
 



 

 (78آمنه مجذوب صفا) ارشد ادبیات فارسی 
صبوری( متخلص به بهار در روز پنجشنبه  میرزا محمدتقی )

. هنـوز  هـ . ق در مشهد به دنیا آمد 2031االول سال ربیع21
هیجده ساله نشده بود که پدرش میرزامحمدکاظم صبـوری 

.ق  هــ 2011الشعرای آستان قدس رضوی به سـال  ملک
الشعرایی پـدر بـه  شاه ملک . به فرمان مظفرالدین درگذشت

پسر واگذار گردید .  او در این زمان به اقتضای شغـ  

. اما روح  و موقعیتش مدحیات و اشعارسفارشی بسیاری سرود
. او کـه بـه  جستجوگر و آزادی خواهش هرگز تسلیم نشد

خواهـان  سالگی به محاف  آزادی ی پدرش از چهارده واسطه
رفت و آمد داشت، پس از مرگ پدر، در سن بیست سالگـی 

طلبان و مجمع آنان در خراسان  به عضویت محاف  مشروطه
“ سعـادت ” . در دوران استبداد صغیر به انجمنی به نام  درآمد

سیدحسـیـن راه یافت و با برخی رفقای حزبی خود از جمله 

ی خراسان را بـه  ، روزنامه مدیر مدرسه ی رحیمیه اردبیلی
منـتـشـر  »الطالب رئیس «طور پنهانی چاپ کرد و به اسم 

. در  کرد و نخستین اشعار ملی خویش را به چـاپ رسـانـد
 بهـارق حزب دموکرات ایران تاسیس شد که  . هـ 2011سال

ی ایالتی حزب درآمـده و  در همان سال به عضویت کمیته
، ناشر افکار و سیاست حزب جـدیـد را “  نوبهار” ی  روزنامه
 .  دایر کرد

هـ .ق با فشار سـفـارت  2003و اوای  2011در اواخر سال 
را  »تـازه بـهـار«روس این روزنامه بسته شد و بالفاصله 

با بسـتـه  2003تاسیس کرد تا اینکه در محرم خونین سال
با نـه  بهار، این  روزنامه هم توقیف شد و  شدن مجلس ملی

 .  نفر دیگر به تهران تبعید شد
ی شهرت بیش از پیش او می شـود ،  و آنچه مایه بهارهنر 

زبان ساده و روان، سبک و شیوه ی یکدست اوست . او در 
. حـتـی  پرداخت مضامین شعری دارای سبک شخصی است

در اشعار دوره ی اولیه ی شاعریش که بـه مـدحـیـات و 
است ، می توان سبـک  استقبال از شعر قدما اختصاص یافته

. او از جمله ی نوآوران و مبتکران شعر  شخصی او را دریافت
معاصر فارسی نیز هست .  او به عنـوان پـیـشـگـام ورود 

، قانون و برخی  مضامین تازه و مدرن همچون آزادی ، وطن
عناصر جدید زندگی شهرنشینی چون ماشین و...در شـعـر 

. هرچند قالب اشعار او همان قوالـب  فارسی به شمار می آید
تـر  شعر کالسیک است و غالبا در تصانیف به قـوالـب تـازه

، اما در همین اشـعـار  چون مستزاد یا چهارپاره گرایش دارد
نیز گرایشات نو و نظریه پردازی های جدید غـربـی دیـده 

ی قرا و نمادین دماوندیـه کـه از  . همچون قصیده شود می
ی اشعار بسیار مشهور او در دوران رکود و جمود پـس  جمله

.  بهار پس از ورود به جمع  از شکست مشروطه طلبان است
مشروطه طلبان یکی از پرکارترین شـعـرای دوران خـود 
است . برای مثال در زمان فتح تهران به دست مشـروطـه 

که یکی دیگر از جنبه های پررنـ  و  بهارطلبان تصانیف 
توانمند شاعری اوست ، در محاف  و مجامع و حـتـی در 
کوچه و خیابان،  این تصانیف با آواز خوانده می شد و دهان 

. مردم این اشعار را به عنوان سرودهای  به دهان می گذشت
انقالبی مشروطه طلبان می شناختند . استقبال مردم از ایـن 
تصانیف باعث شهرت هرچه بیشتر او در میان توده ی مردم 

 .   شد
ویژگی دیگر بهار تسلط او به مبانی نـظـریـه پـردازی در 
ادبیات و سعی در ایجاد بستر مناسب فرهنگی این نظریه ها 
و تئوری ها در زبان فارسی است . تسلط بهار بـه ادبـیـات 

های باستانی باعث شد تا تحقـیـقـات  پیش از اسالم و زبان
ی  بسیار ارزشمندی از او در این زمینه برجای بماند . دوره

ی سـال هـا  او که ثمـره »سبک شناسی نثر«سه جلدی 
؛ جزو ارزشمندتریـن و  تالشش در این حوزه ی زبانی است

پردازی در زبـان فـارسـی  ابتدایی ترین کتاب های نظریه
 »سبک شناسی نظـم«. حیف که عمر او کفاف نداد تا  است

را به چاپ برساند اما هرآنچه از اشعار و نوشته های بـهـار 
است جزو آثار فاخر و ارزشمند شـعـر و ادب  برجای مانده
و تاثیر و سهم او در رشد، گسترش و تـجـدد   پارسی هستند

 . زبان فارسی؛ غیرقاب  انکار است

 استاد محمد تقی بهار در اواخر عمر 

 (78مصطفی مهران پور)اقتصاد
رئیس جمهور جدید آمریکا پس از دست کشیدن از رویه ی 
معمول روسای اسبق این کشور که منجر به اسـتـفـاده از 

بوده است، این رویه را همچنان با فـراز و  »تغییر«گفتمان
 نشیب هایی دنبال می کند.

رئـیـس  »باراک اوبـامـا«خبرگزاری فرانسه گزارش داد : 
جمهور آمریکا سه شنبه بخش هایی از دکترین جدید هستـه 

براساس ایـن گـزارش روزنـامـه .ای کشورش را فاش کرد
نیویورک تایمز در شماره روز سه شنبه خود پس از مصاحبـه 

اوباما متعـهـد  «با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نوشت:
می شود که آمریکا هرگز از سالح هسته ای علیه رقیبی کـه 
این سالح را در اختیار ندارد و به مقـررات پـیـمـان مـنـع 
 .گسترش هسته ای احترام می گـذارد اسـتـفـاده نـکـنـد
اوباما در عین حال تصریح می کند کشورهای خارج از معیـار 
مانند ایران و کره شمالی از استثنائات این مقـررات جـدیـد 

همچنین اگر آمریکا با خطر حمله مـیـکـروبـی  .خواهند بود
ویرانگر مواجه شود آمریکا حق حمله هسته ای را برای خود 

به گفته مقام بلندپـایـه آمـریـکـایـی .محفوظ نگاه می دارد
بازنگری دکترین جدید هسته ای آمریکا سومین بازنگری به 
این شک  از پایان جن  سرد در چارچوب دیدگاه گسترده تر 
رئیس جمهوری درباره بهترین شیوه تامین امنـیـت کشـور 

 .»جای می گیرد
اوباما در حالی زبان به تهدید هسته ای گشوده که از زمـان 
روی کار آمدن در آمریکا همواره بر شعار تغییـر و اصـالح 
برخی سیاست های افراط گرایانه دولت های قبلی آمـریـکـا 
تاکید کرده است و بارها مدعی شده بود که جهان بایـد بـه 
ــرود ــیــش ب ــه ای پ ــع ســالح هســت  .ســمــت خــل

از سـوی بـاراک  »تغییر  «به نظر می رسد، شعار ادعایی 
اوباما، صرفا تاکتیکی برای انحراف افکار عمومی جـهـان از 
سیاست خارجی به بن بست رسیده آمریکاست که مـجـبـور 
است اول همه گزینه ها را روی میز بگذارد و دوم بـار بـا 
آخرین گزینه، خارج از منطق، تهدید هم بکند، به نحوی که 
امروز آنچه در عملکرد یک ساله دولت اوباما دیده می شـود 
همان رویکرد و استراتژی دولت های گذشته را نشان مـی 

 دهد.
استفاده از همه گزیـنـه هـای پـیـش  «در چند سال اخیر 

عبارت دیگری بوده که تقریبا در هر سـخـنـرانـی و   »رو
مصاحبه ای از مقامات آمریکایی شنیده شده است. اما هیـ  
یک از این جمله ها برای ایرانیان تازگی ندارد. تنها مسـالـه 
ای که برای مردم ایران تازگی داشت ژست دوستانه بـاراک 
حسین اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده پس از پیروزیـش 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که متعهد شـد تـا 

زبان و رفتار آمریکا را در قبال ایران تغیـیـر دهـد. اوبـامـا 
نخستین رییس جمهوری آمریکا بود که دولت ایران را با نام 

مورد خـطـاب   »جمهوری اسالمی ایران«رسمی اش یعنی 
سـال نـو  قرار داد. سال گذشته اوباما در پیام خود بمناسبت

ایرانی با استفاده از واژه هایی دلنشین در بسیاری از ایرانیـان 
این تصور را بوجود آورد که واشنگتن واقعا در صدد تغـیـیـر 
سیاست هایش در قبال ایران است. اظـهـارات چـنـد روز 
گذشته رییس جمهوری آمریکا در خصوص احتمال تـوسـ  

به سالح هسته ای علیه ایران اندک بـارقـه   جستن آمریکا
هر گونه مصالحه میان دو کشـور   های امید و شانس برای

را عمال از میان برده است و این ادامه همان سیاست هـای 
 حاکمیت آمریکا علیه انقالب ماست.

