک عیب 

اسـت. بزرگ 

همسر بی عیب!

جرعه ای معرفت

اجتماعی

کرمانشاه ، قطب گردشگری

فعال رسانه

علی  دهنوی

ــالب  ــی انق ــاد جهان ــت و ابع ــا ماهی 1- لطف
ســال 57 را تشــریح بفرماییــد؟

بــر  مبتنــی  ماهیتــی  اســالمی،  انقــالب 
ــوی دارد.  ــای معن ــی و ارزش ه ــه دین اندیش
ــام  ــدور پی ــای ص ــه معن ــالب ب ــروزی انق پی
و ارزش هــای آن و بــه حرکــت در آمــدن 
ــش در  ــی بخ ــای رهای ــزش ه ــی از خی موج
ــود،  ــوم ب ــان س ــالمی و جه ــورهای اس کش
پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران در ســال 
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــاق داخل ــک اتف ــط ی 57 فق
ــه  یــک رژیــم داخلــی  نبــود؛ بلکــه همان گون
ــی و  ــردان آمریکای ــت م ــیاری از دول ــه بس ک
اروپایــی در خاطــرات خــود از آن روزهــا تعبیــر 
ــان  ــدگاه آن ــالمی از دی ــالب اس ــد، انق کرده  ان
ــود.  ــان غــرب ب ــرای جه ــه ای ویرانگــر ب زلزل
ــردم  ــام م ــان ای ــالب در هم ــروزی انق ــا پی ب
لبنــان و فلســطین پیــروزی انقــالب ایــران را 
جشــن گرفتنــد و جهــاد خویــش را در شــکلی 
ــش  ــالمی و نق ــالب اس ــم از انق ــن و مله نوی
ــاز  ــرد آغ ــیم ک ــل ترس ــام راح ــه ام ــی ک راه
ــر،  ــالمی در مص ــای اس ــش ه ــد؛ جنب کردن
تونــس، الجزایــر، ســودان، بحریــن ،یمــن 

ــدند. ــا ش ــه و.... احی ــتان و ترکی ،عربس
و  پرچمــدار  امام  خمینــی)ره(  کــه  نهضتــی 
ــره  ــار از چه ــت غب ــود، توانس ــذار آن ب پایه گ
اســالم زدوده و ســیمای حقیقــی آن را پــس از 
14 قــرن بــه جهــان تشــنه عدالــت بنمایانــد؛ 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه انقــالب اســالمی 
ایــران در جهــان اســالم بــه عنــوان »انقــالب 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــی« ش امام  خمین
2- انقــالب ایــران چگونــه توانســت در فضای 

دو قطبــی جهــان پیروز شــود؟
ــه   پــس از جنــگ جهانــی دوم نظمــی ظالمان
بــر جهــان حکــم فرمــا بــود؛ مناطــق مختلــف 
و  شــرق  غالــب  قــدرت  دو  بیــن  جهــان 
غــرب تقســیم شــده بــود و ســازمان های 
ــم  ــن نظ ــان ای ــو نگهبان ــو و نات ــی ورش نظام
ناعادالنــه بودنــد؛ هیــچ حرکــت و تحولــی در 
جهــان ســوم خــارج از ایــن چارچــوب و بــدون 
وابســتگی بــه یکــی از دو قطــب حاکــم، 

امــکان موفقیــت نمی یافــت.
اینــک انقالبــی در جهــان معاصــر و در منطقــه 
امــن غربــی هــا پیــروز شــده بــود کــه شــعار 
ــود؛  ــی« ب ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــی آن »ن اصل
ــران  ــام در ای ــع  ام ــت وموض ــداف و نهض اه
مســتقیمًا بــا امپریالیســم آمریــکا درافتــاده بــود 
و شکســت را بــر او تحمیــل کــرده بــود؛ ایــن 
ــارزات  ــای مب ــت کمونیســت ها را در ادع واقعی
ــرد  ــع ســالح می ک ــان خل ضدامپریالیســتی ش
و بــرای نخســتین بــار در عصــر حاضــر، دیــن 
را بــه عنــوان عاملــی حرکــت زا در پهنــه 

