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سرمقاله

انقـاب اسـامی ایـران چهل سـاله شـد و چهل سـال از 
دوران سـیاه ستمشـاهی که نفـس ها را به شـماره انداخته 
بـود مـی گـذرد. بـا تـورق تاریـخ، مـی تـوان فهمیـد کـه 
از کجـا بـه اینجـا رسـیده ایـم و از چـه مصائبی گذشـتیم 
تـا بـه ایـن آرامـش دسـت یابیـم و از سـوی دیگـر ارزش 
کار پـدران و مـادران انقابـی خـود را خواهیـم دانسـت و 
بـه روان پـاک شـهدا و امامشـان درود خواهیـم فرسـتاد. 
کار بـزرگ انقابیـوِن تـا سـال57، نـه فقـط اسـقاط رژیم 
فاسـد، مجعول و وابسـته 58 سـاله پهلوی بود و تأسـیس 
جمهـوری اسـامی، بلکه فراتر از این ها توانسـت سلسـله 
طاغـوت را در ایـران برانـدازد و طلیعـه حکومـت اهلل بـر 
زمیـن باشـد و رجعـت مـردم بـه امامـت را در دورانـی که 
از دیـن، جـز پوسـت پوسـیده، چیـزی باقـی نمانـده بـود، 
بیاغـازد.  آغـازی کـه اگرچـه در ایـران بـود ولـی بـه این 
مـرز پرگهـر محـدود نشـد و تـا بـه امـروز بـه تولیـد مثل 
و پیشـرفت و باآفرینـی اسـتعدادها و انقابیـون موفق بوده 
اسـت و قرار نیسـت متوقف گـردد. ذات انقـاب حرکت و 
جوشـش اسـت و ذات انقـاب اسـامی به غیـر از این ها، 
بازتولیـد انقابیـون و پیشـرفت در اعمـاق قلـب هـا و نیز 
آن چـه کـه رهبـری معظـم، در بیانیـه جدیـد و مهمشـان 
گفتـه انـد. »پیروزی انقاب اسـامی، آغازگـر عصر جدید 
عالـم«.  طرفـه آن کـه دشـمنان 40 سـال اسـت کـه از 
سـقوط زودهنـگام جمهـوری اسـامی و ضعـف مفرط آن 
مـی گویـد، ولـی آن چـه واقعیت اسـت، قـدرت روزافزون 
جمهوری اسـامی و مشـغول شـدن چهل سـاله دشـمنان 
بـه جمهـوری اسـامی و ناتوانـی آن هـا در ازبیـن بـردن 
آنسـت. اگرچـه اذعـان هـم نکننـد ولـی جهـان مـی بیند 
کـه تمـام دغدغـه آمریکا و سـایر دشـمنان، متوقف کردن 

انقاب اسـامی اسـت.
حقیقـِت ایـن دشـمنی عجیـب و 40سـاله، ایـن اسـت که 
آن هـا بیـش از مـا بـه واقعیـت انقـاب پـی بـرده انـد و 
مـی داننـد کـه افـق انقـاب اسـامی، جهانـی اسـت و 
سـرعت پیشـرفتش بیـش از تصـور اسـت. رسـاندن ایران 
بـه مرزهـای علمی، پیشـرفت، تولیـد، اقتصـاد و ... اگرچه 
هنـر انقـاب اسـت ولـی بیـش از آن، تربیـت انقابیـون 
دهـه شـصتی و هفتـادی و هشـتادی اسـت کـه بیـش از 
نسـل هـای گذشـته خـود توانسـته انـد پـای آرمانهـای 
انقـاب و بیـش از آن هـا مطالبه گـر اهداف باشـند. نکته 
مهـم و کلیـدی و متفـاوت تـِر انقـاب اسـامی ایـران با 
سـه انقـاب بـزرگ سـه قـرن اخیـر فرانسـه، روسـیه و 
الجزایـر در ایـن اسـت کـه توقـف نکـرده و نخواهـد کرد 
و از شـعارهای« جهانـی، فطـری و انقابـی« خـود کوتـاه 
نیامـده و هـدف خـود را رسـیدن بـه انقـاب بـزرگ تـر 
و کامـل تـر دیگـری قـرار داده کـه کار نافرجامـش را بـه 

سـرانجام برسـاند. 

ایـن دیـد بلنـد و هدف عالـی، باعث زایندگی و سـرزندگی 
اسـت و هرگونـه قرائـت غیـر از ایـن، انحرافـی و التقاطی 
اسـت. آن گونـه کـه معمـار انقـاب اسـامی و رهبـران 
نهضـت در ایـن 55 سـال منتهـی بـه امـروز نشـان مـی 
دهـد این اسـت کـه انقاب اسـامی می خواهـد جهان را 
اسـامی کند و رسـالت خـود را رفع فتنه از عالـم می داند 

و سـرکوب فتنـه گران.
 و فراهـم کننـده تمـدن بـزرگ و نهایـی اسـامی کـه در 
نهایـت بـه ظهور منجـی خاتم، منتهی شـود، إن شـاءاهلل. 
بـا توجـه بـه ایـن نـکات مهـم، سـؤال این اسـت کـه آیا 
جبهـه فرهنگـی انقاب اسـامی توانسـته اسـت فرهنگ 
اصیـل انقـاب را در میان توده های مـردم تبیین و توجیه 
نمایـد؟ و آیـا مـردم شـریف و انقابـِی ایـران اسـامی و 
مخصوصـًا نسـل های کنونـی، خود را برای ایـن مأموریت 
مهـم آمـاده نمـوده انـد؟ اگـر افـق دیـِد عمـوم تا بـه این 
سـطح برسـد، مـی توانـد در جهان بینـی و اولویـت بندی 

زندگـی مؤثر باشـد.
بـا فراهـم شـدن چنیـن نگرشـی، یقینـًا نتیجـه انتخابـات 

غیـر از آنچـه کـه امـروزه دیـده مـی شـود، می شـود. 
و منتخبیـن مـردم، نخبگاِن متخصص و متعهـد و انقابی 
ای خواهنـد بـود کـه بـرای مأموریـت های مهـم و بزرگ 
آمادگـی دارنـد و دیـد و دغدغـه آن هـا جهانـی اسـت. در 
ایـن نگـرش، ایجـاد امنیـت، رفـاه و عدالـت، مقدمـه و 
ضرورتـی بـرای معرفـی در تراز جهان و رسـیدن به جامعه 
ای اسـت کـه از نظـر ثبـات و اقتـدار اقتصـادی، فرهنگی، 
سیاسـی، نظامـی و اجتماعـی الگو باشـد و مرکزیت تمدن 
عظیـم اسـامی را به دوش گیـرد. آیا برای ایـن مأموریت 

بـزرگ آمـاده ایم؟
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اتفـــاق: همانطـــور کـــه مســـتحضر هســـتید یکـــی از ابعـــاد 
ــه  ــت. االن در چـ ــی آن اسـ ــد فرهنگـ ــامی بعـ ــاب اسـ انقـ
ــم و  ــرار داریـ ــمن قـ ــا دشـ ــی بـ ــرد فرهنگـ ــه ای از نبـ مرحلـ
تحلیـــل شـــما از وضعیـــت فعلـــی در ایـــن عرصـــه چیســـت؟

ـــحال  ـــی خوش ـــه خیل ـــم ک ـــرض کن ـــد ع ـــدا بای ـــی: در ابت عباس
ـــم  ـــت عزیزان ـــیله در خدم ـــن وس ـــم بدی ـــی توان ـــه م ـــتم ک هس
ـــه  ـــاب ب ـــدای انق ـــه در ابت ـــاهی ک ـــم. کرمانش ـــاه باش در کرمانش
ـــیران و  ـــه ش ـــتی بیش ـــه راس ـــد و ب ـــه ش ـــهر گفت ـــان ش آن قهرم

ـــت.  ـــامی اس ـــاب اس ـــای انق ـــره زیب ـــان و چه قهرمان
ـــورت  ـــامی ص ـــاب اس ـــه در انق ـــی ک ـــال تاش ـــئله 40 س مس
ــا  ــت. اساسـ ــی اسـ ــل بررسـ ــف قابـ ــات مختلـ ــه از جهـ گرفتـ
ــم  ــی دانیـ ــی مـ ــده فرهنگـ ــک پدیـ ــامی را، یـ ــاب اسـ انقـ
و بـــر خـــاف انقـــاب هـــای مارکسیســـتی، کـــه بـــن مایـــه 
معیشـــتی و کار و اقتصـــاد را داشـــته اســـت انقـــاب اســـامی 
ایـــران، انقابـــی فکـــری، علمـــی و فرهنگـــی بـــوده و مهـــم 
ـــوری  ـــاب اســـامی و جمه ـــود انق ـــتاورد فرهنگـــی، خ ـــن دس تری
ـــی،  ـــه انقاب ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ـــه بع ـــت. نکت ـــوده اس ـــامی ب اس
ـــت،  ـــوده اس ـــی ب ـــت فرهنگ ـــش، ماهی ـــن ماهیت ـــی تری ـــه اصل ک
مهـــم تریـــن تهدیـــدش هـــم تهدیـــد فرهنگـــی بـــوده اســـت 
و هنـــوز هـــم هســـت. از ایـــن رو، انقـــاب اســـامی عظیـــم 
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــوده اس ـــاهد ب ـــی را ش ـــای فرهنگ ـــه ه ـــن هجم تری

ـــود.  ـــی ش ـــه م ـــز گفت ـــرم نی ـــگ ن آن جن
ـــرده اســـت،  ـــه ک ـــکا تهی ـــه csis  در آمری ـــری ک ـــزارش آخ در گ
ـــز بیشـــتری در  ـــد تمرک ـــکا بای ـــه آمری ـــه شـــده ک ـــپ گفت ـــه ترام ب
ـــده  ـــند آم ـــه در آن س ـــه ای ک ـــذارد و جمل ـــرم بگ ـــگ ن ـــوزه جن ح
ـــی در  ـــه کار عظیم ـــت ک ـــئله اس ـــن مس ـــر ای ـــت بیانگ ـــده اس ش

ـــد. ـــورت بدهن ـــد ص ـــران بای ـــا ای ـــرم ب ـــگ ن ـــوزه جن ح
ـــوزه  ـــد در ح ـــه بای ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــی دیگ ـــئله اصل ـــک مس ی
ـــا  ـــای ب ـــاب ه ـــی و اقتصـــادی و... در انق ـــف اجتماع ـــای مختل ه
ـــا  ـــه در اینج ـــی، ک ـــوان اصل ـــی از عن ـــی، مبان ـــه فرهنگ ـــن مای ب

ـــه  ـــود.خب چ ـــه ش ـــامی« گرفت ـــاب اس ـــت و »انق ـــام« اس »اس
ـــه در  ـــان مشـــکلی ک ـــد؟ هم ـــی آی ـــش م ـــن راه پی مشـــکلی در ای
زمـــان پیامبـــر اســـام)ص( و انقـــاب فرهنگـــی آن موقـــع ایجـــاد 
شـــده. چـــون اســـام بـــه جـــای شـــرک و بـــت پرســـتی و... 
ـــا  ـــه اصطاح ـــی ک ـــر توی ـــه ای پیامب ـــم ک ـــرآن داری ـــوده. و در ق ب
ـــار اطاعـــت  ـــاش و از کف ـــب ب ـــی مراق ـــی کن ـــاب فرهنگـــی م انق
ـــامی  ـــاب اس ـــن رو انق ـــا. از ای ـــا آن ه ـــن ب ـــاد ک ـــن و جه نک
ـــد  ـــن تهدی ـــت و بزرگتری ـــوده و هس ـــی ب ـــاب فرهنگ ـــک انق ی
ـــن  ـــم تری ـــا مه ـــوده و هســـت و ثالث ـــی ب ـــد فرهنگ ـــاب، تهدی انق
ـــود  ـــام بش ـــد و انج ـــی ش ـــام م ـــد انج ـــاب بای ـــه در انق کاری ک
ــامی در  ــوری اسـ ــت.اگر جمهـ ــار اسـ ــت از کفـ ــدم اطاعـ عـ
ـــی و  ـــادی، آموزش ـــانه ای، اقتص ـــی، رس ـــری، اجتماع ـــی فک مبان
ـــود از درون  ـــه خ ـــود ب ـــرد خ ـــرب بگی ـــی را از غ ـــی، مبان مدیریت

ـــود. ـــی ش ـــتحاله م ـــته و اس وابس
اتفـــاق: کارنامـــه فرهنگـــی انقـــاب اســـامی را چگونـــه 

ــد؟ ــی کنیـ ــی مـ ارزیابـ

ـــه دو بخـــش  ـــاب اســـامی ب ـــی انق ـــه فرهنگ ـــی: کارنام عباس
تقســـیم مـــی شـــود. اوال، حفـــظ ماهیـــت و هویـــت انقـــاب 
ـــاب  ـــام انق ـــر اس ـــی ب ـــا مبتن ـــه م ـــن ک ـــی ای ـــامی؛ یعن اس
ـــاب  ـــای مارکسیســـتی و ناسیونالیســـتی. انق ـــو ه ـــه الگ ـــم ن کردی
ـــظ  ـــس حف ـــوده، پ ـــامی ب ـــن اس ـــدن نوی ـــاد تم ـــال ایج ـــه دنب ب
ـــن  ـــت و ای ـــتاورد اس ـــک دس ـــال ی ـــس از 40 س ـــا پ ـــعار ه آن ش

ـــده. ـــرف نش ـــعارها منح ش
ـــه  ـــه کارنام ـــن ک ـــرای ای ـــامی ب ـــوری اس ـــه جمه ـــا، اینک دوم
ـــد  ـــد بای ـــان بده ـــی نش ـــه خوب ـــگ ب ـــوزه فرهن ـــودش را در ح خ
ـــته  ـــد گذش ـــی گوی ـــه م ـــد. کارنام ـــخص کن ـــود را مش ـــه خ برنام
ـــی  ـــد. زمان ـــی ده ـــان م ـــده را نش ـــه راه آین ـــوده و برنام ـــه ب چ
ـــوب در  ـــه خ ـــک برنام ـــه از دل آن ی ـــت ک ـــق اس ـــه موف کارنام
ـــت  ـــوب اس ـــت خ ـــامی از آن جه ـــوری اس ـــه جمه ـــد. کارنام بیای

ـــد  ـــی بینی ـــما م ـــد و ش ـــظ کن ـــود را حف ـــادابی خ ـــته ش ـــه توانس ک
ـــوریه و  ـــوع س ـــی، در موض ـــهید حجج ـــئله ش ـــردم در مس ـــوج م م
ـــان  مدافعیـــن حـــرم، در بحـــث شـــهدای غـــواص و در بحـــث راهی
نـــور و... امـــا جمهـــوری اســـامی در عرصـــه برنامـــه بایـــد 
ـــام  ـــر نظ ـــه 140 زی ـــود و در آن  ب ـــر ش ـــاد کبی ـــث جه وارد بح
در جمهـــوری اســـامی بایـــد ورود شـــود و ببینیـــد در کـــدام 
ـــای  ـــگاره ه ـــت و ان ـــامی هس ـــی غیراس ـــا مبان ـــام ه ـــر نظ زی
اســـامی در دل انقـــاب اســـامی جایگزیـــن آن هـــا شـــود.

ـــر  ـــن کار فرهنگـــی نظـــام اســـت. اگ ـــر مهـــم تری ـــاد کبی ـــن جه ای
ـــد  ـــاده کن ـــامی را پی ـــر اس ـــای غی ـــدل ه ـــامی م ـــوری اس جمه
خـــود بـــه خـــود از درون اســـتحاله مـــی شـــود و بایـــد بـــرای 
ـــرعت از دل  ـــه س ـــود ب ـــی ش ـــرح م ـــه مط ـــد ک ـــات جدی موضوع
ـــا و  ـــاه ه ـــود و در م ـــتخراج ش ـــامی اس ـــای اس ـــدل ه ـــام م اس
ـــد  ـــای تولی ـــدل ه ـــد م ـــد دی ـــه خواه ـــده جامع ـــای آین ـــال ه س
ـــخص  ـــز مش ـــا نی ـــه آن ه ـــام را و نتیج ـــر اس ـــی ب ـــده مبتن ش
ـــر  ـــد نظ ـــا تجدی ـــاب ه ـــه در انق ـــد ک ـــی دانی ـــد. م ـــد ش خواه

ـــر  ـــامی ه ـــاب اس ـــرای انق ـــرد و ب ـــی گی ـــورت م ـــا ص اصطاح
کاری کردنـــد تجدیـــد نظـــر طلبـــان کـــه مبانـــی را منحـــرف 
ـــرای  ـــازی ب ـــه س ـــتاورد دوم زمین ـــد و دس ـــت خوردن ـــد شکس کنن
ـــری  ـــه رهب ـــه ای ک ـــق نکت ـــت.  طب ـــامی اس ـــن اس ـــدن نوی تم
ـــد«  ـــم کنی ـــرآن مجس ـــه را ق ـــه »جامع ـــد ک ـــال 60فرمودن در س
ـــازی  ـــاده س ـــر پی ـــی ب ـــازی مبتن ـــدن س ـــن تم ـــه ای ـــن ک ـــی ای یعن
ـــا  ـــم ام ـــیار عظی ـــدف بس ـــک ه ـــن ی ـــد و ای ـــرآن باش ـــع ق جام

ـــت. ـــی اس ـــت یافتن دس
ـــد  ـــی فرماین ـــاب م ـــم انق ـــری معظ ـــر رهب ـــاب دکت ـــاق: جن اتف
ـــد  ـــی کن ـــا م ـــه م ـــمن علی ـــه دش ـــی ک ـــت های ـــام فعالی ـــه تم ک
پاتـــک انقـــاب اســـامی اســـت. چـــه بـــر ســـر آن دشـــمنان آورده 

ـــت؟  ـــاده اس ـــی افت ـــه اتفاق ـــم و چ ای
ـــئوال  ـــن س ـــواب ای ـــر ج ـــی دیگ ـــان در جای ـــود ایش ـــی: خ عباس

ـــتی  ـــپ مارکسیس ـــر چ ـــه در تفک ـــری ک ـــد. در عص ـــی دهن را م
ـــی  ـــه م ـــت و نیچ ـــوده هاس ـــون ت ـــن افی ـــد دی ـــی گفتن ـــه م ک
ــر  ــه اجتماعـــی در منظـ ــرد و دیـــن در عرصـ ــدا ُمـ گفـــت خـ
ـــود و در  ـــه ب ـــار رفت ـــا کا کن ـــاده گراه ـــا م ـــا ی ـــت ه متریالیس
ـــن  ـــر اندیشـــه داروی ـــی ب ـــا مبتن ـــرال ه ـــا و لیب ـــگاه راســـت گراه ن
مـــی گفتنـــد خدایـــی در پـــس عالـــم نیســـت؛ هـــردوی ایـــن 
ـــی  ـــل م ـــم ح ـــز را عل ـــه چی ـــه هم ـــد ک ـــی گفتن ـــا م ـــگاه ه ن
کنـــد و بشـــر نیـــازی بـــه ایمـــان و خـــدا نـــدارد و در چرخـــه 
ــاب  ــی انقـ ــن جهانـ ــک چنیـ ــت. در یـ ــی اسـ ــات طبیعـ حیـ
ـــن را  ـــوری را در جهـــان منتشـــر کـــرد کـــه مجـــددا دی اســـامی ن
ـــن  ـــم همی ـــری ه ـــد. رهب ـــی بازگردان ـــات اجتماع ـــه حی ـــه عرص ب
ـــن  ـــل ای ـــام راح ـــزرگ ام ـــر ب ـــه هن ـــد ک ـــد و گفتن ـــی فرماین را م
ـــی  ـــات دین ـــی آورد و حی ـــه عموم ـــه عرص ـــن را ب ـــه دی ـــود ک ب
بشـــر را زنـــده کرد.طبیعـــی اســـت کـــه تفکـــرات دیگـــر کـــه 
مخالـــف بـــا ایـــن موضـــوع بودنـــد تمـــام معـــادالت آن هـــا 
بـــا بازگشـــت دیـــن بـــه وســـیله انقـــاب اســـامی بـــه هـــم 
خـــورده بـــود بـــه دنبـــال پاتـــک و ضربـــه بـــه ایـــن انقـــاب 
بـــوده انـــد و خواهنـــد بـــود. ایـــن ضربـــه هـــم کار ایـــن هـــا 
ـــیطان  ـــکای ش ـــودش و آمری ـــس و  جن ـــت؛ ابلی ـــوده اس ـــط نب فق
ـــل  ـــه در مقاب ـــور ک ـــن همانط ـــره زمی ـــودش در ک ـــزرگ و جن ب
ـــال  ـــه دنب ـــا ب ـــن ه ـــم ای ـــون ه ـــد اکن ـــرده ان ـــتادگی ک ـــق ایس ح
ـــتند  ـــزرگ هس ـــت ب ـــن حقیق ـــامی و ای ـــاب اس ـــا انق ـــه ب مقابل

ـــد. ـــیده ان ـــه ای نرس ـــه نتیج ـــدهلل ب ـــه الحم ک
اتفاق: در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

عباســـی: بـــاز هـــم متشـــکرم و امیـــدوارم جریـــان حـــق 
طلبـــی در جامعـــه بیـــش از پیـــش دیـــده شـــود.

دکتر حسن عباسی در گفت و گوی اختصاصی با اتفاق کرمانشاه:

انقالب اسالمی دین را به عرصه حیات اجتماعی بازگرداند

حســن عباســی متولــد ســال 1345 در 
ــتان  ــتان لرس ــع اس ــا از تواب ــتان ازن شهرس
ــائل  ــر مس ــل گ ــان تحلی ــد. ایش ــی باش م
سیاســی و اســتراتژیک بــوده و ریاســت 
را عهــده دار هســتند.  اندیشــکده یقیــن 
ایشــان در گذشــته مســئول توســعه رزم 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــروی دریای نی

بوده اســت. اســامی 

دکتر حسن عباسی در گفتگوی اختصاصی با اتفاق کرمانشاه:

انقـالب اسالمی دیـن را بـه
عرصه حیات اجتماعی بازگرداند

برگ زرینی دیگر در کارنامه سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسالمی

کـرمـانشـاه 
سربلند از چهلمین حضور

صفحه 1

سفیر سابق ایران در عراق 

در گفت و گوی اختصاصی با اتفاق کرمانشاه:

آمریکا یی ها شکست خورده اند 

نياز كشور به )رگوالتورى تنظيم گرى( و پرهيز از سياسى بازى 
در اين مكانيزم مهم

قدوس قدیس

FATF رژیم های بین المللی و چالش

یادداشت اختصاصی / 
حجت االسالم دکتر سروری

مبــانی فرهنـگ
در جامـعــه

به مناسبت چهل سالگی
انقالب اسالمی برگزار شد:

تجلیل از دو قلم متعهد
در کرمانشاه

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه:

بودجه  880 میلیارد تومانی
شهرداری کرمانشاه تصویب شد

صفحه 5

نگـا هی
 بر بیـا نیـه 
گـام دوم 

ا نقـالب

علی شجاعی راد

دانشجوی دکرتای علوم سیاسی
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آتش به اختیار از منظر امام خمینی )ره( و حضرت امام خامنه ای 

راه مقابله با ولنگاری فرهنگی 

امـــر فرهنـــگ از چنـــان اهمیتـــی برخـــوردار 
اســـت کـــه رهبـــران انقـــاب اســـامی 
همیشـــه ایـــن مطلـــب را در کانـــون توجـــه 
داشـــته انـــد کـــه در ذیـــل بـــه آن خواهیـــم 

ــت .  پرداخـ
الـــف( آتـــش بـــه اختیـــار از نـــگاه 

امـــام خمینـــی )ره( : 
ـــذار  ـــان گ ـــوان بنی ـــه عن ـــی )ره( ب ـــام خمین ام
ـــری  ـــد بصی ـــبب دی ـــه س ـــامی ب ـــاب اس انق
ـــه  ـــه ارائ ـــف ب ـــود را موظ ـــد، خ ـــته ان ـــه داش ک
راه کارهایـــی در جهـــت جلوگیـــری و یـــا 
ــور  ــور در تمامـــی ســـطوح کشـ اصـــاح امـ
ـــن  ـــد و ای ـــته ان ـــه دانس ـــی و عام ـــم از دولت اع
ـــی  ـــرای تمام ـــا ب ـــد ت ـــوده ان ـــف را فرم تکالی

مـــا سرمشـــق و الگـــو قـــرار بگیـــرد. 
ـــی از  ـــن در بخش ـــی مبره ـــوان مصداق ـــه عن ب
ـــن  ـــان ای ـــی ایش ـــی ـ سیاس ـــه اله ـــت نام وصی

ـــت :  ـــده اس ـــن آم ـــر چنی ام
ـــکل  ـــه ش ـــه آزادی ب ـــم ک ـــه بدانی ـــد هم »بای
ــان  ــی جوانـ ــب تباهـ ــه موجـ ــی آن، کـ غربـ
و دختـــران و پســـران می شـــود، از نظـــر 
ـــات  ـــت، و تبلیغ ـــوم اس ـــل محک ـــام و عق اس
و  کتـــب  و  ســـخنرانی ها  و  مقـــاالت  و 
ـــی  ـــت عموم ـــام و عف ـــاف اس ـــات برخ مج
ـــه  ـــر هم ـــت. و ب ـــرام اس ـــور ح ـــح کش و مصال
ـــا  ـــری از آن ه ـــلمانان جلوگی ـــه مس ـــا و هم م
ـــد  ـــرب بای ـــای مخ ـــت. و از آزادی ه ـــب اس واج
ـــرع  ـــر ش ـــه در نظ ـــود. و از آن چ ـــری ش جلوگی
حـــرام و آن چـــه بـــر خـــاف مســـیر ملـــت 
و کشـــور اســـامی و مخالـــف بـــا حیثیـــت 
ـــع  ـــور قاط ـــه ط ـــت ب ـــامی اس ـــوری اس جمه
اگـــر جلوگیـــری نشـــود، همـــه مســـئول 
می باشـــند.مردم و جوانـــان حزب الهـــی اگـــر 
ـــد  ـــور نمودن ـــور مذک ـــی از ام ـــه یک ـــورد ب برخ
بـــه دســـتگاه هـــای مربوطـــه رجـــوع کننـــد 
و اگـــر آنـــان کوتاهـــی نمودنـــد، خودشـــان 
ـــوی  ـــتند.« »موس ـــری هس ـــه جلوگی ـــف ب مکل

ــی)ره(،436/21«  خمینـ
ایـــن ســـخنان ارزشـــمند را مـــی تـــوان 
آتـــش بـــه اختیـــار تعبیـــر نمـــود ،چـــرا کـــه 
ـــجاع  ـــوی و ش ـــه ای ق ـــام )ره( دارای روحی ام
ــتند کاخ  ــد و توانسـ ــتکبار بودنـ ــر اسـ در برابـ
ـــر  ـــی ب ـــالیان طوالن ـــه س ـــوت را ک ـــام طاغ نظ
ـــخنان  ـــا س ـــرد را ب ـــی ک ـــی م ـــردم حکمران م
مدبرانـــه خـــود و بـــه کمـــک ملـــت فـــرو 
ــه  ــامی را بـ ــام اسـ ــم نظـ ــد و پرچـ بریزنـ
ـــن  ـــن تری ـــود روش ـــن خ ـــد. ای ـــزاز درآورن اهت
ـــن کام  ـــد ای ـــی ده ـــه نشـــان م ـــر اســـت ک ام
از عاملـــی بـــه عمـــل بیـــان شـــده اســـت و 
ـــن  ـــراف از چنی ـــا انح ـــارزه ب ـــان مب ـــا فرم قطع
ـــاز  ـــرداری نی ـــک فرمانب ـــدون ش ـــخصیتی، ب ش
دارد. امـــام )ره( نـــه تنهـــا در ایـــن عرصـــه 
بلکـــه تمامـــی ســـطوح مختلـــف اجتماعـــی 

ـــاب را  ـــن انق ـــد و ای ـــته ان ـــر داش ـــد نظ را م
ـــت  ـــه مل ـــی ب ـــزرگ اله ـــت ب ـــوان امان ـــه عن ب
ـــته  ـــداران شایس ـــد امانت ـــا بای ـــد و م ـــپرده ان س

ای در برابـــر ایـــن ودیعـــه الهـــی باشـــیم. 
امام بزرگوار فرموده اند : 

ـــی  ـــده اله ـــامی پدی ـــت اس ـــام و حکوم »اس
اســـت کـــه بـــا بـــه کار بســـتن آن ســـعادت 
ــه  ــرت بـ ــا و آخـ ــود را در دنیـ ــدان خـ فرزنـ
ـــدرت  ـــد و ق ـــی کن ـــن م ـــه تامی ـــن وج باالتری
ـــا و  ـــتمگری ه ـــر س ـــرخ ب ـــم س ـــه قل آن دارد ک
ـــا بکشـــد  ـــادها و تجاوزه ـــا و فس ـــری ه چپاولگ
وانســـان هـــا را بـــه کمـــال مطلـــوب خـــود 
ــاف  ــه برخـ ــت کـ ــی اسـ ــاند. و مکتبـ برسـ
ـــئون  ـــام ش ـــدی، در تم ـــای غیرتوحی ـــب ه مکت
ــوی و  ــادی و معنـ ــی و مـ ــردی و اجتماعـ فـ
فرهنگـــی و سیاســـی و نظامـــی و اقتصـــادی 
ـــو  ـــه، ول ـــچ نکت ـــارت دارد و از هی ـــت و نظ دخال
ـــه  ـــان و جامع ـــت انس ـــه در تربی ـــیارناچیز ک بس
ــش دارد  ــوی نقـ ــادی و معنـ ــرفت مـ و پیشـ

فروگذارننمـــوده اســـت؛
ــل را  ــر راه تکامـ ــکات سـ ــع و مشـ  و موانـ
در اجتمـــاع و فـــرد گوشـــزدنموده و بـــه 
رفـــع آن هـــا کوشـــیده اســـت.« »موســـوی 

خمینـــی)ره(،402/21« 
ـــه  ـــد ک ـــی آی ـــر م ـــن ب ـــام )ره( چنی از کام ام
ـــت  ـــطه حکوم ـــه واس ـــر ب ـــعادت بش ـــون س چ
ـــن  ـــد ای ـــس بای ـــردد پ ـــی گ ـــن م ـــی تضمی اله
ـــچ  ـــود و از هی ـــظ نم ـــمند را حف ـــب ارزش مکت
ـــه  ـــن ودیع ـــرد و ای ـــذار نک ـــرو گ ـــی ف کوشش
ـــگی  ـــدات همیش ـــرات و تهدی ـــی را از خط اله

ـــت.  ـــون داش ـــمنان مص دش
اســـامی،  فرهنـــگ  اســـام،  حکومـــت 
جایـــگاه اســـام همـــه و همـــه متعلـــق بـــه 
ــه همیـــن  ــر خـــاص نیســـت بـ یـــک عصـ
خاطـــر اســـت کـــه همیشـــه مـــورد تهدیـــد 
ـــا  ـــد ب ـــس بای ـــرد. پ ـــی گی ـــرار م ـــمنان ق دش
ـــی از آســـیب  ـــوای یکرنگـــی و همدل اتحـــاد و ن
هـــا چـــه در عرصـــه اجتماعـــی و فرهنگـــی 
ــادی  ــی و اقتصـ ــاظ سیاسـ ــه لحـ ــه بـ و چـ
پیشـــگیری نمـــوده و تزلـــزل هایـــی را نیـــز 
ـــت  ـــته اس ـــارض گش ـــوذ ع ـــبب نف ـــه س ـــه ب ک

ـــام  ـــه اس ـــاد و دغدغ ـــس اتح ـــن ح ـــا همی ب
خواهـــی برطـــرف نماییـــم. 