من نمیدانم   «:   11بنابر صحبت های رهبر انقالب در نوروز 
گیر در آمریکا کیست؛ رئیس جمهور است؟ کـنـگـره   تصمیم

اند؟ لیکن من میخواهم بگویم مـا   است؟ عناصر پشت پرده
منطقى داریم. ملت ایران از روز اول تا امروز بـا مـنـطـق 

ى مسائ  مـهـمخ خـودمـان   حرکت کرده است. ما در زمینه
احساساتى نیستیم؛ از روى احساسات تصمیم نمیگیریم؛ ما با 
محاسبه تصمیم میگیریم. میگویند بیائید مذاکره کنیم، بیائید 
روابط ایجاد کنیم. شعار تغییر میدهند؛ خوب، ایـن تـغـیـیـر 
کجاست؟ چه تغییر کرده؟ این را براى ما روشن کنیـد؛ چـه 
تغییر کرده است؟ دشمنى شما با ملت ایران تغییر کرده؟ کـو 

هاى ملت ایران را آزاد کردید؟ تحریمهـاى   عالمتش؟ دارائى
زنى و تبـلـیـغـات  پراکنى و اتهام ظالمانه را برداشتید؟ از لجن

سوء علیه این ملت بزرگ و مسئولین مـردمـى آن دسـت 
قید و شرط از رژیم صهیونیستى را کـنـار   برداشتید؟ دفاع بى

گذاشتید؟ چه تغییر کرده؟ شعار تغییر میدهند، اما در عـمـ  
ى  تغییرى مشاهده نمیشود. ما هی  تغییرى نـدیـدیـم. حـتـ 
ادبیات هم عوض نشده است. رئیس جمهور جدید آمریکا از 

اى که رسماً به ریاست جمهورى رسید و نـطـق   اولین لحظه
کرد، به ایران و دولت جمهورى اسالمى اهانت کـرد؛ چـرا؟ 
اگر راست میگوئید تغییرى انجام گرفته است، کو این تغییر؟ 
چرا چیزى دیده نمیشود؟ من این را به هـمـه مـیـگـویـم؛ 
مسئولین آمریکائى هم بدانند، دیگران هم بدانند؛ ملت ایران 

اوالً تغییر در الفـاظ  را نه میشود فریب داد، نه میشود ترساند.
که حاال ما چندان تغییرى در الـفـاظ هـم  -کافى نیست 

تغییر باید تغییر حقیقى باشد. ایـن را هـم بـه  -ندیدیم 
مسئولین آمریکائى بگوئیم؛ این تغییرى که شما اسمـش را 

اى ندارید، بایـد   آورید، براى شما یک ضرورت است؛ چاره  مى
تغییر کنید؛ اگر تغییر نکنید، سنتهاى الهى شما را تـغـیـیـر 
خواهد داد؛ دنیا شما را تغییر خواهد داد. باید تغییر کنید؛ امـا 

این تغییر نباید فقط لفاظى باشد، نباید با نیتهـاى نـاسـالـم 
باشد. یک وقت بگویند ما میخواهیم سیاست خـودمـان را 
تغییر دهیم، اما هدفها را عوض نمیکنیم، تاکتیکها را عـوض 

 » (2)میکنیم؛ این تغییر، تغییر نیست؛ این خدعه است.
تغییرات، اعمال نشده بلکه تمدید و تشدید شده، به عـنـوان 
نمونه  این تحریم نامه در سالروز تحریم اقتـصـادی ایـران 
توسط آمریکا مجددا به امضای رئیس جمهور یکسال دیگـر 
تمدید شد، اجماع جهانی علیه ایران و دادن باج و امـتـیـاز 
فراوان برای قانع کردن چین و سایر سیاست ها... منتها بـا 

 استفاده از  تغییر روش اعمال فشار .
 از طرف دیگر باید در نظر داشت :

در قرن بیست و یکم، قرن این همه دعوى صلح و حقـوق «
ى با تروریسم و  بشر و تشکیالت جهانى و سازمانها و مبارزه

ى  اینها، رئیس یک کشور بیاید آنجا بایستد و تهدید به حمله
اتمى کند! این خیلى حرف عجیبى است در دنیا. این به ضرر 
خودشان هم هست، نمیفهمند. معناى صریحش این اسـت 

 »1که دولت آمریکا یک دولت شریر و غیرقاب  اعتماد است.
هر چند که کشورهای متعد دی اقدام به تولید و انـبـاشـت «

ی  سالح هسته ای کرده اند که فی نفسه می تواند مـقـدمـه
ارتکاب جُرم تلقی شده و صلح جهانی را شدیداً در مـعـرض 
تهدید قرار داده است، ام ا فقط یک دولت مرتکب جُرم اتمی 

ت  شده است. تنها دولت ایاالت متحده آمریکا است، که مـلـ 
مظلوم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی را در جنگی نابـرابـر و 

 »0.غیر انسانی مورد هجوم اتمی قرار داد
به ما گفته بودند مشتهای خود را باز کنید اما یادشان نیسـت 

وزیر دفاع وقت آمریکا گفتـه بـود: “  واین برگر” ،مدتی قب  
 !»ایران را به عنوان یک ملت باید نابود کرد«

در مجموع این تحلی  را می توان داشت که کشوری که بـه 
آرامی داشت از راه نرم، جاپایی برای خود در دل از دسـت 
آمریکا خون شده ملت، باز می کرد و حتی عده ای را نـیـز 
عرض همین یکسال و اندی شیفته خود ساخته بود، در برابر 
هوشیاری ایرانیان، باز هم طاقت نیاورد و به اصـطـالح بـه 

 سیم آخر زد. دنیای عجیبی است!
 پانوشت: 

--------------- 
 212111.صحبت در حرم رضوی 2
 1112111.در جمع فرماندهان نظامی 1
 1112111. پیام به اجالس بین المللی خلع سالح 0

تحلیلی وقایع اتفاقیه  -دو هفته نامه ی خبری 2  

1389سال اول/ شماره یک/ نیمه اول اردیبهشت ماه   

 واکاوی اظهارات جدید اوباما



 

 ...»بود«مطهری آنگونه که »عمل«و »نظر«درنگی بر 

 (78سید عباس حسینی)علوم سیاسی 
متن زیر بخش کوتاهی از مقاله علمی پژوهشی نگارنده بـا «

عنوان ضرورت تدوین الگوی علمی پیش برنده سـیـاسـت 
 »خارجی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

سیاست و روابط بین المل  در دنیای امروز با پیچیدگی های 
قاب  مالحظه ای روبروست و دیگر نمی توان مانند گذشتـه 
با تکیه بر اراده شاهان و شخصیتها روابط خارجی را تدویـن 
و اجرا کرد.نمونه ای از این پیچیدگی را در تـئـوری هـا و 
مدلهای مختلف روابط بین المل  و سیاست خـارجـی مـی 
بینیم.به طوری که بعد از جن  جـهـانـی دوم بـه طـور 
چشمگیری بر این نظریات افزوده شده است.واقع گرایـی و 
نو واقع گرایی،کارکرد گرایی و نو کارکردگرایی،رفتار گرایـی 
و فرا رفتار گرایی،انتر ناسیونالیسم و مناظره های میان آنـان 
از این نمونه هاست. بعد از جن  سرنوشت ساز جهانی دوم 
در ابعاد جهانی مسائ  متناقضی پیش روی ملت هـا قـرار 
گرفت که دانشمندان و سیاست گذاران، بـرای حـ  ایـن 
مشک  و فائق آمدن بر چندراهی های موجـود دسـت بـه 
نظریه پردازی و الگوپردازی زدند.مسائلی از جمله منـافـع و 
امنیت مشترک جهانی و تقاب  منافـع و امـنـیـت مـلـی 
،همگرایی و واگرایـی، انـدیشـه هـای پسـت مـدرن و 
انتقادی،گسترش ارتباطات و کمرن  شدن جغرافیا،مسائ  با 
اهمیت غیر سیاسی مانند محیط زیست،بهداشت و بیـمـاری 
های مضمن،ابزارهای مدرن کشـتـار جـمـعـی و نسـ  
کشی،ناکارآمدی سازمانهای بین المللی جهت تـقـویـت و 
برقراری صلح پایدار،بلندپروازی ها و خواستهای کشورهـای 
جهان سومی و در حال توسعه، افزایش توامان توانایی هـای 
داخلی و موانع بین المللی و بسیاری دیگر از مسائ  را مـی 
توان به عنوان عوام  تاثیر گذار بر طراحی سیاست خارجـی 

کشورها و فعال شدن بیش از پیـش نـظـریـه پـردازان و 
 2محققین روابط بین المل   در این دوره عنوان کرد.