ــاخت. ــرح می س ــا مط ــت ه ــارزات مل مب
ــوری  ــدگاری  جمه ــز مان ــان رم ــه نظرت 3-ب
اســالمی چیســت؟ و چــه شــاخصه هایــی 
ــی مــا مطــرح اســت کــه  جــزء هویــت انقالب

باعــث شــده مــا بــه عنــوان الگــوی آزادگــی و 
ــویم؟ ــرح ش ــان مط ــتقالل در جه اس

ــث  ــی باع ــوت دین ــردم وحک ــن م ــدت بی وح
شــده کــه تاکنــون هیــچ یــک از طــرح هــای 
سیاســی و اقتصــادی و نظامــی آمریــکا علیــه 
ــکوت  ــا س ــت ی ــا حمای ــًا ب ــه غالب ــران ک ای
متحــدان منطقــه ای و جهانــی آن کشــور 
ــت؛  ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ــوده، ب ــراه ب هم
ــار  ــه چه ــک ب ــت نزدی ــس از گذش ــروز پ ام
ــا  ــالب ب ــا انق ــرب ب ــردن غ ــه ک ــه مقابل ده
ــم ،  ــا تحری ــگ ت ــا از جن ــکنی ه ــواع کارش ان
ــی و  ــداران اروپای ــت م ــین ها و سیاس تئوریس
آمریکایــی واقعیــت وماهیــت انقــالب و جایگاه 
جمهــوری اســالمی در عرصــه بین المللــی  
ــه نقــش تاثیــر گــذار  ــکار نیســت و ب ــل ان قاب
ایــران مقتــدر در خاورمیانــه اقــرار مــی کننــد. 
ــی  ــه  بین الملل ــالب اســالمی در صحن ــا انق ام
متفکــران  از  بســیاری  بــرای  امــروزه 
ــان  ــگان و آزادی خواه ،اندیشــمندان، فرهیخت
ــر  ــد از زی ــت خواهــان کــه مــی خواهن و عدال
ســلطه اســتعمار و اســتکبار بیــرون بیاینــد، بــه 

ــت. ــروی آنهاس ــدی پیش ــق جدی ــوان اف عن
تجدیــد بنــای تفکــر انقالبــی بــر مبنــای دیــن 
ــاره  ــانه درب ــی و آزاداندیش ــنگری عقل و روش
ــک  ــوان ی ــق؛ مطــرح شــدن اســالم بعن حقای
ــیدن  ــش کش ــه چال ــی و ب ــوژی انقالب ایدئول
سیســتم مــدرن و لیبــرال، هــم از جهــت 
وجاهــت معرفتــی و هــم از حیــث کارآمــدی؛ 
ــی و  ــری سیاس ــز رهب ــت آمی ــق موفقی تلفی
ــان  ــالمی در می ــوت اس ــای اخ ــی؛ احی مذهب
گســترش  و  تقویــت  و  جهــان  مســلمانان 
جریــان بیــداری اســالمی و شــکل دهــی 
ــه  ــاء روحی ــد آن و احی ــای جدی ــوج ه ــه م ب
ــی  ــای دین ــات و ارزش ه ــه معنوی ــش ب گرای
ــق  ــه اف ــان از جمل ــلمانان جه ــان مس در می
هایــی بــود انقــالب اســالمی پیــش روی 
ــرارداد.از دیگــر  ــم ق ــان و مظلومــان عال جهانی
آثــار انقــالب اســالمی مــی تــوان بــه احیــای 
روحیــه خودبــاوری و ســلطه ســتیزی در میــان 
ــردن  ــع ک ــه قط ــج اندیش ــا و تروی ــت ه مل
بازوهــای نظــام ســلطه در جهــان اســالم 
و همچنیــن بــه ذلــت کشــاندن تفکــرات 
ــام  ــزار نظ ــه اب ــه مثاب ــی ب ــری و افراط تکفی
ــت  ــدن دول ــل ش ــه؛ منفع ــلطه در خاورمیان س
ــا. و  ــت ه ــر اراده مل ــا در براب ــدرت ه ــا و ق ه
ــش  ــه جنب ــوی ب ــک معن ــی و کم ــم صدای ه
ــه روز  ــان؛ ب ــه در جه ــت خواهان ــای عدال ه
ســازی و گســترش همــه جانبــه ســبک 
حاشــیه  بــه  و  نقــد  و  اســالمی،  زندگــی 
ــج  ــی اســت؛ فل کشــاندن ســبک زندگــی غرب
ــه نواســتعماری نظــام ســلطه در  ــردن برنام ک
عرصــه فضــای مجــازی بــرای جهــان اســالم 
و نشــان دادن ضعــف و ناکارآمــدی علــوم 
ــج گفتمــان  ــی و تروی انســانی ســکوالر و غرب
علــوم انســانی اســالمی اشــاره کــرد. از طرفــی 