ب( آتـــش بـــه اختیـــار از نـــگاه 
حضـــرت آیـــه ا... خامنـــه ای 

ـــر  ـــار رهب ـــه اختی ـــش ب ـــظ آت ـــری لف ـــه کارگی ب
ـــابه  ـــریحی مش ـــر و تش ـــاب، تعبی ـــم انق معظ
ــن  ــر گرفتـ ــا در نظـ ــام )ره( بـ ــرت امـ حضـ
ـــل  ـــه در ذی ـــد ک ـــور دارن ـــر کش ـــرایط حاض ش

بـــه آن خواهیـــم پرداخـــت. 
رئیـــس  در جمـــع  در ســـخنانی  ایشـــان 
و اعضـــای مجلـــس خبـــرگان فرمـــوده 
اند:»جنگـــی کـــه وجـــود دارد، از جنـــگ 
نظامـــی اگـــر خطـــرش بیشـــتر نباشـــد، 
ـــه  ـــی و آن چ ـــگ روان ـــت.. در جن ـــر نیس کمت
ـــی  ـــه م ـــرم گفت ـــگ ن ـــه او جن ـــروز ب ـــه ام ک
ـــه ســـراغ ســـنگرهای  ـــا، دشـــمن ب شـــود در دنی
ـــد؛  ـــدم کن ـــا را منه ـــه آن ه ـــد ک ـــوی می آی معن
بـــه ســـراغ ایمان هـــا، معرفت هـــا، عزم هـــا، 
پایه  هـــا و ارکان اساســـی یـــک نظـــام و 
یـــک کشـــور؛ دشـــمن بـــه ســـراغ این هـــا 
می آیـــد کـــه این هـــا را منهـــدم بکنـــد 
ــه  ــود بـ ــات خـ ــّوت را در تبلیغـ ــاط قـ و نقـ
نقـــاط ضعـــف تبدیـــل کنـــد؛ فرصت هـــای 
یـــک نظـــام را بـــه تهدیـــد تبدیـــل کنـــد.« 

)حســـینی خامنـــه ای، 1388( 
ایـــن کام رهبـــر بزرگـــوار داللـــت بـــر 
ــی  ــوم فرهنگـ ــه هجـ ــه عرصـ ــن دارد کـ ایـ
یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اســـت، جنگـــی 
ـــاح نفـــوذ در آراء و عقایـــد کـــه هـــر  بـــا س
آیینـــه خطـــری ســـهمگین در پـــی خواهـــد 
ــد  ــی دهـ ــان مـ ــر نشـ ــن امـ ــت. همیـ داشـ
کـــه بایـــد نیـــروی انقابـــی کشـــور بیـــدار 
باشـــد و هـــر جـــا کـــه الزم اســـت نقـــش 
ـــد  ـــش را ایفانمای ـــذار خوی ـــگ و تاثیرگ ـــر رن پ
ـــداری  ـــداری دارد. بی ـــه بی ـــاز ب ـــر نی ـــن ام و ای
از جنـــس شـــناخت و در پـــی آن مقابلـــه ای 
ـــاع  ـــه اجتم ـــن ک ـــده. ای ـــی کنن ـــد و خنث کارآم
ــا  ــوان مـ ــروی جـ ــوص نیـ ــه خصـ ــا بـ مـ
دشـــمن شـــناس باشـــد، ابـــزار مقابلـــه بـــا 
ــای  ــد، راه هـ ــمن را بشناسـ ــای دشـ ترفندهـ
ـــی  ـــبب م ـــی س ـــد، همگ ـــا او را بدان ـــه ب مقابل

ـــا  ـــود را ب ـــا خ ـــن م ـــه موم ـــه جامع ـــردد ک گ
ـــا  ـــر ج ـــد و ه ـــینه نمای ـــان واکس ـــروی ایم نی
ـــد  ـــاس نمای ـــمن را احس ـــوذ دش ـــایه نف ـــه س ک
بـــا او بـــه متفکرانـــه تریـــن شـــیوه مقابلـــه 
ـــد.  ـــمن نهراس ـــدات دش ـــی از تهدی ـــد و حت نمای
ایـــن هـــا همگـــی تاکتیـــک آگاهـــی مـــی 
ـــایرین  ـــت س ـــی از غفل ـــوان حت ـــا بت ـــد ت خواه

جلوگیـــری نمایـــد. 
ــول و ارزش  ــه، اصـ ــه جامعـ ــن کـ ــال ایـ حـ
هـــای اســـام و انقـــاب را حفـــظ نمایـــد و 
بتوانـــد در برابـــر دشـــمن از راهکارهـــای آن 
ـــه آن  ـــن دارد ک ـــه ای ـــاز ب ـــد نی ـــتمداد بطلب اس
اصـــول را در خـــط مشـــیء حضـــرت امـــام 
ـــامی  ـــاب اس ـــذار انق ـــوان بنیانگ ـــه عن )ره( ب
ـــه  ـــه ا... ب ـــه ای حفظ ـــة ا... خامن ـــرت آی و حض
ــتجو  ــه اســـامی جسـ ــر جامعـ ــوان رهبـ عنـ
ـــزان  ـــان را می ـــر ایش ـــخنان و تدابی ـــد و س نمای
ـــرار  ـــش ق ـــی خوی ـــی و انقاب ـــل اجتماع در عم

ـــد.  بده
ـــی در  ـــه ای کام دقیق ـــة ا... خامن ـــرت آی حض

ـــد:  ـــوده ان ـــد و فرم ـــه دارن ـــن رابط ای
»امـــام یـــک اصولـــی دارد، یـــک مبانـــی ای 
دارد؛ ایـــن مبانـــی در طـــول ده ســـال دوران 
حاکمّیـــت اســـامی و پیـــش از آن در طـــول 
ــات  ــت، در بیانـ ــال دوران نهضـ ــزده سـ پانـ
ـــام را  ـــت؛ اصـــول ام ـــده اس ـــان ش ـــون بی گوناگ
ـــن  ـــرد؛ ای ـــدا ک ـــود پی ـــی ش ـــات م ـــن بیان در ای
ـــه  ـــم ک ـــار ه ـــوط را کن ـــن خط ـــول را، ای اص
ـــوار  ـــام بزرگ ـــاکله ای از ام ـــک ش ـــم، ی بگذاری
ــام  ــخصّیت امـ ــد؛ شـ ــد شـ ــکیل خواهـ تشـ
ـــات  ـــام در بیان ـــول را ام ـــن اص ـــت. ای ـــن اس ای
خـــود تکـــرار کـــرده اســـت؛ ایـــن اصـــول را 
گزینشـــی هـــم نبایســـتی انتخـــاب کـــرد.« 

)حســـینی خامنـــه ای، 1394( 
در دیـــدگاه رهبـــر انقـــاب، فرمـــان آتـــش 
بـــه اختیـــار بُعـــدی عقانـــی و عملـــی 
ـــری  ـــه کارگی ـــا ب ـــا ب ـــد ت ـــی طلب ـــه م مدبران
ـــا و  ـــه ج ـــح، ب ـــل صحی ـــه و عم ـــروی اندیش نی
ـــم  ـــت تصمی ـــی و درس ـــوان منطق ـــته بت شایس

گرفـــت و عمـــل کـــرد. 
ـــل  ـــی و عم ـــای عقان ـــت ه ـــن درای ـــه ای   البت
ـــرت  ـــر ژرف حض ـــد و نظ ـــی در دی ـــای منطق ه
ـــون  ـــتای قان ـــد در راس ـــه ای بای ـــة ا... خامن آی

ـــد:  ـــوده ان ـــه فرم ـــان ک ـــد، چن باش
ـــود...  ـــون ب ـــر نظـــم و قان ـــاب، مظه ـــن انق »ای
ایـــن را بایـــد مغتنـــم شـــمرد. پایبنـــدی بـــه 
ــی  ــئولیت های قانونـ ــون و مسـ ــم و قانـ نظـ
ــد.«  ــه باشـ ــرام همـ ــورد احتـ ــد مـ ــوا بایـ قـ

ــه ای، 1380(  ــینی خامنـ )حسـ
ــون  ــت قانـ ــوان گفـ ــی تـ ــی مـ ــه طریقـ بـ
مجموعـــه قواعـــدی اســـت کـــه ارتباطـــات 
ـــرج  ـــد و از ه ـــی بخش ـــامان م ـــی را س اجتماع
ـــد.  ـــی نمای ـــگیری م ـــاری پیش ـــرج و ناهنج و م
ـــراه  ـــون هم ـــا قان ـــی ب ـــول عقل ـــر اص ـــال اگ ح
ــد  ــی خواهـ ــی در پـ ــی منطقـ ــردد، عملـ گـ
ـــه  ـــح ب ـــیر صحی ـــور را از مس ـــه ام ـــت ک داش
مقصـــد مـــی رســـاند.             ادامـــه دارد...

یادداشتیادداشت
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فعال رسانه

مریم   مشعشعی

پایـه  - نظـام جمهـوری اسـامی نظامیسـت کـه بـر 
مـردم سـاالری دینی بنا شـده و یکی از اهـداف انقاب 
اسـامی مشـارکت حداکثـری مـردم در تصمیـم گیری 

های کشـور اسـت.
- مجلـس شـورای اسـامی که یکی از تاثیـر گزار ترین 
نهـاد هـای کشـور اسـت کـه وظیفـه قانـون گـذاری و 
نظـارت بـر اجـرای صحیح قوانین اسـت همـواره با رای 

و مشـارکت مـردم وجهـه قانونـی پیدا کرده اسـت.
- طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات بـه شـدت مشـارکت 
حداکثـری مـردم را تحـت تاثیر قـرار خواهـد داد و بعضا 
موجـب اختافـات و شـکاف های منطقـه ای، مذهبی و 

قومیتـی خواهد شـد.
- اصـل در انتخـاب نماینـدگان مجلـس بایـد شایسـته 
سـاالری باشـد حال با اسـتانی شـدن انتخابات یک فرد 
نخبـه و شایسـته در سـطح شهرسـتان چگونه مـی تواند 

خـود را در سـطح اسـتان معرفـی نماید؟؟؟
از  باالتـر  بسـیار  اسـتانی  انتخابـات  هـای  هزینـه   -
انتخابـات در سـطح شهرسـتان هـا اسـت یـک کاندیـد 
قطعـا بـرای تبلیـغ در سـطح شهرسـتان هزینـه بسـیار 
کمتری را متحمل می شـود را در سـطح اسـتان متحمل 

شـد. خواهد 
- نقـش اصحـاب قدرت و ثـروت در انتخابات با اسـتانی 
شـدن آن بسـیار پررنـگ خواهـد شـد و بعـد از انتخـاب 
شـدن نماینـده موجب سـهم خواهـی از آن خواهد شـد.

- سیاسـیون بعضـا بـا غبـار آلـود کـردن فضـا موجـب 
سـردرگمی مـردم خواهند شـد و اجـازه انتخـاب اصاح 
را بـه مـردم نمی دهنـد و انتخابات به سـمت رای آوری 
لیسـتی خواهـد رفـت که ایـن امر موجـب از بیـن رفتن 
اسـتقال شـخصی و سیاسـی کاندیـد هـا نسـبت بـه 
جریانـات و احـزاب خواهـد شـد و عمـا اشـخاصی کـه 
عضـو جریـان و حزبی نباشـند نمـی تواننـد در انتخابات 

توفیقـی را کسـب کنند.
- با اسـتانی شـدن انتخابـات ارتباط نماینـدگان منتخب 
بـا مـردم حـوزه هـای انتخابیـه بـه علـت گسـتردگی تا 
حـد چشـمگیری کاهش مـی یابد و این موجـب آزردگی 
و سـرخوردگی مـردم مناطـق کـم جمعیـت بـه ویـژه 

شهرسـتان هـا خواهد شـد.
- بـا توجـه بـه تعـدد کاندیـدا هـا در انتخابات اسـتانی، 
بـه دور دوم کشـیده شـدن انتخابات در برخی اسـتان ها 
محتمـل اسـت و ایـن امر در سـطح یـک اسـتان هزینه 

هـا و مشـکات متعـددی را به همـراه دارد.
- بـا اسـتانی شـدن انتخابات نقـش نظارتـی نمایندگان 
باتوجـه بـه افزایـش محـدوده جغرافیایـی کاهـش مـی 

یابـد و موجـب بـروز تخلفاتـی مـی گردد.
- در انتخابـات بـه صـورت شهرسـتانی بعضـا تخلفاتـی 
دیـده شـده که توسـط مراجـع مربوطه پیگیـری گردیده 
انتخابـات اسـتانی  اسـت، در صـورت بـروز تخلـف در 
تخلفـات گسـترده تـر و هزینه هـای برخورد بـا تخلفات 

بـه مراتب بیشـتر اسـت.

نقـدی بر استـانی 
شـدن انتخـابـات

ـــری  ـــی رو بب ـــه تیم ـــوای ی ـــي خ ـــی م ـــن وقت ـــه میگ همیش
ســـعی کـــن هافبـــک هاشـــو از کار بنـــدازی.

ــی  ــا یعنـ ــن ورزش دنیـ ــل در پرطرفدارتریـ ــک اصـ ــن یـ ایـ
ــه. فوتبالـ

ــط  ــه خـ ــی؛ کـ ــی باشـ ــده میدونـ ــی برنـ ــی تونـ ــما نمـ شـ
ــه. ــف باشـ ــت ضعیـ هافبکـ

ـــه  ـــازها در میان ـــازی س ـــون ب ـــا هم ـــا ی ـــی کره ـــی م ـــروز پل ام
ـــن. ـــي کن ـــن م ـــابقه رو تعیی ـــک مس ـــت ی ـــن، سرنوش زمی

ــتن،  ــوب هسـ ــم محبـ ــًا هـ ــه عمومـ ــت کـ ــن جماعـ کار ایـ
ســـپری در مقابـــل بـــا هجـــوم تیـــم رقیـــب و تغذیـــه خـــط 

حملـــه شـــونه.
ـــا،  ـــت ه ـــوژه ژورنالیس ـــا س ـــخ فوروارده ـــول تاری ـــته در ط درس

ـــودن، ـــردم ب ـــا و م ـــانه ه رس
ـــق  ـــم عاش ـــی تونی ـــه نم ـــه ک ـــا نگفت ـــه م ـــن رو ب ـــخ ای ـــا تاری ام
ـــری و  ـــم گ ـــون تنظی ـــط کارش ـــه اون وس ـــیم ک ـــانی باش کس

ـــمفونی  ـــت س ـــک ارکس ـــری ی رهب
بی نظیره.

سمفونی از جنس پیرلو، ژاوی، اینیستا،
علی کریمی و سامان قدوس.

ـــی  ـــم مل ـــس تی ـــود فیک ـــرار ب ـــه ق ـــی ک ـــدوس، کس آره آره ق
ـــا گل  ـــا روی دو ت ـــت ت ـــران نرف ـــر ای ـــی بخاط ـــه ول ـــوئد باش س

ـــه. ـــذار باش ـــیه اثرگ ـــی 2018 روس ـــام جهان ـــون در ج م
هروقـــت کـــی روش بهـــش میـــدون مـــی داد رونـــد بـــازی 

ـــد. ـــی ش ـــت م مثب
ـــه  ـــه ب ـــوت زدن ک ـــی، ش ـــاق، تکنیک ـــی، خ ـــک مهاجم هافب

ـــه. ـــي کن ـــرکت م ـــاع ش ـــه و دف ـــی در کار حمل خوب

ـــوری  ـــن چج ـــه بازیک ـــم ی ـــی گفتی ـــون م ـــش خودم ـــی پی تاحت
ـــوب  ـــدر خ ـــه؟ اینق ـــته باش ـــل داش ـــدر آزادی عم ـــه اینق ـــي تون م

ـــه؟ ـــه ش ـــاع اضاف ـــه و دف ـــه حمل ب
مگـــه مـــي شـــه هـــم ازش بـــه عنـــوان فـــوروارد اســـتفاده 

کـــرد، هـــم هافبـــک، هـــم پیســـتون هـــای کنـــاری؟
مگـــه چقـــدر تـــوان داره؟ فقـــط مونـــده بـــود جـــای علـــی 

بیـــرو تـــوی دروازه تســـت بشـــه کـــه قســـمت نشـــد!
بله باور این همه توانایی کمی سخته،

ولی فهمیدنش اصًا کار سختی نیست،
این یعنی فی ذاته فوتبالیست بودن،

یعنی حرفه ای و در کاس جهانی رشد کردن،
یعنی اگر در زمین نباشی، لندینگ اتفاق نمی افته.

ــرای  ــه بـ ــور الزمـ ــک رگوالتـ ــل یـ ــورت مثـ ــی حضـ یعنـ
ـــرج  ـــی ه ـــودت یعن ـــوط و نب ـــام خط ـــم تم ـــی و تنظی هماهنگ
ـــانه  ـــرفت رس ـــعت و پیش ـــه وس ـــه ب ـــا توج ـــروز ب ـــرج! ام و م
در دنیـــا، وجـــود نهـــاد »تنظیـــم گـــر« یـــک اصـــل مهـــم 
بـــه شـــمار میـــاد. در دنیایـــی کـــه سیاســـت و رســـانه بـــه 
هـــم وابســـته شـــدن و بـــا پلتفـــرم هـــای مختلـــف ســـعی 
ـــاس  ـــگاه حس ـــر رو دارن، جای ـــوب بش ـــول و قل ـــرل عق در کنت
ـــي  ـــان م ـــًا نمای ـــیع کام ـــتم وس ـــن سیس ـــوری« در ای »رگوالت
شـــه.مکانیزم ایجـــاد کنتـــرل عمومـــی بـــر نهادهـــای ارائـــه 
ـــق  ـــی از طری ـــع عموم ـــن مناف ـــدف تأمی ـــات باه ـــده خدم کنن
ــتانداردها و ضوابـــط  تدویـــن و اجـــرای مجموعـــه ای از اسـ

تخصصی.کـــه صـــدور مجـــوز، تعییـــن اســـتانداردها،
ـــن  ـــم، تعیی ـــه و تحری ـــع جریم ـــه، وض ـــات و تعرف ـــع مالی وض
ـــازی از  ـــانی و آگاه س ـــاع رس ـــا، اط ـــت ه ـــا و معافی ـــوق ه مش

ـــت. ـــم گریس ـــدی تنظی ـــای کلی ابزاره
وقتـــی بـــر ایـــن مبنـــا و باتوجـــه بـــه نیـــاز جامعـــه اروپـــا، 
ـــاح  ـــا افتت ـــکام« در بریتانی ـــازمان »آف ـــادی س ـــال 2003 می س
شـــد. تمامـــی ارگان هـــای مربـــوط و رســـانه هـــا، بـــرای 
کمـــک بـــه پیشـــبرد اهـــداف ایـــن حـــوزه از حکمرانـــی، و 

»تنظیـــم گـــری رســـانه ای« بســـیج شـــدن.
تـــا نهـــال نوپـــا و کلیـــدی »رگوالتـــوری« بـــرای آینـــده و 

افقـــی در رســـانه شـــکل بگیـــره.
ـــي  ـــم نم ـــانه خت ـــه رس ـــط ب ـــث فق ـــن مبح ـــته ای ـــاال درس ح
ـــم  ـــاد تنظی ـــه نه ـــم ب ـــه ای ه ـــای دیگ ـــوزه ه ـــا در ح ـــه و م ش
ــا مهمتریـــن قالـــب ایـــن مکانیـــزم در  ــر نیازمندیـــم امـ گـ

ـــازی! ـــای مج ـــوص فض ـــه خص ـــت ب ـــانه اس رس
ـــم  ـــه ورود کردی ـــن عرص ـــه ای ـــم ب ـــون ه ـــران خودم ـــا در ای م
و بـــا دســـتور و دوراندیشـــی رهبرانقـــاب ســـازمان تنظیـــم 
ــازی  ــای مجـ ــر در فضـ ــر فراگیـ ــوت و تصویـ ــررات صـ مقـ
ـــازمان  ـــت س ـــده معاون ـــت اون برعه ـــه ریاس ـــت. ک ـــکل گرف ش
ـــتگذاری  ـــل سیاس ـــه مح ـــدی ک ـــان جدی ـــت. جری صداوسیماس
ـــه،  ـــه مخاطب ـــن و جـــذاب ب ـــردی و دادن فضـــای ام هـــای راهب

ـــا. ـــازی ه ـــی ب ـــا سیاس ـــدن ب ـــه درگیرش ن
ـــکل  ـــی از ش ـــه خیل ـــئولین ک ـــی از مس ـــش یک ـــت پی ـــد وق چن

ـــت: ـــود گف ـــت ب ـــادی ناراح ـــن نه ـــری چنی گی
ـــام و  ـــداول در نظ ـــای مت ـــوازی کاری ه ـــان م ـــاد، هم ـــن نه ای

ـــت! ـــه صداوسیماس ـــد ب ـــش از ح ـــارات بی دادن اختی
کـــه باتوجـــه بـــه عـــدم اطـــاع و آگاهـــی ایـــن نـــوع از 
مســـئولین، ایشـــون رو بـــه تحقیـــق و تفحـــص بیشـــتر در 
زمینـــه رگوالتوری«تنظیـــم گـــری« در ایـــران و جهـــان 

دعـــوت مـــي کنـــم.
ـــس  ـــا نف ـــی ب ـــکل خاص ـــر مش ـــی الظاه ـــیر، عل ـــه تفاس ـــا هم ب
ـــت  ـــه امنی ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ـــت، و هم ـــازمانی نیس ـــن س چنی
ـــا از  ـــه م ـــد هم ـــی بای ـــن؛ ول ـــایبر موافق ـــوزه س ـــت در ح و جذابی
ـــتگذاری  ـــفه سیاس ـــه فلس ـــم ک ـــئولین کاری کنی ـــا مس ـــردم ت م

ـــور و  ـــده کش ـــه درد آین ـــه ب ـــردی ک ـــتراتژیک و راهب ـــای اس ه
ـــداول  ـــای مت ـــازی ه ـــی ب ـــای سیاس ـــوره؛ ج ـــي خ ـــاب م انق
ـــی  ـــع و عمل ـــت جام ـــک مانیفس ـــت ی ـــه در نهای ـــره ک رو بگی

ـــیم.  ـــته باش ـــدگان داش ـــرای آین ب
ـــان  ـــم و ایم ـــزه بدی ـــی، انگی ـــدوس تکنیک ـــه ق ـــد ب ـــاال بای ح
داشـــته باشـــیم کـــه باهنـــرش برامـــون فصـــل جدیـــدی در 

ـــه! ـــاز کن ـــروز ب ـــروی ام ـــدرن و پیش ـــال م فوتب

پی نوشت اول:
ممنونم از اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری

ـــن  ـــال م ـــک ح ـــه کم ـــه همیش ـــریف ک ـــی ش ـــگاه صنعت دانش
ـــودن! ب

پی نوشت دوم:
ــدی در  ــازوکار جدیـ ــازی، سـ ــای مجـ ــوری در فضـ رگوالتـ
ــای  ــه بحـــث هـ ــاز بـ ــرای فهمیدنـــش نیـ ــورمونه و بـ کشـ

بیشـــتری داره، کـــه بـــه وقتـــش بیـــان مـــي کنـــم!

پی نوشت سوم:
دیـــدم ترامـــپ فارســـی بلـــده و کار مـــا رو راحـــت کـــرده 

رفتـــم زیـــر توییتـــش ایـــن کامنـــت و گذاشـــتم!
»گل دقیقه 97 به امریکا«

ـــر  ـــه آخ ـــواًل ثانی ـــا معم ـــا ایرانی ـــه م ـــه و بدون ـــدوارم بخون امی
ـــه! ـــون بمون ـــش برام ـــیرینی و حاوت ـــا ش ـــم ت ـــي زنی گل م

ـــه 98  ـــن گل دقیق ـــد در 22 بهم ـــال بع ـــراره س ـــم ق ـــم بگ و این
ـــم. ـــکا بزنی ـــه آمری رو ب

ـــل  ـــای قب ـــال ه ـــه 96 و س ـــش دقیق ـــال پی ـــه س ـــور ک همونط
ـــه  ـــن تیک ـــر کنی ـــه فک ـــد اگ ـــم. مدیونی ـــق 95 و 94 زدی دقای

ـــا! ـــب بایده ـــه مخاط ـــم ب انداخت

نياز كشور به )رگوالتورى تنظيم گرى( و پرهيز از سياسى بازى در اين مكانيزم مهم

قدوِس قديس

فعال  رسانه

رسول  مهربانی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد کرمانشاه

محمد رضا  آقایی

چنـد روز بـه جشـن چهـل سـالگی انقـاب مانـده بـود 
کـه بـا گروهـی از فعالیـن فرهنگی بـا اطمینـان از قول 
مسـئولین برای غرفه، شـروع بـه برنامه ریـزی چالش و 

محتواهایـی بـرای روز راهپیمایـی کردیم.
کارهـا همـه خـوب پیـش رفتند تا این که شـب بیسـتم 
اطـاع دادنـد کـه مجـوز غرفه بـه مـا تعلق نمـی گیرد 
چـون طـرح و ایده مربـوط بـه انقـاب و روز راهپیمایی 
نیسـت! ایـن که پازل 40 سـالگی انقاب بـا محتواهایی 
کامـا مرتبـط بـی ربط بـه روز راهپیمایی اسـت و انجام 
دادن پـازل )مثـل غنـی سـازی اورانیـوم( نیاز بـه تمرکز 
زیـاد و محیطـی آرام دارد از بهانه های محکم مسـئولین 

بـرای مخالفـت بـا طرح و ایـده بود.
تـا ایـن کـه تصمیـم گرفتیـم بـه صـورت خودجـوش و 
جهـادی طـرح را بـدون غرفـه و  وسـط جمعیـت اجـرا 
کنیـم، همـه موافـق بودیـم و بـا  انـرِژی بیشـتر کارمان 
را تکمیـل کردیـم و در شـرف فـاز اجرایـی بودیـم کـه 
خداروشـکر با همکاری فعالین فرهنگی بسـیج دانشـگاه 
علـوم پزشـکی توانسـتیم طـرح را بـا همـه سـختگیری 
هایـی که حتـی روز راهپیمایی نسـبت به ما داشـتند  در 
غرفـه دانشـگاه علوم پزشـکی بـا موفقیت انجـام دهیم.

امـا هدف اصلی از نوشـتن ایـن مطلب اوال بیـدار کردن 
آن دسـته  از مسـئوالنی است که خودشـان را  به خواب 
زده انـد و از بیـداری مـردم هـراس دارنـد و تمام تاش 
وسعیشـان ایـراد گرفتـن از کارهـای فرهنگـی اسـت و 
بودجـه هـار ا صـرف جلسـات و سـمینارهای میلیونـی 
خودشـان مـی کنند اسـت بهتر نیسـت که بـه نیروهای 
خودجـوش و فرهنگـی  توجـه بیشـتری شـود؟! جوانانی 
کـه بـا عشـق و عاقـه قـدم در ایـن عرصـه گذاشـته 
انـد نیـاز بـه حمایت و توجـه بیشـتری دارند، مسـئوالن 
بایـد نسـبت به معضـات فرهنگـی و اجتماعی اسـتان، 
بـه خصوص قشـر جـوان احسـاس مسـئولیت بیشـتری 
کـرده و بـا دلسـوزی بیشـتر برنامه هـا را دنبـال کنند و 
دومـا خطـاب بـه فعالیـن فرهنگـی اسـتان اسـت که به 
قـول آقـا  افسـران جنـگ نـرم و آتـش بـه اختیارنـد » 
امـروز شـاید هیـچ گناهـی باالتر از کنـاره گیری نباشـد 
و عـذر و بهانـه ای بـرای تـرک صحنه انقـاب پذیرفته 
نمـی شـود... ) امـام خمینـی ره ( »  کمبـود اعتبـار تنها 
مشـکل مـا نیسـت بلکـه اگـر کمـی همـت و تـاش 
مضاعـف داشـته باشـیم بـا همین میـزان اعتبـار نیز می 
تـوان انجـام وظیفـه کـرد. در پایـان تشـکر مـی کنم از 
مسـئول محترم موسسـه زارعین، مسـئول محترم بسیج 
دانشـگاه علوم پزشـکی و دوسـتان جهادی خط شـکنان 

جهـاد کبیـر و مقـر کتاب.                                                                                                                                       

درد و دل های جمعی از فعالین فرهنگی

مسئولین بیگانه با فرهنگ

فعال   فرهنگی

مهسا  محمد پور
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ــن  ــط بی ــوم در رواب ــن مفه ــادی تری ــدرت؛ بنی ق
ــم در  ــت آن را ه ــن ماهی ــت و همچنی ــل اس المل
ــن  ــط بی ــخ رواب ــته و تاری ــرد. در گذش ــی گی برم
ــود  ــدرت؛ نم ــان ق ــخت و عری ــه س ــل جنب المل
ــا  ــا ب ــدرت صرف ــه ق ــرا ک ــت چ ــتری داش بیش
معیارهــای مــادی و بــا تکیــه بــر ابــزار و منابعــی 
کــه بــرای پیشــبرد آن مهــم تلقــی میشــد؛ معنــا 
داشــت. امــا در قــرن بیســتم و بــا ظهــور پارادایــم 
ــن  ــت بی ــاد در سیاس ــای متض ــره ( ه ــن نِگ )بُ
الملــل؛ ابعــاد جدیــدی از قــدرت شناســایی و 

ــد. ــن ش تبیی
ــل کــه ســعی در  ــن المل ــوق بی ــال حق ــرای مث  ب
ــن  ــار و قوانی ــر هنج ــی ب ــتمی مبتن ــاد سیس ایج
مــورد پذیــرش عامــه کشــورها داشــت؛ بــه مــرور 
کارکــردی افقــی در روابــط بیــن الملــل پیــدا کــرد 
ــن بازیگــران  ــود را در بی ــر خ ــر تاثی ــی حداکث یعن
ــا داشــته اســت.  ــدرت در دنی ــی و صاحــب ق اصل
ــه  ــول »  از نظری ــی  ب ــه   » هدل ــی ک ــا آنجای ت
ــوازن  ــه » ت ــود ک ــد ب ــته معتق ــن رش ــردازان ای پ
قــدرت، شــرط اساســی بــرای عملکــرد حقــوق و 
ــل اســت.   ــن المل ــط و سیاســت بی ــون در رواب قان
در حــوزه نظــری رژیــم هــای بیــن المللــی 
ــل  ادامــه مبحــث نئولیبرالیســم و وابســتگی متقاب
ــی  ــگ جهان ــد از جن ــه در بع ــت ک ــادی اس اقتص
دوم و تاســیس نهــاد هــای مختلــف بیــن المللــی 
ــت هــا در امــر تصمیــم گیــری  ــار دول کــه در کن

ــط  ــدن رواب ــر ش ــده ت ــا پیچی ــدند. ب ــهیم ش س
میــان بازیگــران بیــن المللــی ناشــی از اهــداف آن 
هــا؛ وابســتگی متقابــل  شــکل گرفــت. در واقــع 
رژیــم هــای بیــن المللــی مولــود همیــن شــرایط 
ــدرت  ــان ق ــه صاحب ــرایطی ک ــت؛ ش ــده اس پیچی
در جهــان بــا تمرکــز بــر جــا بــه جایــی ســرمایه، 
کاال و خدمــات و ایجــاد وابســتگی، هــدف کنتــرل 
ــی دارای  ــن الملل ــم بی ــر رژی ــد. ه ــر دارن را مدنظ
اهــداف، اصــول، هنجــار، قوانیــن، رونــد تصمیــم 
ــت  ــا دول ــه عمدت ــت ک ــی اس ــری و بازیگران گی
هــا را شــامل مــی شــود.  هــدف در ایــن جــا بــه 
معنــای کنتــرل، اصــل هــر رژیمــی را شــامل مــی 
ــده را  ــش برن ــش پی ــم نق ــود و اصــول آن رژی ش

دارد. 
هنجــار مرتبــط بــا رفتــار بازیگــران اســت و قوانین 
ــد  ــتند. رون ــول هس ــداف و اص ــده اه ــد دهن پیون
ــردی  ــاذ رویک ــب اتخ ــم موج ــری ه ــم گی تصمی
ــود  ــت خ ــه طــرف غای ــران را ب ــه بازیگ اســت ک

ــد.   ــی ده ــت م حرک
ــران  ــی ای ــپهر سیاس ــه در س ــت ک ــدت هاس  م
موضــوع رژیــم FATF ) نیــروی ُمکلــف اقــدام 
مالــی ( مطــرح شــده اســت. البتــه پذیــرش رژیــم 
هــای مشــابه ماننــد CTBT )پیمــان منــع 
  NPT جامــع آزمایــش تســلیحات هســته ای ( و
) پیمــان منــع گســترش ســاح هــای هســته ای ( 
در ســال هــای گذشــته در کشــور مســبوق ســابقه 
اســت و بــا پذیــرش آن هــا، شــاهد تغییــر رفتــار از 
طــرف غربــی هــا در برخــورد بــا ایــران نبودیــم و 
بــا مطــرح کــردن ادعاهــای خــود در ســال هــای 
ــان  ــه جری ــران را ب ــته ای ای ــده هس ــد، پرون بع

ــه  ــه FATF، ب ــوط ب ــناد مرب ــد،. در اس انداختن
ــه  ــی اشــاره شــده اســت کــه ب 180 حــوزه قضای
ایــن نهــاد پیوســتند یــا همــکاری دارنــد و تعهــد 
در ایــن نهــاد، در ســطح وزرا مطــرح شــده اســت. 
ایــن میــزان از انباشــت حقوقــی و سیاســی نشــان 
ــررات و  ــم مق ــرای تنظی ــاد ب ــن نه ــی ای از توانای
تامیــن  و  پــول شــویی  علیــه  اســتانداردهای 
مالــی تروریســم بــا تعریفــی واحــد در حــوزه 
ــا،  ــم ه ــه رژی ــا نظری ــق ب ــل دارد. مطاب ــن المل بی
ــق  ــورها، مطاب ــب کش ــرش و تصوی ــد از پذی بع

ــات  ــال اطاع ــب و انتق ــود، کس ــناد موج ــا اس ب
بــرای ارزیابــی و نظــارت و انطبــاق اقدامــات 
ــن نهــاد، هــدف  ــا اســتاندارد ای ــه ب صــورت گرفت
ــط  ــم توس ــن رژی ــرش ای ــت. پذی FATF  اس
ایــران در واقــع تکــه ای از پــازل کنتــرل کــه آن 
ــود  ــی ش ــام م ــارت انج ــم نظ ــب رژی ــم در قال ه

ــرل  ــر کنت ــد. OFAC ) دفت ــی کن ــل م را کام
دارایــی هــای خارجــی وزارت خزانــه داری آمریــکا 
( در ســال 2017 و در بازنگــری تحریــم هــا، نیــاز 
بــه اطاعــات گســترده بــرای شناســایی و مســدود 
ــی را دارد  ــا نهادهای ــخاص و ی ــوال اش ــازی ام س
ــتند  ــت هس ــی تروریس ــکا حام ــگاه آمری ــه از ن ک
)ایــن تعریــف مــورد پذیــرش FATF هــم 
 FATF ــاد ــط نه ــات توس ــن اطاع ــت( ای هس
ــرای  ــناد ب ــق اس ــود و طب ــی ش ــگ م مانیتورین
رونــد تصمیــم گیــری در اختیــار اعضــا قــرار مــی 

ــر  ــبکه ای تاثی ــد ش ــی توانن ــا م ــم ه ــرد. رژی گی
گــذار بــوده و یــا مکمــل دیگــر اقدامــات مرتبــط 
ــر  ــد نظ ــوع م ــه موض ــال  س ــرای مث ــند. ب باش
ــه آن اشــاره  ــم کاتســا ب OFAC  کــه در تحری
ــم  ــک رژی ــب ی ــد در غال ــی توانن ــت م ــده اس ش

ــد.  ــترش یابن گس

ــه در  ــم، ک ــامل 1- تروریس ــات ش ــن موضوع ای
ــن  ــا تامی ــارزه ب ــب CFT ) مب FATF در غال
مالــی تروریســم ( نمــود پیــدا مــی کنــد و نقطــه 
اشــتراک کاتســا و FATF محســوب مــی شــود.