از آن جایی که صحنه روابط بین المل  پویـایـی خـاص    
خود را دارد و نمی توان نظریه پردازی مداوم را بـرای آن 
طراحی کرد به همین منظور بسیاری کشورها و دانشمنـدان 
ضرورت طراحی مدل ها و الگوهایی را در پیشبرد مطالعـات 
و اجرای روابط بین المل  و سیاست خارجی اذعان داشـتـه 

 اند.
بی شک الگو پردازی که نوعی تئوری تعمیم نیافتـه بـه    

شمار می رود با ساختار کشورهای با منزلت پایین سازگار تر 
می باشد.به نحوی که هم استراتژی های افزایش منزلت را 
دنبال کنند و هم قواعد و موانع بازی بین المل  و استـواری 

 صلح جهانی را لحاظ نمایند.
به نظر می رسد که امروز با پایان یافتن دهه اول قـرن    
و آغاز دهه چهارم انقالب اسالمی و برخی توانایی هـای  12

بالقوه و بالفع  ملی و مشکالت ساختاری بـیـن الـمـلـلـی 
ضرورت الگو پردازی علمی برای سیاست خـارجـی دولـت 

 ایران خود را نمایان می کند.
برای اهداف و  1با کمک گرفتن از دیدگاه توماس اسپرینگز

کارکردهای نظریه های سیاسی می توانیم ضرورتهای الگـو 
  پردازی )اعم از توصیفی و تجویزی(را این گونه بیان کرد:

ه الف.  ــ ع ــ ام ــ ج ز  ا ه  جانب ش همه  ن بین راهم آورد ف
داخلی و محیط و شناخت مقدورات و محذورات ملی و بیـن 

 المللی:
بینش پیوندی است از عق  گرایی و واقع بینی بـا اهـداف 
،اصول ، ارزشها و ایدئولوژی است.اولین نکته ای کـه در 
همه جانبه بودن ذهن را تلنگر می زند کالن نگری و توجـه 
به اجزا به عنوان هویتی مستق  از یک طـرف و ارتـبـاط 

 کارکردی آن با نظام از طرف دیگر است.
و  0باید گفت بینش همه جانبه باعث حذر از کوته نظری   

سه  انگاری است.هابز معتقد است که مشک  سردر گـمـی 
این کوته نظـری   سیاست بشریت کوته نظری بشریت است.

می تواند در سطح افراد جامعه و یا تصمـیـم گـیـرنـدگـان 
باشد.دکتر داوری اردکانی نیز اعتقاد دارد که از مشـکـالت 

)سه  انگاری بـرای 1تاریخ تجدد ایران سه  انگاری است.
کارهای دشوار،تولید علم،فتح جهان،و داشته هـای خـود(.از 
دیگر ویژگی های بینش همه جانبه رهایی از خیال گـرایـی 
است که به زعم افالطون این، از کوته نظری خطرناک تـر 

و  »بهترین است«. خیال و برداشت از آنچه که داریم5است
الگوی تمام عیار و خواست مردم و جامعه این است؛ از آفـت 
های سیستم تصمیم گیری سیاست خارجی اسـت کـه در 

 کشورهای کمونیستی و فاشیستی شاهد آن بوده ایم.
رهایی از کج بینی و شعور کاذب از دیگر خصـوصـیـات     

بینش همه جانبه می تواند باشد.با الهام از گـفـتـه هـای 
مارکوزه می توان گفت که الگوهای علمی که بینش خطـیـر 
عقلی در آن نهفته است می توانند نجات دهنده از کج بینـی 

 6و شعور کاذب باشند.
ر ب.  ا ــ ــت رف ت و  تیبا ر ت عمال و  ز ا ا ه  خردان ت ب ضاو ق

های سیاست خارجی که تحت لوای بینش همه جانبه میسر 
 است.
.قضاوت بخردانه به این معناست که کیفیت، روند، اجـزا و 2

خروجی تصمیم گرفته شده را با بینشی که به دسـت آورده 
ایم بررسی کنیم و کمی ها و کاستی های آن را بپذیریم و 

 در مرحله بعد در رفع آن گام برداریم.
. وجه دیگری از قضاوت بخردانه قضاوت در یافتـه هـای 1

بدست آمده از بینش همه جانبه است، به این مـعـنـا کـه 

واقعیات و آرمان ها را چگونه می توان پیوند داد و چـگـونـه 
 عالیق و مسائ  گوناگون و گاه متناقض را تلفیق نمود.

.قضاوت بخردانه این امکان را می دهـد تـا مـنـطـق و 0
مـنـطـق «برداشتی را که خود از امور ایجاد کرده ایم را بـا 

آن مقایسه کرد و تفاوت را احساس نمود.بـعـد از  7»درونی
شناخت این امکان فراهم می شود تا منطق بازسازی شـده 

 1ای را بر پایه منطق درونی پی ریخت. 
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اردی بهشت، دوباره سالگرد شهـادت مـطـهـری،  21دوباره 
 دوباره...

اسـت. »فـطـرت بشـری«در این نوشتار روی سخنم بـا 
شخصیت مطهری از نظرگاه من، شخصیتی ذو وجهین اسـت 
و این نه به معنای قدیس بودن ب  به معنای تالش مستـدام 

به منظور تسهی   ».بودن«است نه پیوسته »شدن«او برای 
در نگارش، مطلب را به چهار بخش تقسیم کرده ام. در ضمن 
کلیه منابع در دفتر سازمان دانشجویان موجود است. با مـتـن 

 همراه شوید، لطفا!
دگی اندیشه سیاسی مطهری:  -الف زن ز  ا ن وجه  ی ا

استاد مورد بیشترین دستبرد، سانسور و تحریف واقـع شـده 
است چه از سوی دوستداران وی چه از سوی دشـمـنـانـش. 

را در اسـالم بسـان  »حکومت و رهبری«مطهری اص  
می دانست و منـکـران تـاریـخـی آن را  »بیت القصیده«
می دانست. وی در باب منشا مشروعیت حکومـت  »خوارج«

اسالمی قائ  به تفکیک مشروعیت الهی از مقبولیت مردمـی 
نبود بلکه خواست و نـظـر مـردم را نـیـز ذیـ  لـفـ  

اگر امام به حق را، مردم از  «معنا می بخشید:»مشروعیت«
مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور 

 »خود را به امر خدا تحـمـیـ  کـنـد. »نمی تواند«نباید و 
نیز قاب  رصـد  »مردم ساالری دینی«دیدگاهی که در ایده 

نظر مردم تعـیـیـن «است. رهبر انقالب در این باره گفته اند:
کننده است، اما در مورد آن انسانی که دارای معیارهای الزم 
است، اگر معیارهای الزم در آن انسان نباشد انتخـاب نـمـی 
تواند به او مشروعیت ببخشد... آن کسی که این معیارهـا را 
دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کام  و آگاهی الزم 
برخوردار است، آن وقت   نوبت می رسد به قبول مـا، اگـر 
همین آدم را با همین معیارها مردم قـبـول نـکـردنـد، بـاز 
مشروعیت ندارد. چیزی به نام حـکـومـت زور در اسـالم 

این دیدگاه به طور تمام قد در مقاب  نظریه ای مـی »نداریم.
وقـتـی «ایستد که آیت ا... مصباح آن را تئوریزه کـرده انـد:

حکومت حق تشکی  شد، مادامی که یار و یاور دارد، رئـیـس 
حکومت باید از نظام دفاع کند. پس از تشکـیـ  حـکـومـت 
اسالمی صحبت از رفراندوم، رای اکثریت و این حـرف هـا 
برای تغییر حکوت اسالمی نیست. چون وقتی حکومت حق و 
الهی تشیک  شد باید از آن دفاع کرد، کار تا هر جا بـکـشـد 
برای حف  حکومت کمیت مالک نیست. مالک این است که 
تعداد ی ازافراد از امام)ع( یا والیت فقیه مشروع حمایت کنند 
 13که بتوانند حکومت را حف  کنند. گاهی ممکن است بـا 

درصـد. او  13یا  53درصد و گاهی با  13درصد، گاهی با 
   »مامور است که حکومت اسالمی را حف  کند.

شهید مطهری با قبول والیت فقیه در مقاب  وکالت فقیه، آن 
می داند و با اذعان به نقش پرچـم  »والیت ایدئولوژیک«را 

بـعـد نـظـارت  داری فقها در طول نهضت های اسـالمـی، ُ

استصوابی ولی فقیه را پررن  می کند و از نـقـش پـررنـ  
 مردم در تعیین این جایگاه خطیر سخن به میان می آورد. 