دیگــر  مــی تــوان »انقــالب اســالمی «  رابــه 
عنــوان ســرفصلی برجســته در تاریــخ سیاســی 
ــارزات  ــد مب ــه ای عطــف در رون معاصــرو نقط
ــاد کــرد. ــده ی ــوم وســتم دی ملــت هــای مظل

بنــا برایــن یکــی از مؤلفــه هــای اصلــی 
)ره( و گفتمــان  امــام  و مرکــزی نهضــت 
ــا  ــی ب ــارزه دائم ــواًل مب ــالمی اص ــالب اس انق
نظــام ســلطه، آن هــم بــرای صلــح و صــالح 

ــت. ــریت اس بش

4- بــه نظرتــان منشــاء اصلــی دشــمنی  
آمریــکا و غــرب بــا چیســت؟

در ایــن  40ســال همیشــه بــرای مــا ملــت مــا، 
دو جبهــه وجــود داشــته؛ اول: جبهــه  دفــاع از  
دســتاوردها و آرمــان هــا و همچنیــن اهــداف 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــالمی، و دوم جبه ــالب اس انق
ــار  ــر ب ــتکبارجهانی و زی ــلطه و اس ــام س نظ
ــن  ــه در ای ــدر، ک ــای قل ــت ه ــن  حکوم نرفت
ــا تمــام  ــا االن ب میــان جبهــه نظــام ســلطه ت
ــت  ــالب و در جه ــه انق ــات علی ــوان و امکان ت
ــو دادن انقــالب  محــو  کــردن وناکارآمــد  جل
ــبختانه  ــه خوش ــه البت ــت. ک ــته اس گام برداش
بــه راحتــی مــی تــوان دســتاوردهای انقــالب 
اســالمی بــا قبــل از انقــالب را مقایســه نمــود.

ــتقالل  ــه »اس ــف از جمل ــای مختل در حوزه ه
حاکمیــت  و  »مردم ســاالری  کشــور«، 
فنــاوری«،  و  علــم  »تولیــد  مــردم «، 
و  »آزادی«  اقتصــادی«،  »پیشــرفت های 
»رشــد معنویــت«در حــوزه سیاســت -درحــوزه 
دیــن- در حــوزه اقتصــاد  در حــوزه نظامــی - 
در حــوزه فرهنگــی واجتماعــی و از بیــن رفتــن 
وابســتگی و جایگزینــی اســتقالل همــه جانبه، 
ــت  ــر و حاکمی ــاق نفس گی ــن اختن ــن رفت از بی
تحقیرشــدگی  از  رهایــی  و  آزادی  فضــای 
تاریخــی و بدســت آوردن عــزت ملــی، از بیــن 
رفتــن ضعــف نفــس و خــود کم بینــی و حاکــم 
شــدن روحیــه اعتمــاد بــه نفــس ملــی از 
دســتاوردهای مهــم انقــالب اســالمی اســت. 
ــا  ــعارهای م ــال ش ــل س ــد از چه ــروز بع ام
ــن  ــالب اســت و ای ــعارهای اول انق ــان ش هم

نشــان دهنده ســالمت انقــالب اســت.
رهبــر فرزانــه انقــالب اســالمی، توســعه 
قــدرت جمهــوری اســالمی، بیــداری اســالمی، 
افــت قــدرت نظــام ســلطه را از واقعیت هایــی 
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــی انق ــه در پ ــد ک می دانن
وقــوع پیوســته و بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه 
جهــان بــر ســر یــک پیــچ تاریخــی قــرار دارد 

ــر  ــال تغیی ــان در ح ــی جه ــه سیاس و هندس
می باشــد. 