ــاب اســامی و ســاح  ــپاه پاســداران انق  2- س
هــای متعــارف ایــران، کــه در تحریــم کاتســا بــه 
ــده  ــار داده ش ــن اختی ــکا ای ــور آمری ــس جمه ریی
ــکی  ــات موش ــه آزمایش ــخ ب ــه در پاس ــت ک اس
ــخاص و  ــوال اش ــازی ام ــدود س ــه مس ــران ب ای
ــن  ــران در ای ــه ای ــه ب ــد ک ــدام کن ــی اق نهادهای
مســیر کمــک کــرده باشــند و در FATF تحــت 
عنــوان »پاســخگویی بــه تهدیــدات نوظهــور 

ــت.  ــده اس ــخص ش »مش
3- حقــوق بشــر کــه هــم در کاتســا و هــم 
ــازی  ــخص س ــر مش ــز ب ــا تمرک در FATF  ب
محــدوده  افــراد مــورد نظــر بــرای اقدامــات 
پیشــگیرانه پیــش بینــی شــده در صــورت پذیــرش 
ــی  ــر م ــاد  را در ب ــن نه ــای ای ــتورالعمل ه دس
ــا  ــکافی FATF  م ــا موش ــوع ب ــرد. در مجم گی
شــاهد رویکــرد جدیــدی از تقابــل غــرب بــا 

ــتیم. ــران هس ــامی ای ــوری اس جمه
ــال  ــا اعم ــل ب ــث تقاب ــرب مثل ــتراتژی غ  در اس
ــخت  ــدرت س ــود. ق ــی ش ــل م ــا تکمی ــم ه رژی
ــد و  ــی کن ــدا م ــوه پی ــزار جل ــزار و اف ــه در اب ک
ــد؛  ــی یاب ــی م ــانه تجل ــا رس ــه ب ــرم ک ــدرت ن ق
اکنــون ضلــع ســوم در اعمــال قوانیــن نــرم قابــل 
مشــاهده اســت. خروجــی ایــن مثلــث تقابــل، بــی 
ــرار داده  ــدف ق ــورد ه ــران را م ــت ای ــک امنی ش
ــای  ــه ه ــلب آن، گزین ــورت س ــا در ص ــت ت اس

ــند. ــول باش ــهل الوص ــم  س ــر  ه دیگ

 FATF رژیم های بین المللی و چالش یادداشت
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چنـد روز بـه جشـن چهـل سـالگی انقـاب مانـده بـود 
کـه بـا گروهـی از فعالیـن فرهنگی بـا اطمینـان از قول 
مسـئولین برای غرفه، شـروع بـه برنامه ریـزی چالش و 

محتواهایـی بـرای روز راهپیمایـی کردیم.
کارهـا همـه خـوب پیـش رفتند تا این که شـب بیسـتم 
اطـاع دادنـد کـه مجـوز غرفه بـه مـا تعلق نمـی گیرد 
چـون طـرح و ایده مربـوط بـه انقـاب و روز راهپیمایی 
نیسـت! ایـن که پازل 40 سـالگی انقاب بـا محتواهایی 
کامـا مرتبـط بـی ربط بـه روز راهپیمایی اسـت و انجام 
دادن پـازل )مثـل غنـی سـازی اورانیـوم( نیاز بـه تمرکز 
زیـاد و محیطـی آرام دارد از بهانه های محکم مسـئولین 

بـرای مخالفـت بـا طرح و ایـده بود.
تـا ایـن کـه تصمیـم گرفتیـم بـه صـورت خودجـوش و 
جهـادی طـرح را بـدون غرفـه و  وسـط جمعیـت اجـرا 
کنیـم، همـه موافـق بودیـم و بـا  انـرِژی بیشـتر کارمان 
را تکمیـل کردیـم و در شـرف فـاز اجرایـی بودیـم کـه 
خداروشـکر با همکاری فعالین فرهنگی بسـیج دانشـگاه 
علـوم پزشـکی توانسـتیم طـرح را بـا همـه سـختگیری 
هایـی که حتـی روز راهپیمایی نسـبت به ما داشـتند  در 
غرفـه دانشـگاه علوم پزشـکی بـا موفقیت انجـام دهیم.

امـا هدف اصلی از نوشـتن ایـن مطلب اوال بیـدار کردن 
آن دسـته  از مسـئوالنی است که خودشـان را  به خواب 
زده انـد و از بیـداری مـردم هـراس دارنـد و تمام تاش 
وسعیشـان ایـراد گرفتـن از کارهـای فرهنگـی اسـت و 
بودجـه هـار ا صـرف جلسـات و سـمینارهای میلیونـی 
خودشـان مـی کنند اسـت بهتر نیسـت که بـه نیروهای 
خودجـوش و فرهنگـی  توجـه بیشـتری شـود؟! جوانانی 
کـه بـا عشـق و عاقـه قـدم در ایـن عرصـه گذاشـته 
انـد نیـاز بـه حمایت و توجـه بیشـتری دارند، مسـئوالن 
بایـد نسـبت به معضـات فرهنگـی و اجتماعی اسـتان، 
بـه خصوص قشـر جـوان احسـاس مسـئولیت بیشـتری 
کـرده و بـا دلسـوزی بیشـتر برنامه هـا را دنبـال کنند و 
دومـا خطـاب بـه فعالیـن فرهنگـی اسـتان اسـت که به 
قـول آقـا  افسـران جنـگ نـرم و آتـش بـه اختیارنـد » 
امـروز شـاید هیـچ گناهـی باالتر از کنـاره گیری نباشـد 
و عـذر و بهانـه ای بـرای تـرک صحنه انقـاب پذیرفته 
نمـی شـود... ) امـام خمینـی ره ( »  کمبـود اعتبـار تنها 
مشـکل مـا نیسـت بلکـه اگـر کمـی همـت و تـاش 
مضاعـف داشـته باشـیم بـا همین میـزان اعتبـار نیز می 
تـوان انجـام وظیفـه کـرد. در پایـان تشـکر مـی کنم از 
مسـئول محترم موسسـه زارعین، مسـئول محترم بسیج 
دانشـگاه علوم پزشـکی و دوسـتان جهادی خط شـکنان 

جهـاد کبیـر و مقـر کتاب.                                                                                                                                       

مصـدق دوسـت 
خوب آمریکایی ها!

علی شجاعی راد

دانشجوی دکرتای علوم سیاسی

نفــوذ، کلیــدواژه  ای اســت کــه در ادبیــات سیاســی 
ــار  ــا ب ــن روز ه ــا ای ــته، ام ــود داش ــورمان وج کش
ــه خــود گرفتــه اســت. رهبــر  معنایــی متفاوتــی ب
معظــم انقــاب اگرچــه در ســالیان گذشــته بارهــا 
نســبت بــه مســئله نفــوذ دشــمن هشــدار داده انــد، 
ــژه پســابرجام  ــل برجــام و به وی ــا از دوران ماقب ام
ــتر  ــه بیش ــن زمین ــه در ای ــم  ل ــدارهای معظ هش
شــده اســت. ظاهــر بحــث، ایــن اســت کــه نفــوذ 
بیشــتر جنبــه امنیتــی و سیاســی دارد، امــا وقتــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــم ک ــویم، می بینی ــق می ش عمی
ــر  ــم در ب ــادی و را ه ــی، اقتص ــای فرهنگ جنبه ه
ــد بدانیــم کــه نفــوذ حتمــًا در  ــدا بای می گیــرد. ابت
قالــب شــبکه اســت، یعنــی نفــوذ و نفــوذی بــدون 
شــبکه نفوذمعنــا نــدارد، نفــوذِی واحــد، کــه یــک 
ــت  ــوذی اس ــرد نف ــن ف ــم ای ــد و بگویی ــر باش نف
ــد،  ــدا کردی ــوذی پی ــما نف ــر ش ــدارد. اگ ــکان ن ام
حتمــًا بایــد دنبــال شــبکه اش بگردیــد، ایــن فــرد 
ــوع  ــک ن ــه ی ــرار دارد. البت ــبکه ق ــک ش در دل ی
نفــوذی داریــم کــه خــارج از شــبکه فعالیــت 
می کنــد کــه همــان جاسوســی کاســیک اســت.

ــان  ــد از: جاسوس ــوذی عبارتن ــوران نف ــواع مأم ان
ــا مأموریــت ویــژه بــرای یــک  ســنتی، عواملــی ب

ــتند  ــی هس ــوم عوامل ــوع س ــرور و ن ــد ت ــار مانن ب
انجــام  را  کــه در درازمــدت مأموریــت خــود 
ــی  ــا حکومت ــزب ی ــوذ در ح ــد نف ــد، مانن می  دهن
بــرای تصــرف مســئولیت های مهــم و انجــام 
ــا هــدف  ــف ب ــران در مقاطــع مختل دســتورات آم
ایجــاد اخــال و باالخــره ناکارآمدســازی سیســتم.

نــوع دوم نفــوذی کــه مهم تــر از نــوع اول اســت، 
نفوذی هایــی هســتند کــه مأموریــت خاصــی 
مشــخصی  زمــان  در  مأموریت شــان  و  دارنــد 
ــراد  ــی اف ــذف فیزیک ــد ح ــود، مانن ــام می ش تم
ــر  ــار دفت ــل انفج ــدف، مث ــوِر ه ــه و کش از جامع
ــه ی  ــش الی ــال 1360. نق ــت وزیری  در س نخس
هدایــت در جلوگیــری از اعــدام نفوذی هــا. اولیــن 
الیــه نفــوذ، الیــه ی هدایــت اســت. یعنی کســانی 
ــه  ــت ک ــت اس ــان هدای ــبکه نقش ش ــن ش در ای
کشــف این هــا کار ســختی اســت، ایــن اشــخاص 
در آن میــدان و جامعــه ی هــدف، محــور هســتند 

بیشــتر در مواقــع بحرانــی  را  نقــش خــود  و 
ــر  ــبکه در خط ــه ش ــا ک ــد، آن ج ــان می دهن نش
ــخ  ــذا  در تاری ــد. ل ــش می کنن ــای نق ــت ایف اس
ــاده و  ــی افت ــه اتفاقات ــم ک ــی داری ــاب مقاطع انق
ــیم. ــمن را بشناس ــای دش ــتیم نفوذی ه می توانس

ــبکه  ــه ش ــت ک ــی هس ــاب نقاط ــخ انق در تاری
ــور  ــت مجب ــه ی هدای ــوده و الی ــر ب ــوذ در خط نف
ــذا اگــر مــا آن مقاطــع  شــده بــه میــدان بیایــد. ل
ــیم. ــا را می شناس ــم نفوذی ه ــد کنی ــوب رص را خ

یــک نفــوذی مهــم بــا مأموریــت مهــم و حســاس، 
ــی  ــت عنصــر حمایت ــا هف ــه ی ــت الی ــل هف حداق

ــی دارد. ــره حمایت ــه ی هفت نف ــک الی دارد، ی
مثــال خیلــی ملمــوس آن، داســتان منافقیــن 
اســت.  انقــاب  اوایــل  در  تیمی هــا  خانــه  و 
ــه تیمــی  ــک خان ــه ی ــاب ک ــروزی انق ــل پی اوای
ــه  ــه، ب ــه دلیــل فقــدان تجرب شناســایی می شــد ب
صــورت ضربتــی بــه خانــه تیمــی حملــه می شــد، 
بعــد معلــوم شــد کــه از خانه هــای اطــراف کمیــن 
می کردنــد.  شــهید  را  رزمنــدگان  و  می زدنــد 
بعدهــا نیروهــا ایــن تجربــه را کســب مــی کننــد 
کــه اگــر یــک خانــه تیمــی را پیــدا کردنــد بایــد 
ــی  ــه تیمــی اصل ــه تیمی هــای حامــی آن خان خان

ــد. ــایی کنن ــم شناس را ه
در بحــث اســتحاله یــک مأمــور نفــوذی به راحتــی 
ــوذی ممکــن اســت  ــور نف کشــف نمی شــود. مأم
ــدر  ــا لی ــد ت ــد کن ــتم رش ــد و در سیس ــوذ کن نف

ــت و  ــه پس ــد و ب ــد کن ــود، رش ــزب ش ــک ح ی
مقامــی برســد )بــا هدف هــای مهم تــر مثــل 
ــال و  ــراف و اخ ــاد انح ــدرت و ایج ــه ی ق قبض
ــن صــورت  ــازی سیســتم و…(، در ای ناکارآمدس

ــد. ــام ده ــد انج ــا را می توان ــی از کاره طیف
را  نفــوذ  شــبکه  حاکمیــت  درون  از  می توانــد 
ــد و اصــًا  ــد، آدم هــای خــود را بچین حمایــت کن
عرصــه را بــه دســت بگیــرد. در طــول ایــن 
ــت  ــه ی حاکمی ــوذ در بدن ــبکه های نف ــال ها، ش س
شــکل گرفتــه  اســت، یــک عــده آگاهانــه و یــک 
ــای  ــبکه، ایف ــن ش ــد در ای ــه دارن ــده ناآگاهان ع
ــور  ــه مأم ــن مرحل ــس در ای ــد. پ ــش می کنن نق
نفــوذی بایــد در سیســتم بمانــد تــا تثبیــت شــود. 
ــت.  ــازی اس ــوذ، هویت س ــد نف ــه اول فراین مرحل
ــک تفکــر می خواهــد  ــا ی ــک شــخص ی ــی ی یعن
ــا  ــازی ی ــه اش هویت س ــن مرحل ــد، اولی ــوذ کن نف

همــان هم رنگ شــدن و اســتتار اســت.
ــوذ  ــان نف ــازل جری ــازی، در پ ــط ب ــراط و تفری اف
ــک  ــود دارای ی ــت خ ــرای مأموری ــوذ ب ــبکه نف ش

ــت. ــتراتژیک اس ــر اس صب
نفــوذ  شــبکه  ایــن  تثبیــت،  دوره  در  پــس 
موقعیتــش اســتحکام پیــدا کــرده، یارگیــری، 
ــن  ــت. از ای ــرده اس ــازی ک ــازی و شبکه س نهادس
جــا وارد می شــویم بــه مأموریــت نفوذی هــا. 
اولیــن مأموریــت شــبکه نفــوذ تهی ســازی از 
ــود.  ــتحاله می ش ــه اس ــر ب ــه تعبی ــت، ک درون اس

درون. از  تهی ســازی  و  اســتحاله 
تهی ســازی و ناکارآمدســازی نظــام، مأموریــت 
نفوذی هــا بعــد از تهی ســازی، مأموریــت دوم 
نفوذی هــا ناکارآمدســازی اســت. کســی کــه 
ــد  ــی زن ــام م ــی و نظ ــدی داخل ــرف ازناکارآم ح
بــا آن کــه پســت دولتــی دارد چــه بســا خــودش 
نفــوذی نیســت امــا در شــبکه نفــوذ عمــل 
ــی  ــکار عموم ــرای اف ــه ب ــری ک ــد. تصوی می کن
درســت می کنــد، تصویــر ناکارآمــدی اســت و 
اگــر ناکارآمــدی تثبیــت و بــه بــاور مــردم تبدیــل 
ــام و  ــی نظ ــس فروپاش ــای ح ــی الق ــود، یعن ش

ــتم! ــض سیس ــدن مح ــد ش ناکارآم
مســاله نفــوذ، بســیار پیچیــده تــر از آن اســت کــه 
بتــوان در چنــد جملــه، مقالــه و حتــی کتــاب بــه 

ُکنــه آن رســید. 
نفــوذ، قابلیــت بــه روز شــدن دارد و متناســب 
ــذا  ــد ل ــی کن ــود را وارد م ــای روز خ ــاز ه ــا نی ب
شناســایی آن بایــد تخصصــی انجــام شــود. نفــوذ 
بــه هــر شــکل و لباســی در مــی آیــد و از مفاهیــم 
ارزشــمند و تاثیــر گــذار متناســب بــا حیطــه نفــوذ 

ــد. ــی کن خــود اســتفاده م
ــم  ــا شــکل و شــمایلی همچــون فیل ــوذ ب دوره نف
ــوذ  ــروز، نف ــت. ام ــته اس ــد گذش ــای جیمزبان ه
ــه  ــود جاذب ــرای خ ــد ب ــی توان ــر نحــوی م ــه ه ب
ــود و  ــع ش ــاد واق ــورد اعتم ــا م ــد ت ــت کن درس

ــد. ــروع کن ــود را ش ــت خ ماموری

حسین  صحرایی
کارشناس ارشد علوم سیاسی

جستــاری در مسـئله نفــوذ

 رد نفـوذ ، رد خـون

سفیـر سـابق ایـران در عـراق در گفت و گوی اختصـاصی با اتفـاق

آمریکایی ها در جغرافیا های مختلف شکست خورده اند 

ــکا  ــم آمری ــد دلیــل تصمی ــا بفرمایی ــاق: لطف اتف
بــرای تــرک خــاک عــراق و ســوریه چیســت؟ آیــا 
واقعــا آمریکایــی هــا قصــد دارنــد منطقــه را تــرک 

کننــد؟
ــه  ــار نیســت ک ــن ب ــن اولی ــی: ای ــی قم کاظم
دولــت ایــاالت متحــده اعــام کــرده اســت کــه 
ــد  ــارج خواه ــه خ ــود را از منطق ــای خ ــروی ه نی
کــرد. اگــر خاطرتــان باشــد دردوره هــای گذشــته 
ــروج  ــث خ ــن بح ــال 2014 همی ــه س و از جمل
ــرح  ــه مط ــکا از منطق ــی آمری ــای نظام ــرو ه نی
ــی  ــروی نظام ــش نی شــد، کــه خروجــی آن افزای

ــد. ــه ش ــی در منطق ــه لحــاظ حجم ــکا ب آمری
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــم اس ــه مه ــزی ک  آن چی
آمریکایــی هــا هیــچ گاه بــا میــل و رغبــت 
ــر  ــد. اگ ــد ش ــارج نخواهن ــه خ ــان از منطق خودش
ــوه  ــا نح ــد ام ــان آمدن ــت خودش ــا خواس ــه ب چ
خــروج آن هــا بــا توجــه بــه مقاومــت و مجاهــدت 
هــای صــورت گرفتــه در منطقــه متفــاوت خواهــد 
ــه  ــه علی ــت ک ــارزه ای اس ــل آن مب ــود و دلی ب

ــت. ــورت گرف ــه ص ــغالگر در منطق اش
ــدود  ــکا ح ــه آمری ــراق ک ــل ع ــوری مث  در کش
ــدود  ــان ح ــم پیمانانش ــا ه ــرو و ب ــزار نی 110 ه
ــد  160 هــزار نیــروی نظامــی را وارد عــراق کردن
قطعــا بــه دنبــال خــروج از ایــن کشــور نبودنــد و 
بنــا داشــتند نظــام سیاســی آمریکایــی را در ایــن 
کشــور پیــاده کننــد و از منابــع کشــور عــراق بــه 

ــد. ــع خودشــان اســتفاده کنن نف
ــد  ــا مقاومــت مواجــه شــدند و دیدن  امــا وقتــی ب
امنیتــِی  دفاعــی  تواننــد ســاختار  نمــی  کــه 
آمریکایــی را در منطقــه پیــاده کننــد، مجبــور 

ــوند. ــارج ش ــراق خ ــبانه از ع ــدند ش ش
ــد؛  ــی باش ــکا واقع ــم آمری ــر تصمی ــه اگ  در نتیج
کــه تــا کنــون نشــانه هــای خــروج دیــده نشــده 
ــا از  ــی آن ه ــر نگران ــت، مگ ــزی نیس ــت، چی اس

ــت. ــان مقاوم جری
ــا  ــی ه ــت آمریکای ــئله، سیاس ــن مس ــارج از ای خ
ــد  ــروع ش ــال 2001 ش ــه از س ــا ک ــه م در منطق
دچــار شکســت شــده. آن هــا در هیــچ جغرافیایــی 

ــتان و  ــتان و پاکس ــد. در افغانس ــده ان ــق نش موف
ســوریه و عــراق و یمــن وضعیــت آن هــارا ببینیــد. 
ــم  ــت رژی ــی پش ــتکباری جهان ــه اس ــام جبه تم
ــت  ــن مقاوم ــت یم ــا وضعی ــد، ام ــعود آمدن آل س
ــه را نشــان مــی دهــد. در فلســطین جبهــه  جانان
ــرده  ــاه ک ــاوز را کوت ــت متج ــت دس ــای مقاوم ه

ــد.  ــد و مقاومــت مــی کنن ان
ــه همیــن صــورت، کــه دشــمن  ــان هــم ب در لبن
ــدارد؛ پــس  ــی مســتقیم ران دیگــر جــرات رویاروی
جمــع بنــدی مــا ایــن اســت کــه جبهــه آمریکایی 
در منطقــه در حــال شکســت و جبهــه مقاومــت بــا 
محوریــت ایــران پیروزمندانــه و مقتــدر عمــل مــی 

کنــد.
اتفــاق: ترامــپ در ســفر اخیــرش بــه عــراق ادعا 
کــرد کــه کــه اگــر الزم باشــد بــه ایــران و ســوریه 
حملــه کنــد از نیــرو هــای نظامــی اش در عــراق 
اســتفاده مــی کنــد. تحلیــل شــما از ایــن ســخن 

هــا چیســت؟
ــه  ــی ک ــا زمان ــی ه ــی: آمریکای ــی قم کاظم
، 160 هــزار  امنیــت  بــدون مجــوز شــورای 
ــد و مقاومــت  ــه عــراق آوردن نیــروی نظامــی را ب
ــبانه  ــدند ش ــور ش ــد مجب ــراق را دیدن ــت ع مل
ــخت  ــدرت س ــه در ق ــه چ ــروز ک ــد. ام ــرار کنن ف
افــزاری و نظامــی و چــه در عملیــات نــرم دچــار 
افــول و شکســت شــده انــد چطــور ایــن ادعــا هــا 
ممکــن اســت؟ آمریکایــی هــا در غــرب و کشــور 
ــت هســتند  ــف محبوبی ــار ضع خودشــان هــم دچ

ــا واقعیــت هــای میدانــی  و ایــن ادعــای حملــه ب
ــدارد.  ــی ن ــم خوان ــه ه ــچ گون هی

ــرد  ــد راهب ــه بع ــال 2006 ب ــا از س ــی ه آمریکای
لشــکر کشــی نظامــی را شکســت خــورده دیدنــد 
و طراحــی کردنــد جنــگ هــای نیابتــی را و پدیــده 
ای مثــل داعــش، کــه خــود آمریکایــی هــا ادعــا 
ــای  ــن لشــکر کشــی ه ــن جایگزی ــه ای ــد ک دارن
ــوع  ــد. موض ــود آوردن ــه وج ــت را ب ــی هس نظام
ــدان  ــد چن ــی رس ــر نم ــه نظ ــی ب ــه نظام حمل
موضــوع درســتی باشــد امــا مــردم بایــد بــا 

ــر فتنــه انگیــزی هایــی کــه از  هوشــیاری در براب
ــش  ــا بین ــند و ب ــود باش ــی ش ــت م ــارج مدیری خ
صحیــح در برابــر ایــن شــیوه نویــن جنــگ مقابلــه 

ــد. کنن
داریــد  صحبتــی  اگــر  پایــان  در  اتفــاق: 

. . ییــد. بفرما
کاظمــی قمــی: خیلــی ممنــون هســتم از 
ــتید و آرزوی  ــده گذاش ــار بن ــه در اختی ــی ک وقت
توفیقــات روز افــزون بــرای جبهــه مقاومــت دارم.

حســن کاظمــی قمــی اولیــن ســفیر 
ایــران بعــد از ســقوط حکومــت بعــث در 

ــت.  ــوده اس ــراق ب ع
وی قبــل از آن سرکنســول کنســولگری 
جمهــوری اســامی ایــران در شــهر هــرات 

ــود. ــتان ب در افغانس
کاظمــی  مهــم  اقدامــات  جملــه  از 
ــی  ــت ایران ــتی هیئ ــه سرپرس ــوان ب می ت
هیئت هــای  مذاکــرات  اول  دور   ۲ در 
ــاره عــراق اشــاره  ایرانــی و آمریکایــی درب
ــی  ــوری المالک ــر کار ن ــه در دفت ــرد ک ک
ــر  ــاری، وزی انجــام می شــد. هوشــیار زیب
خارجــه عــراق در جریــان ســفر وزیــر 
ــر  ــراق، در براب ــه ع ــورمان ب ــه کش خارج
همــه خبرنــگاران خارجــی و عراقــی و 
عربــی از حســن کاظمی قمــی بــه عنــوان 
ــی  ــفیر خارج ــن س ــن و فعال تری پرکارتری

ــود. ــرده ب ــاد ک ــراق ی در ع

محمد  مهدی  احمدی

فعال فرهنگی
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میزبانی جشـنواره موسـیقی فجر در کرمانشاه خبر مسرت 
بخـش بـود، اما هزینه هـای باالی تماشـای آن شـیرینی 
ایـن اقـدام فرهنگی را به کام بسـیاری از شـهروندانی که 
مدتهاسـت منتظـر برگـزاری آن بودند تلخ کرد. جشـنواره 
موسـیقی فجـر در سـال 1364 و بـا نـام اولیه »جشـنواره 
سراسـری سـرود و آهنگ هـای انقابی« شـکل گرفت و 
اولیـن دوره آن بـا شـرکت 20 گروه در تهران برگزار شـد 
و پـس از چهـار سـال یعنـی در سـال 1368 دوره پنجـم 
آن بـا طراحـی آرم، نشـانه و نمـاد و بـا عنـوان »پنجمین 

جشـنواره موسـیقی فجر« ادامـه یافت.
بمانـد کـه ایـن روزهـا تقریبـا در آثـار اکثـر خواننده های 
ایـن جشـنواره خبـری از سـروده های انقابـی نیسـت و 
را  تکـراری در کنسـرت های دیگـر  همـان آهنگ هـای 

اینجـا بـه خـوراک مـردم می دهنـد.
امـا موضوعـی که موجب اعتـراض بسـیاری از اهالی هنر 
اسـتان کرمانشاه شـده اسـت قیمت های باالی بلیت های 
این جشـنواره اسـت که هیـچ تخفیفی به خاطر جشـنواره 
خصوصـی  کنسـرت های  بلیـت  همـان  رسـما  و  نـدارد 
اسـت. جالبت تـر اینکـه قیمـت بلیتهـای جشـنواره فیلـم 
فجـر در پایتخـت حتـی از کرمانشـاه نیـز کمتـر اسـت و 
بـه طور مثـال در تـاالر وحدت تهـران قیمـت بلیت ها به 
تناسـب جایـگاه صندلی هـا بیـن 30 تـا 90 هـزار تومـان 
و در تـاالر رودکـی نیـز بلیـت بـا قیمـت 40 تـا 60 هزار 

تومـان به فـروش می رسـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه در تـاالر ایـوان شـمس تهـران 
قیمـت بلیـت کنسـرت ها بیـن 30 تـا 40 هـزار تومـان 

بـرای مخاطبـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
مرکـز  در  کـه  نیـز  جشـنواره  پـاپ  موسـیقی  بخـش 
می شـود  برگـزار  تهـران  میـاد  بـرج  همایش هـای 
بـا قیمـت بلیـت بیـن 35 تـا 130 هـزار تومـان میزبـان 
مخاطبـان خواهـد بـود. اما در کرمانشـاه  قیمـت بلیت ها 
بـرای ایـن کنسـرت ها در سـایت ایـران کنسـرت بـرای 
موسـیقی محلـی و سـنتی از 30 هـزار تا 80 هـزار تومان 
و بـرای موسـیقی پـاپ از 45 هـزار تـا 100 هـزار تومان 

اعـام شـده اسـت!
و  کرمانشـاه  اسـتان  اقتصـادی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
در  مـردم  خـوب  اسـتقبال  و  فـراوان  عاقـه  همچنیـن 
می رفـت  انتظـار  جشـنواره  ایـن  از  گذشـته  دوره هـای 
مسسـوالن برگـزاری ایـن جشـنواره در اسـتان تمهیداتی 
را بـرای ایـن موضوع داشـته باشـند که این مهـم در نظر 

گرفتـه نشـده بـود.
ایـن نـگاه بازارمآبانه به جشـنواره موسـیقی فجـر یکی از 
چالش هـای اساسـی آن طی سـال های متمـادی بوده که 
برگزارکننـدگان آن بـا اسـتفاده از اسـامی مخاطب جـذب 
کـن در ایـن دوره هـم بـا ایـن نـگاه بـه پیشـواز ایـن 
بـاز هـم در نهایـت محرومیـت  جشـنواره رفته انـد کـه 

دوسـتداران هنـر از ایـن فسـتیوال فرهنگـی می شـود.