مطهری در حین اینکه روحانیت را حامی و راهـرو اصـلـی 
اسالم می داند اما بی پروا آن را نقد می کند و از مشـکـالت 
مادی)ساخت و وابستگی معیشتی روحانیون( و معنوی )عـوام 
زدگی( آنان حرف ها می زند. مطهری نه تـنـهـا بـه نـقـد 

روحانیـت را  »دیروز«روحانیت دست می زند ب   »امروز«
نیز بی نصیب نمی گذارد و مشروع ندانستن مجلس مشروطه 

تلقی می کند و آن را »جمود«مجتهد،  5را با وجود نظارت 
توصیـف مـی  »اخباری گری«مسلک   مساوی با

کند. مطهری قریب به نیم قرن پیش از تخصصـی 
شدن فقه و شورای فقهی سخن می گوید و نـهـاد 

مرجع را بـه «مرجعیت را این گونه وصف می کند:
عنوان کسی که دراین مکتب صاحب نظر است خـود 

در باب مسائ  تـئـوریـک، »مردم انتخاب می کنند.
را فـوق حـق  »مساوات«و  »آزادی«وی 

می داند و با وجود تفکیـک مـیـان 
آزادی عقیده)که می تواند عقـیـده 
منبعث از جه ، تـعـصـب و... 
باشد( و آزادی فکر، پـیـرامـون 
آسیب شناسی حکومت دینـی 

اگـر «این گونه می گـویـد:
جلوی فکر را بـخـواهـیـم 
بگیریم، اسالم و جمهوری 
اسالمی را شکست داده 
ایم، آینده ی انقالب مـا 
در صورتی تضـمـیـن 
خــواهــد شــد کــه 
عدالت و آزادی را 

 »حف  کنـیـم.
وی مـعـتـقـد 
ــر  ــت اگ اس
شاهراه آزادی 

سیطره می یابـد. از  »آزادی تغاف «فکر و اندیشه را ببندیم 
جـهـت «و  »خاستگاه«جمله مسائ  مناقشه انگیز سیاسی، 

مستضعفین در انقالب های الهی است. استـاد بـا وجـود »
اذعان به جهت گیری طبیعی مستضعفین به انقالبی گـری، 

از نظر قرآن خاستگاه انـقـالبـهـا، بـالضـروره «معتقد است:
سوره قصـص، غـلـط  5مستضعفین نیستند، متاسفانه از آیه 

استنباط شده است. این یک اص  کلی بدست نمی دهد، حال 
 »آنکه از آن اص  کلی استنباط کرده اند.

د دو وجه روشنفکری مطهری:  -ب ی ا ب ب ا ن ب ی در ا
کلید واژه را در نظر داشت. ابتدا این که استاد مطهری در تلـه 

روشنفکری به دام نیافتاد ودیگری این نکـتـه  »محظورات«
کــــه 
روی 

اسالم را آن «مخاطب بود:  »فطرت«سخن وی همیشه با 
طور که هست به مردم معرفی کنیم، نه چیزی به آن بیفزاییم 
و نه بکاهیم، به تعبیر دیگر اسالم را بدون آرایش و پیـرایـش 

انسان به سـوی “  فطرت حقیقت جوی” عرضه کنیم، آن گاه 
همین عرضه ی بی پـیـرایـه اسـالم »آن جذب خواهد شد.

مسـالـه «توسط استاد بود که وی پس از انتـشـار کـتـاب 
با لعن و طعن مذهبیون سنتی هـمـراه شـد. آن  »حجاب

جاییکه مطهری در مجموعه مباحث خود پیرامون حجـاب و 
عفاف دست به اثبات انحصاری چادر نـزد  

لزومی «و از فعالیت اجتماعی زنان دفاع کرد: 
ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شـود و پـرده 
نشین باشد؛ بلکه صرفا باید هر نـوع لـذت 
جنسی اختصاص داشته بـاشـد بـه 
محیط خانواده و کانون اجتماع پـاک و 
منزه باشد... بنابراین زن می تواند هر نـوع 
کار از کارهای اجتماعی را عهده دار 

یا در جای دیگر از حصار عادات  »شود.
و عرف های زائد این گونـه 

آنچه بـعـدهـا «می گوید:
حـــتـــی در مـــیـــان 
متشرعین،تحت تـثثـیـر 
عادات و عرف ها پـیـدا 
شد، مافوق توصیه های 
اخــالقــی اســالمــی 
مسلم است. پیغمبـر 
ــر  ــی ــرم و ام اک
المومنین و سـایـر 
ائمه اطهـار 
در محاورات 
خود نام همسرشان را می بـردنـد 
که خدیجه یا فاطمه یا ام حمیده چنـیـن و 
چنان کرد ولی امـروز 
اگر یک مـرجـع 

 »اه  بـیـت«تقلید نام همسر خود را بدون تعبیراتی از قبی  
و امثال این ها ببرد، کـاری  »خانواده«یا »والده فالنی«یا 

زشت تلقی می شود؛ در صورتی که رسول اکرم از همسـرش 
تعبیر می کند که نشان دهنده ی زیبایی و  »حمیرا«با کلمه

رن  پوست اوست. امروز یک مالی معروف و مورد تـوجـه 
عوام اگر همسرش سرتا پوشیده نباشد و بخواهد از جـلـوی 

مـطـهـری  »جمعی عبور کند؛ امری مستنکر تلقی می شود.
نبود، وی بـا وجـود  »غرب ستیز«بود که  »غرب شناسی«

بیان تفاوت های نظام اسالمی با نظام مسیحی یا سـکـوالر 
منصفانه به نقد آرای اندیشمندان غربی می پرداخت. مطهری 
اگر معنای انقالب را بیشتر به معنای تکام  فرد و جمع چـه 

در زمینه مادی چه معنوی تفسیر می کرد، مصادیق آن را نیز 
انقالب اسالمی ایران و انقالب کبیر فرانسه می دانسـت و 

 «نام می نـهـاد: »ارتجاع«روس ها را  2127انقالب اکتبر

روح آزادیخواهی و حریت در تمام دستورات اسالمی به چشم 
می خورد. در تاریخ اسالم با مظاهری روبه رو می شویم کـه 
گویی به قرن هفدهم و دوران انقالب کبیر فرانسه یا به قرن 

مطهری کـه  »بیستم دوران مکاتب آزادیخواهی متعلق است.
دورانی نیز به تدریس فلسفه هگ  می پـرداخـت در بـاب 

تعلیمات لیبرالیستی در مـتـن «لیبرالیسم نیز این گونه گفت:
باید به روشن بیـنـی و روشـن »تعالیم اسالمی وجود دارد.

فکری او ایمان آورد، روشن بینی که مرز می شناسد و فـی 
المث  در فضای احساسی پس از انقالب نه تنهـا در بـرابـر 

برای مبارزان مجاهدین خلق پیـش  »شهید«استفاده از لف  
از انقالب، مماشات نمی کند ب  استعمال این لف  را بـرای 

 نیز می داند چه رسد به حال آبراهام لینکن! »خیانت«آنان
د مبارزه مطهری با التقاط:  -ج ــ شهی ن  ولی ا مطهری 

التقاط گری پس از پیروزی انقالب بود. این استاد مظلوم بـه 
درستی راه مبارزه با امتزاج باط  چپ گرایی با اسالم اندیشی 
را ایجاد کرسی های تدریس مارکسیسم ماتریالیسـتـی مـی 

قـتـ   53دانست و اولین فردی بود که در ابتدای دهه ی 
مرحوم شمس آبادی را مرتبط با باند مهدی هاشمـی )بـرادر 
داماد آیت ا... منتظری( دانست پس از انقالب نیز با الـتـقـاط 
گری آشتی نکرد و همان طور که جمهوری دمـوکـراتـیـک 
اسالمی را مردود می دانست اسالم انقالبی را طرد می کـرد 
چه اولی سنت غربی بود، دومی را سنت شرقی می دانسـت. 
مطهری آن گاه شهید شد که در مناظره با آشوری )تئورسیـن 
گروهک فرقان( توانست او را شکست دهد و او در پاسخ بـه 

مطهری در خانه ای اشرافی در قـلـهـک «دوستانش گفت: 
   »زندگی می کند و معتقد است که ما اصالً فقیر نداریم!

خ  -د ری ا ت اد مطهری در طول  ست ساله ی انـقـالب  03ا
وارثان زیادی داشته است از اصالح طلبان که پـس از دوم 
خرداد، پیروزیشان را میثاقی دوباره با اندیشه مطهری دانستـه 
تا اصولگرایان که مطهری را مرد پنهان انقالب نام نهـادنـد. 
اما آیا اولی ها بر میثاقشان پای فشردند و دومی ها پنهان را 
پیدا کردند؟امروز می توان بخشی از آراء مطهری را نقد کـرد 
یا نپذیرفت اما نمی توان او را انکار کرد. امروز بایـد کـتـاب 
های مطهری در دانشگاه ها نه بازخوانی )که اصال خـوانـده 
نشده( ب  باید خوانده شود. مطهری امروز درمان دردهـاسـت 
چه اگر اصولگرایان را آفت اخباریگری از نـوع نـقـ  غـیـر 
معصوم زده، اصالح طلبان را اجتهاد غیر اصولی فریفته. دعـا 

 کنیم مطهری دوباره شهید راه مبارزه با التقاط نشود. 
 