ــته  ــی برخاس ــام دین ــالمی و نظ ــالب اس انق
ــنی در  ــی روش ــی و اصول ــع مبنای از آن، مواض
ــر  ــتضعفین دارد. ب ــلطه و مس ــام س ــال نظ قب

ــت:  ــالب توانس ــع انق ــن مواض ــاس ای اس
 1. ابهــت پوشــالی ابرقــدرت هــا بشــکند 
ــد ــم بزن ــداری امــت هــای اســالمی را رق وبی

2. دریچــه نــور و امیــد در دل مســلمانان 
ومســتضعفان جهــان بــاز کنــد 

3. بــرای ملــت هــای مظلــوم وســتمدیده 
الگوســازی کنــد.

4. نهــال ایســتادگی و باورانــدن آن در مقابــل 
مســتکبران دروجــود مســتضعفان کاشــت.  
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حق طلبــان. بــه  الهام بخشــی  و 
ــادر  ــه ص ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــمنان ب دش
ــه  ــات آنهــا را ب کــردن انقــالب اســالمی، حی
خطــر انداختــه و نظــام ســلطه را در سراشــیبی 
ــا  ــارزه ب ــرای مــا، مب ــذا ب ســقوط قــرار داده؛ ل
ــادی دارد  ــای و اعتق ــه مبن ــلطه جنب ــام س نظ
و بــرای جبهــه نظــام ســلطه، مبــارزه بــا 

ــی دارد. ــرگ و زندگ ــه م ــالب، جنب انق
یعنــی آن هــا بــرای حفــظ حیــات خــود و طبعا 
بــه طــور منفعالنــه 40 ســاله در حــال مبــارزه 
ــگ  ــا جن ــتند؛ آنه ــالمی هس ــالب اس ــا انق ب
ســخت ونــرم بــا انقــالب اســالمی، را در حکم 
مــرگ و زندگــی مــی داننــد و تاکنــون صدهــا 
طــرح بــرای ضربــه زدن بــه انقــالب و مــردم 
ــته  ــمندان هس ــرور دانش ــران از ت ــی ای انقالب
ــرای  ــا خــرج هــای گــزاف ب ــه ت ــا گرفت ای م
ــی  ــواره ای فارس ــای ماه ــال ه ــکیل کان تش
زبــان و....و از ابتــدای انقــالب تاکنــون دشــمن 
در حــال آزمون وخطــای ســناریوهای مختلــف 
بــرای برانــدازی نظــام اســالمی از هیــچ کاری 
فروگــذار نکــرده وجالــب اســت کــه ســناتورها 
هنــوز  برانــدازی،  و طراحــان ســناریوهای 
ــا را  ــردم م ــع م ــالب و مواض ــن انق ــم ای ه
به درســتی درک نکــرده و نشــناخته اند امــا 
فهمیده انــد کــه سرچشــمه و منشــأ تفکــر 
ــه  ــالب، والیت فقی ــن انق ــروز ای ــه پی همیش

ــران اســت. ــت شــریف ای وپشــتیبانی مل
ــار  ــن چه ــا در ای ــالب م ــط انق ــور متوس به ط
ــر  ــذرد در ه ــی گ ــرش م ــه از عم ــه ای ک ده
دهــه یــک یــا دو فتنــه بــزرگ را پشــت ســر 
ــث  ــاله باع ــن مس ــه  همی ــت ک ــته  اس گذاش
روز  سیاســی  بصیــرت  مــا  جامعــه  شــده 
افزونــی داشــته و تــوده ی مــردم درزمینــه ی 
ــارج  ــل وخ ــمن در داخ ــای دش ــار فتنه ه مه
دقــت نظــر وهوشــیاری خاصــی داشــته و 
ــد  ــه بکنن ــع احســاس وظیف ــر موق ــد و ه دارن
ــالب  ــرده و از انق ــدا ک ــور پی ــه حض در صحن
اســالمی و آرمــان هــای او دفــاع مــی کننــد.
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