مراسـم تودیـع و معارفـه مدیر نمایندگی آسـتان قـدس رضوی 
در اسـتان کرمانشـاه در دفتـر نمایندگـی ولی فقیـه در اسـتان 
کرمانشـاه و بـا حضور معاون آسـتان قدس رضوی برگزاز شـد.

در ایـن مراسـم از زحمـات و خدمات حسـن موحد مدیر سـابق 
نمایندگـی آسـتان قـدس رضـوی در اسـتان کرمانشـاه تقدیر، 
و محمدجعفـر امامیـان بـه سـمت مدیریـت نمایندگـی آسـتان 
قـدس در اسـتان منصوب شـد. سـیدمحمدجعفر امامیـان، مدیر 
نمایندگـی آسـتان قـدس رضـوی در اسـتان کرمانشـاه گفـت: 
اجـرای برنامـه هـا در اسـتان نیازمنـد مشـارکت هـای درون 
اسـتانی اسـت و بایـد همـه در ایـن راسـتا کمـک کننـد. وی 
افـزود: آسـتان قـدس رضـوی سـهم مشـارکت در برنامه های 
مختلـف از جملـه محرومیـت زدایـی، اعـزام زیارت اولـی ها و 
مباحـث مختلـف فرهنگی در اسـتات را خواهد داشـت. امامیان 
خاطـر نشـان کـرد: امیدواریـم ایـن برکـت سـبب شـود سـایر 
خدمـات بـا نـام حضـرت تجمیـع و منجر بـه اتفاقـات مبارکی 
در سـطح اسـتان شـود. مدیـر نمایندگی آسـتان قـدس رضوی 
در اسـتان کرمانشـاه خواستار مسـاعدت مسـئولین جهت انجام 
پیشـبرد کارهـای فرهنگـی شـد و بیـان داشـت: دفتـر آسـتان 
قـدس رضـوی در اسـتان ها یک برکت اسـت و بایـد بتوانیم از 

ایـن خـوان بـزرگ بهـره ببریم.

به نام خدا...

به یاد خدا...
و براي خدا انشااله...

روزي روزگاري در ایــن دشــت بــاي دشــت ذهاب،خــون 
کربایــي هایــي بــه زمیــن ریخــت تــا ایــن منطقــه آزاد 
ــازي دراز  ــه ي ب ــاالي قل ــه ب ــا افتخــار ب شــد و امــروز ب

صعــود میکنیم.امــا انــگار ایــن بــازي ســر دراز دارد!
در شــب شــهادت فاطمــه زهــرا)س(، »امیــر پژاوند«یکــي 
از جوانــان رشــید و برومنــد ایــن خطــه ي کــرِد قهرمــاِن 
پهلــوان، کــه ماههــا بصــورت خادمــي کمــک مــا میکــرد 
در امــر خدمــت رســاني بــه زلزلــه زدگان ســرپل ذهــاب 
و روســتاي خالــدي بــازي دراز در اثــر ســانحه تصــادف ، 

خونــي از دنیــا رفــت.
پرگشــودن ایــن نــوگل بــاغ انقــاب را بــه همــه 
ــه  دوســتان و همســنگران عرصــه ي خدمــت رســاني، ب
مــردم عزیــز زلزلــه زده و علــي الخصــوص بــه خانــواده 

ــم. ــي کن ــرض م ــلیت ع ــدارش تس داغ
انشــاهلل راه ایــن جــوان و همــه ي کســاني کــه در ایــن 

راه قــدم نهادنــد، ُپــر رهــرو بــاد...
والسام علیکم و رحمة ا... و برکاته

محمد حسین حسیني یکتا

ششــمین کنگــره شــعر آئینــی کرمانشــاه  در محل ســالن 
همایش هــای اتــاق بازرگانــی کرمانشــاه برگــزار شــد.

ــن مراســم شــعرایی از کرمانشــاه و ســایر اســتانها  در ای
ــز از  ــان نی ــد و در پای ــود پرداختن ــعار خ ــدن اش ــه خوان ب
ــاه  ــتان کرمانش ــرم اس ــع ح ــهدای مداف ــای ش خانواده ه

تجلیــل شــد.
ــی  ــعر آئین ــره ش ــمین کنگ ــر شش ــی دبی ــلم مقدس مس
ــا  ــه( در ایــن مراســم اظهــار داشــت: ب کرمانشــاه )ریحان
ــای  ــذب ه ــدات و ج ــی تولی ــای قبل ــزاری کنگره ه برگ

ــتیم. ــی داش ــعر آیین ــی در ش خوب
ــی  ــد حمیت ــتان بای ــی اس ــای فرهنگ ــزود: نهاده وی اف
داشــته باشــند تــا ارتقــای فرهنــگ شــهروندی در اســتان 
شــکل گیــرد و در ایــن راســتا از نظــرات صاحبنظــران و 

ــوند. ــد ش ــد بهره من ــوزه می توانن ــن ح ــزرگان ای ب
دبیــر ششــمین کنگــره شــعر آئینــی کرمانشــاه )ریحانــه( 
و  فرهنــگ  حــوزه  در  بســیاری  خاءهــای  گفــت: 
ــوزه را  ــن ح ــکات ای ــیاری از مش ــار بس ــم ب ــر داری هن

می کشــند. دوش  بــه  مذهبــی  هیات هــای 

ــاب  ــای کت ــی و امض ــن معرف ــان در آئی ــدی طحانی مه
اظهــار  گردیــد،  برگــزار  امــام«  کوچــک  »ســرباز 
ــپاه  ــکیل س ــا تش ــاب ب ــروزی انق ــس از پی ــت: پ داش
ــه دنبــال آن تشــکیل بســیج مســتضعفین  پاســداران و ب
ــدم و دوره  ــیج ش ــو بس ــم عض ــن ک ــه س ــه ب ــا توج ب
هــای آموزشــی الزم را در بســیج پشــت ســر گذاشــتم.

وی افــزود: از ابتــدای جنــگ تحمیلــی قصــد داشــتم بــه 
جبهــه بــروم امــا بــه دلیــل ســن کــم، اجــازه نمی دادنــد 
ــن«  ــات فتح المبی ــام »عملی ــش از انج ــه پی ــن ک ــا ای ت
ــه  ــناختی ک ــا ش ــروم و ب ــه ب ــه جبه ــم ب ــم گرفت تصمی
ــدن  ــه جهــت گذران ــن داشــتند و ب اعضــای بســیج از م
اعــزام شــوم. آمــوزش هــای الزم، قبــول کردنــد 

طحانیــان در ادامــه از ماجــرای چگونگــی اســارتش 
ــن  ــم ای ــی رغ ــارت عل ــزود: در اس ــت و اف ــخن گف س
ــور  ــه کش ــد ک ــود کن ــت وانم ــد داش ــمن قص ــه دش ک
ــه  ــه جبه ــار ب ــه اجب ــن را ب ــم س ــای ک ــه ه ــا بچ م
ــاب راه  ــه انق ــی را علی ــگ روان ــت و جن ــتاده اس فرس
ــدازد، تمــام دغدغــه ذهنــی  مــن و رزمنــده هــا در آن   ان
ــود  ــران ب ــار ای ــزت و افتخ ــربلندی، ع ــظ س ــان حف زم
ــه  ــه ب ــم. وی در ادام ــت یافتی ــم دس ــن مه ــه ای ــه ب ک
ــا او در  ــه ب ــدم مصاحب ــدی و ع ــگار هن ــرای خبرن ماج
ــی  ــزود: هنگام ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــی حجاب ــورت ب ص
ــم:  ــم گفت ــی کن ــودم را معرف ــتند خ ــن خواس ــه از م ک
ــدا  ــده ام و ابت ــه آم ــه جبه ــه ب ــال دارم و داوطلبان 16 س
ــا ایــن  ــد ت ــه مــن نمی دادن اجــازه حضــور در جبهــه را ب
ــردم. ــاس ک ــه و التم ــه گری ــه جبه ــدن ب ــرای آم ــه ب ک

مدیر جدید نمایندگی آستان قدس 
رضوی در کرمانشاه معرفی شد

یادداشت

شعـر

گزارش

گــروه فرهنگــی: نمازگــزاران کرمانشــاهی 
بعــد از اقامــه نمــاز جمعــه در مخالفت بــا مقابل 
مســجد جامــع کرمانشــاه تجمــع کردنــد و بــه 
امضــای طومــاری در ایــن زمینــه پرداختند؛ آن 
هــا بــا در دســت داشــتن پاکاردها و ســردادن 
شــعارها مخالفــت خــود را نشــان دادنــد.

بیانیــه پایانــی ایــن مراســم هــم خطــاب 
بــه اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام بــود کــه متــن آن بدیــن شــرح اســت:

ســالگی   40 آســتانه  و  فجــر  دهــه  »در 
ملــل  اســتقال  دار  انقابــی کــه طلیعــه 
ــر  ــر ب ــی دیگ ــه آزمون ــه مثاب ــان اســت، ب جه
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــن مل ــون ای ــر راه انقابی س
زنــده اســت. انقــاب  ثابــت کنیــم  کــه 

تصمیــم  دربــاره  آینــدگان  کــه  بدانیــد 
ــت،  ــد نشس ــاوت خواهن ــه قض ــما ب ــروز ش ام
دربــاره  مــا  امــروز  کــه  گونــه  همــان 
و  ایــم  نشســته  قضــاوت  بــه  گذشــتگان 
را  گلســتان  و  ترکمانچــای  عهدنامه هــای 
می دانیــم. ایــران  تاریــخ  در  ننگــی  لکــه 

قراردادهــای  هــای  شــباهت  دربــاره 
انــد،  گفتــه  ســخن  بســیار  بــا  مذکــور 
دربــاره  می خواهیــم  امــروز  مــا  امــا 
تفاوت هــای آن بــا شــما ســخن گوییــم.

آری در ترکمنچــای و گلســتان قســمتی از 
ــیدند و در  ــمن بخش ــه دش ــران را ب ــاک ای خ
قراردادهــای رویتــر و دارســی برخــی امتیــازات 
ــد،  ــذار کردن ــگان واگ ــه بیگان ــادی را ب اقتص
ــادی کل  ــات اقتص ــب اطاع ــا تصوی ــی ب ول
ــاد  ــل اقتص ــم اص ــر بگویی ــا بهت ــت، ی مملک
مملکــت را بــه دشــمن واگــذار خواهیــد کــرد. 
حــال شــما بگوییــد کــدام ننگیــن تــر اســت؟

مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  اعضــای 
روی  تصویــب  بــا  مبــادا  نظــام، 
کنیــد! ســفید  را  و  ترکمانچــای 

بگیریــم؟  درس  تاریــخ  از  نیســت  بهتــر 
کافــی  برجــام  تجربــه  نرویــد  دور  راه 
نبــود؟ همــان برجامــی کــه موافقیــن آن 
مخالفیــن،  و  هیــچ  راتقریبــا  دســتاوردش 
خواندنــد. محــض  راخســارت  آن 

همــان برجامــی کــه قــرار بــود تحریــم 
هــا را بــرای چرخیــدن اقتصــاد مملکــت 
مــردم  تصویبــش،  از  پــس  امــا  بــردارد 
کوچکتــر  و  مضاعــف  فقــر  جــز  چیــزی 
شــدن ســفره شــان را احســاس نکردنــد.

ــده  ــد وع ــه امی ــام ب ــه در برج ــه آن ک ــر ن مگ

هایمــان  داشــته  بدعهــد،  دشــمن  نســیه 
را نقــد دادنــد و بــا تصویــب آن راه پــس 
و پیــش خــود را خــراب کردنــد؟ چــرا از 
ــت   ــروز نوب ــا ام ــم؟ آی ــام درس نمیگیری برج
اســت کــه اطاعــات اقتصــادی مملکــت 
ــد  ــه امی ــم ب ــم؟ آن ه ــل دهی ــد تحوی را نق
وعــده نســیه همــان دشــمن بــد عهــد!

ــوادی  ــت اهلل ج ــر آی ــا تعبی ــام را ب ــر برج اگ
چــه  بخوانیــم،  سیاســی  دیاثــت  آملــی، 
اقتصــادی! دیاثــت  گرفــت؟  خواهــد  نــام 

امــروز مــا بــه شــما هشــدار مــی دهیــم 
کــه دشــمن تحریــم را جــز بــا ســاحی 
جمهــوری  شکســت  بــرای  تــر  مخــرب 
کــرد. نخواهــد  تعویــض  اســامی 

اعضــای محتــرم مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــه  ــم ک ــاه معتقدی ــردم کرمانش ــا م ــام، م نظ
جــز تجربــه ای از خســارت محــض چیــز 
ــد داشــت. و  ــی نخواه ــان در پ ــری برایم دیگ
از شــما مــی خواهیــم چنانچــه موضعتــان بــه 
ــت  ــه مصلح ــت و ن ــام اس ــت نظ ــع مصلح نف
فرزنــدان خــارج نشــین برخــی مســئولین 
کشــور، رای تــان را دربــاره بــه صــورت 
علنــی اعــام نماییــد و مســئولیت تبعــات 
تصویــب آن را صریحــا برعهــده بگیریــد.«

مــردم مومــن و انقابــی اســتان کرمانشــاه در 
ــته  ــال های گذش ــون س ــاب همچ ــه انق چل
بــا حضــوری پرشــور در راه پیمایــی 22 بهمــن 
اتحــاد، انســجام و یکپارچگــی خــود را بــه رخ 

ــان کشــاندند. جهانی
آنهــا آمدنــد تــا بگوینــد مــا آمدیــم تــا 
ــیم  ــمنانی بکش ــه رخ دش ــتادگی مان را ب ایس
ــا را از  ــد م ــال اســت می خواهن ــل س ــه چه ک
ــه  ــد ب ــد امی ــد کــه بگوین ــد؛ آمدن ــای درآورن پ

ــته. ــه گذش ــار ب ــا افتخ ــم ب ــده داری آین
ــا  ــد ت ــه آمده ان ــوان هم ــر و ج ــرد و پی زن و م
ــد  ــس نمی توان ــز و هیچک ــچ چی ــد هی بگوین
ــر ســر راهــی باشــد  ــی کوچــک ب ــی حت مانع
کــه برایشــان افتخــار و عــزت و ســربلندی را 

ــان آورد. ــه ارمغ ب
ــکرانه  ــه ش ــروز ب ــت ام ــان مل ــیل خروش س
چهــل ســال عــزت و اقتــدار در میعادگاه هــای 
یــوم اهلل 22 بهمــن رنــگ یــاس و ناامیــدی را 
بــر تمــام آرزوهــای نابودگرانــه دشــمنان زبــون 

ایــن مــرز و بــوم پاشــیدند.
آنهایــی کــه چهــل ســال اســت هرآنچــه 
از دستشــان برآمــده بــرای از پــا درآوردن 
ــا را در  ــد؛ م ــغ نکردن ــور دری ــردم غی ــن م ای
ــا  ــد ت ــرار دادن ــادی ق ــدید اقتص ــای ش تنگناه
ــت  ــش دس ــای واالی ــان و آرمان ه از انقابم

ــات ــا هیه ــیم؛ ام بکش
ــم  ــی رغ ــامی عل ــران اس ــاوم ای ــردم مق م
تمــام مشــکات امــروز بــه میــدان آمدنــد تــا 
بــه آنهایــی کــه دل در گــرو دل بریــدن مــردم 
ــن  ــه ای ــد ک ــان دهن ــته اند نش ــاب بس از انق
آرزوی واهــی خــود را بــه گــور خواهنــد بــرد.

ــاه  ــف کرمانش ــوام مختل ــی اق ــاد مثال زدن اتح
ــل  ــادی از چه ــالگی نم ــل س ــن چه در جش
ــای  ــام تاش ه ــم تم ــی رغ ســال وحــدت عل
از  پیونــد  ایــن  بــرای گسســتن  دشــمنان 

جلوه هــای دیدنــی ایــن مراســم بــود.
ــروز دســت  ــه دی ــربازان کوچــک روح اهلل ک س
ــق  ــا مش ــان در راهپیمایی ه ــت پدرانش در دس
ــد  ــد، امــروز قــد کشــیده بودن حضــور می کردن
در  دی مــاه  ســرمای  در  را  فرزندانشــان  و 
ــا  ــه آنه ــا ب ــد ت ــده بودن ــیده و آم ــوش کش آغ

ــی دارد. ــه عزت ــتادگی چ ــد ایس ــان دهن نش
ــازان  ــاب و آینده س ــای انق ــل چهارمی ه نس
ایــن مملکــت هــم امــروز در ایــن صف هــای 
ــه  ــه ب ــد ک ــده بودن ــی آم ــی راهپیمای طوالن
ــش را  ــاب و آرمانهای ــد انق ــان دهن ــا نش دنی
ــا پــای جــان محافظــت  ــد و از آن ت ــاور دارن ب
می کننــد و ادامــه دهنــده راه پدرانشــان و 

ــتند. ــم هس ــر ه ــه مقاوم ت البت
ــته  ــب گذش ــم از ش ــی ه ــت  اله ــارش رحم ب
ــم  ــه و ن ــدن گرفت ــاه باری ــمان کرمانش در آس
ــوازش  ــدگان را ن ــاران صــورت راهپیمایی کنن ب

می دهــد.
مترســک های اســتکبار هــم روی دســت مــردم 
می خواســتند  کــه  آنهایــی  و  می چرخیدنــد 
ــد  ــالگی اش را نبین ــل  س ــی چه ــاب خمین انق
حــاال در جشــن چهــل ســالگی انقــاب ســوژه 

ــد. ــردم شــده بودن ــده م خن
ــران  ــود از س ــار خ ــام انزج ــرای اع ــردم ب م
اســتکبار جهانــی آدمک هــای آنهــا را بــه 
ــد  ــام کردن ــا اع ــه آنه ــیدند و ب ــش کش آت
ــا  ــه آنه ــور را ب ــور کش ــت در ام ــازه دخال اج

داد. نخواهنــد 
امــروز  هــم  انقــاب  پنجمی هــای  نســل 
آمــده بودنــد تــا مشــق ایســتادگی کننــد بــرای 
فردایــی کــه قــرار اســت آینده ســازش باشــند 

و بــار ایــن امانــت را مردانه تــر بــه دوش 
ــاب ــداران انق ــاره پرجم ــند.بیعت دوب بکش

جانبــازان دفــاع مقــدس و خانواده هــای معــزز 
شــهدا و ایثارگــران کــه صاحبــان اصلــی 
انقــاب و پرچمــداران آن هســتند امــروز آمدند 
تــا بگوینــد بــرای ایــن انقــاب چــه جان هایــی 
فــدا شــده و نســل امــروز چــه وظیفه ســنگینی 

ــد. ــر دوش دارن ب

مــردم نمــره خوبــی از چهــل ســال 
ــد ــتقامت می گیرن اس

مراســم  در  قمــی  محمــد  حجت االســام 
راهپیمایــی 22 بهمن مــاه در کرمانشــاه اظهــار 
داشــت: یــک اربعیــن و چهــل ســال گذشــت 
از آن نقطــه عطــف تاریــخ ایــران ســرافراز، از 
آن زمانــی کــه مــردم ایــن ســرزمین از جــوان 

ــد. ــام کرددن ــر قی و پی
وی بــا بیــان اینکــه امــام از ابتــدا تــا انتهــای 
قیــام تنهــا یــک پیــام بــرا یهمــه داشــت و آن 
هــم دعــوت بــه قیــام بــرای خــدا بــود، گفــت: 
ــت و  ــدو بیس ــوان بودن ــه ج ــی ک ــان زمان ایش
ــتند  ــه نوش ــاد نام ــای ب ــه علم ــل ب ــد س چن
ــم  ــال 42 ه ــد؛ س ــام کنی ــدا قی ــرای خ ــه ب ک
بــه مــردم ایــران پیــام دادنــد کــه مــردم بــرای 

خداونــد عالــم قیــام کنیــد.
ــزود:  ــامی اف ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س ریی
ــجویان  ــه دانش ــاتو ک ــل لوش ــال 57 در نوف س
ــد  ــای اســامی محضــر ایشــان رفتن انجمن ه
یکتــا  فرمودنــد  کــه  خواســتند  نصیحــت 
ــرای  ــام ب ــان قی ــه هم ــرودگار ک ــه پ موعظ

خــدا بــود؛ 19 بهمــن 57 در تهــران کــه بــرای 
بیعــت بــا امــام آمدنــد ایشــان بــاز هــم فرمــود 
ــد از  ــدا و در 58 بع ــرای خ ــد ب ــام کنی ــه قی ک
اســتقرار نظــام هــم کــه خدمــت امــام رفتنــد 

ــدا. ــرای خ ــد ب ــام کنی ــد قی گفتن
در  امــام  داد:  ادامــه  قمــی  حجت االســام 
وصیتنامــه خــود خطــاب بــه جوانــان گفتنــد که 
شــما ایــن نامــه را زمانــی می خوانیــد کــه مــن 
در بیــن شــما نیســتم و از ســر خیرخواهــی بــاز 
ــان  ــه هم ــروردگار را ک ــه پ ــا موعظ ــم یکت ه
قیــام بــرای خداســت تکــرارا کردنــد و گفتنــد 
کــه مراقــب باشــید قیامتــان بــرای خــدا باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز چهــل ســال از قیام 
ــتقامت  ــا اس ــاب ب ــته و انق ــردم گذش ــن م ای
ــیده  ــه ای رس ــه نقط ــاله ب ــل س ــتودنی چه س
ــا ایمــان بــه خــدا مصــداق  کــه ایــن مــردم ب
واقعــی ایــن توصیــه حضــرت حــق هســتند و 
ایــن قیــام تاریخــی در تاریــخ ثبــت، مانــدگار و 
ــون  ــه آن را مدی ــی ک ــود؛ قیام ــه می ش جاودان

امــام هســتیم.
رییــس ســازمان تبلیغــات اســامی با اشــاره به 
فرمایشــات معمــار کبیــر انقــاب کــه فرمودنــد 
»اگــر هــزار بــار قطعــه قطعــه شــویم دســت از 
مبــارزه بــا ظالــم بــر نمی داریــم« اشــاره کــرد 
ــردم  ــر م ــختی ب ــار و س ــروز فش ــت: ام و گف
زیــاد اســت، امــا پــای مکتــب خمینــی بــزرگ 

ــم. ــان برنمی داری ــدیم و دســت از قیامم ش
ــا در  ــان اینکــه ام ــا بی حجت االســام قمــی ب
ــی  ــروز خمین ــه ام ــد ک ســن 90 ســالگی گفتن
آغــوش و ســینه خــود را گشــوده بــرای همــه 
باهــا و بــرای درک شــهادت روزشــماری 

می کنــد، تصریــح کــرد: حتمــا جوانــان امــروز 
ــد. ــز می خوانن ــمن رج ــرای دش ــر ب جوانانه ت

ایــن چهــل ســال  در  داشــت:  بیــان  وی 
و  ناکامی هــا  البتــه  و  داشــتیم  توفیقاتــی 
ــل  ــد تحلی ــه بای ــتیم ک ــم داش ــی ه ضعفهای
و  شکســت  باعــث  عواملــی  چــه  شــود 
موفقیت هــا شــد؛ هرجــا بــه اســام پنــاه 
ــد  ــا رش ــتادند م ــردم ایس ــا م ــم و هرج بردی
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــس س ــم. ریی کردی
ــرای  ــی ب ــره خوب ــردم نم ــرد: م ــح ک تصری
ــه  ــا هم ــد ب ــتقامت می گیرن ــال اس ــل س چه
ــمنی های  ــواری و دش ــارها و دش سختی ها،فش
ــود دشــمنان کــه بــه هیــچ چیــزی  خباثــت آل
حتــی دارو رحــم نکردنــد و امــروز هــم توقــع 
بــه حقــی دارنــد کــه مســئوالن انقابــی 
زندگــی کننــد، ســاده زیســت بــوده و شــجاعت 

ــند. ــته باش داش
حجت االســام قمــی ادامــه داد: مرحــوم امــام 
ــد  ــا بمان ــه و تنه ــی یک ــر خمین ــد اگ می فرمای
ــرک  ــم و ش ــا ظل ــارزه ب ــه مب ــود ک ــه راه خ ب
ــن  ــم از همی ــا ه ــد و م ــه می ده ــت ادام اس
مکتــب درس گرفته ایــم و راهــش را ادامــه 
ــگاه  ــرگاه ن ــت: ه ــار داش ــم. وی اظه می دهی
ــان را  ــرمایه ها و جوان ــود و س ــه درون ب ــا ب م
جــدی گرفتیــم رشــد کردیــم و موفــق شــدیم 
و هروقــت قــدری بیــش از انــدازه بــه بیــرون 

ــم. ــش را هــم خوردی ــم چوب ــگاه کردی ن
رییــس ســازمان تبلیغــات اســامی بیــان 
جمهــوری  اســتراتژیک  عمــق  داشــت: 
اســامی ایــران امــروز تــا جایــی نفــوذ کــرده و 
بصیــرت جوانــان مــا تــا حــدی افزایــش یافتــه 
کــه و بیــرون مرزهــا ســنگر زده انــد تــا مانــع 

ــوند. ــور ش ــه کش ــدی ب از تع
ــه  ــا ب ــرد: م ــح ک ــی تصری ــام قم حجت االس
تبعیــت از امــام راحــل معتقدیــم کــه عــزت و 
حیــات در ســایه مبــارزه اســت و آمــاده مبــارزه 
ــت هــم نوعــی  ــر شــما مل ــن صب ــم و همی ای
مبــارزه اســت و امــروز ملــت در حــال مبــارزه و 

البتــه ســربلند هســتند.
ــه مهمــی  ــه گردن ــح کــرد: امــروز ب وی تصری
قلــه  نزدیکــی  تــا  رســیده ایم  انقــاب  از 
رفته ایــم و اگرچــه راهــی نیســت امــا راه 
ــه  ــدت کلم ــا وح ــم؛ ب ــش داری ــختی در پی س
مســیر مبــارزه و اســتقال و اقتــدار را بــا هــم 
ــای  ــا و قله ه ــان ه ــه آرم ــم ب ــی می کنی ط
بلنــدی کــه حــق مــردم اســت خواهیــم رســید.

4

نقدی بر یک رویداد فرهنگی؛

نگاه بازارمآبانه 
به جشنواره موسیقی فجر!

طومار مخالفت با FATF در تجمع نمازگزاران کرمانشاهی امضا شد

برگ زرینی دیگر در کارنامه سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسالمی

کرمانشاه سربلند از چهلمین آزمون )حماسه حضور(

ششمین کنگره شعر آئینی در 
کرمانشاه برگزار شد

آیین معرفی و امضای 
کتاب سرباز کوچک امام 

خبــر
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به مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی برگزار شد

تجلیل از دو قلم متعهد در کرمانشاه رونمایی از کتاب 
نخـل و نارنـج

مراسـم رونمایـی از کتـاب »نخـل و نارنـج« تازه تریـن اثر 
وحیـد یامین پـور برگزار شـد. 

در ابتـدای ایـن نشسـت محمدرضـا سـنگری عاشـوراپژوه 
بـا بیـان اینکـه کتـاب »نخـل و نارنـج« نیمه پنهـان آقای 
یامین پـور اسـت، گفـت: اگـر این کتاب نشـر نمی  شـد، بعد 
شـاعری و عرفانـی آقـای یامین پـور را هرگـز نمی دیدیـم. 
تشـخیص  مجمـع  عضـو  هرنـدی  صفـار  محمدحسـین 
مصلحـت نظـام هـم با اشـاره به خاطـره ای از شـیخ اعظم 
انصـاری و اهتمـام ایشـان بـه نحـوه هزینه کرد خانـواده و 
عـدم ارتـزاق از پـول بیت المـال گفـت: اکنـون اسـتفاده از 
مقولـه ای بـه نـام »آقازادگـی« جفـا اسـت، زیـرا ایـن واژه 

بـرای انسـان های بـا فضیلـت بـه کار مـی  رود.
تبلیغـات  سـازمان  رئیـس  قمـی  محمـد  حجت االسـام 
اسـامی در سـخنان کوتاهی بـا بیان اینکه یکـی از آرزوها 
و عائقـش رونمایی از چنین آثاری اسـت، ابراز داشـت: در 
ایـن قبیـل کارهـا می توان از اثـر معرفتی شـخصیت بزرگ 

و آسـمانی امـام خمینـی )ره( را نمایان سـاخت.
گفـت  نیـز  فرهنگـی  فعـال  و  شـعرا  از  قرایـی  حسـین 
یامین پـور را در موضع گیـری علیـه فتنـه 88 شـناختیم بـه 
قـول شـاعر کفـر خیلی افـراد را بـا صحبت هایـش در فتنه 
88 درآورد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه در معرفـی بچه هـای 
انقـاب در عرصه هـای هنـری کـم  کاری صـورت گرفتـه 
اسـت، افـزود: حـوزه علمیه باید بـا ضریب  دادن بـه علما و 

چهره هـای خـود وارد عرصـه شـود.
نویسـنده رمـان  و  پژوهشـگر  یامین پـور  پایـان وحیـد  در 
»نخـل و نارنج« گفت:   شـیخ انصاری تقریبًا برجسـته ترین 
چهـره حـوزه علمـی شـیعه در چند سـده پیش بوده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه بعد از نـگارش کتاب به یکـی از بیانات 
رهبـر انقـاب مبنی بر اینکه معرفی شـیخ اعظـم به جهان 
اسـام فریضـه و تکلیـف اسـت، رسـیده اسـت، ادامـه داد: 

بنابرایـن مـن فریضه ام را انجـام داده ام.
گفتنـی اسـت کتـاب نخـل و نارنج نوشـته وحیـد یامین پور 
دربـاره زندگـی و زمانـه شـیخ مرتضـی انصـاری اسـت که 
توسـط انتشـارات کتاب جمکران منتشـر و راهی بازار نشـر 
شـده اسـت. اثرگـذاری شـیخ مرتضی انصـاری بـر جریان 
فقـه شـیعه مشـهور اسـت و تـاش مثال زدنی و سـتودنی 
او در تربیـت شـاگردانی کـه سـاختار علمـی دیـن را قـوت 
بخشـیدند و شـاگردان آن هـا بعدهـا دنیـا را تـکان دادند بر 

همه مشـخص اسـت.
شـاگردانی کـه ایـن عالـم تربیـت کـرد، پرچمدار مبـارزات 
سیاسـی تاریخ سـازی در خاورمیانه شـدند؛ به  عنـوان نمونه 
میرزا محمدحسـن شـیرازی عهده دار زعامت دینی شـیعیان 
شـد وتوانسـت در برابر قرارداد اسـتعماری عصر ناصرالدین 
شـاه فتـوای مهـم تحریـم تنباکـو را صـادر کند و مـردم را 

بـه مقاومت فـرا بخواند.
پیـروزی میـرزای شـیرازی توانسـت راه را بـر جنبش هـای 
بعـدی فراهـم کنـد و دیگـر شـاگردان شـیخ انصـاری در 
ربـع نخسـت قـرن چهاردهم هجـری توانسـتند نخسـتین 
انقـاب 100 سـاله اخیـر را در منطقـه خاورمیانـه رهبـری 
کننـد. مکتـب علمـی و فقهـی او شـاگردانی چـون امـام 
خمینـی )ره( داشـت کـه اولیـن حکومـت دینـی در دوران 

غیبـت کبـری را بنـا کردنـد.