 نگاهی  بر ضرورت تدوین الگوی سياست خارجی
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 1331  –  1323کشی دور گروهـی فـص   زمانی که قرعه

لی  قهرمانان اعالم شد و بر اسـاس آن اینـتر، قهرمـان 
گروه شد؛ ایـن  ایتالیا با بارسلونا، قهرمان اسپانیا و اروپا هم

گروه را گروه مرگ نامیدند. اینتر از گـروه خـود بـا یـک 
شکست آن هم در نیوکمپ به دور بعد راه یافت. بازیکنان 

کـشی  کردند بدشانسی آنها تنها در قرعه اینتر که تصور می
عنوان  مرحله گروهی بوده است، با شنیدن نام چلـسی بـه

حریف مرحله یک هشتم خود شوکه شدند. اما ایـن آقـای 
خاص بود که به تجربه حضور دو سـال و انـدی خـود در 
استن فورد بریج ایمان داشت و موفق شـد چلـسی را بـا 
هدایت کارلتو استاد مسلم لی  قهرمانان در هر دو بـازی 
شکست دهد. خاویر زانـتی و یـارانش بـا حـذف چلـسی 
احساس کردند دیگر راه آسانی تا فینال در پیش دارند امـا 
قرعه باز هم با تیم خاص فوتبال ایتالیا ناسازگار بود. آنهـا 
باید ابتدا نماینده روسیه که سویا را حـذف کـرده بـود، از 

داشـتند تـا بعـد از آن در مقابـ  سـربازان  پیش رو برمی
کاتاالن قرار گیرند. رسیدن دوباره اینتر بـه بارسـلونا ایـن 
اندیشه را که اینتر باید کار بزرگ خـود را کامـ  کنـد در 
جوزپه مه آتسا ایجاد کرده اینتر باز هم کابوس باسـلونا و 
گواردیوال باقی ماند. همگان انتظار دیـدار اینـتر در برابـر 

کشیدند. با شروع بازی رفـت، گواردیـوال و  بارسلونا را می
مورینیو گرفتار  یارانش در تارهای تاکتیک هوشمندانه خوزه

شدند و فهمیدند شب سختی را پیش رو دارند. درخـشش 
ی اینتر باعث شد، گواردیوال سخت ترین باخـت  العاده فوق

اش را تجربـه کنـد. بـازی برگـشت در  گری دوران مربی
تریـن  جهنم نیوکمپ، جایی که بارسـلونا در آن خطرناک

تیم دنیاسـت. آغـاز بـازی و گذشـت چنـد دقیقـه از آن 
کند که پپ باید باز هـم درسـی جدیـد را از  مشخص می

مربی سابقش بیاموزد و آن این است کـه همیـشه، حملـه 

شود و مورینیو این بار بارسلونا را  کردند باعث پیروزی نمی
با گواردیوال، مسی، ژاوی، پویول و همه سـتارگانش مـات 

 کرد. 
ای  اکنون مرد خاص فوتبال دنیا با تیم خاصش که با قرعه

اند و انتظـار  خاص گام به مرحله فینال جام خاص گذاشته
کشند، تـا بـه آنهـا  گال هلندی و تیمش را می لوئیس ون

درسی جدید را بیاموزند. اینتر و مورینیو امـروز مغرورتـر از 
اندیشند. اینتر  جام به فینال می 0گذشته با سودای گرفتن 

را در اختیار دارد، اینـتر در فینـال حذفـی  Aصدر سری 
ایتالیا حضور دارد و اینتر با قربانی کردن چلسی و بارسلونا 

تریـن  شانس اول قهرمانی در اروپا است. اینتر امـروز آماده
های جهان را در هـر پـستی در  تیم دنیاست. آنها بهترین

 1بـر  1اختیار دارند و در نبرد پست به پـست بـا بـایرن 
پیروزند و روی نیمکت هم مورینیو با حرکـات و تفکـرات 

رسد. بایرن  تر به نظر می خود بسیار از فن خالخ پخته، پخته
ای نه چندان مشک  در مرحله گروهی و بعد از آن  با قرعه

در مراح  حـذفی و مـصدومیت رونـی در بـازی مقابـ  
هـا  منچستر انگار باز بـا همـان شـانس همیـشگی آلمان

شناسـد.  فینالیست شده است! اما فینال دیگر شـانس نمی
تیم باید قوی باشد که پیروز شود و بـدون شـک اکنـون 

 ترین تیم دنیاست.  اینتر تیم
اینتر با کارنامه تنها یک شکـست در هـشت بـازی اخیـر 

اش به مراتب از بایرن که بـه لطـف گـ  افـساید  اروپایی
کلوزه و گ  دقیقه نود روبن در مقاب  فیورنتینا گام به این 
مرحله گذاشته است شانس بیشتری بـرای قهرمـانی دارد. 
بایرن در این بازی ریـیری سـتاره فرانـسوی خـود را در 
اختیار ندارد و اصال دیگر بازی رفتی در آریانس آرنا نـدارد 
که با برد در خانه و به لطف گ  زده در خانه حریف صعود 
کند. بایرن فن خال دو عملکرد کامال متفاوت در خانـه و 
بیرون خانه داشت. بازی رفت در خانه با پیروزی و بـازی 
برگشت با شکست و صعود به کمـک گـ  زده در خانـه 

بازی پـیروز شـده و تنهـا  6بازی از  5حریف. اما اینتر در 
شکستش در کمـپ نـو بـوده اسـت. همـان جـایی کـه 

ها در آنجا چندین گ  از بارسلونا دریافت کردنـد.  مونیخی
دهد  عملکرد ضعیف بایرن در خارج از خانه این نوید را می

اند، ولی فینال یک  که آنها برای برد به آریانس آرنا وابسته
بازی است و آن هم نه در آلمان بلکه در مادرید و برنـاب 

 ترساند. گال را می ئو و این ون
ها در این جام تنها یک تیم بزرگ و درجه یک را  مونیخی

اند در حالی که اینتر نـشان داده  آن هم در یک بازی برده
که بزرگترین، بزرگ خودش اسـت. آنهـا هـم چلـسی را 

 اند. اند و هم به بارسلونا درس باختن آموخته برده
شاید اگر افول ناگهانی یوونتوس در میانه فص  نبود بایرن 
در این مرحله حاضر نبود. یوونتوس در زمان بازی با بایرن 
چند هفته نبرده بود. منچستر با حضور رونی در دو نیمه از 

های رفت و برگشت کامال بـایرن را بـرده بـود امـا  بازی
مصدومیت به موقع او باعث شد منچستر نه تنها در برابـر 
بایرن یک بازنده باشد بلکه صدر لی  برتر را نیز از دست 

ها به فینال رسید  ای تیم گال به کمک افول دوره بدهد. ون
نوسـان را  هـای بی اما تیم آقای خاص نوسان ندارد و تیم
کنـد. آنهـا از ابتـدای  برده است و این تیم او را خاص می

فص  تا امروز به جز دو هفته همـواره صدرنـشین ایتالیـا 
اند و این خود مدرکی است بر اینکه تیم خاص ایتالیـا  بوده

 افول ندارد.
گال باید خود را آماده کند که در نبود ستاره فرانـسوی  ون

خود در مقاب  تیم اینتر که اکنون در اوج قدرت خود قـرار 
دارد شکست بخورد و درسی را از شاگرد سابقش بیـاموزد 
که استاد به او آموزش نداده و آن روحیه بردن و میـ  بـه 
پیروزی است و در هر زمان و چه در خانه و چه بـیرون از 

 خانه.
اکنون باید نشست و انتظار یک خرداد و سانتیاگوبرنابئو به 
 برند! سر میاو را کشید تا ببینیم مورینیو و یارانش جام را چگونه باالی 

 (78سید محمد رضوی)مهندسی کامپیوتر 
زمانی که بایرن مونیخ با شکست منچستر یونایتد به نـیـمـه 
نهایی رسید همه فکر می کردند بایرن کار سخت تـری را  
در پیش رو دارد.بازی در مقاب  لیون، شگفتی ساز ادوار اخیر 
جام باشگاهها که این بار رئال مادرید را بـا نسـ  جـدیـد 

کهکشانی هایش از دور رقابت ها خارج کرده بود. اما بایـرن 
همانند آنچه که در بازی با منچستر نشان داده بود، لیون را 

بازی، مقتدرانه چهار بر صفر در هم کوبـیـد.در  1در مجموع 
را نبـایـد نـادیـده »  لوئیز فن خال هلندی« این میان نقش