انقـاب  بیانیـه ی  گام دوم  در  اسـامی  انقـاب  رهبـر 
اعـام  اسـامی  انقـاب  سـاله ی   40 تجربـه ی  مـرور 
و  خودسـازی  مرحلـه ی  دّومیـن  »وارد  انقـاب  کردنـد: 
جامعه پـردازی و تمّدن سـازی شـده  اسـت«. گام دومـی 
کـه بایـد در چارچـوب »نظریـه ی نظـام انقابـی« و بـا 
»تـاش و مجاهـدت جوانـان ایـران اسـامی« به سـوی 
تحقـق آرمـاِن »ایجـاد تمـّدن نویـن اسـامی و آمادگـی 
)ارواحنافـداه(«  عظمـی  والیـت  خورشـید  طلـوع  بـرای 

برداشـته شـود.
در ایـن خصوص برخی از اندیشـه ورزان انقاب اسـامی 

یادداشـت هـا  و مصاحبه هایی منتشـر کردند.
برنامـه  در  سـید حسـین شهرسـتانی  راسـتا،  همیـن  در 
در  حادثـه   3 گفـت:  تلویزیـون  خبـری  ویـژه  گفتگـوی 
ایـن ایـام رخ داد کـه سـه وجـه از »داسـتان یـک ملت« 
اسـت: راهپیمایـی ملیونـی مـردم در چهل سـالگی، بیانیه 
رهبـری و اقدام کور تروریسـتی و شـهادت پاسـداران. در 
یکسـو اراده ای انقابـی و نیـز منطـق و خـردی پویا و در 
مقابل دشـمنی کور و از سـر اسـتیصال. انقاب اسـامی 
از عهـده ادعـای خـود مبنـی بـر تغییـر جهـت حرکـت 
تاریـخ برآمده اسـت. بیانیـه گام دوم انقـاب نمود خردی 
سیاسـی اسـت که در آن میان معنویت و سیاسـت، هویت 
ملـی و هویـت دینـی، جمهوریـت و اسـامیت، پویایـی و 
ثبـات، انقابـی گـری و رعایـت مصلحـت ... جمع شـده 
اسـت. ایـن اصـول مبنـای نقـد وضـع موجـود اسـت. لذا 
نبایـد آنهـا را بـه چهارچوبـی ایدیولوژیـک بـرای توجیـه 

وضع موجـود تقلیـل داد.
وی افـزود: ایـن خـرد سیاسـی ریشـه در ژرفـای تاریخی 
فرهنـگ ملـی مـا دارد. فردوسـی و فارابـی هـم در ایـن 

متـن سـهیم اند.
سیدحسـین شهرسـتانی گفـت: گفتـار انقـاب بـوده کـه 
بیشـترین خدمـت را بـه منافع ملی و حفـظ »ایران« کرده 
اسـت و نـه گفتار مدعی ناسیونالیسـم و ملـی گرایی. واژه 

»ایـران« پرتکرارتریـن واژه بیانیه بوده اسـت.
وی ادامـه داد: خـرد انقـاب توانسـته اسـت میـان سـه 
سـطح کنـش ملـی، منطقـه ای و جهانـی تعـادل برقـرار 
کنـد. هـم کنشـگری داشـته باشـد و هـم خلـق گفتـار 
سیاسـی کند. در سـطح ملی »اسـتقال«، در سطح جهان 
اسـام »وحـدت« و در سـطح جهانی »استکبارسـتیزی«، 

محـور گفتـار سیاسـی انقاب اسـت.
وی افـزود: خودآگاهـی تاریخـی و امیـد فعـال بـه آینـده 
دو جهـت شـکوفایی تمدنـی اسـت که در منشـور رهبری 
ملمـوس اسـت. ایـن تصویـر از گذشـته و آینـده واقعـی 
اسـت نـه انتزاعـی. ایـران حقیقتا یکـی از ملل سـهیم در 
نـگارش تاریـخ جهان اسـت و نیز ظرفیتهـای عینی برای 
امیـد بـه آینـده وجـود دارد. لـذا بیانیـه نـه تاریـخ سـازی 

کاذب میکنـد و نـه خوشـبینی کاذب بـه آینـده دارد.
شهرسـتانی گفـت: غایـات تمدنی تا به رویایی محسـوس 
آفریـن  بـدل نشـوند جنبـش  انگیـز  و تصویـری شـوق 

نیسـتند. هنـر، واسـطه تبدیـل آرمـان بـه رویا اسـت.
وی در پایـان اظهـار داشـت: نبایـد با ایـن بیانیـه برخورد 
تشـریفاتی، تبلیغاتی و متملقانه شـود. متن صادقانه نوشته 
شـده و صادقانه باید بازخوانی و بازتفسـیر شـود. نیز نباید 
آنـرا به سـلیقه و گرایشـی خاص فروکاسـت. همه مردم و 

همـه جوانـان ایـران مخاطب این دعـوت اند.

ــه  ــام ده ــه مناســبت ای ــه: ب ــروه اندیش گ
ــر  ــل از دکت ــی و تجلی ــن کتابشناس ــر آیی فج
محمــد ابراهیــم مالمیــر در ســالن جنبــی 
ــامی  ــاب اس ــالگی انق ــل س ــگاه چه نمایش
برگــزار شــد. ایــن مراســم روز چهارشــنبه 
17بهمــن مــاه توســط اداره کل کتابخانــه 
ــاد  ــگ و ارش ــی و اداره کل فرهن ــای عموم ه

ــد. ــزار ش ــامی برگ اس
در ایــن مراســم حجــت االســام و المســلمین 
جعفــری، مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
ــر  ــا دکت ــک ب ــت از نزدی ــال اس ــت 20س گف
ــد  ــی ده ــهادت م ــتم و ش ــنا هس ــر آش مالمی
ــه عنــوان یــک پژوهشــگر  کــه ایشــان کــه ب
در تمــام ایــن ســالها در کرمانشــاه فعالیتهــای 

ــن از  ــت. وی همچنی ــته اس ــته ای داش شایس
ــاه  ــنامه کرمانش ــف دانش ــت تألی ــروع فعالی ش
در چندیــن مجلــد خبــر داد کــه همــت دکتــر 

ــن اســتان انجــام خواهــد شــد. ــر در ای مالمی
ــگاه، در  ــتاد دانش ــی، اس ــاط زنجان ــد خی مح
ــره از  ــد خاط ــان چن ــس از بی ــه پ ــن جلس ای
دکترمالمیــر گفــت: در ایــن ســالها شــاهد 
بــودم کــه اســاتید و اصحــاب اندیشــه در 
ــه  ــا و اندیش ــته ه ــه نوش ــف ب ــرایط مختل ش
هــای اســتاد اســتناد مــی کردنــد و ایــن نشــان 
مــی دهــد کــه مقــام علمــی ایشــان در بیــن 

ــت. ــوده اس ــذار ب ــر گ ــراد تأثی ــن اف ای
رضاکریمــی، معــاون اداره کل کتابخانــه هــای 
عمومــی، در ایــن مراســم گفــت: در ســفر 
ــان  ــاه ایش ــه کرمانش ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
بــه نخبــگان ایــن اســتان فرمودنــد »چهــره ی 
ــاه،  ــی کرمانش ــری و ادب ــی و هن ــی علم حقیق
ــده نیســت؛ و  ــناخته ش ــد، ش ــه بای ــان ک آنچن

ــس  ــغ اســت.«. پ ــای افســوس و دری ــن ج ای
ــه  ــاری را ب ــر آث ــر مالمی ــات دکت ــن بیان از ای
عنــوان تقدیــم بــه رســم لبیــک منتشــر 
کردنــد. کریمــی افــزود: کرمانشــاه بیشــتر بــه 
عنــوان شــهر جوانمــردی شــناخته مــی شــود 
ــر نشــان داده کــه  ــر مالمی ــات دکت ــا تحقیق ام
عــاوه بــر ایــن کرمانشــاه شــهر عرفــان هــم 
هســت.محمد ابراهیــم مالمیــر بــه عنــوان 
ــود  ــت: خ ــم گف ــن مراس ــی ای ــخنران پایان س
ــه  ــن ک ــم و همی ــی دان ــر نم ــق تقدی را الی
ســبب شــدم کــه ایــن جمــع دور هــم باشــند 
ــا  خوشــحالم. وی گفــت: مــن معتقــدم فــرد ی
ــد  ــف کن ــودش را تعری ــد خ ــه نتوان ــی ک ملت
ــود و  ــی ش ــم م ــخ گ ــه تاری ــه حافظ در زاوی

ــد  ــی کن کرمانشــاه نتوانســته خــودش را معرف
بــرای همیــن تــاش کــردم کــه در ایــن زمینه 
آثــاری را منتشــر کنــم کــه برخــی چــاپ شــد 
ولــی برخــی از آنهــا بــه دلیــل بــی همتــی در 
اســتان کرمانشــاه و مســئولین هنــوز بــه چــاپ 
نرســیده اســت. مالمیــر در ادامــه گفــت: بنــده 
اصطــاح »مکتــب ادبــی کرمانشــاه« را ابــداع 
ــاه  ــات در کرمانش ــدم ادبی ــون معتق ــردم چ ک
ــا  ــردی دارد. مث ــه ف ــای منحصرب ــی ه ویژگ
مقتــل ســرایی یــا تاریــخ منظــوم انبیــاء ویــژه 
ــور  ــرح کش ــی مط ــن ادب ــود دارد. دو انجم وج
همایشــی بــا ایــن نــام برگــزار کردنــد و ده هــا 
مقالــه علمــی در ایــن زمینــه نوشــته شــد امــا 
ــتی  ــا بزرگداش ــش ی ــچ همای ــاه هی در کرمانش

ــد. ــزار نگردی برگ
ــر شــفیعی کدکنــی  وی همچنیــن گفــت: دکت
از خراســان،  بعــد  مــی گویــد: کرمانشــاه 
ــته  ــام را داش ــان اس ــای جه ــن عرف بزرگتری

اســت. مــن مــی گویــم اگــر چــه دکتــر 
ــت ،  ــی اس ــی و بزرگ ــق منصف ــفیعی محق ش
امــا در ایــن بــاره منصفانــه ســخن نگفتــه انــد. 
حقیقــت آن اســت کــه مثــل خیلــی از زوایــای 
ــده،  ــناخته مان ــه ناش ــاه ک ــی کرمانش فرهنگ
عرفــان و عرفــای کرمانشــاه نیــز مغفــول واقــع 
ــا  ــای کرمانشــاه ب ــد! بســیاری از عرف شــده ان
هــر مذهــب فقهــی، قطــب منطقــه ی جبــال) 
چندیــن اســتان فعلــی ایــران و چندیــن اســتان 
ــه  ــد کــه از آن جمل ــوده ان عــراق امــروزی ( ب
انــد شــیخ الطایفــه جنیــد نهاونــدی )بغــدادی(، 
بــن  ابراهیــم   ، ابوبکــر کســایی دینــوری 

ــوری و... ــیبان دین ش
ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت: در علــوم انســانی 
ســازوکار دانشــگاه هــا در خدمــت اســتان 
نیســت بلکــه فقــط در خدمــت ارتقــای اســاتید 
اســت. مــن پیشــنهاد مــی کنــم رســاله هــای 
دانشــگاهی بــا موضوعاتــی در ارتبــاط بــا 
ــدون  ــن کار ب ــوند ای ــب ش ــاه تصوی کرمانش
ــادی در  ــیار زی ــهم بس ــد س ــی توان ــه م هزین
ــد.  ــته باش ــاه داش ــت کرمانش ــایی هوی شناس

تجلیل از استاد محبت
آییــن تجلیــل از شــاعر برجســته کرمانشــاهی 
»محمــد جــواد محبــت« بــا حضــور معصومــه 
ــای  ــه ه ــرکل کتابخان ــار، مدی ــنی خونس حس
عمومــی اســتان؛ ســعیده فهیــم، مدیــرکل 
دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
فرمانــدار  رنجبــر،  الــه  فضــل  کرمانشــاه؛ 
والمســلمین  االســام  حجــت  کرمانشــاه؛ 
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــری، مدی ــم جعف رحی
ــرکل  ــی،  مدی ــاز فتاح ــتان؛ مهن ــامی اس اس
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان؛ 
رســول آزادی، مســئول حــوزه هنــری اســتان؛ 
ســازمان  رئیــس  عبدالمالکــی،  مهــدی 
ــهرداری،   ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
ــاعران، پیشکســوتان  ــدان، ش ــی از هنرمن جمع
شــعر و ادبیــات، جمعــی دیگــر از مســئولین و 
عاقــه منــدان کتــاب و کتابخوانــی 9 بهمــن 
ــه امیرکبیــر  مــاه در ســالن اجتماعــات کتابخان

ــد. ــزار ش برگ
معصومــه حســنی خونســار، مدیــرکل کتابخانــه 
ــدا  ــاه، در ابت ــتان کرمانش ــی اس ــای عموم ه
گفــت: در آســتانه چهــل ســالگی انقــاب 
اســامی قــرار داریــم و نهــاد کتابخانــه  هــای 
عمومــی تصمیــم گرفتــه اســت کــه از چهــل 
ــرح  ــوان ط ــا عن ــور ب ــته کش ــنده برجس نویس

ــد. ــر کن ــم تقدی ــل قل چه
ــرای  ــروز ب ــا ام ــت: م ــه گف ــار در ادام خونس
پاسداشــت مقــام ســه مســئله گردهــم آمدیــم: 
معلــم، شــاعر و قلــم. ســوگند خداونــد در قــرآن 
بــه نــام قلــم، گویاتریــن شــاهد بــر شــرافت و 

قداســت آن اســت: 
»ن َو الَْقلَــِم َو مــا یَْســُطُروَن؛ ســوگند 

بــه قلــم و آنچــه نویســند.« 
وی در ادامــه بــا اشــاره به ســخن رهبــر انقاب 
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــعر ب ــذاری ش ــر تاثیرگ ب
ــرای تبلیــغ ارزش هــا و باورهــای دینــی  کارا ب
ــته اند،  ــد داش ــه  و تاکی ــخن گفت ــی س و انقاب
گفــت: رشــد ادبیــات انقــاب، خیلــی بیشــتر از 
رشــد ادبیــات معمولــی مــا اســت. شــعر متعهــد 
در ایــران رشــد پیــدا می کنــد. انقــاب افقهــای 
ــرد و  ــاز ک ــا ب ــل چشــم م ــدی را در مقاب جدی
ــعر را از آن  ــًا ش ــان داد و واقع ــی را نش حقایق

ــت غیرمتعهــد خــارج کــرد. حال
مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی بــا اشــاره 
بــه شــعر  »آنهایــی کــه مقبولیــت عــام یافتند، 
شــاعران متعهــد بودنــد،  شــاعران متعهــد روی 
کار آمدنــد، انقــاب را جــار زدنــد و انقــاب را 
بــا همیــن شــعر و کتــاب هــای شــان بــه دنیــا 
ــت:  ــت گف ــواد محب ــد ج ــد« محم ــه دادن هدی
ــه  ــان ب ــد همچن ــعر متعه ــن ش ــم ای امیدواری
ــا  ــی و رشــد فرهنگــی م ــت ایران ارتقــای هوی

کمــک کنــد.
شــاعر  شــیرزادی،  امیــن  آییــن  ایــن  در 
برجســته کرمانشــاهی در مــورد اســتاد محبــت 
چنیــن گفــت: اســتاد محبــت جــدای از اینکــه 
شــاعر و معلمــی برجســته بــوده اســت، ســمبل 

ــت. ــور اس ــت در کش ــی محب واقع
ــنده،  ــه، نویس ــی زنگن ــم رحیم ــر  ابراهی دکت
ــت  ــر محب ــگاه، دکت ــتاد دانش ــگر و اس پژوهش
شــخصیتی اســت کــه در ایــران شــناخته شــده 
ــی و  ــره ای مل ــان چه ــت: ایش ــت و گف دانس

ــت. ــاه اس ــار کرمانش افتخ
ــت  ــورد اشعاراســتاد محب ــه در م رحیمــی زنگن
ــعر  ــب ش ــه قال ــر س ــت: او در ه ــن گف چنی
کهــن، شــعر کاســیک- غــزل، غــزل روایــت 
ــت و در  ــی اس ــای خاص ــتگی ه دارای برجس
شــعر نوجــوان صاحــب ســبک اســت بطوریکــه 
ــه چــاپ  ــز ب ــب درســی نی شــعرهای او در کت

رســیده اســت.
شــاعران  از  محجــوب  احمــدی  حســین 
خوانــدن  بــا  کرمانشــاه،  اســتان  توانمنــد 
دربــاره  محبــت  محمدجــواد  از  شــعری 
ــدر کاس  ــت: اســتاد محبت ــن گف ایشــان چنی
ــا  ــاعری از م ــای ش ــل ه ــای درس و محف ه
ــدا  ــواد ص ــو ج ــه او را عم ــت ک ــی خواس م
کنیــم و می گفــت نگوییــد اســتاد، اســتاد 
ــان از  ــار نش ــن رفت ــه ای ــت. ک ــط خداس فق
تواضــع و شــخصیت واالی ایــن اســتاد و 
ــان  ــت.در پای ــاهی اس ــزرگ کرمانش ــاعر ب ش
ــته  ــاعر برجس ــت، ش ــواد محب ــتاد محمدج اس
کرمانشــاهی بــا تشــویق حضــار بــه روی 
ــوب  ــنای خ ــعر آش ــدا ش ــت و در ابت ــن رف س
ــط اداره کل  ــان توس ــوت ایش ــبت دع را بمناس
کتابخانــه هــای عمومــی خوانــد و گفــت: تــاب 
و تحمــل ایــن همــه ســتایش را نــدارم، خــودم 
ــن  ــم و ای ــن موضــوع نمــی دان را شایســته ای
منــم کــه بایــد زبــان بــه شــکر و تشــکر بابــت 

ــم. ــاز کن ــوب ب ــه خ ــن برنام ای
وی در ادامــه گفــت: ایــن آییــن هــای تجلیــل 
نشــان مــی دهــد کــه مــردم بــی وفــا نیســتند 
و در واقــع در درجــه اول بــرای خاطــرات 
ــد در درجــه دوم  ــرام مــی گذارن خودشــان احت

ــد. ــی میدارن شــخص را گرام
محبــت شــاعر شــعر خاطــره انگیــز »دو کاج« 
ــن  ــیوه محس ــن ش ــه ای ــم ک ــت: امیدواری گف
ــرار  ــاکان برق ــزرگان کم ــل از ب ــوب تجلی و خ
ــرای دیگــر نویســندگان و شــاعران  باشــد و ب
برجســته تــا زمانیکــه زنــده هســتند ایــن 

ــود.  ــه ش ــی گرفت ــه های ــن برنام چنی
در پایــان از اســتاد محمــد جــواد محبــت 
شــاعر برجســته کرمانشــاهی و شــعر معــروف 
ــم  ــل قل ــژه چه ــوح وی ــدای ل ــا اه »دوکاج« ب
نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور از نیــم 
ــر و   ــده فرهنگــی وی تقدی قــرن خدمــات ارزن

ــل شــد. تجلی
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ــاه  ــه  کرمانش ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــال جش ــاه امس ــن م در بهم
ــد.  ــش در آمدن ــه نمای ــی ب ــای اصل ــدادی از فیلمه ــد و تع آم
برخــی از ایــن آثــار حــاوی نکاتــی اســت کــه مــی توانــد مــورد 

ــرد. ــرار بگی ــل و بررســی ق تحلی
فیلمی که سازمان مجاهدین را تحلیل می کند

چندســال پیــش وقتــی حاتمــی کیــا چ را در اســتان کرمانشــاه 
فیلمبــرداری کــرد در یــک مراســم حضــار از او خواســتند 
ــا او جــواب داد  ــات مرصــاد بســازد ام ــا فیلمــی هــم از عملی ت
ــان  ــا محمــد حســین مهدوی ــه سفارشــی نمــی ســازد. بعده ک
ــاخت. او  ــم را س ــداد مه ــن روی ــم ای ــد و فیل ــاه آم ــه کرمانش ب
ــر سینمایسیاســی  ــان ژان اکنــون یکــی از مهــم تریــن کارگردان
در ایــران اســت. ماجــرای نیمــروز 2 بیشــتر مــا را بــا ســازمان 
ــاب عکــس  ــا ق ــژه ب ــه وی ــد ب ــق آشــنا مــی کن ــن خل مجاهدی
مهــم در  چهــره  )دو  شــهیدمطهری  و  منتظــری  اهلل  آیــت 
ــه  ــد! )البت ــی زنن ــد م ــا لبخن ــه م ــه ب ــن( ک ــل مجاهدی تحلی
لبخنــد منتظــری بیشــتر اســت!( در ایــن فیلــم دوربیــن بیشــتر 
ــن موجــودات عجیــب نزدیــک مــی شــود؛ کاس آنهــا  ــه ای ب
ــوند.  ــی ش ــویی م ــه مغزش ــی ک ــد در حال ــی ده ــش م را نمای
ــد  ــی کن ــش م ــه اش را پخ ــت صحن ــوی و پش ــخنرانی رج س
ــه  و نمــاز آنهــا در جنــگ را نشــان مــی دهــد در حالــی کــه ب
خــون آغشــته انــد! اینجاســت کــه پســرم بــا دیــدن ایــن صحنه 
تعجــب مــی کنــد: اینهــا کــه نمــاز مــی خواننــد!!  مرصــاد اوج 
یــک تــراژدی بــزرگ بــود؛ داســتان اینکــه چگونــه هــم زبانــان 
ــراژدی  ــم هــم  ت ــن فیل ــد. در ای ــا هــم جنگیدن ــان ب و هــم دین
دنبــال مــی شــود؛ وقتــی رزمنــده انقابــی کــه در نیمــروز اول 
یکــی از سردســته هــای منافقیــن را کشــته اکنــون خواهــرش 

ــرو  ــرای حفــظ آب ــه همــان ســازمان پیوســته اســت!  پــس ب ب
ــدم  ــه معتق ــت ک ــد. اینجاس ــی زن ــی کاری م ــه مخف ــت ب دس
ایــده یــک رابطــه عاطفــی در دل مبــارزه نظامــی امنیتــی فقــط 
ــا اســاس داســتان  ــم نیســت بلکــه ب ــرای جــذاب کــردن فیل ب
رابطــه تنگاتنگــی دارد و حتــی کارگــردان از ظرفیــت احساســی 
ایــن داســتان چنــدان هــم بهــره بــرداری نمــی کنــد! تــراژدی 
دیگــر فیلــم هــم ایــن اســت کــه مــدام دایــره انقابیــون بــدون 
چالــش تنــگ تــر مــی شــود، بعضــی از شــخصیتهای قســمت 

اول شــهید شــده انــد و بعضــی دیگــر در ایــن قســمت شــهید 
ــر مشــکات خــود مــی  مــی شــوند. بعضــی دیگــر هــم درگی
شــوند...  تــا جایــی کــه در نمــای پایانــی دو نفــر دیگــر ســاح 
خــود را تحویــل مــی دهنــد و از بــاال تنهــا یــک مــرد را مــی 
بینیــم کــه تنهــا روی نیمکــت کنــار اســلحه هــا نشســته اســت.

نمایش تکان دهنده افراط گرایی
ــادش  ــر دام ــادر در براب ســالها پیــش فیلمــی از ضجــه یــک م
ــن  ــاس ای ــر اس ــود. ب ــده ب ــیار متأثرکنن ــه بس ــد ک ــر ش منتش

ــد  ــا بگوی ــت ت ــم گرف ــار تصمی ــس آبی ــی، نرگ ــتان واقع داس
ــه ایــن  ــه نفــرت تبدیــل مــی شــود؟ پاســخ ب چطــور عشــق ب
پرســش همانقــدر ســخت اســت کــه اصــل داســتان باورنکردنی 
اســت! بــرای همیــن زمانــی طوالنــی بــا جزئیــات فــراوان الزم 
اســت تــا بفهمیــم چطــور کار بــه اینجــا رســید! در آغــاز فیلــم 
عاشــقانه اســت و هــر چــه مــی گــذرد تلخــی جــان تماشــاگر 
را مــی نــوازد. شــبی کــه مــاه کامــل شــد دربــاره عشــق بــرادر 
یــک تکفیــری اســت. عاقبــت در جنــگ عشــق و جهــل، جهــل 
پیــروز مــی شــود. ایــن فیلــم مــا را بــا قــوم بلــوچ، عبدالمالــک 
ریگــی ، افــراط دینــی و تکفیــری هــا آشــنا مــی کنــد و ســعی 
مــی کنــد همــه را بــه یــک چــوب نرانــد. امــا دغدغــه اصلــی 
فیلمســاز جــزو مســائلی اســت کــه بــرای گفتــن بــه زبــان هنــر 
نیازمنــد دارد.مشــهور اســت کــه عشــق ونفــرت مــرز باریکــی 
ــرای  ــازد. شــاید ب ــی ب ــه جهــل م ــار عشــق ب ــن ب ــا ای دارد ام
بیــان ســقوط یــک عاشــق بازهــم جــای دقــت الزم باشــد امــا 
بــه هــر حــال اکنــون یکــی از کوبنــده تریــن حمــات هنــر بــر 

افــراط گرایــی در تاریــخ ســینما ثبــت شــده اســت.
فرشتگان در سینما

ــا الهــام از ســمفونی بتهــوون در مــورد  فیلــم ســمفونی نهــم ب
ــه هــم  ــن دو کامــا ب ــه ای عشــق و خون)مــرگ( اســت و البت
ــوده  ربــط دارنــد چــون در تاریــخ بشــر عشــق قاتــل عشــاق ب
اســت. در ایــن فیلــم تاریــخ ایــن کشــته هــا و عشــاق روایــت 
مــی شــود و از کــوروش و رابعــه و امیرکبیــر تــا زمــان معاصــر 
ــی  ــه آنان ــد. البت ــه خــون خــود آغشــته ان ــه ب ــم ک ــی بینی را م
ــه  ــر از هم ــم ت ــتند و مه ــم هس ــد ه ــی فهمن ــق نم ــه عش ک
فرشــته مــرگ اســت کــه دو نقــش مهــم در فیلــم دارد: عشــق 

ــی شــغلش  ــی دوم ــد! ول ــی را نمــی فهم ــرگ. فرشــته اول و م
ــای تاریخــی  ــه ســکانس ه ــل در هم ــن دلی ــه همی اســت و ب
ــان فرشــته زمینــی مــی شــود و  ــد در پای حضــور دارد. هــر چن
مــزه عشــق را مــی چشــد. از نظــر محتوایــی ایــن فیلــم مــی 
توانســت در ســطح متعالــی تــری نوشــته شــود چــرا که عشــق و 
کشــته شــدن در راه معشــوق مضمونــی دینــی دارد اما نویســنده 
ــی  ــه و حت ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــوی ب ــگاه دنی ــا ن ــتر ب بیش
ــد  ــته عشــق ندان ــه فرش ــوده ک ــد ب ــظ معتق ــد حاف ــه مانن گرچ
چیســت امــا ماننــد فیلــم فرشــتگان بــر فــراز برلیــن پیشــنهاد 
هبــوط فرشــته را داده اســت. بــه نظــرم پیشــنهاد قــرآن بــرای 
فرشــتگان ایــن اســت کــه )بــه جــای هبــوط( بــر آدم ســجده 

ــه انســان کامــل بزننــد! کننــد و پرهــای خــود را ب
عــاوه بــر محتــوا فــرم هــم کامــل نیستپیداســت کــه ســاختار 
ــوع روایــت خــاص اســت و شــاید تماشــاگر عــام از آن  ــن ن ای
لــذت نبــرد و گــر چــه ایــن ســبک را دوســت دارم امــا معتقــدم 
زبــان و فــرم مؤثــر نبایــد فرامــوش شــود. ایــن فیلــم بــه ســاکن 
طبقــه وســط شــباهت ســاختاری دارد ولــی در ســطح آن فیلــم 
ــم  ــت. فیل ــر اس ــذل ت ــی از آن مبت ــر نیســت و حت ــذ و مؤث ناف
ــر  ــه بب ــه تران ــی اش ب ســمفونی نهــم از لحــاظ مضمــون اصل
بــه نــام خداونــدت اثــر محســن چاووشــی هــم شــباهت زیــادی 
دارد و هــر دو مصادیــق تاریخــی خــون و عشــق را روایــت مــی 
ــر و واضــح  ــه ت ــر چاووشــی هنرمندان ــه نظــرم اث ــا ب ــد. ام کنن
ــده  ــرگردان کنن ــد س ــا هنرمن ــر محمدرض ــی اث ــت ول ــر اس ت
هــم هســت و حتــی عجیــب ایــن اســت کــه بــرای بیــان ایــن 

مســئله مهــم از زبــان طنــز اســتفاده کــرده اســت!

نگـاهی بر بیانیه
گـام دوم انقـاب 
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نمایشـــگاه حضـــرت مـــادر توســـط هیئـــت محبـــان 
ـــاه  ـــن م ـــخ 14 لغایت21بهم ـــادی)ع( از تاری ـــام ه ام
ـــوزه  ـــکاری ح ـــا هم ـــاد ، ب ـــت اب ـــر دول ـــکن مه در مس
ـــون  ـــت، کان ـــرح کرام ـــواد)ع(، ط ـــام ج ـــات 9 ام مح

ـــد. ـــزار گردی ـــری برگ ـــرورش فک پ
اســـامی  تعدادی از غرفه های نمایشگاه 

1-والدت 2-ســـبک زندگـــی اســـامی 3-معرفـــی 
ـــث  ـــه 4-احادی ـــگان در کتابخان ـــت رای ـــاب و عضوی کت
7-دلنوشـــته  6-کرامـــات  منزلـــت  و  5-مقـــام 
8-شـــهادت 9-حجـــاب فاطمـــی 10-مدافعـــان 
ــجد و  ــیج و مسـ ــت بسـ ــگاه مقاومـ ــرم 11-پایـ حـ
ـــر  ـــری 12-فج ـــات تصوی ـــا و گزارش ـــه ه ـــه برنام ارائ
فاطمـــی )1-انقابـــی شـــهر مـــن 2-ســـتاوردهای 

انقـــاب 3-کارنامـــه ســـیاه پهلـــوی(
ــر  ــزار نفـ ــگاه دو هـ ــدگان نمایشـ ــداد بازدیدکننـ تعـ

تخمیـــن زده شـــده اســـت.
ـــده در  ـــتفاده ش ـــوالت اس ـــاس و محص ـــی اجن تمام
ایـــن نمایشـــگاه از محصـــوالت داخلـــی و بعضـــا 
ـــت دوم بـــوده کـــه بـــا همـــت کادر اجرایـــی  دس
نمایشـــگاه از آن هـــا اســـتفاده بهینـــه شـــده تـــا 
ـــد در  ـــی هرچن ـــز در اقتصـــاد مقاومت ـــی نی گام عمل

ـــیم. ـــته باش ـــک برداش ـــطح کوچ س

ــت  ــازار گوشـ ــی: بـ ــاد مقاومتـ ــروه اقتصـ گـ
ـــد  ـــا چن ـــفند، ب ـــرم گاو و گوس ـــت گ ـــد و گوش منجم
مســـئله مواجـــه اســـت: متوســـط رشـــد قیمـــت آن 
ــت و  ــی اسـ ــت، چندنرخـ ــد cpi اسـ ــش از رشـ بیـ
ـــه  ـــف مواج ـــا ص ـــت و ب ـــاب اس ـــم ی ـــی ک ـــرخ دولت ن
ـــدگان و  ـــب واردکنن ـــترده ای نصی ـــت گس ـــت، ران اس
توزیـــع کننـــدگان آن مـــی شـــود، تقلـــب گســـترده 
ـــال  ـــا اخ ـــازار ب ـــرد و ب ـــی گی ـــکل م ـــازار ش ای در ب

ـــت. ـــه اس ـــده مواج عم
ـــر  ـــروری ب ـــدا م ـــا، ابت ـــده ه ـــن پدی ـــل ای ـــرای تحلی ب

ـــم: ـــی کنی ـــاری م ـــت آم ـــد واقعی چن
آمـــار واردات ماهانـــه گمـــرک نشـــان مـــی دهـــد 
ــاله و  ــد گوسـ ــت منجمـ ــزان واردات گوشـ ــه میـ کـ
ـــابه  ـــان مش ـــه زم ـــبت ب ـــفند، نس ـــازه گوس ـــت ت گوش
ـــل  ـــه از مح ـــت. )عرض ـــته اس ـــد داش ـــل رش ـــال قب س

واردات افزایـــش یافتـــه اســـت(
 گوشـــت منجمـــد و تـــازه و نهـــاده هـــای دامـــی 
ـــت  ـــی فهرس ـــام اصل ـــه اق ـــه آن، از جمل ـــوط ب مرب

تخصیـــص ارز 4200 تومانـــی اســـت.
ــت  ــن قیمـ ــرک، میانگیـ ــار گمـ ــاس آمـ ــر اسـ  بـ
ــته در  ــاه گذشـ ــار مـ ــی چهـ ــی طـ ــت وارداتـ گوشـ
ــرف  ــت. از طـ ــوده اسـ ــان بـ ــدود 17000 تومـ حـ
دیگـــر متوســـط قیمـــت مصـــرف کننـــده گوشـــت 
در کشـــور در دیمـــاه 69000 تومـــان بـــوده اســـت.