گرفت.کسی که با تفکر و زیرکی هلنـدی خـود تـوانسـت 

فرگوسنی را مات کند که برای هر بازی برنامه جدید و فکـر 
و اندیشه ی تازه ای دارد.قطعاً فن خال در مقـابـ  مـربـی 
جوان لیون کار ساده تری در پیش داشت که نتیجـه بـازی 
گواهی بر این مدعاست. اما به فینال بپردازیم؛جایی که آقای 
نه چندان خاص با تیم نه چندان خاصترش در مقاب  بایـرن 
قرار گرفته.حاال چرا نه چندان خاص!؟به نظر خیلی ها انجام 
حرکات خوزه مورینیو و تفکرات غیر فنی  نه چندان سالمش 
باعث این شده که لقب آقای خاص را به او بدهند. حـرکـت 
بی ادبانه مورینیو بعد از اتمام  بازی برگشت اینتر و بارسلونـا 
مهر تاییدی بر تفکرات غیر فنی این مربی است.در واقع وی 
از لحاظ  فنی و تفکرات بازی خاصیتی نـدارد کـه خـاص 
بنامندش.اگر نگاهی به کارنامه ی شـش سـال گـذشـتـه 
مورینیو بیندازیم در می یابیم که این مربی با حضور در لی  
های سه کشور مختلف اروپایی پنج بار مقام قهرمانی را از 
آن خود کرده اما در طول این مدت تنها یک بار آن هم بـا 
پورتوی پرتقال قهرمان اروپا شده است که آن هم به عقیـده 

 خیلی ها با شانس باالیی به وقوع پیوست.
مورینیو در چلسی نیز با آن همه بازیکن بزرگ  و مـخـارج 
هنگفتی که بر آبرامووی ، مالک ثروتمند چلسی تحمی  کرد 
هم نتوانست موفقیتی در جام قهرمانان اروپا به دسـت آورد 
که حتی مراتب ناامیدی و دلسردی آبرامووی  را از بـاشـگـاه 

 داری نیز فراهم کرد.
در بازی نیمه نهایی هم مقاب  بارسلونا به اعتقاد بسیاری اگر 
خستگی بازیکنان بارسلونا )آمارها نشان می دهد میانـگـیـن 
مسافت دویده شده کاتاالن ها دو و نیم کیلومتر کمتر از حد 

معمول بوده است( و بازی ضد فوتبال تیم آقای خاص نبـود 
همچون سال های گذشته ناکام از کسب جام، آسـمـان و 

 ریسمان را به هم می بافت!
انتقاد وارده دیگر بر مورینیو این مساله است کـه وی بـه 
بازیکنان با قدرت بدنی باال بیش از کسانی که قدرت تفکـر 
باالتری دارند بها می دهد.)اشاره به جابجـایـی اتـوئـو بـا  
زالتان ابراهیمووی . ابراهیمووی  دارای ضـریـب هـوشـی 

،اما قدرت دوندگی اتـوئـو بـه 215است و ساموئ  اتوئو255
مراتب باالتر از ابراهیمووی  است.( به اعتقاد کـارشـنـاسـان 
ضریب هوشی باالتر یک بازیکن به او کمک می کند تا در 
شرایط سخت بهترین تصمیم را بگیرد. چیزی که گویا برای 

 مورینیو محلی از اعراب ندارد.
اما در سوی دیگر فن خال با اخالق و تفکرات حـرفـه ای 
خود قرار دارد، تفکراتی هجومی به اضافه  صبر و حـوصـلـه 
فوتبال آلمانی که منجر به ظهور غول نوین فوتـبـال شـده 
است.فن خال که پیش از صعود اینتر به فـیـنـال، شـانـس 
قهرمانی بایرن را در صورت حضور اینتر در فینال بـیـشـتـر 

من فکر می کنم کـه «  دانسته بود پس از صعود اینتر گفت:
شانس ما از اینتر برای قهرمانی بیشتر است. مـن خـیـلـی 
دوست داشتم که مورینیو را در فینال ببینم و بـه آرزویـم 
رسیدم. من می دانم که چگونه جلوی چنین تیمی باید بازی 

بایرن که در روزهـای اخـیـر جـام  »کرد و قهرمان شد.
قهرمانی بوندس لیگا را نیز باالی سر برده در اول خرداد بـا 
روحیه ای باال به استقبال شاگردان آقای خـاص مـی رود. 
 همگان خواهند دید که آقای خاص چقدر بی خاصیت است.!

آتیشه تیم های فینالیست را در مقابل هم قرار دهیم. 2تن از هواداران  2در آستانه فینال جام باشگاه های اروپا بر آن شدیم تا نظرات   
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 ( 78جواد باقری )مدیریت   
 منتقد سینما   

چه خوش دست تقدیر بر ما پیشه گرفت تا بار دیگر کالم نابلد ما به 
سینمای حاتمی کیا گره و شاید سالی نگذشت که ابراهیم سینـمـای 

اریبـهـشـت  1ایران برای اولین بار در محفلی به یاد ماندنی درتاریخ 
قدم در دانشگاه فردوسی گذاشت تا لمحه ای با دانشجویان هـم  11

 صحبت شود 
البته ابتدا باید این مطلب را متذکر شد که حقیقتا کنکاش و تفحـص 
در مورد شخصیت حاتمی کیا نمی تواند در مورد یک فرد یـا یـک 
انگاره صورت بگیرد و حتی نمی شود که نام او تنها به یک سیـنـمـا 
گر مختوم گردد، بلکه حاتمی کیا یک جریان سینمایی اسـت کـه 
رویکرد جدید و نوینی را در عرصه فرهن  و هنر ملـی بـه وجـود 
آورد . اثرات او در هر برهه ای از تاریخ، رشته ها و طـنـاب هـایـی 
ناخودآگاه بر گردن مخاطبین می اندازد و تا جایی کـه بـه خـاطـر 
خواهی او منجر شود می کشاند . البته هی  گاه پرده ی عـریـض و 
طوی  سینما برای او آش دهان سوزی نبود که بشود بر رن  هایش 
اطمینان  کند و عمر خویش را از جوانی تا بدین حال وقف او کـنـد 
بلکه این پرده تنها سخنگوی رازها و ناگفته های حـاتـمـی کـیـا 

 محسوب می شود تا اندر محاق آن در امان بماند 
خط روایی داستان فیلم های ابراهیم بسان بـالـگـردی اسـت کـه 
روزگاری از مکان خودش تیک آف می کند و به پرواز در می آید و 
روزگاری به اوج می رسد و دیگر ایام در تالطم آن مسیـر، فـراز و 
فرودی نیز دارد. برج مراقبت او احساس و حالی اسـت کـه او را 

 محافظت می کند و فرمانده او محسوب می شود .
اوست که در اواخـر  »اال یا ایها الساقی«، »مهاجر«و  »دیده بان«

دهه شصت سروده می شود که از بطن و متن غزل هشـت سـالـه 
 پدید می آید.

اولین نقطه عطف زندگی هنری اش شمرده مـی  »از کرخه تا راین«
شود که یکی از آثار تراژیک دفاع مقدس که شعبه ای از سیـنـمـای 

 جن  است به شمار می آید .
اثر دیگر حاتمی کیا که همیشه شاه بیت این غزل ها تعبیر می شـود 

است. انگار برج مراقبت خم می ای به او نشان  »آژانس شیشه ای«
می دهد و ابراهیم همانند شاگرد پُر پیاله شکسته ای از آن مـی    
می نوشد. آژانس سیمای پس از جن  را به تصویر می کشد اما بـه 
گمان او دارد از جنگی دیگر صحبت می کند. جن  میان عـقـ  و 

 عشق، به جن  میان دیدن و شنیدن. 
البته این حکایت به ذهن متبادر می شود که چرا نام آژانس بر روی 
عنوان این فیلم که اکثریت لوکیشن را نیز در بر می گـیـرد و چـه 
همبستگی می تواند با سناریو داشته باشد؟ یک تغییـر آنسـت کـه 
آژانس همیشه محلی برای سفر از مبدأ به مقصدی را به خاطر آورد، 

اما این بار حاتمی کیا می خواهد از یک سفر متعالی سخن به میـان  
آورد که از همین آژانس مجوزش صادر می شود و جامـعـه در آن 

 سهیم است. 
حاتمی کیا که همیشه انتخاب سوژه هایش را آینه زمـان خـویـش 

اگر زمان را  از فـیـلـم «است و در تصدیق این فراز نیز می گوید: 
او از دورانی دیـالـوگ  »هایم بگیرند همین چیز از آن باقی نمی ماند

نویسی می کند که اجتماع کشور به سوی یک مادیگرایی و یـک 
شکاف طبقاتی بیش رفته است و از گذشته معنوی خودش فـاصـلـه 

 گرفته است. 
آژانس فنداسیون سازی تمامی شخصیت ها در اندیشه حاتمی کـیـا 

شمرده می شود که این کارکترها به مانند قطعه هـای یـک پـازل 
 جامعه شناختی آن بر هم را تشکی  می دهد. 

شخصیت عباس که نگاه آرمانی و متعـالـی ایـن قصـه اسـت و 
آنتاگرنیست داستان )قهرمان ( حاج کاظم نام داد که نماینده هویـت 
و جان فدایی وکی  مدانع عباس ها در ناآرامی و غربـت اجـتـمـاع 
احتساب می شود. سلحشور پرتاگرنیست ) ضد قهرمان ( داسـتـان 
یک کارکتر امنیتی را بازی می کند که مصالح  و امنیت کشور را  بر 

 رفتار و عقاید حاج کاظم ها مقدم می داند . 
و بقیه افراد به نوعی تیپ هایی هستند که در این لوکیشن کنش و 
واکنش هایی در برابر قهرمان و ضد قهرمان از خود نشان می دهنـد 
از جمله تیپ ها از گدای آس و پاس گرفته تا دانشجـو و رئـیـس 
آژانس که حاج کاظم از آنها با نام شاهد یاد می کند و تیپ دیگـری 
که در خانواده حاج کاظم نیز وجود دارد )سلمان، پسر حاج کاظم( که 
پدر را مورد نقد و اعتراض قرار می دهد، به مرور در  انتهای فـیـلـم 
نامه که می رسد و این نگاه تعدی  می شود و از صحبت هـای او  

 قانع می شود . 
خالی از لطف نیست که به گروهی خاص از جامعه بپردازیم، گـروه   

اصغر و دار و دسته اش که به همراه موتور سوارها به فعالیت هـای 
افراطی دست می زنند. کسانی که کاسه های هیجانشان داغـتـر از 
آش است یا یاوران صدیق عباس ها یا عناصری که اگر بـر آنـهـا 
دستور دهند نماز ظهر را به جای چهار رکعت،  چـهـارده رکـعـت 

 بخوانند یا رفیقان شفیق حاج کاظم ها؟
صحیح است بدانید که چندی پیش پرویز پرستویی ایـن گـروه را 
تعبیر به افرادی همچون مسعود ده نمکی کرد که هنوز عباس ها از 

 دود موتورهایشان احساس خفگی می کنند. 
تصاویر پازل ها در آن ایام سر جای خودش قرار گرفت که در ادامـه 
این روند، من به قصه های بعدی هر کدام از قطـعـات دگـردیسـی 
بسیط و عمیقی در مورد هر یک از آنان اتفاق افتاد که تصویر قبلـی 

 را کامالً امحا می کند . 
کاراکتری مانند حاج کاظم، نماد انسانهای ارزشی معرفی می شـود. 

مبدل به یک انسان مادی  می شود که به  »به نام پدر«در قصه ی 

گذشته خودش پشت می کند و از معادن  تقدس گرایی و آرمانی بـه 
معادن تقدس زدایی، مالی و مادی متمای  می شود و حـاضـر مـی 
شود سرمایه ی یک شرکت را به نام  خودش ثبت کند. البـتـه درام 
اصلی این سناریو کشمکشی بین نس  دوم و نس  سـوم پـس از 

 انقالب است . 
نس  سومی که بعد از گذشت سال ها غرامت های تحمی  شـده از 
نس  دوم را متحم  می شود. جن  آن نس  را ادامه می دهد. گـر 
چه که سوژه این فیلم بسیار بدی  و بدیهی است اما مقداری دور از 

 ذهن به نظر می رسد و آسانی تصورش کمی سخت است . 
در امتداد تغییر شخصیت های قصه ی آژانس دگردیسی در مـورد 

ساله فیلم به رن  ارغوان مـی  5کارکتری است که منجر به توقیف 
 شود. 

همانطور که پیش تر عنوان شد سلحشور آژانس، کارکتری بود کـه 
مصالح  ملی را مقدم بر حقوق حاج کاظم می دانست اما شخصـیـت 
پردازی، مامور امنیتی به رن  ارغوان چهره ای دیگر از او به نمایش 
می گذارد که او دیگر مجذوب و معطوف یک بحران عاطفی شـده 
است و این مسئله عاطفی و احساسی را مقدم بر امنیت ملی می داند 
و او را در مسلخگاه عاشقی می کشاند و به قول استاد و مـحـمـد 

به رن  ارغوان، بزنگاه عاشقانه حاتمی کیاست که جـای «رحمانیان:
   »بحث بر آن بسیار است

از دیروز سخن کمی به درازا کشید حال جای آن دارد که  پـایـان 
نوشته را به امشب سینمای حاتمی کیا متص  کنیم برسد. اینکه این 
دلشوره هست که چرا حاج کاظم ها رن   رخسارشان پیدا نیـسـت. 

 آیا آنان جزئی از اجتماع احصا می شوند؟ 
گر چه در دهه آژانس فضایی ایجاد شد تا یک مسامحه فـکـری و 
یک فاصله میان افراد مسئول و زخم چشیدگان دفاع اتفاق نیفتد امـا 
دهه هشتاد  اوضاع نابسامان تر شد و آن مصادره ارزش ها تـوسـط 
اشخاصی بود که فرسن  ها از این مختصات فاصله دارنـد... یـک 

 تحریف خطرناک در نوای ارزش های دفاع مقدس .  

 ( 78رضا امیرزاده)اقتصاد 
 فعال سیاسی اصالح طلب 

سال های پس از جن  و سال های آغازین دهه ی هفـتـاد، آغـاز 
دوره ای جدید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
انقالب اسالمی ایران به حساب می آمد. گذار از بحران بـزرگ و 

زمـیـنـه را  63دشوار جن  تحمیلی و سال های سخت دهه ی 
فراهم می کرد تا انقالب اسالمی در دهه ی دوم خـود روزهـایـی 
نسبتا آرام و باثبات را تجربه کند. آرامش و ثباتی که پس از سال ها 
بر کشور حاکم شده بود، فرصت مغتنمی جهت تمـرکـز دولـت و 
حاکمیت بر سازندگی و توجه به صنعت و اقتصاد کشور دست مـی 
داد، اما آن چه در این سال ها رخ داد و تحوالتی که صورت گرفـت 
موجب غفلت دولت و حاکمیت از آثار و ابعاد اجتماعی این تحوالت 
شد. یکی از رخدادهای مهم و اثرگذار این دوره، غفلـت دولـت و 
مسئولین و به تبع آن الیه های مختلف جامعه از نسلی بود کـه در 
دهه ی قب  و در روزهای سخت و بحرانی جن  تحمیلی در کانون 
توجه و حمایت قرار داشتند. افرادی که تا چندی قب  سخن رشادت 
ها و دالوری ها و حماسه هایشان نق  تمامی محاف  بود، حال کم 
کم به دست فراموشی سپرده می شدند. بی توجهی و عدم حمایـت 
های مادی و معنوی دولت وقت نیز در بسیاری موارد موجـب بـی 
اعتمادی و گالیه مندی این قشر از جامعه ی ایـران شـده بـود. 
قشری که اغلب آن ها را نس  دومی های انقالب اسالمی تشکیـ  
می دادند. فاصله گرفتن نس  سوم از نس  گذشته نیز بـی شـک 
محصول همین غفلت و بی توجهی است. عدم حمایت مسئولین، به 
فراموشی سپرده شدن تدریجی نس  جن  و شکاف بین نسلی پس 
از مدتی به مهم ترین مسائ  و معضالت اجتماعی ایران بدل شدند. 
به گونه ای که در اغلب آثار هنری این دوره اعم از کتاب ها، فیلـم 
های سینمایی، سریال ها و برنامه های تلویزیونی و حتی نقاشی ها 
و دیگر آثار هنری، بیان این دغدغه ها از سوی جامعه ی فرهنگـی 

 و هنری کشور کامال مشهود و محسوس است. 
نیز فریاد جامعه ی ایران در ایـن دوره اسـت  »آژانس شیشه ای«

نسبت به مسائ  و معضالتی که پیش از آن ذکـر آن رفـت. بـه 
منظور نگاهی جامع و کام  به ابعاد مختلف فیلم مانـدگـار و بـه 

الزم است ابتدا نگاهی گذرا داشـتـه  »آژانس شیشه ای«یادماندنی 
 باشیم بر شمای  و سبک فیلم سازی ابراهیم حاتمی کیا.