 گـــزارش جدیـــد مرکـــز آمـــار نشـــان مـــی دهـــد، 
میـــزان تولیـــد انـــواع گوشـــت بـــه طـــور متوســـط 
در پاییـــز امســـال نســـبت بـــه ســـال گذشـــته، 20 

درصـــد کاهـــش یافتـــه اســـت.
ـــد:  ـــی ده ـــان م ـــوق نش ـــاری ف ـــای آم ـــت ه  واقعی
ـــری  ـــی تاثی ـــص ارز دولت ـــت تخصی ـــه سیاس اول آنک
ـــه  ـــی ب ـــای اساس ـــت کااله ـــتاب قیم ـــش ش در کاه
ویـــژه گوشـــت نداشـــته اســـت و در عمـــل نـــرخ 
ــازار اســـت. دوم  ــده قیمـــت بـ ارز آزاد تعییـــن کننـ
آنکـــه، سیاســـت دولـــت در واردات گوشـــت بـــا ارز 
ـــبکه واردات  ـــب ش ـــترده ای نصی ـــت گس ـــی، ران دولت
ــوم  ــت. سـ ــرده اسـ ــی کـ ــام اساسـ ــع اقـ و توزیـ
ـــازار  ـــردن ب ـــی ک ـــت و تعزیرات ـــرکوب قیم ـــه، س آنک
ــاد مزیـــت قیمتـــی بـــرای واردات گوشـــت،  و ایجـ

موجـــب کاهـــش تولیـــد داخـــل شـــده اســـت. 

نمایشگاه حضرت مادر
برگـزار شد

معمـای گـوشت

نــام  رســد  مــی  کــه  مــاه  اســفند  ایــام 
مهندســین بیــش از پیــش در کام مــردم 
جــاری مــی شــود و آن بــه بهانــه روز مهنــدس 
اســت. مهنــدس در اصطاحــی عــام همیشــه 
ــاز  ــی را ب ــا راه ــازد و ی ــی س ــی را م ــا راه ی
ــاد  ــرای اقتص ــرورت ب ــن ض ــد و ای ــی کن م
کشــور بــه خوبــی دیــده مــی شــود تــا ســاختار 
هــای اقتصــادی بــر مبنــای نــگاه بــه ظرفیــت 
ــی  ــوند و نوع ــف ش ــاز تعری ــی ب ــای داخل ه
ــرد. ــران صــورت بگی ــی در اقتصــاد ای مهندس

پیــروزی  ســالگرد  امیــن   40 آســتانه  در 
ــاب  ــم انق ــری معظ ــامی رهب ــاب اس انق
دســتوری را صــادر کردنــد مبنــی بــر اصــاح 
ــن  ــه ای ــور ک ــزی در کش ــه ری ــاختار بودج س
ــه  ــری ب ــام رهب ــده اهتم ــان دهن ــئله نش مس
مبــارزه بــا فســاد و رانتخــواری در کشــور 
اســت تــا جایــی کــه شــخصا ورود پیــدا 
ــد. ــرده ان ــرده و دســتورات الزم را صــادر ک ک

واســطه  بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مبتنــی  ایدئولوژیــک  رویکردهــای  اتخــاذ 
ــاع از  ــلطه، دف ــام س ــت نظ ــی حاکمی ــر نف ب

مســتضعفین عالــم و مبــارزه مســتمر تــا رفــع 
هرگونــه اســتثمار و اســتضعاف در سرتاســر 
ســازماندهی  ســاختارهای  نیازمنــد  دنیــا، 
ــر  ــد ســال اخی ــی باشــد. در چن ــژه خــود م وی
و بــا شــدت یافتــن تحریــم هــای یــک 
جانبــه غــرب علیــه کشــورمان در جهــت 
متوقــف کــردن برنامــه هــای هســته ای، 
ــات  ــه ادبی ــای ب ــری واژه ــم رهب ــام معظ مق
اقتصــادی کشــور اضافــه نمودنــد تحــت 
ــری  ــه کارگی ــی«. ب ــاد مقاومت ــوان »اقتص عن
ــه  ــر مقابل ــی عــاوه ب الگــوی اقتصــاد مقاومت
ــامی، در  ــاب اس ــمنان انق ــات دش ــا اقدام ب
ــه  ــور ب ــاد کش ــازی اقتص ــتای توانمندس راس
منظــور افزایــش رفــاه اجتماعــی جامعــه و 
ــی  ــای احتمال ــیب ه ــل آس ــی در مقاب آمادگ
ــاور  ــد ب ــه بای ــز ضــروری اســت. البت ــده نی آین
داشــت اصاحــات اقتصــادی نیازمنــد حرکــت 
ســطوح  در  مســئولین  و  مــردم  ســویه  دو 
مختلــف از جملــه ســطوح میانــی اســت.

یکــی از ابزارهایــی کــه مــردم و مســئولین می 
تواننــد بــه دولــت در راســتای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی مســاعدت نماینــد، ایجاد و گســترش 
ــد  ــی در ســطح واحدهــای چن مراکــز کارآفرین
نفــره در راســتای افزایــش تولیــد ملــی اســت. 
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه تعالــی( بر اســاس 

ــئوالن  ــی بــه مس ــوری بــودن کارآفرین مح
هشــدار مــی دهنــد کــه همــه اهتمــام و 
ــی بایســت در  ــادی م ــادی و غیرم ــرمایه م س
ــاد  ــا اقتص ــد ت ــی باش ــق کارآفرین ــیر تحق مس
ــی  ــا نگاه ــرد. ب ــکل گی ــی ش ــی واقع مقاومت
ــان  ــا کارآفرین ــدار ب ــان در دی ــات ایش ــه بیان ب
ــق  ــرای تحق ــان ب ــه ایش ــود ک ــوم میش معل
مفهــوم کامــل کارآفرینــی و اقتصــاد مقاومتــی 
روش مشــخص علمــی و عملــی در نظــر دارند. 
در بیــان راهکارهــای تحقــق هــدف در اقتصــاد 
مقاومتــی نیــز مــی فرماینــد: »اجــرای کامــل، 
ــتهای  ــتمر سیاس ــه و مس ــه جانب ــق، هم دقی
اصــل 44 حال بســیاری از مشــکالت اســت«.

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق بایــد بیــان داشــت 
ــور  ــادی کش ــاختار اداری و اقتص ــا س ــه ت ک
ــاهد  ــوان ش ــی ت ــا نم ــردد عم ــاح نگ اص
چابکــی مجموعــه اقتصــاد کشــور بــود. دولــت 
در مجمــوع بــه حــدود 8,5 میلیــون نفــر حقــوق 
می دهــد و صنــدوق جهانــی پــول اعــام کرده 
اســت ایــران حــدود یک چهــارم هزینه هایــش 
ــش  ــه کارمندان ــوق ب ــت حق ــرف پرداخ را ص
ــن  ــتر از میانگی ــم بیش ــن رق ــه ای ــد ک می کن
اســت. پیشــرفته  کشــورهای  و  جهانــی 

بــه  توجــه  بیشــتر ضــرورت  بایــد  حــال 
کار  و  کســب  از  حمایــت  و  کارآفرینــی 

باشــیم. کــرده  درک  را  کوچــک  هــای 
ــد  ــه بای ــم دیگــری ک ــیار مه ــه بس ــه نکت البت
ــه  ــت ب ــت اداری اس ــود عدال ــود نب ــان ش بی
ــای  ــوق و مزای ــام حق ــاختار و نظ ــخ س طوریک
کشــور بســیار نــا عادالنــه ترســیم شــده اســت. 
ــر کل فرضــا 20  ــاون مدی ــد یــک مع چــرا بای
میلیــون تومــان حقــوق بگیــرد و یــک معــاون 
مدیــر کل در اداره ای دیگــر 3 میلیــون تومــان 
ــوق  ــزان حق ــد می ــرا بای ــد؟ چ ــوق بگیرن حق
ــان  ــون توم ــم میلی ــه 1 و نی ــراد کــف جامع اف
باشــد و برخــی دیگــر چنــد ده میلیونــی حقــوق 
ــدارد  ــا ن ــب بن ــن مطل ــده ای ــد؟ نگارن بگیرن
بگویــد حقــوق مســئولین خیلــی کــم شــود. اما 
مطلــب اصلــی ایــن اســت کــه حقــوق دهــک 
هــای پاییــن و متوســط جامعــه بایــد افزایــش 
ــا فاصلــه طبقاتــی کمتــر شــود و  پیــدا کنــد ت
صــد البتــه در دراز مــدت برنامــه ریــزی هــا به 
ــران از  ــوق بگی ــداد حق ــدن تع ــم ش ــمت ک س
دولــت و تقویــت بخــش خصوصــی باید باشــد.

هــم  کشــور  ریــزی  بودجــه  نظــام  در 
توجــه اصلــی بایــد بــه مراکــز تولیــدی 
اینــان  کــه  چــرا  باشــد  کشــاورزی  و 
هســتند  کشــور  اقتصــاد  محرکــه  موتــور 
ــم  ــال ک ــه دنب ــد ب ــای اداری بای ــاد ه و نه
ــند. ــت باش ــه دول ــود ب ــتگی خ ــردن وابس ک

به بهانه دستور رهبر انقالب برای اصالح ساختار بودجه ریزی کشور

مـهنـدسـی اقـتصـاد

فعال رسانه

حامد  دمیاد

اقتصـــاد یـــک نقطـــه ی کلیـــدِی تعیین کننـــده 
اســـت. اقتصـــاد قـــوی، نقطـــه ی قـــّوت و عامـــل 
کشـــور  نفوذناپذیـــری  و  ســـلطه ناپذیری  مهـــّم 
اســـت و اقتصـــاد ضعیـــف، نقطـــه ی ضعـــف و 
ــمنان  ــت دشـ ــلطه و دخالـ ــوذ و سـ ــاز نفـ زمینه  سـ
ـــر،  ـــات بش ـــات و معنوّی ـــا در ماّدی ـــر و غن ـــت. فق اس
اثـــر می گـــذارد. اقتصـــاد البّتـــه هـــدف جامعـــه ی 
ـــدون  ـــه ب ـــت ک ـــیله ای اس ـــا وس ـــت، اّم ـــامی نیس اس
آن نمی تـــوان بـــه هـــدف هـــا رســـید. تأکیـــد بـــر 
تقویـــت اقتصـــاد مســـتقّل کشـــور کـــه مبتنـــی  بـــر 
تولیـــد انبـــوه و باکیفّیـــت، و توزیـــع عدالت محـــور، 
و مصـــرف به انـــدازه و بی  اســـراف، و مناســـبات 
ـــر از  ـــالهای اخی ـــت و در س ـــه اس ـــی خردمندان مدیرّیت
ســـوی این جانـــب بارهـــا تکـــرار و بـــر آن تأکیـــد 
ــت  ــگرفی اسـ ــر شـ ــن تأثیـ ــر همیـ ــده، به خاطـ شـ
کـــه اقتصـــاد می توانـــد بـــر زندگـــی امـــروز و 

فـــردای جامعـــه بگـــذارد.
ـــف و  ـــاد ضعی ـــات از اقتص ـــامی راه نج ـــاب اس انق
ـــان  ـــا نش ـــه م ـــوت را ب ـــد دوران طاغ ـــته و فاس وابس
داد، ولـــی عملکردهـــای ضعیـــف، اقتصـــاد کشـــور 
ـــت.  ـــاخته اس ـــش س ـــار چال ـــرون و درون دچ را از بی
چالـــش بیرونـــی تحریـــم و وسوســـه ها ی دشـــمن 
اســـت کـــه در صـــورت اصـــاح مشـــکل درونـــی، 
ــش  ــد. چالـ ــد شـ ــر خواهـ ــی بی اثـ ــر و حّتـ کم اثـ
درونـــی عبـــارت از عیـــوب ســـاختاری و ضعفهـــای 

مدیرّیتـــی اســـت.
مهم تریـــن عیـــوب، وابســـتگی اقتصـــاد بـــه نفـــت، 
دولتـــی بـــودن بخـــش هایـــی از اقتصـــاد کـــه در 
ـــارج  ـــه خ ـــگاه ب ـــت، ن ـــت نیس ـــف دول ـــه ی وظای حیط
و نـــه بـــه تـــوان و ظرفّیـــت داخلـــی، اســـتفاده ی 
انســـانی کشـــور،  نیـــروی  از ظرفّیـــت  انـــدک 
بودجه بنـــدی معیـــوب و نامتـــوازن، و ســـرانجام 
ـــدم  ـــاد و ع ـــی اقتص ـــتهای اجرائ ـــات سیاس ـــدم ثب ع
ــد و  ــای زائـ ــود هزینه هـ ــا و وجـ ــت اولوّیتهـ رعایـ
حّتـــی مســـرفانه در بخشـــهایی از دســـتگاه های 
حکومتـــی اســـت. نتیجـــه ی اینهـــا مشـــکات 

زندگـــی مـــردم از قبیـــل بـــی کاری جوانهـــا، فقـــر 
درآمـــدی در طبقـــه ی ضعیـــف و امثـــال آن اســـت.

ــاد  ــت های اقتصـ ــکات، سیاسـ ــن مشـ ــّل ایـ راه حـ
مقاومتـــی اســـت کـــه بایـــد برنامه هـــای اجرائـــی 
بـــرای همـــه ی بخشـــهای آن تهّیـــه و بـــا قـــدرت 
ــا  و نشـــاط کاری و احســـاس مســـئولّیت، در دولتهـ
پیگیـــری و اقـــدام شـــود. درون زایـــی اقتصـــاد 
ــدن آن،  ــان شـ ــدن و دانش بنیـ ــد شـ ــور، مولّـ کشـ
ــردن  ــری نکـ ــاد و تصّدیگـ ــردن اقتصـ ــی کـ مردمـ
ــی  ــتفاده از ظرفّیتهایـ ــا اسـ ــی بـ ــت، برون گرایـ دولـ
کـــه قبـــًا بـــه آن اشـــاره شـــد، بخشـــهای 
ــک  ــان یـ ــت. بی گمـ ــا اسـ ــن راه حل هـ ــّم ایـ مهـ
ـــر  ـــلّط ب ـــن و مس ـــا و مؤم ـــوان و دان ـــه ی ج مجموع
ــد  ــت خواهنـ ــادی در درون دولـ ــته های اقتصـ دانسـ
ـــِش ِرو  ـــند. دوران پی ـــد برس ـــن مقاص ـــه ای ـــت ب توانس
بایـــد میـــدان فّعالّیـــت چنیـــن مجموعـــه ای باشـــد.

ــه  ــد کـ ــور بداننـ ــر کشـ ــز در  سراسـ ــان عزیـ جوانـ
همـــه ی راه حل هـــا در داخـــل کشـــور اســـت. 
ــکات  ــه »مشـ ــد کـ ــان کنـ ــی گمـ ــه کسـ این کـ
اقتصـــادی صرفـــًا ناشـــی از تحریـــم اســـت و 
ــتکباری  ــّد اسـ ــت ضـ ــم مقاومـ ــم هـ ــت تحریـ علّـ
و تســـلیم نشـــدن در برابـــر دشـــمن اســـت؛ پـــس 
راه حـــل، زانـــو زدن در برابـــر دشـــمن و بوســـه زدن 
ـــودنی  ـــی نابخش ـــت« خطای ـــرگ اس ـــه ی گ ـــر پنج ب
اســـت. ایـــن تحلیـــل ســـراپا غلـــط، هرچنـــد گاه از 
زبـــان و قلـــم برخـــی غفلـــت زدگان داخلـــی صـــادر 
می شـــود، اّمـــا منشـــأ آن، کانونهـــای فکـــر و 
ـــه  ـــان ب ـــد زب ـــا ص ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــه ی خارج توطئ
ــی  ــکار عمومـ ــران و افـ ــازان و تصمیم گیـ تصمیم سـ

ــود. ــاء می شـ ــی القـ داخلـ

توصیه های اقتصادی رهبر انقالب 

در بیانیه گام دوم

اقتصاد در گام دوم انقاب

ــید  ــاه، س ــاق کرمانش ــگار اتف ــزارش خبرن ــه گ ب
ــری  ــت خب ــاق در نشس ــوی اج ــت اهلل موس حج
ــه  ــع الیح ــه موق ــل ب ــه تحوی ــاره ب ــا اش ــر ب اخی
بودجــه بــه شــورای شــهر گفــت: امســال شــهردار 
ــه 98 شــهرداری را  ــرر الیحــه بودج ــد مق در موع
ــه شــورای شــهر  ــان ب ــارد توم ــم 840 میلی ــا رق ب
تحویــل داد و شــورای شــهر نیــز در مهلــت 
مقرر)پایــان بهمــن مــاه( ایــن بودجــه را بــه 
تصویــب رســاند.وی افــزود: رقــم بودجــه مصــوب 
ــارد  ــاه 880 میلی ــهرداری کرمانش ــال 1398 ش س
ــان از الیحــه  ــارد توم ــه 40 میلی ــان اســت ک توم
بودجــه بیشــتر بــوده و علــت آن نیــز لحــاظ 
کــردن رقــم فــروش اوراق مشــارکت جهــت 
خریــد اتوبــوس هــای برقــی است.موســوی اجــاق 
در خصــوص منابــع درآمــدی بودجــه ســال آینــده 
ــای  ــن آن را » محــل درآمده ــهرداری، مهمتری ش
شــهرداری« بــا رقــم 774 میلیــارد و 900 میلیــون 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: ایــن درآمدهــا شــامل 
ــح  عــوارض، ســاخت و ســاز و... اســت. وی تصری
کــرد: محــل دیگــر درآمــد شــهرداری بحــث 
ــه  ــت ک ــور اس ــی وزرات کش ــای عمران ــک ه کم
پیــش بینــی مــا از درآمــد ایــن محــل بــرای ســال 
ــوی  ــان است.موس ــارد توم ــدود 60 میلی ــده ح آین
ــه  ــا در بودج ــک ه ــن کم ــم ای ــزود: رق ــاق اف اج
امســال هــم 60 میلیــارد تومــان بــود کــه تاکنــون 
35 میلیــارد تومــان آن محقــق شــده اســت.

ســخنگوی شــورای شــهر کرمانشــاه تصریــح کــرد: 
محــل دیگــر درآمــدی بودجــه ســال آینــده فروش 
ــان  ــارد توم ــه 40 میلی ــت ک ــارکت اس اوراق مش
فــروش اوراق بــرای خریــد اتوبــوس هــای برقــی 
ــان  ــارد توم ــه 20 میلی ــده ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــهرداری  ــط ش ــی توس ــت و مابق ــط دول آن توس
بازپرداخــت مــی شــود.وی درآمــد حاصــل از 
ــع درآمــدی  ــروژه هــای مشــارکتی را دیگــر منب پ
بودجــه 98 شــهرداری عنــوان کــرد و افــزود: پیــش 
ــدود  ــز ح ــل نی ــن مح ــد از ای ــب درآم ــی کس بین
پنــج میلیــارد و 100 میلیــون تومــان است.موســوی 
ــای  ــه ه ــه هزین ــان اینک ــا بی ــه ب ــاق در ادام اج
ــته  ــه دو دس ــده ب ــال آین ــه س ــهرداری در بودج ش
ــده،  ــیم ش ــی تقس ــاری و عمران ــای ج ــه ه هزین

گفــت: رقــم هزینــه هــای جــاری در بودجــه ســال 
آینــده 318 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان اســت 
ــه  ــاری در بودج ــای ج ــه ه ــه هزین ــه نســبت ب ک
مصــوب امســال بــا رقــم 255 میلیــارد و 500 
میلیــون تومــان، حــدود 24 درصــد افزایــش داشــته 
اســت.وی یــادآور شــد: از ایــن میــزان 50 درصــد 
ــا شــده و 50 درصــد دیگــر  صــرف حقــوق و مزای
نیــز بــرای بخــش هــای اداری از جملــه تعمیــرات، 
ــوازم اداری  ــد ل ــرق، خری پرداخــت قبــوض آب و ب

ــم  ــاق رق ــوی اج ــد. موس ــد ش ــه خواه و ... هزین
ــده  ــال آین ــه س ــی در بودج ــای عمران ــه ه هزین
شــهرداری را نیــز 561 میلیــارد و 500 میلیــون 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: عمــده تریــن پــروژه 
ــوط  ــی مرب ــش عمران ــده در بخ ــف ش ــای تعری ه
بــه زیرســازی و آســفالت و بازگشــایی معابــر اســت 
ــرای در  ــان ب ــون توم ــارد و 700 میلی کــه 44 میلی
ــزود: اولویــت در  ــه شــده اســت. وی اف نظــر گرفت
ــا محــات  ــده ب ــز در ســال آین ــر نی آســفالت معاب

حاشــیه نشــین اســت و ســال آینــده محلــه خاکــی 
ــام  ــع ام ــت. تقاط ــم داش ــهر نخواهی ــطح ش در س
حســین)ع( تــا پایــان ســال زیربــار ترافیکــی مــی 
رود .وی احــداث و تکمیــل دو تقاطــع غیرهــم 
ســطح امــام حســین)ع( و امــام خمینــی)ره( را 
ــده در  ــاظ ش ــی لح ــای عمران ــروژه ه ــر پ از دیگ
بودجــه ســال آینــده شــهرداری عنــوان کــرد 
ــن دو  ــل ای ــرداری و تکمی ــره ب ــرای به ــزود: ب واف
تقاطــع رقمــی حــدود 65 میلیــارد تومــان در نظــر 

گرفتــه شــده است.موســوی اجــاق از بهره بــرداری 
تقاطــع امــام حســین)ع( تــا پایــان ســال خبــر داد 
و افــزود: شــاید کارهــای جزیــی ایــن پــروژه باقــی 
ــر  ــال زی ــد امس ــا عی ــع ت ــن تقاط ــا ای ــد، ام بمان
ــورای  ــو ش ــن عض ــد رفت.ای ــی خواه ــار ترافیک ب
شــهر کرمانشــاه افــزود: تقاطــع امــام خمینــی)ره( 
ــال  ــان س ــا پای ــده ت ــاظ ش ــار لح ــا اعتب ــم ب ه
آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رسد.موســوی 
ــون  ــارد و 800 میلی ــاص 12 میلی ــاق از اختص اج
ــی،  ــای فرهنگ ــش ه ــرای بخ ــار ب ــان اعتب توم
ــزود:  ــر داد و اف ــی خب ــی و ورزش ــری، اجتماع هن
30 میلیــارد تومــان نیــز بــرای بخــش ترافیــک در 
ــا صــرف هوشــمند  ــه عمدت ــه شــده ک نظــر گرفت
ســازی تقاطعــات و اصاحــات هندســی معابــر مــی 
شــود.وی همچنیــن از اختصــاص 120 میلیــارد 
ــم  ــهری ه ــات ش ــوزه خدم ــار در ح ــان اعتب توم
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــده کاره ــزود: عم ــر داد و اف خب
مربــوط بــه مباحــث نظافــت شــهر، فضــای ســبز، 
خانگــی  پســماندهای  بازیافــت  جدول گــذاری، 
و نخالــه هــای ســاختمانی  و مهــار و هدایــت 
ــرد: از  ــح ک ــود.وی تصری ــطحی می ش ــای س آبه
ــازی  ــث جداس ــن بح ــار همچنی ــن اعتب ــل ای مح
آب شــرب از آب خــام کــه از ســال 1385 در 
ــد و  ــان می رس ــه پای ــده ب ــروع ش ــاه ش کرمانش
ــور  ــه بط ــود ک ــی ش ــهری م ــن ش ــاه اولی کرمانش
ــای  ــاری فض ــرای آبی ــرب ب ــد از آب ش 100 درص
ســبز اســتفاده نمــی کنــد.وی بــا بیــان اینکــه 40 
ــرف  ــارکت ص ــروش اوراق مش ــان ف ــارد توم میلی
ــت:  ــود، گف ــی ش ــی م ــای برق ــوس ه ــد اتوب خری
ســال آینــده بــرای پــروژه قطــار شــهری هــم 60 

ــده اســت. ــار لحــاظ ش ــان اعتب ــارد توم میلی

سخنگوی شورای شهر کرمانشاه خبر داد:

بودجه 880 میلیارد تومانی شهرداری کرمانشاه تصویب شد

ــش  ــن چال ــم تری ــروزه یکــی از مه ــی شــک ام ب
هــای جوامــع انســانی موضــوع بیــکاری اســت کــه 
ــم هســت  ــور ماه ــر کش ــن گی ــوع دام ــن موض ای
و متاســفانه اســتان کرمانشــاه از رکــورد داران 
ایــن مهــم در کشــور اســت، و اگــر اشــتغالی هــم 
ــد و کاذب  مشــاهده مــی شــود اشــتغالی غیــر مول
کــه عمدتــا خدماتــی اســت امــا بــا نگاهــی اجمالی 
ــن  ــروی کار و همچنی ــداد نی ــاالی تع ــار ب ــه آم ب
ــه هــای ایجــاد اشــتغال در  ــاالی زمین پتانســیل ب
ایــن اســتان، بــا ایــن ســوال اساســی روبــرو مــی 
شــویم: چــرا بــا وجــود زمینــه هــای فــراوان ایجــاد 
ــگاه  ــواره در جای ــاه هم ــتان، کرمانش ــغل در اس ش
اول یــا دوم دارای باالتریــن آمــار بیــکاری در بیــن 
ــه جــواب  ــن ب ــل از پرداخت ــا اســت؟ قب اســتان ه
ایــن ســوال الزم، بــه نظــر مــی رســد کــه اشــاره 
ــراوان ایجــاد شــغل در  ــه  پتانســیل هــای ف ای ب
ــا دارا  ــاه ب ــتان کرمانش ــم: اس ــاره کنی ــتان اش اس
ــم  ــری هــم چــون  اقلی ــی نظی ــازات ب ــودن امتی ب
ــی،  ــتردگی جغرافیای ــعت و گس ــل، وس ــار فص چه
دشــت هــای وســیع و حاصــل خیــز، منابــع 
معدنــی، هــم مــرز بــودن بــا کشــور عــراق، قــرار 
گرفتــن در بیــن کریــدور مراســاتی شــمال غــرب 
ــور و  ــرب کش ــه غ ــرق ب ــرب و ش ــوب غ ــه جن ب
ــم  ــی و فرهنگــی و مه ــوع قوم ــودن تن ــز دارا ب نی
ــوان  ــتعد و ج ــروی کار مس ــود نی ــه وج ــر از هم ت
ــژه ای  ــگاه وی ــا از جای ــتان ه ــایر اس ــن س در بی
برخــوردار اســت کــه متاســفانه بــا دارا بــودن 
ــای محــروم  ــتان ه ــز اس ــواره ج ــع، هم ــن مناب ای
ــودن  ــف ب ــه واق ــد ک ــی آی ــاب م ــه حس ــور ب کش

ــه  ــان را ب ــش اذه ــتر از پی ــائل بیش ــن مس ــه ای ب
پــی بــردن بــه جــواب مســاله دالیــل بیــکاری در 
اســتان، درگیــر مــی کنــد. جــدای از ایــن کــه آغــاز 
جنــگ تحمیلــی در ایــن اســتان بزرگتریــن ضربــه 
ــز در دوران  ــد از آن نی ــتان زد و بع ــن اس ــه ای را ب
ســازندگی، عــدم وجــود مســئولین محلــی پیگیــر و 
همچنیــن عــدم انتخــاب نمایندگانــی مطالبــه گــر 
ــد از جنــگ  ــی بایســت بع ــه م ــردم ک از ســوی م
ــایر  ــا س ــه ب ــاله را در مقایس ــی 8س ــب افتادگ ،عق
اســتان هــا، فریــاد مــی زدنــد و بــه جــای پرداختــن 
بــه موضوعاتــی مثــل تغییــر نــام مجــدد کرمانشــاه 
)هرچنــد ایــن موضــوع هــم در جــای خــود قابــل 
ــه حقــوق مردمــی  ــه فکــر مطالب ــود( ب ــری ب پیگی
ــوب  ــی محس ــق جنگ ــز مناط ــم ج ــوز ه ــه هن ک
ــت  ــه فرص ــر ب ــد منج ــی بودن ــوند، م ــی ش نم
ــاوه  ــاه ع ــد و کرمانش ــی ش ــای فراوان ــوزی ه س
ــان  ــه در زم ــای اولی ــاخت ه ــر س ــب زی ــر تخری ب
جنــگ، شــاهد عــدم ســرمایه گــذاری جــدی 
ــدن  ــته ش ــا بس ــن ب ــت و همچنی ــش صنع در بخ
مــرز بیــن المللــی خســروی شــاهد عــدم ســرمایه 
ــگ،  ــخ جن ــم تل ــا طع ــم ت ــارت بودی ــذاری تج گ
هنــوز ذائقــه کرمانشــاهی هــای غیــور را تلــخ تــر 
از زمــان جنــگ کنــد تــا جایــی کــه اســتانی کــه 
ــه اســتانی  ــود ب ــن شــرایط اشــتغال ب دارای بهتری
تبدیــل شــود کــه عمــده اشــتغال آن شــغل هــای 
ــا  ــت و ب ــوری اس ــا کش ــگری ی ــد لش ــر مول غی
تعطیــل شــدن اکثــر کارخانــه هــای آن در شــهرک 
ــتان  ــایر اس ــدات س ــار تولی ــه انب ــی ب ــای صنعت ه
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. و ای ــده اس ــدل ش ــا مب ه

کــه ســیل عظیــم نیــروی مســتعد و پویــای ایــن 
ــا ســایر جوانــان مملکــت  مــرز و بــوم همســوی ب
ــود  ــم خ ــه زع ــا ب ــه ت ــم پرداخت ــل عل ــه تحصی ب
ــب  ــص الزم را کس ــر تخص ــی آبادت ــرای فردای ب
کــرده باشــند، امــا بــا گذشــت چنــد ســال از ایــن 
موضــوع و پــس از اخــذ مــدارک بــاالی تحصیلــی 
ــی پشــت درب هــای بســته اشــتغال، صــف  و عال
ــه خیــال ایــن کــه باالخــره ایــن درب  کشــیدند ب
بــاز مــی شــود؛ غافــل از ایــن کــه ایــن درب بــه 
ایــن زودی بــاز نخواهــد شــد چــرا کــه بــا وجــود 
ــر ایــن قشــر تحصیــل کــرده کــه  تفکــر حاکــم ب
شــامل داشــتن شــغلی تحــت عنــوان مســتخدم در 
ــتخدام  ــرکت، پشــت درب اس ــا ش ــان اداره و ی ف
کســانی هســتند کــه میزهــای مســتخدمی را تنهــا 
یــک یــا دو دهــه اشــغال کــرده انــد و فعــا جــای 
ــم  ــر ه ــد نیســت و اگ ــان جدی ــرای داوطلب ورود ب
ــه  ــوق ب ــه ف ــت.با مقدم ــوم نیس ــرای عم ــد ب باش
ــود  ــر وج ــاوه ب ــه ع ــیم ک ــی رس ــن نتیجــه م ای
جنــگ تحمیلــی و مقصــر بــودن مســئولین محلــی 
بعــد از جنــگ و نیــز عــدم کنتــرل تعــادل پذیــرش 
دانشــجو و بــازار کار مرتبــط توســط سیاســتگذاران 
ــکاری در  ــز در ایجــاد بی ــواده نی ــت، نقــش خان وق
ــا  ــگ اســت .خانواده در جابج ــر رن ــان پ ــن جوان بی
ــودن شــغل  ــا دارا ب ــوان شــغل ب ــردن ارزش عن ک
ــن  ــم ای ــرای فه ــت ب ــته اس ــری داش ــش موث نق
ــگاری  ــروف: بی ــل مع ــرب المث ــه ض ــوع ب موض
بهتــر از بیــکاری اســت؛ اشــاره مــی کنــم، در چنــد 
دهــه قبــل حتــی در بحبوبــه جنــگ تحمیلــی افراد 
شــهر مــا از داشــتن شــغل هایــی نظیــر کشــاورزی 

و دامپــروری کــه هــر دو شــغل جــزء شــغل هــای 
ــنود  ــی و خش ــوند، راض ــی ش ــوب م ــد محس مول
ــو  ــترش ج ــا گس ــان و ب ــذر زم ــا گ ــا ب ــد ام بودن
ــدرک  ــه م ــرادی ک ــش اف ــی و افزای ــدرک گرای م
دانشــگاهی همیــن شــغل هــا را اخــذ کردنــد 
ــه  ــل ب ــان تبدی ــگاه ایش ــا در ن ــغل ه ــن ش همی
شــغل هایــی ســطح پاییــن و افــراد شــاغل در ایــن 
ــل شــدند.  ــه تبدی ــرادی دون پای ــه اف ــا ب شــغل ه
درصورتــی کــه مثــا کارشــناس  کشــاورزی و یــا 
دامپــروری کــه مــی بایســت بعــد از اخــذ مــدرک 
بــه گســترش و پویایــی شــغل مرتبــط بــا مــدرک 
ــن  ــن هســتیم کــه ای ــا شــاهد ای ــردازد م خــود بپ
ــتند. ــتخدامی هس ــغل اداری و اس ــال ش ــراد دنب اف

یــا مثــا در بخــش صنعــت و معــدن و تجــارت و 
ــل کــرده  جهانگــردی و ... دارای بیشــترین تحصی
هــای بیــکار هســتیم کــه ایــن موضــوع بــر مــی 
ــه موضــوع مهــم »فرهنــگ« کــه دامــن  گــردد ب
گیــر جوانــان بیــکار و خانــواده آنــان اســت.خاصه 
ــذاری  ــت گ ــت در سیاس ــر دول ــه اگ ــن ک کام ای
خــود بــه موضــوع حفــظ تعــادل اشــتغال و مــدرک 
اهتمــام بــورزد و همچنیــن در تقســیم بودجــه 
عدالــت را محــور قــرار دهــد و ســهم ایــن اســتان 
را از بودجــه در چنــد ســال متوالــی، آن طــور کــه 
ــران عقــب  ــن اســتان اســت و جهــت جب حــق ای
ــرد و همســو  ماندگــی زمــان جنــگ، در نظــر بگی
ــا  ــروزی ب ــواده ام ــر خان ــات اگ ــن موضوع ــا ای ب
نگاهــی متفــاوت تــر از قبــل بــه موضــوع مــدرک 
ــه  ــدودی ب ــا ح ــرد، ت ــغل اداری بنگ ــی و ش گرای

ــرد. ــم ب ــی خواهی ــی پ جــواب ســوال اصل

بیـکاری زخم عمیق کرمانشـاه بهزاد  باقری
فعال فرهنگی
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امروزه وسائل و عوامل مختلفی برای جلِب توجه 
مردم ایجاد شده است و این درواقع توهین به 
می گوید  دارد  چون  انسان هاست!  شخصیت 
چه  به  االن  که  کنم  تعیین  برایت  من  »بگذار 
چیزی توجه کنی!« اصًا چرا یک عامل بیرونی 
سعی  باید  انسان  کند؟!  جلب  را  تو  توّجه  باید 
کند کنترِل توجه اش دسِت خودش باشد و زیاد 
نباید در فضایی قرار بگیرد که دیگران توّجه او 

را جلب کنند 
دین از ما می خواهد کنترل ذهن مان را به دست 
خودمان بگیریم. در دین، تعابیر متعددی وجود 
یکی  دارد؛  اشاره  ذهن«  »کنترل  به  که  دارد 
کنترل  یعنی  ذکر،  است.  »ذکر«  کلمات  آن  از 
عدم  معنای  به  که  »غفلت«  مقابل  در  ذهن، 
توانایی در توجه  کنترل ذهن است؛ یعنی عدم 

پیداکردن. 
همة  ریشة  می فرماید:  صادق)ع(  امام 
ریشة همة سعادت ها   و  است  غفلت  بدبختی ها 
الَْغْفلَة؛  َو  ْکِر  الذِّ ِمَن  أْصُلُهَما  )...َو  ذکر 
ما  در  خوب  گرایش های  مصباح الشریعه/55( 

ضعیف  هم  بدمان  گرایش های  و  هست  زیاد 
بشوند  ارضاء  اگر  خوبمان  گرایش های  است. 
اگر  بدمان  گرایش های  و  است  لّذت بخش تر 
ممکن  است)هرچند  ناراحت کننده  بشوند  ارضاء 
چرا  پس  بشود(  ایجاد  هم  لّذت  یک ذّره  است 
معمواًل بد می شویم و خوب نمی شویم؟ به خاطر 

ذکر! )1( 
اکنون در شهرها و حتی برخی  اما چیزی که   
تبلیغات  هستیم  روبه   آن  با  کشور  روستاهای 
توجه  مدام  که  است  غلوآمیزی  و  آزاردهنده 
عابران را به خود جلب می کنند و هرچه بیشتر 
می سازند.  خود  مشغول  را  آنان  ذهن  و  فکر 
مختلف  تبلیغات  به  توجهش  مدام  که  انسانی 
جلب می شود فرصت ذکر و تفکر درباره مسائلی 
که خداوند به او امر کرده را پیدا نمی کند و دچار 
را  او  آرامش  که  می شود  روحی  آشفتگی  یک 

سلب می کند. 
مسیر  در  ذهن  کنترل  پناهیان،  علیرضا   )1(

تقرب، جلسه سوم 
 

همه ماحظات دیگر 
باید کنار برود! 

نسبت جوان مؤمن انقابی 
با محیط زیست 

جـــوان مؤمـــن انقابـــی می بایســـت دغدغـــه ی 
حفـــظ محیط زیســـت و رفـــع معضـــات و مشـــکات 
را  را در تمـــام روزهـــا و هفته هـــا و ســـال ها  آن 
ــود  ــگی خـ ــای همیشـ ــی از دغدغه هـ ــوان یکـ به عنـ

مـــد نظـــر داشـــته باشـــد. 
از  به تنهایـــی  دولت هـــا  کشـــورها،  همـــه ی  در 
عهـــده ی تمامـــی امـــور زیســـت محیطی برنمی آینـــد 
و نیـــاز بـــه مشـــارکت همگانـــی در حفاظـــت از 

دارنـــد.   محیط زیســـت 
 »از اول انقـــاب تـــا امـــروز هـــر وقتـــی هـــر کاری 
را محـــول بـــه مـــردم کردیـــم، آن کار پیـــش رفتـــه 
ـــئوالن  ـــار مس ـــاری در اختی ـــر کاری را انحص ـــت، ه اس
و رؤســـا و ماننـــد این هـــا قـــرار دادیـــم، کار متوقـــف 

ـــت.«  ـــده اس مان
ملـــت مـــا و خصوصـــًا جوانـــان مؤمـــن و انقابـــی، 
ــش  ــاب نقـ ــع انقـ ــی مقاطـ ــواره در تمامـ ــه همـ کـ
ــه  ــد بـ ــز بایـ ــون نیـ ــته اند، هم اکنـ ــازنده ای داشـ سـ
محیط زیســـت  زمینـــه ی  در  خـــود  فعالیت هـــای 
و مشـــارکت در ایـــن عرصـــه، رونـــق بیشـــتری 
دهنـــد و خأل هـــای موجـــود در ایـــن عرصـــه را بـــا 

ــد.  ــر کننـ ــود ُپـ ــی خـ نقش آفرینـ

ـــت.  ـــادی نداش ـــّن زی ـــود و او س ـــدنم ب ـــم ش ـــل معلّ اوای
ــتها  ــی کم اشـ ــه خیلـ ــدم کـ ــه شـ ــا متوجـ آن روزهـ

ـــدارد ...  ـــذا ن ـــه غ ـــی ب ـــگار، میل ـــده و ان ش
ـــه ای  ـــد لقم ـــم. چن ـــته بودی ـــفره نشس ـــر س ـــک روز س ی
ـــد؛  ـــش برس ـــه کاس های ـــه ب ـــد ک ـــد ش ـــورد و بلن خ
ـــا  ـــم ب ـــم و گفت ـــش گرفت ـــه برای ـــک لقم ـــم ی ـــن ه م

ـــر!! ـــودت بِب خ

خیلی خوشـــحال شـــد و لقمه را گرفت و رفت. 
ـــر روز  ـــن ه ـــد، و م ـــرار ش ـــن کار تک ـــد روز ای ـــا چن ت
ـــرد.  ـــودش بب ـــا خ ـــا ب ـــم ت ـــش می گرفت ـــه ای برای لقم
آخـــر، یـــک روز از او پرســـیدم: »چـــرا خـــودت غـــذا 
ــت  ــن برایـ ــه مـ ــتی کـ ــر هسـ ــوری؟ منتظـ نمی خـ

لقمـــه بگیـــرم؟«  
بـــا ِمـــّن و ِمـــّن گفـــت: »آخـــر هـــر وقـــت دســـت 
ــه  ــرم، قیافـ ــه بگیـ ــودم لقمـ ــرای خـ ــا بـ ــرم تـ می بـ
یـــادم  بـــه  کاس  کم بضاعـــت  بچه هـــای 
ــام  ــن تمـ ــود...  مـ ــور می شـ ــتهایم کـ ــد و اشـ می آیـ
لقمه هایـــی کـــه برایـــم می گیریـــد را می بـــرم و 

بـــه آن هـــا می دهـــم ...« 
شهیده مهری رزاق طلب 

برگرفته از کتاب قاموس عشـــق

ـــتوانه  ـــروت پش ـــود، ث ـــدک ب ـــال ف ـــرا دنب ـــرت زه حض
خیلی هـــا  هـــم  امـــروز  اســـت.  دیـــن  تبلیـــغ 
ــام  ــور امـ ــن و ظهـ ــغ دیـ ــرای تبلیـ ــد: »بـ می گوینـ

ــم؟«  ــه کار کنیـ ــان چـ زمـ
از ثروت هایتـــان کمـــک بگیریـــد؛ تولیـــد ثـــروت 
کنیـــد؛ اشـــتغال زایـــی کنیـــد. امـــروز بخـــش 
ـــه  ـــت. ب ـــر اس ـــر فق ـــه خاط ـــکات ب ـــده ای از مش عم
خاطـــر بیـــکاری اســـت. شـــما کار آفرینـــی کنیـــد و 

بـــه امـــام زمـــان هدیـــه کنیـــد. 

دختران زهرایی 

جرعه ای معرفتجرعه ای معرفت
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چگونه معماری و سیمای شهری باعث سلب آرامش روحی و روانی انسان می شود؟!

مـعمـاری وحـشی!

برنامه سمت خدا / دکتر فروغ نیلچی زاده:

آیا همه در زندگی دارای سرمایه معنوی هستند؟

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا)س( 

هفتمین همایش سادات کرمانشاهى برگزار شد

آییم.  دنیا می  به  با سرمایه ی معنوی  ما  همه 
برای این که فرایند طی بشود سرمایه ی اولیه 
معنوی الزم است. در زیارت همه ی اهل بیت 
از  شما  که  دهیم  می  شهادت  که  خوانیم  می 
پدران و مادران پاک متولد شده اید، این سرمایه 
هاست.  انسان  ی  همه  برای  این  است.  اول 
به  خودش  حقیقی  مادر  و  پدر  از  که  هرکسی 
دنیا بیاید یعنی فرزندی باشد که با حکم الهی، 
متولد  فرهنگ  و  آیین  دین،  متداول  ی  شیوه 
دارد.  را  معنوی  ی  سرمایه  اولین  باشد،  شده 
فرزند مشروع  کنند  استفاده می  اصطاحی که 
زاده. همان کسی که هستی وجودی  یا حال 
او در یک فرایند بسیار سالم شکل گرفته است، 
چنین کسی تمام نرم افزارهایی الهی روی سی 
من  فیه  نفخت  یعنی  است.  شده  رایت  او  دی 
روحی یعنی برنامه ی نرم افزاری روح اهلل. همه 

ی ما به دم الهی زنده هستیم. 
که  است  ای  سرمایه  بزرگترین  الهی  دم  واین 
پاکی  با  افرادی  اوقات  گاهی  دهد.  خداوند می 
های ویژه یعنی نسل های پشت سر هم نورها 
منتقل شده است، همه ی پدرها و مادرهایی که 
بسیار پاک هستند و از حریم خودشان مراقبت 
کردند، مدیریت خویشتن را می دانستند و برای 

آموختن آن زحمت کشیده اند، این سرمایه های 
معنوی را باال می برد.

چگونه  که  شود  می  چاپ  هایی  کتاب  امروز   
از  قبل  یا  باشیم.  داشته  تر  باهوش  فرزندهای 
انتخاب  را  فرزند  جنسیت  فرزند  آمدن  دنیا  به 
ما  تحصیلی  هوش  و  جنسیت  از  قبل  کنید. 
هوش معنوی فرد را مدنظر قرار می دهیم. برای 
همین است که در فرایند بوجود آمدن یک فرزند 
خدا دستورات ویژه ای را می دهد که بچه این 
بیت  اهل  باشد.  داشته  را  معنوی  های  سرمایه 
دارند.  کامل  به طور  را  معنوی  این سرمایه ی 
پس کسی که فرزند پاکی باشد این سرمایه ها 
را دارد. اگر بخواهیم تفاوت این دو را بدانیم مثا 
وقتی در هنگام ظهر خورشید در وسط آسمان 
است. خورشید در نهایت پاکی و نورانیت است. 
اهل بیت مثل خورشید هستند و دست کسی به 
آن ها نمی رسد. اما خانه ی هر کسی که پنجره 
ای رو به سمت آسمان داشته باشد، زمانی از روز 
نور خورشید وارد خانه اش می شود. در حقیقت 
می گوید که آفتاب به خانه ی من آمده است. 
آیا آفتاب در آسمان است یا در خانه ی شخص 

است؟
 این آفتاب در خانه ی این شخص هم هست. 

اگر شما دست خود را در مقال این نور قرار بدهی 
گرم می شود. پس آفتاب وجود دارد. کسی که 
سرمایه ی معنوی پاکی را از پدر و مادر بدست 
می آورد، عظیم ترین سرمایه را مثل این ذرات 
از خورشید عالم گرفته  نورانی درون یک خانه 
است. پاکی نسل پاکی همان ذرات است. او با 
آن حقیقت نسبتی دارد به خاطر همین هم داریم 

که در این مسیر مراقبت کنید. اولین نعمتی که 
خدا به شما عطا کرده این است که پاکی نسل را 
دارید. ما این سرمایه ی معنوی را به دست می 

آوریم و حاال باید آن را اضافه کنیم. 
این سرمایه ی معنوی باید در بازار بورس الهی 

سرمایه گذاری بشود تا سود بدست بیاوریم.

مهدویت،  کانون  عمومي  روابط  گزارش  به 
همایش 313 یارموعود از کرمانشاه، عضو بنیاد 
سادات  همایش  سال  هفتمین  در  قم  مهدویت 
عظیم الشأن کرمانشاهی که همزمان با شهادت 
شهر  میبدی  مسجد  در  زهرا)س(  حضرت 
کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: هنگام قرائت 
زیارت حضرت زهرا می گوییم »السام علیک یا 
امتحنت امتحنک » که یعنی ای کسی که مورد 
امتحان و ابتا قرار گرفتی و این امتحان و ابتا 

قبل از خلقت ایشان در این عالم بوده است. 
حضرت  افزود:  عبدا...  زاده  رضا  حجت االسام 
در  وجودشان  نور  که  زمانی  طاهره  صدیقه 

بهشت خلق شد مشغول ذکر تسبیح بود.
از وجود  اینکه مائکه  به  اشاره  با  این مسئول 
گرفتند،  یاد  را  تسبیح  مرضیه  زهرای  حضرت 
که  »هرکسی  آمده،  عنکبوت  سوره  در  افزود: 
بگوید به خداوند ایمان آوردم و اهل بیت)ع( را 
دوست دارم، مورد آزمایش قرار می دهم تا میزان 

خلوص افراد مشخص بشود«.

اسام)ص(  پیامبر  از  احادیثی  به  استناد  با  وی 
مبنی بر اینکه میزان اعمال امت اسام با اعمال 
امام علی)ع( سنجیده می شود، عنوان کرد: امت 
پیامبر در قیامت وقتی می خواهند مورد آزمایش 
با  را  اعمالشان  بقیه  و  روزه  نماز،  بگیرند  قرار 

اعمال امام علی)ع( محاسبه می کنند. 

خدری  ابوسعید  کرد:   تصریح  زاده  عبدا...  
می گوید خداوند در قرآن می فرمایند دو گروه به 
آدم)ع( سجده نکردند که یکی شیطان به دلیل 
تکبر و غرور سجده نکرد و دیگری هم »عالی« 
بود که معنی عالی را از حضرت علی)ع( پرسیدم 
و این حضرت گفت عالی وجود مبارک ائمه)ع( 

است که وجودشان از حضرت آدم و مائکه هم 
باالتر است.  وی با بیان این که امیرالمومنین)ع( 
فرمود اگر همه دریاها جوهر شوند و همه جن 
و انس کاتب شوند تا قیامت نمی توانند فضایل 
این  با  افزود:  و  بنویسند  را  زهرا)س(  حضرت 
محمد)ص(  حضرت  که  بود  بارز  ویژگی های 
فرمود فاطمه پاره تن من است و هرکس او را 
بیازارد مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خداوند را 
آزرده است اما مردم مدینه تنها چند روز پس از 
رحلت پیامبر او را بین در و دیوار گذاشتند و به 
صورت او سیلی زدند. عبدا... زاده افزود: حضرت 
فاطمه)س( وقتی در دفاع از مقام پیشوای اول 
شیعیان دفاع کرد در خانه اش را به آتش کشیدند 
که قصد این افراد حذف نبوت و نسل پیامبر بود 
و در طول تاریخ همه حاکمان ظالم سعی کردند 
سادات بنی زهرا)س( را از تاریخ حذف کنند اما 
خداوند خیر کثیر را در نسل سادات کوثری قرار 

داد و تا قیامت هیچوقت از بین نمی رود. 
خبرنگار: الهام دودمان

حجت االسالم ماندگاری:

برای تبلیغ دین و ظهور 
امام زمان)عج( چه کار کنیم؟ 

العالی(:  امام خامنه ای)مدظله 
ـــتی  ـــامی سیاس ـــوری اس ـــت جمه ـــت دول ـــد سیاس بای
ـــد.   ـــتضعفین باش ـــرهای مس ـــت از قش ـــت حمای در جه

همـــه ماحظات دیگر باید کنار برود. 
اون کســـانی کـــه ایـــن انقـــاب را محافظـــت 
ـــد.  ـــتضعفین ان ـــرهای مس ـــن قش ـــرد همی ـــد ک خواهن
ـــه  ـــن جامع ـــه ی ای ـــا برهن ـــتضعف و پ ـــرهای مس قش
ـــود را  ـــد، کمب ـــی کنن ـــل م ـــی را تحم ـــه گران ـــد ک ان
ـــی  ـــل م ـــب را تحم ـــی ش ـــد، تاریک ـــی کنن ـــل م تحم
ـــد،  ـــی کنن ـــرکت م ـــامی ش ـــات اس ـــد، در اجتماع کنن
خـــون خودشـــان را در راه خـــدا مـــی دهنـــد و بـــاز 

ـــد.  ـــی دهن ـــر م ـــدا و اهلل اکب ـــاد خ فری

ـــردم  ـــه م ـــر از آنچ ـــیار فرات ـــت بس ـــه ای اس رزق کلم
ـــد!  ـــی دانن م

ـــی  ـــه  تنهای ـــان، ب ـــتی و ناگه ـــواب هس ـــه خ ـــی ک زمان
و بـــدون زنـــگ ســـاعت بـــرای نمـــاز بیـــدار  مـــی 

ـــدار  ـــا بی ـــی ه ـــون بعض ـــت؛ چ ـــوی رزق اس ش
شوند!  نمی 

ــوی،  ــی شـ ــرو مـ ــکلی روبـ ــا مشـ ــه بـ ــی کـ زمانـ
ـــمانت  ـــه چش ـــد ک ـــی ده ـــو م ـــه ت ـــری ب ـــد صب خداون
ـــت.  ـــر، رزق اس ـــن صب ـــانی؛ ای ـــکل بپوش را از آن مش
ـــدرت  ـــت پ ـــه دس ـــی آب ب ـــه لیوان ـــه در خان ـــی ک زمان
ــردن، رزق  ــی کـ ــت نیکـ ــن فرصـ ــی؛ ایـ ــی دهـ مـ

اســـت! 
گاهـــی اتفاقـــی مـــی افتـــد کـــه در نمـــاز حواســـت 
ــال نباشـــی( ناگهـــان بـــه خـــود  نباشـــد)مقیم اتصـ

ـــخوانی  ـــشوع میـ ـــا خــ ـــمازت را ب ـــی و نــ ـــی آی م
)متصل میشـــوی(؛ این تلنگر، رزق است! 

ـــت از  ـــدت هاس ـــه م ـــی ک ـــی میفت ـــاد کس ـــاره ی یکب
او بـــی خبـــری و دلتنگـــش مـــی شـــوی و جویـــای 

ـــت!  ـــن رزق اس ـــوی؛ ای ـــی ش ـــش م حال
رزق واقعـــی ایـــن اســـت رزق خوبـــی هـــا نـــه 
ماشـــین، نـــه درآمـــد... ایـــن هـــا رزق مـــال اســـت 
ـــا  ـــد. ام ـــی ده ـــش م ـــه بندگان ـــه هم ـــد ب ـــه خداون ک
رزق  خوبـــی هـــا را فقـــط بـــه دوســـتدارانش مـــی 

دهـــد. 

رزق چیست! 

را جدیــدی  عضــو  ام  کــرده   add دلــم  تــوی 
را بعیــدی  عشــق  ام  آورده  گــروه  ایــن  در 
امــا- کنــم  مــی  ســامش   pv در  روز  هــر 
را امیــدی  نــا  حــس،  کنــم  مــی  دوم  تیــک  بــا 
دارم! دوســتت  بگویــد  آمــد  گــروه  تــوی 
را... مدیــدی  هــای  زمــان  شــد  پشــیمان  امــا 
دل گــروه  از  داده   left دیــدم  یــک روز 
ــیدی را ــس کش ــا پ ــه پ ــو ک ــون ت ــه او: اکن ــم ب گفت
دیگــر نمــی خواهــم؛ block ام کــرد! یعنــی کــه
را! جدیــدی  عشــق  را  تــو  خواهــم  نمــی  من هــم 

 فضـای مجـازی
شعر از : علی کاملی

دانش آموز
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اجتماعی

ــا  ــاي باوره ــردو مبن ــه، ب ــر جامع ــگ ه فرهن
ــوان  ــی ت ــت وم ــه اس ــرار گرفت ــا ق و ارزش ه
ــن  ــن ارکان در تعیی ــی از مهم تری ــت، یک گف
هویــت انســان و شــکل گیری فــرد و اجتمــاع 

ــاد انســان اســت. ــاور و اعتق ــن ب همی
 در یــک تعریــف ســاده مــی تــوان اشــاره کــرد 
کــه، »باورهــا یــا عقیده هــا، اندیشــه هایی 
ــت  ــتی و حقانی ــه درس ــرد ب ــه ف ــتند ک هس
ــا  ــادات م ــا واعتق ــاد دارد؛باوره ــا اعتق آن  ه
ــا را سرشــار از عشــق،  ــد زندگــی م مــی توانن
یــا  و  ســازند  آرامــش  و  شــور  و  محبــت 
برعکــس مــی توانــد زندگــی مــا را تبدیــل بــه 
ــا  ــوام ب ــف، ت ــی آب عل ــوزان و ب ــری س کوی
ــد. ــفتگی کنن ــدی و آش ــرت و ناامی ــج و نف رن

در حقیقــت، باورهــا یــک ســری تفکــرات 
هســتند، کــه بــه زندگــی معنــا مــی بخشــند. 
و راهنمــای مــا در تنگناهــا و مشــکات مــی 
ــی  ــتی را م ــا از هس ــا ادراک م ــوند. باوره ش
ــه الســام(  ــی )علی ــان عل ــر مومن ــازند. امی س
مــی فرمایــد: هــر کــس بــاور و عقیــده 
محکمــی داشــته باشــد عمــل خوبــی خواهــد 
ــز  ــده مغ ــما فرمان ــاد ش ــاور و اعتق ــت. ب داش
شماســت و زمانــی کــه فکــر مــی کنیــد 
ــز  ــه مغ ــما ب ــاور ش ــت، ب ــت اس ــزی درس چی
ــه دنبــال حقایقــی باشــد  فرمــان مــی دهــد ب

ــد. ــتیبانی کن ــما پش ــادات ش ــه از اعتق ک
بــاور و ذات، بــا هــم تشــکیل یــک بعــد مهــم 
ــا  ــان را ت ــاور، انس ــد؛ ب ــی دهن ــی را م اخاق
ــاور  انســان را  ــن ب ــرد و همی ــی ب ملکــوت م
بــا پســت تریــن موجــودات زمیــن یکــی مــی 
کنــد. هیتلــر وامثــال اســتالین هــا یــک بــاوری 
داشــتند بــه نــام نــژاد برتــر و آلمانــی هــا هــم 
بــا او هــم عقیــده بودنــد ولــی بایــد دیــد کــه 

او بــا ایــن تفکــر بــه کجــا رســید؟ 
درجنــگ جهانــی دوم از ســال 1939 تــا 1945 
درمــدت 6ســال تمــام کشــته هــا را بیــن 50 
ــد. وایــن کشــتار  ــا 80 میلیــون تخمیــن زدن ت
چنــد ده میلیونــی، کــه باعــث مــرگ بســیاری 
ــه  ــاور ب ــد؛ ب ــاه  ش ــی گن ــای ب ــان ه از انس
خــودی خــود و تنهــا کاری از پیــش نمــی بــرد 

اگــر ذات هــم خــراب باشــد.
 امــا در مقابــل، خیلــی از انســان هــا باورهــای 
غلــط دارنــد امــا ذات خوبــی دارنــد؛ باورهــای 
غلــط همــان  نقــص هــای انســانی هســتند که 
منجــر  بــه برداشــت هــا و تفســیرهای غلــط و 
ســبک زندگــی هــر کســی مــی شــود. انســان 
از بــدو تولــد بــا باورهایــش، بــزرگ مــی شــود. 
ــر  ــه ب ــه صــورت ناآگاهان ــا ب ــن باوره ــر ای اگ
مــا تحمیــل شــود یــا خــود تــن بدهیــم باعــث 
ــر دلخواهــی در زندگــی  ــج غی ــرات و نتای تغیی
مــا مــی شــود؛ از یــک بعــد دیگــر بایــد گفــت 
کــه باورهــا اصــل، و ارزش هــا متفــرع بــر آن 
اســت؛ ماننــد درختــي کــه ریشــه و تنــه  دارد، 
ریشــه آن باورهــا، و تنــه و شــاخ و برگــش نیــز 

ارزش هاســت.
کــه  چیــزي  آن  معنــاي  بــه  فرهنــگ 
ــکیل  ــا تش ــا و ارزش ه ــاي آن را باوره پایه ه
مي دهنــد؛ اگــر یــک جامعــه بــه ســبک 
زندگــی خــود پایبنــد نباشــد و او را نپذیــرد بــه 
ایــن معنــا اســت کــه مبانــی فکــری و ارزش 
هــای آن را قبــول نــدارد. انســان برای درســت 
زندگــی کــردن، ســالم زندگــی کــردن، در راه 
مســتقیم وبــدون انحــراف زندگــی کــردن، بــه 
ــاز  ــش، نی ــئون حیات ــه ش ــیدن در هم اوج رس
ــه هــادی و  ــاز ب ــه یــک منبــع هدایتــی و نی ب
راهنمــای از جانــب پــروردگار در همــه جوانــب 
ونیزتمســک جســتن بــدان هــا دارد؛ و در ایــن 
زمینــه هــم مخالفــت واعــام بی نیــازی، 
ــق  ــدون منط ــل، ب ــدون دلی ــام ب ــک اع ی
ــی از  ــان یک ــن می ــت. در ای ــول اس و غیرمعق
مهــم تریــن و مؤثرتریــن روش هــای تربیــت، 
ــازی  ــوه س ــازی و اس ــر الگوس ــی ب روش مبتن
اســت؛ الگوهایــی کــه از متــن جامعه برخاســته 
و بــه طــور طبیعــی نظــر همــگان را بــه 
خــود جلــب مــی کننــد و افــکار و احساســات 
ــرار مــی  ــر ق ــار و زندگــی را تحــت تأثی و رفت
دهنــد. زیــرا عملــی تریــن و پیروزمندانــه ترین 
وســیله تربیــت، تربیــت بــا یــک نمونــه عینــی 
و سرمشــق زنــده عملــی اســت ودر ایــن میــان 
ــام  ــم الس ــت علیه ــل بی ــام واه ــاء عظ انبی
تربیــت شــدگان مســتقیم حضــرت حــق 
هســتند کــه مــی تــوان باورهــا و ارزش هــای 
ــو  ــن الگ ــه و بهتری ــا گرفت ــی را از آن ه اله

ــرد. ــی ک ــه معرف ــت جامع ــرای هدای ب
بــر  مبتنــي  جامعــه  یــک  در  ارزش هــا 
باورهاســت؛ باورهــا از اعتقــاد بــه »هســت ها« 
ــد  ــت مي آی ــه دس ــا« ب ــا از »باید ه و ارزش ه
و ایــن دو رابطــه اي تنگاتنــگ بــا هــم دارنــد؛ 

ــی  ــان م ــاور وارزش بی ــن ب ــرآن ای ــگاه ق از ن
کنــد: )َمــْن َعِمــَل َصالًِحــا ِمــْن َذَکــٍر أَْو ُأنَْثــی َو 
ُهــَو ُمْؤِمــٌن َفــَل نُْحیَِیَنّــُه َحَیــاًة َطیَِّبــًة( آیــه 97 
ســوره نحــل بــرای هرکســی کــه )حــاال مــرد 
ــه  ــا زن( اگرکوشــش مثبــت داشــته باشــد ب ی
شــرط ایــن کــه خــدا وقیامــت را بــاور داشــته 
باشــد خــدا حتمــًا بــرای او یــک زندگــی پــاک 
ــزه ای در  ــی پاکی ــاری و مهندس ــک معم و ی
زندگــی بــرای او  قــرار مــی دهــم یعنــی قلــب 
ــا  ــه انســان ب ــد ک ــی کن ــت م ــل را هدای وعق
همــه پاکــی هــای مــادی ومعنــوی در ارتبــاط  

برقــرار کنــد.
 قــرآن کریــم اظهــار مــی کنــد کــه َوأََنّ َهــَذا 
ــُبَل  ِصَراِطــي ُمْســَتِقیًما َفاتَّبُِعــوُه  َواَل تََتّبُِعــوا الُسّ
ــتقیم  ــن راه مس ــبِیلِِه ای ــْن َس ــْم َع َق بُِک ــَرّ َفَتَف
مــن اســت، از آن پیــروی کنیــد! و از راه هــای 
ــه  ــد، ک ــروی نکنی ــی( پی ــده )و انحراف پراکن
ــا  ــازد! ام ــق، دور می س ــق ح ــما را از طری ش
ــاور و در مــدار  ــر ایــن ب انســان هایــی کــه  ب
ایــن ارزش هــا و در ایــن مســیر نیســتند 
ــات  ــا حی ــه تنه ــد ن ــی فرمای ــم م ــرآن کری ق
طیبــه ندارنــد بلکــه بــه ماننــد حیوانــات فقــط 
ــه دو برنامــه مشــغول هســتند کامیابی هــای  ب
وهــوس رانــی ولــذت گرایــی حیوان گونــه 
ــاُم...( ــْأُکُل الْنَْع ــا تَ ــوَن َکَم ــوَن َوَیْأُکُل )..َیَتَمَتُّع

ــی  ــت حیوان ــط ماهی ــما فق ــی ش ــی زندگ یعن
نگیرد.بنــای ســبک زندگــی اســامی بــه 
معنــای چشــم پوشــی از لــذات و نعمــات 
ــگ  ــی رن ــن روش زندگ ــه در ای ــت، بلک نیس
خدایــی مــی گیــرد؛ تفکــر اومانســیمی بــرای 
انســان هــا قــادر بــه ســاختن زندگــی ایــده ال 
نیســت البتــه انســان، بــرای رســیدن بــه رشــد 
و وتکامــل وحرکــت وســیر صعــودی داشــتن 
ــه َجهــد تــاش  ــاز ب ــدا کــردن نی واتصــال پی
دارد یــا أَُیَّهــا اْلِنْســاُن إِنـَّـَک کاِدٌح إِلــی  َربـِّـَک 
َکْدحــًا َفُماِقیــِه کــه در ایــن مســیر نیــز 
ــه کجــا  ــا ب ســختی هایــی هــم وجــود دارد ت

ــد. ــرودگارش برس ــه پ ــِه«: ب ــد َفُماِقی برس
ــَرٍة  ــاِرُعوا إِلَیَمْغِف ــر قــرآن مجیــد )َوَس ــه تعبی ب
ــَماَواُت َوالْْرُض  ِمــْن َربُِّکــْم َوَجَنّــٍة َعْرُضَهــا الَسّ
ْت لِلُْمَتِّقیــَن حرکــت بــرای نیــل بــه  ُأِعــَدّ
ــه  ــتی ک ــود، و بهش ــروردگار خ ــی از پ آمرزش
ــن  ــا و زمی ــمان ه ــدر[ آس ــه ق ــش ]ب پهنای
ــده  ــاده ش ــرای پرهیــزگاران آم ــت ]و[ ب اس

ــد. ــف ش ــد متوق ــت، و نبای اس
 بنابرایــن ســبک زندگــی نشــان دهنــده میزان 
حضــور ارزش هــای جامعــه در رفتارهــا اســت. 
وهمیشــه زمینــه ی فرهنــگ در یــک جامعــه، 
ــي،  ــردي، خانوادگ ــاي ف ــاس محوره ــر اس ب
بــر  بین المللــي،  و  حکومتــي  اجتماعــي، 

ــد. ــی یاب ــي م ــی تجل ــی ارزش ــن مبان همی
ــی، ســبک زندگــی  ــا باطــن فرهنــگ غرب  ام
آلــوِد هویــت زدا و ضــد  مــادی شــهوت 
معنویــت اســت. یکــی از خصوصیــات فرهنــگ 
غربــی، خامــوش کــردن چــراغ انســانیت 
ــت.  ــودن اس ــدار خداب ــن در م ــرار نگرفت درق
ــی داد  ــرب ب ــروزدر غ ــی ام ــاط اخاق انحط
ــون  ــد؛ فروپاشــی و داوم نداشــتن کان ــی کن م
خانــواده هــا  یکــی از نمونــه هــای بــارز 
دیگــر نهضــت فمینیســم از ابزارهــای مهمــی 
ــا  ــاط ب ــادی در ارتب ــر بســیار زی ــه تاثی ــود ک ب
رویکردهــای نظــام خانــواده داشــت. خصوصــا 
ــن  ــق چنی ــکال در تحق ــای رادی فمینیســت ه

ــد. ــزایی دارن ــه س ــهم ب ــی، س جریان
 از بــی مایــه تریــن اقدامــات صاحــب نظــران 
ــدن  ــخیف خوان ــک و س ــان، کوچ ــن جری ای

شــریف تریــن و ارزشــمندتری جایــگاه یعنــی 
ــطه  ــن واس ــه ای ــه ب ــود ک ــادری ب ــش م نق
صدمــات بســیاری متوجــه نهــاد خانــواده 
شــده اســت. چــرا کــه مــورد تردیــد قــرار دادن 
ــرای  ــارزه مســتقیم ب نقــش مــادری یعنــی مب
ــب  ــای تعج ــن ج ــواده، بنابرای ــدازی خان بران
نیســت کــه ســردمداران ایــن تفکــر، ازدواج و 
قبــول نقــش مــادری را اســارت و بردگــی زن 

ــد. ــی کنن ــی م معرف
نمونــه دیگــر تفکــر سکوالراســت کــه امــروزه 
فروپاشــی  اجتماعــی،  مشــکات  منشــاء 
هــای  ارزش  شــدن  کمرنــگ  و  خانــواده 
ــل  ــی شــده اســت، پ ــع غرب ــی در جوام اخاق
ویتــز محقــق و نویســنده کتــاب دیــن، دولــت 
ــواده مــی نویســد: مــن والدیــن  و بحــران خان
ــای از  ــواده ه ــا و خان ــه ه ــدا از هــم، مطلق ج
هــم پاشــیده را بهتریــن نمونــه هــای خانــواده 

ــم. ــی دان ــکوالر م س
 ایــن خانــواده هــا، نتیجــه منطقــی و اجتنــاب 
ــتند؛ او در  ــتي هس ــر تفکــر سکوالریس ناپذی
جایــی دیگــر مــی گویــد: ریشــه مشــکات و 
گرفتــاری هــای غــرب بــه ایــن ســخن نیچــه 
ــاز مــی گــردد کــه اگــر خــدا نیســت، پــس  ب

ــوان انجــام داد. همــه کار مــی ت
ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه بــا حــذف 

مذهــب، خانــواده در غــرب، پشــتوانه اجتماعــی 
ــه  ــت؛ ب ــت داده اس ــود را از دس ــي خ و ارزش
همیــن دلیــل تــا زمانــي کــه سکوالریســم بــر 
ــي  ــد فروپاش ــه دارد، فراین ــرب غلب ــدن غ تم

ــواده ادامــه خواهــد یافــت. خان
ــي و  ــم متعال ــدف مفاهی ــا ح ــم ب سکوالریس
ــراد  ــي،  اف ــات اجتماع ــه حی ــي از عرص مذهب
را بــه لــذت گرایــي بــي حــد و مــرز تشــویق 
ــر،  ــن تفک ــدن ای ــر ش ــا فراگی ــد؛ ب ــی کن م
ــا  ــت ه ــل محدودی ــراي تحم ــی ب ــر دلیل دیگ
ــواده  ــکیل خان ــاي ازدواج و تش ــختي ه و س
وجــود نــدارد. آن چــه غــرب ســال هــا تــاش 
ــق  ــل ح ــد،  مث ــاد کن ــان ایج ــراي زن ــرد ب ک
رأي، اســتقال اقتصــادي و حقــوق اجتماعــي، 
ــگ  ــه در فرهن ــزار ســال اســت ک ــش از ه بی
اســامي ریشــه دارد. تــا هشــتاد - نــود ســال 
ــرد  ــی ک ــاش م ــد ت ــش در غــرب، زن بای پی
ــي  ــت آورد، در حال ــل را بدس ــق تحصی ــا ح ت
ــه مــی  ــه وال ــی اهلل علی کــه رســول خــدا صل
ــراي رشــد علمــی  ــد: هــر پــدری کــه ب فرمای
دختــرش هزینــه کنــد، خداونــد دو تــا ده برابــر 
پــدري کــه بــراي پســرش هزینــه کنــد، بــه او 

ــد داد. ــاداش خواه پ
و  تعامــل  بــراي  مــرد  و  زن  اســام،   در 
ــا  ــوی ب ــردن معن ــدا ک ــد پی ــکاري و رش هم

ــت،  ــراي رقاب ــه ب ــد، ن ــده ان ــده ش ــم آفری ه
ایــن مســئله مهــم، تفــاوت خانــواده در اســام 
و نظــام ســکوالر غــرب را نشــان مــي دهــد. 
درســبک زندگــی اســامی،  زن و مــرد مکمــل 
ــود  ــم، خ ــت ه ــت در دس ــا دس ــد ت یکدیگرن
ــت  ــال هدای ــوي کم ــه س ــده را ب ــل آین و نس

ــد. کنن
 تاکیــد آمــوزه هــاي دینــی بــر رعایــت اخــاق 
و شــئونات انســاني  از ســوي زن و شــوهر، 
تضمینــي بــر اســتحکام بنــاي خانــواده اســت؛ 
بــا محوریــت پرهیــزکاري و پاکدامنــي،  فضایي 
ــواده حاکــم  ــر خان ــت ب ــا و امنی از مهــر و صف
مــي شــود. پیونــد عاطفــی کــه یکــی از مؤلفــه 
هــای خانــواده هــای منســجم اســت در دیــن 
ــگ  ــت. فرهن ــده اس ــد ش ــیار تاکی ــام بس اس
غربــی فقــط هواپیمــا و وســایل آســایش 
زندگــی و وســایل ســرعت و ســهولت نیســت؛ 
ایــن هــا ظواهــر فرهنــگ غربــی اســت، کــه 
تعییــن کننــده نیســت. باطــن فرهنــگ غربــی 
عبــارت اســت از همــان ســبک زندگــی مــادِی 
ــد  ــت زدا و ض ــوِد هوی ــاه آل ــوِد گن ــهوت آل ش
ــروز یکــی از  ــت؛ ام ــت و دشــمن معنوی معنوی
ــی  ــرب، متاش ــای غ ــزرگ دنی ــکات ب مش
ــدان بــی  شــدن خانواده هاســت، افزایــش فرزن
هویــت اســت. فرهنــگ اخــاق مداراســامی، 
ــه  ــزی و رأس الخیم ــته مرک ــواده را هس خان
جامعــه مــی دانــد، وبــر ایــن بــاور هســت کــه 
خمیــر مایــه برپایــی حیــات طیبــه در جامعــه، 
خانــواده ای اســت کــه اخاقــش را بــر اســاس 

ســبک زندگــی اســامی تنظیــم کنــد.
انقــاب علمــی و صنعتــی، شــتاب فزاینــده ای 
گرفتــه و جامعــه  شناســان و روان شناســان 
ــی   ــا، ناکام ــیدن  ه ــج کش ــد رن ــائلی مانن مس
هــا،  خــود کشــی هــا، شکســت  هــا و ناتوانــی 
ــی و  ــل درون ــه عوام ــا را از جمل ــیر آن ه تفس

ــد. ــگاری می دانن ــوچ  ان ــم پ ــی مه اجتماع
ــن  ــم در ســوره حشــر مهم تری ــرآن کری ــا ق ام
عامــل ایــن معضــل، را ضعــف یــا عــدم 
ــدار  ــدن از م ــرون آم ــد؛  بی ــی دان ــان م ایم
ــَن  ــوا َکالَِّذی ــد: َواَل تَُکونُ بندگــی خــدا مــی دان
نَُســوا اهلَلّ َفَأنَْســاُهْم أَنُْفَســُهْم ُأولَئِــَک ُهــُم 
الَْفاِســُقوَن، نســیان   خــدا  یعنــی  از  تحــت  اوامــر 
الهــي  خــارج  شــوند.  وی یادآورشــد: انســانی 
ــع  کــه خــدا را فرامــوش نمــوده اســت، درواق
ــت، و  ــوده اس ــوش نم ــود را فرام ــت خ حقیق
روشــن اســت کــه آن کــه خــود را گــم کــرده 
ــود؛  ــا خواهــد ب باشــد، زندگــی برایــش بی معن
ــا و  ــی ه ــن بدبخت ــی از بزرگتری ــوال یک اص
ــب انســان خــود فراموشــی است.ســوره  مصائ
ــه  ــوت ب ــم دع ــرآن کری ــه  36 ق ــزاب آی اح
ــان را  ــای غلطم ــر باوره ــی و تغیی خودشناس
ــرای  ــد ب ــزاوار نباش ــود: و س ــی ش ــر م متذک
هیــچ مــرد مومــن و زن مومنــه ای کــه 
ــم  ــرگاه حک ــری ه ــم دیگ ــد حک ــار کن اختی
ــرای او  ــدا کاری را ب ــول خ ــدا و رس ــد خ کن
بلکــه بایــد مطیــع و فرمانبــردار باشــد و چــون 
و چــرا نکنــد. داستایوفســکی، معتقــد اســت:» 
ــت«.  ــاز اس ــر کاری مج ــد، ه ــدا نباش ــر خ اگ
ــی،  ــه زندگ ــت ک ــد اس ــه خداون ــاد ب ــا اعتق ب
ــه  ــرد و هم ــی گی ــود م ــه خ ــی ب ــگ اله رن
ارزش هــا، در راســتای خشــنودی معشــوق 
ــن شــد،  ــد و اگــر چنی ــا مــی یاب حقیقــی، معن
ــچ کــس  ــز و هی ــچ چی ــه هی انســان، دیگــر ب
نیازمنــد نیســت؛ چــون کــه تنهــا خــدا بــرای 
ــر  ــه ب ــی ک ــد:»... و کس ــی کن ــت م او کفای
خــدا تــوّکل کنــد، او برایــش کافــی اســت...« 
ــت آن  ــر درس ــاور و تاثی ــش ب ــت و نق اهمی
ــردی و اجتماعــی  ــی ف ــرای انســان در زندگ ب
باعــث جهــت یابــی و مســیر درســت زندگــی 
اوســت؛ اگــر کســی بــاور درســتی از زندگــی و 
واقعیــت هــای موجــود نداشــته باشــد موفقیــت 
ــون  ــت، چ ــد داش ــی نخواه ــی در زندگ چندان
کــه رفتارهــای انســان از نتایــج همیــن باورهــا 
هســتند. بــاور غلــط موجــب رفتــار ناخوشــایند 
ــایند در  ــار خوش ــب رفت ــت موج ــاور درس و ب

ــردد. ــی گ ــرد م ــی ف زندگ
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ــاه  ــتان کرمانشـ ــاورزی در اسـ شـــرایط امـــروز کشـ
بســـیار ویـــژه و قابـــل توجـــه اســـت. اســـتان 
کرمانشـــاه شـــاید نتوانـــد در رقابـــت بـــا اصفهـــان 
ــب  ــر قطـ ــا از نظـ ــرد یـ ــرار گیـ ــگری قـ در گردشـ
سیاســـی بـــه پـــای تهـــران برســـاند و یـــا حتـــی 
ــور  ــت را در کشـ ــه نخسـ ــتی رتبـ ــع دسـ در صنایـ
ــا تـــاش  ــتان بـ ــا  ایـــن اسـ بـــه دســـت آورد امـ
ــاورزی و  ــب کشـ ــواره  قطـ ــود همـ ــاورزان خـ کشـ
دامپـــروری کشـــور بـــوده بـــه نحـــوی کـــه رتبـــه 
نخســـت برداشـــت نخـــود در کشـــور را ازآن خـــود 

کـــرده اســـت.
ایـــن موضـــوع وقتـــی قابـــل اهمیـــت مـــی شـــود 
ـــن  ـــر زمی ـــویم اکث ـــی ش ـــه م ـــق متوج ـــا تحقی ـــه ب ک
ــتند و از  ــم هسـ ــت دیـ ــر کشـ ــتان زیـ ــای  اسـ هـ
ـــی  ـــره م ـــاری به ـــت و آبی ـــت در کش ـــن حمای کمتری
برنـــد.  ســـواالتی کـــه مطـــرح مـــی شـــود ایـــن 
اســـت:  چـــرا از اقلیـــم هفـــت گانـــه اســـتان بـــه 
گونـــه ای اســـتفاده نمـــی شـــود کـــه ســـاماندهی  

اشـــتغال کشـــاورزان انجـــام پذیـــرد؟
ـــای  ـــتفاده ه ـــتان اس ـــطحی اس ـــع آب س ـــرا از مناب چ

ـــرد؟ ـــی گی ـــام نم ـــدت انج ـــد م بلن
چـــرا از مـــرزی بـــودن اســـتان در صـــادرات، 

اســـتفاده کامـــل نمـــی شـــود؟
باتوجـــه بـــه چهارفصلـــی، تنـــوع خـــاک و کیفیـــت 
ـــی  ـــتان عملیات ـــع در اس ـــت جام ـــرا کش ـــاالی آن، چ ب

ـــود؟ ـــی ش نم
ـــتان  ـــاورزی اس ـــردی کش ـــی کارب ـــگاه علم ـــرا دانش چ

ـــت؟ ـــی اس ـــه تعطیل روب
و ده هـــا ســـوال دیگـــر  کـــه بـــا پاســـخ بـــه آن، 
ـــود. ـــی ش ـــارج م ـــود خ ـــی از رک ـــل اندک ـــتان حداق اس

امـــا بحـــث امـــروز اســـتان، فقـــط عـــدم اســـتفاده 
از دانـــش کشـــاورزی نیســـت، اکنـــون اســـتان 
کرمانشـــاه درگیـــر مشـــکات عدیـــده ای پـــس از 

زلزلـــه مـــی باشـــد.
ــر  ــن تدبیـ ــر ایـ ــه فکـ ــر بـ ــئولین امـ ــرا مسـ  چـ
نیســـتند کـــه خریـــد نقـــدی از کشـــاورزان زلزلـــه 
ـــت  ـــود دس ـــی ش ـــث م ـــن کار باع ـــد؟ ای ـــام دهن انج
ـــده  ـــر دی ـــاورز زج ـــع و کش ـــه قط ـــا از منطق دالل ه
بـــا پـــول دســـت رنـــج خـــود اقـــدام بـــه ســـاخت 
منـــزل یـــا رفـــع مشـــکات روزمـــره خـــود شـــود.

ــا  ــت بـ ــی توانسـ ــتان مـ ــاورزی اسـ ــاد کشـ  جهـ
ــه  ــق زلزلـ ــاورزان مناطـ ــرای کشـ ــا، بـ ــی هـ رایزنـ
زده کـــود یـــا بـــذر ارزان یـــا رایـــگان قـــرار دهـــد 
ــی،  ــکل مالـ ــه علـــت مشـ ــه بـ ــی کـ ــا  آن هایـ تـ
ناتـــوان در ادامـــه زراعـــت خـــود هســـتند بتواننـــد 
ـــفانه  ـــی متاس ـــتند. ول ـــود بایس ـــای خ ـــاره روی پ دوب
تمـــام خیریـــن و دلســـوزان فکـــر خـــود را درگیـــر 
ــی  ــد و کسـ ــرده انـ ــه کـ ــه و خانـ ــداث مدرسـ احـ
بـــه تابســـتان ســـال آینـــده توجهـــی نـــدارد کـــه 
ــاورزان اســـتقال مالـــی خـــود را  ــیاری از کشـ بسـ
ــای دادن  ــت بجـ ــر نیسـ ــد.  بهتـ ــت داده انـ از دسـ
ـــن  ـــات ای ـــر باغ ـــه فک ـــم ب ـــی ه ـــردم کم ـــه م وام ب
مناطـــق باشـــیم؟ بهـــار نزدیـــک اســـت و دســـت 
خیلـــی هـــا از ســـم پاشـــی درختـــان کوتـــاه شـــده 
چراکـــه وســـایل خـــود را در زلزلـــه از دســـت داده 
ـــد  ـــه خری ـــادر ب ـــازار ق ـــورم ب ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ان
ــه  ــته و نقطـ ــا داشـ ــتند. تنهـ از بازارهـــای آزاد نیسـ
ـــه  آن  ـــت  ک ـــاورزی اس ـــن کش ـــتان همی ـــوت اس ق
ـــش  ـــت ک ـــاورزان زحم ـــت کش ـــه دس ـــته ب ـــم بس ه
اســـت و هنـــوز از رونـــق نیفتـــاده و حرفـــی بـــرای 

ــن دارد. گفتـ
ـــگاه  ـــد جای ـــدر قن ـــت چغن ـــاه در کش ـــتان کرمانش  اس
ــای  ــتن پـ ــا نشسـ ــا بـ ــور دارد امـ ــی در کشـ خوبـ
صحبـــت کشـــاورزانش متوجـــه مـــی شـــوید کـــه 
ـــه در  ـــان ن ـــام فکرش ـــد و  تم ـــده ان ـــازار ش ـــیر ب اس
برداشـــت محصـــول، بلکـــه در فـــروش آن اســـت 
کـــه بـــازار مناســـبی بـــرای فـــروش پیـــدا کننـــد.

بهتریـــن روش بـــرای حـــل مشـــکات کشـــاورزی، 
ـــتان  ـــئولین اس ـــر مس ـــد براب ـــوان چن ـــتگی و ت همبس
اســـت تـــا اگـــر نمـــی تواننـــد در اســـتان اشـــتغال 
ـــت  ـــدون حمای ـــاورزان را ب ـــل کش ـــد حداق ـــاد کنن ایج

ـــد. ـــا نکنن ره

معیشت 
کشاورزان کرمانشاهی 

احسان رادمهر
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان کرمانشاه

ـــان  ـــی انس ـــاز اساس ـــن نی ـــوان دومی ـــه عن ـــاک ب ازپوش
پـــس از خـــوراک یـــاد مـــی شـــود. ایـــن امـــر بـــه 
ــن کاال  ــاد ایـ ــرف زیـ ــده مصـ ــان دهنـ ــی نشـ تنهایـ
ــرای  ــوزه بـ ــن حـ ــای ایـ ــت هـ ــتردگی قابلیـ و گسـ
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــادی اسـ ــای اقتصـ ــت هـ فعالیـ
فرهنـــگ، آداب و رســـوم ایـــران مـــی تـــوان راه 
ــاد  ــازار و ایجـ ــن بـ ــرای ورود ایـ ــیاری بـ ــای بسـ هـ
ــت  ــه موفقیـ ــتیابی بـ ــیار و دسـ ــای بسـ ــوآوری هـ نـ
در ایـــن صنعـــت بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی متصـــور 
ـــم  ـــادت چش ـــد از ع ـــان نبای ـــن می ـــه در ای ـــد. گرچ ش
ـــاغان  ـــده ش ـــرگ برن ـــوان ب ـــه عن ـــمی ب ـــم چش و ه
ــا  ــرد. امـ ــی کـ ــم پوشـ ــاس چشـ ــد و لبـ ــای مـ دنیـ
ـــرده  ـــه ک ـــان رخن ـــن جوان ـــادت، در بی ـــن ع ـــرا ای ظاه
ــران  ــود از دیگـ ــای خـ ــاس هـ ــاب لبـ ــرای انتخـ و بـ
باالخـــص بازیگـــران هالیـــوودی تقلیـــد مـــی کننـــد. 
ـــوان  ـــه عن ـــخ ب ـــواره در تاری ـــاک هم ـــت پوش ـــه صنع البت
کاری پـــر زحمـــت یـــاد مـــی شـــده ولـــی چیـــزی 
ـــتان  ـــران و اس ـــاک در ای ـــوزه پوش ـــروزه در ح ـــه ام ک
ـــه  ـــه هرچ ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــی ش ـــده م ـــاه دی کرمانش
زحمـــت کمتـــر باشـــد ســـود بیشـــتر اســـت، مثـــال 
ـــود،  ـــی ش ـــده م ـــئله دی ـــرای مس ـــز ب ـــادی نی ـــای زی ه
ـــای  ـــکان ه ـــا م ـــازی ت ـــای مج ـــای دنی ـــروش ه از ف
غیـــر قانونـــی کـــه طبـــق دیـــده هـــا و شـــنیده هـــا 
ـــتند  ـــاق هس ـــای قاج ـــکل از کااله ـــا متش ـــتر آن ه بیش
ـــا  ـــاس و ی ـــوز لب ـــدون مج ـــروش ب ـــورت ف ـــه ص ـــا ب ی
برندهـــای خارجـــی کـــه بـــه طـــور معمـــول فیـــک 
هســـتند بـــه چشـــم مـــی خـــورد. پوشـــاک در ابتـــدا 
ــی  ــتفاده مـ ــان اسـ ــش انسـ ــرای پوشـ ــیله ای بـ وسـ
ـــی  ـــن م ـــر از ای ـــزی غی ـــفانه االن چی ـــا متاس ـــد ام ش
ـــه  ـــب توج ـــرای جل ـــزاری ب ـــه اب ـــا ب ـــاس ه ـــم، لب بینی
ــاس در  ــت. لبـ ــده اسـ ــل شـ ــف تبدیـ ــس مخالـ جنـ
ــده فرهنـــگ و اصالـــت یـــک  ــان دهنـ ــته نشـ گذشـ
ـــی  ـــون م ـــا اکن ـــت ام ـــوده اس ـــت ب ـــی مل ـــا حت ـــوم ی ق
ـــود را  ـــای خ ـــاس ه ـــوان لب ـــان و نوج ـــه جوان ـــم ک بینی
ـــی  ـــاب م ـــرب انتخ ـــگ غ ـــد از فرهن ـــاس تقلی ـــر اس ب
کننـــد. امـــا ســـوالی کـــه ذهـــن خیلـــی هـــا را بـــه 
ـــاس  ـــس لب ـــه پ ـــت ک ـــن اس ـــرده ای ـــغول ک ـــود مش خ
هـــای بومـــی و محلـــی ایـــران کجاســـت؟ اصـــا آن 
ــاس  ــط لبـ ــد فقـ ــت؟ نبایـ پوشـــش اســـامی کجاسـ
ــت  ــوع دانسـ ــن موضـ ــر ایـ ــاق را مقصـ ــای قاچـ هـ
بلکـــه تبلیغـــات ماهـــواره و فضـــای مجـــازی و یـــا 
ــم  ــاز هـ ــر مجـ ــای غیـ ــک هـ ــن بوتیـ ــی ویتریـ حتـ
بـــی تقصیـــر نیســـتند. متاســـفانه بایـــد گفـــت لبـــاس 
ـــارز  ـــه ب ـــوان نمون ـــان و نوج ـــی از جوان ـــیدن برخ پوش
ـــاس  ـــی لب ـــه طراح ـــان ب ـــرا طراح ـــت. چ ـــرب زدگیس غ
ـــاس  ـــد؟ لب ـــی گمارن ـــت نم ـــی هم ـــامی ایران ـــای اس ه
هـــا بایـــد بـــر اســـاس دیـــدگاه دینـــی و شـــرعی در 
ـــت  ـــن تربی ـــر گرفت ـــا در نظ ـــه ایرانی-اســـامی و ب جامع
ـــی  ـــه طراح ـــادی جامع ـــوب اعتق ـــن چارچ ـــی همچنی دین
ـــیار  ـــات بس ـــث و روای ـــام احادی ـــن اس ـــا در دی ـــود. م ش
ـــاک و  ـــس پوش ـــدل و جن ـــگ، م ـــورد رن ـــادی در م زی
ـــرگ  ـــان م ـــی زم ـــا حت ـــد ت ـــدو تول ـــش از ب ـــی پوش حت
ـــن  ـــدام از ای ـــچ ک ـــه هی ـــا ب ـــم. ام ـــن داری ـــن و دف و کف
احادیـــث توســـط طراحـــان داخلـــی توجهـــی نمـــی 
ـــتفاده  ـــا اس ـــود از آن ه ـــای خ ـــی ه ـــود و در طراح ش
ــجویان  ــش دانشـ ــوه پوشـ ــی نحـ ــد. حتـ ــی کننـ نمـ
در دانشـــگاه هـــا هـــم تحـــت تاثیـــر ایـــن معضـــل 
قـــرار گرفتـــه و شـــاهد ایـــن هســـتیم کـــه پوشـــش 
ـــرده. در  ـــر ک ـــم تغیی ـــا ه ـــگاه ه ـــجویان در دانش دانش
ـــید  ـــی رس ـــاک توانای ـــت پوش ـــه صنع ـــم ک ـــدا گفتی ابت
ــا  ــادی را دارد امـ ــوب اقتصـ ــای خـ ــت هـ ــه فرصـ بـ
ـــه  ـــی؟ ب ـــه چـــه قیمت ـــت اقتصـــادی ب ـــه موقی دســـتیابی ب
ـــی  ـــامتی اجتماع ـــگ و س ـــردن فرهن ـــن ب ـــای از بی به
ـــری  ـــات اخی ـــه اقدام ـــه ب ـــا توج ـــبختانه ب ـــه؟ خوش جامع
ـــر  ـــاهد تغیی ـــه ش ـــورت گرفت ـــوع ص ـــن موض ـــه در ای ک
هرچنـــد کنـــد اوضـــاع نابســـامان پوشـــش و لبـــاس 
هـــای غیـــر مجـــاز هســـتیم. بـــه عنـــوان راهـــکار 
مـــی تـــوان پیشـــنهاد داد کـــه اگـــر مســـئولین بـــه 
ـــاس  ـــان لب ـــه طراح ـــم ب ـــره ک ـــا به ـــی ب دادن وام های
ـــه  ـــان ک ـــن طراح ـــرای ای ـــند ب ـــوقی باش ـــی، مش داخل
از لبـــاس هایـــی بـــا توجـــه بـــه عقیـــده و تربیـــت 
ــوان راه کار دوم  ــه عنـ ــد. و بـ ــی کننـ ــه طراحـ جامعـ
مـــی تـــوان عـــرض کـــرد کـــه اگـــر لبـــاس هـــای 
محلـــی بومـــی قومیـــت هـــای مختلـــف بـــه جـــای 
ـــا  ـــک ه ـــن بوتی ـــت ویتری ـــی در پش ـــای غرب ـــاس ه لب
ـــای  ـــاس ه ـــات لب ـــه تبلیغ ـــن ب ـــرد و همچنی ـــرار بگی ق
ـــاس  ـــای لب ـــه ج ـــازی ب ـــای مج ـــامی در فض ـــر اس غی
ـــل و  ـــن معض ـــش ای ـــاهد کاه ـــامی ش ـــر اس ـــای غی ه

ســـامت اجتماعـــی جامعـــه باشـــم.

معضلی به نام ُمد لباس 

محمد  حسین  صامتی
فعال دانشجو