حاتمی کیا فیلم سازی است که قریب به اتفاق اهالی سینما و حتـی 
مخاطبان غیرحرفه ای سینما، وی را سینماگر دفاع مـقـدس مـی 
دانند. بی شک برای کارگردانی که کار خود را در سینما با فـیـلـم  

مـهـاجـر)«و  »( 2067دیده بان)«، »( 2061هویت)«هایی چون 
 «،»از کرخه تا راین«آغاز کرده و خالق آثاری است چون  »(2061

یـدک کشـیـدن  »به نام پدر«و  »موج مرده«، »آژانس شیشه ای
عنوان سینماگر دفاع مقدس دور از ذهن نمی نماید. امـا سـیـری 
تاریخی و دوره ای در آثار حاتمی کیا نشان می دهد که این عنوان، 
تمام سینمای حاتمی کیا نیست. حاتمی کیا در تمامی آثار خود کـه 
در ژانر دفاع مقدس ساخته شده به بیان مسائ  و دغـدغـه هـای 
اجتماعی دوره های مختلف جامعه ی ایران پرداختـه اسـت و در 
تمامی دوره ها همگام با جامعه ی ایران پیش رفته است. در واقـع 

حاتمی کیا پیش از آن که سینماگر دفاع مقدس باشد یک سینماگـر 
سینمای اجتماعی است. مروری بر آثار وی مفهوم روشن تـری از 
این بیان به دست می دهد. حاتمی کیا در آژانس شیشه ای پس از 

را بـه گـونـه ای  »مهاجر«سال بار دیگر پیام فیلم  7قریب به 
متفاوت و بر اساس دغدغه ها و معضالت جامعه ی ایـران در آن 
دوره، بیان می کند. در حقیقت آژانس شیشه ای تصویـر دیـگـری 

 »به داد ما برسید، عده ای از ما دارند گم می شـونـد«است از پیام 
که متناسب با زمانه ی خود است. نگاهی به شخصیت های آژانـس 
شیشه ای و تغییر آن ها در طول زمان در آثار حاتمی کیا درک سیر 
تکاملی آثار وی را ساده تر می نماید. به عنوان مثال حاج کـاظـم 
آژانس شیشه ای)پرویز پرستویی(، شخصیتی است که تقـریـبـا در 
تمام آثار حاتمی کیا حضور دارد و در هر دوره به حسب مقتضـیـات 
زمان  خود عم  می کند و آن چه این مقتضیات را تعیین می کند، 
مسائ  و معضالت و در یک کالم فریادهای جامعه ی ایران در هـر 
دوره هستند. حاج کاظم آژانس شیشه ای از سال های جن  فاصله 
ی زیادی نگرفته است و هنوز جن  را پایان یافته نمـی دانـد. او 
هنوز اسلحه دست می گیرد و هم چنان خود را در میدان جن  می 
بیند. کشمکش های میان او و نس  جدید و جامعه ای که خواهـان 
تحول و حرکت به سمت آینده و فراموش کردن گذشته است، هنوز 

مـن «او را دچار شک و تردید نمی کند. او با قاطعیت بیان می کند 
به وظیفه و تکلیف خود عم  کردم و دیگران نیز به وظـیـفـه ی 

و به آن چه انجام می دهد قاطعانه ایمان دارد و ذره ای  »خودشان
شک در دل راه نمی دهد. اما با گذشت زمان و بیشتر شدن فاصلـه 
از روزهای جن ، حاج کاظم نیز پابه پای جامعه همراه می شود تـا 

می رسد. اکنـون دیـگـر او  »( 2071موج مرده )«به سردار راشد 
همانند گذشته قاطعانه حرف نمی زند و در بسیـاری مـوارد دچـار 
کشمکش های درونی می شود. او نیز همراه با جامعـه از جـنـ  
فاصله گرفته و به ثبات و آرامش بیشتری دست یافته است. اما ایـن 
سیر تکاملی به همین جا نیز ختم نمی شود.  با ادامه ی این سـیـر 

می رسد. در واقـع  »به رن  ارغوان«حاج کاظم به فیلم متفاوت 
حاتمی کیا پس از آن که حاج کاظم را در موج مرده به مسلخ مـی 
برد، شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، بار دیگر وی را نـاچـار مـی 
سازد که حاج کاظم را در بازی های خود وارد کند. این بـار حـاج 

است و پس از آن نـیـز  »به رن  ارغوان«در  1کاظم همان شهاب
نوع دیگری از دغدغه های حاتمی کیا با احـیـای  »به نام پدر«در 

حاج کاظم بیان می شود. حاج کاظم آژانس شیـشـه ای پـس از 
( می رسـد. حـال 2010)   »به نام پدر«سال به  7گذشت قریب به 

سخن بخشی از جامعه ی ایران را بـا  76حاج کاظمی که در سال 
اسلحه فریاد می کشید این بار به میدان سابق خود می آید و هـم 
صدا با جامعه ی ایران فریاد ضد جن  سر می دهد. این سیـر بـه 
گفته ی خود ابراهیم حاتمی کیا یک سیر تکاملی است و نـه یـک 
سیر تعارضی. شاید به نوعی بتوان به نام پدر را پایان سبک متداول 
فیلم سازی حاتمی کیا و در واقع پایان حاج کاظم دانست. بنابرایـن 
حاج کاظم در آثار حاتمی کیا به پایان رسیده و دیگر نـمـی تـوان 

 انتظار احیای حاج کاظم را از حاتمی کیا داشت.
دیگر شخصیت اصلی داستان آژانس شیشه ای عـبـاس )حـبـیـب 

رضایی( است که این شخصیت نیز تقریبا در تمامی آثار حاتمی کیـا 
حضور دارد. اما بر خالف حاج کاظم، عباس یک شخصیت همیشـه 
با ثبات و یکسان در آثار حاتمی کیا است. عبـاس هـمـواره یـک 
قربانی است. این موضوع در آژانس شیشه ای صراحتا بـیـان مـی 

شما «شود. آن جا که همسر عباس خطاب به حاج کاظم می گوید: 
می گی تکلیفه. اونا هم که همینو می گن. پس کدوم یکی درسـت 

در  »می گین؟ من که می دونم این وسط گوشت قربونی عباسـه.
حقیقت عباس نماد مظلومیت نس  دوم است. شخصیت عباس هـا 

در  13در طول زمان چندان دچار تغییر نمی شود. عباس دهه ی 
، دختر بی گناهی است )گلشیفته فراهانی( که قربانـی »به نام پدر«

جنگی می شود که هی  گاه آن را حس نکرده و هی  سهمی در آن 
نداشته است. به واقع این بار دختری بی گناه نماد مظلومیت نسـ  

در ایـن  13و دهه ی  73سوم می شود. تنها تفاوت عباس دهه ی 
قربانی شدن را با گرمی پذیراست، امـا  73است که عباس دهه ی 

این قربانی شدن را ناله می کند و فریاد می زنـد  13عباس دهه ی 
و این تفاوتی است که همواره در آثار حاتمی کیا میان نس  دوم و 
نس  سوم مشهود بوده است. عباس آثار حاتمی کیا برخالف حـاج 
کاظم می تواند همواره در آثار وی حضور داشته باشد و در سیر آثـار 
حاتمی کیا باز هم نقش یک قربانی را داشته باشد. شاید اگر عبـاس 

آوریم، او این بار نه یک قـربـانـی  11آژانس شیشه ای را به سال 
جن  که قربانی منازعات سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامـعـه ی 

 امروز باشد.
اما شخصیت دیگری نیز در آژانس شیشه ای حضور دارد که بسیـار 
فراتر از یک شخصیت است و در واقع نماد یک طیف، یک تفکر و 

)رضا کیانیان( کاراکتری اسـت  »سلحشور«حتی یک جامعه است. 
آژانـس «که شاید به گونه ای تمام جنجال ها و سـروصـداهـای 

در آن مقطع، به شخصیت و دیالوگ های او مربوط می  »شیشه ای
شد. سلحشور خالصه یا شاید زبان تمام شخصیت هایی است کـه 

اند. در واقع سلـحـشـور بـا دو عـبـارت   در آژانس محبوس شده
ببخشید شما از اونایی نیستید که بعد از جن  فکر کردن بـقـیـه «

چند تـا «و  »خوردن و بردن، حاال اومدین حقتونو از مردم بگیرین؟
جوون واسه آسایش و آرامش این مملکت خونشونو دادن؟... اونوقت 
این آقا که خودیه، شب عید اسلحه می گیره رو سر مـردم. جـرم 

که خطاب به حاج کاظم بیان می کنـد،  »خودی ها که سنگین تره.
تمام حرف های ناگفته ی یک نس  که از ابتدای فیلم بـه شـکـ  
های مختلف توسط گروگان های آژانس بیان شده بود را خالـصـه 
می کند. سلحشور گاهی با جمله هایی همانند جمله هـای فـوق، 

دهـه ات «نماینده ی عامه ی مردم می شود، گاهی با جمله ی 
گذشته مربی... یک دهه هر کار خواستی کردی... هیچی نگفتیـم... 
دهه ی ما دهه ی ثباته، دهه ی امنیته ... این پسر تو کی باید بتونه 

نماد نس  سومی می شود که فاصلـه  »برای آیندش تصمیم بگیره؟
و اختالفات بسیار زیادی با نس  دوم دارد و نمونه ی آن در فـیـلـم 

می دونـی «پسر حاج کاظم است. گاهی نیز با جمله ی  »سلمان«
اآلن رو آنتنی؟ می دونی بی بی سی و سی ان ان دارن نشونت می 
  »دن؟... مسئله ی تو تبدی  شده به مسئله ی امـنـیـت مـلـی...

نماینده ی حاکمیت و مسئولینی می شود که خود در بسـیـاری از 
موارد دچار قصور شده اند. بنابراین سلحشور تمام آن چیزی اسـت 
که فیلم قصد دارد از زبان جامعه ی ایران بیان کند، با این وصـف، 
سلحشور در تمام فیلم های حاتمی کیا حضور دارد اما شاید نه بـه 
صورت یک شخصیت، بلکه در چندین کاراکتر مختلف و مکمـ  و 

فریاد جامـعـه ی  »سلحشور«یا حتی به صورت مفهومی و پیامی. 
 ایران در هر دوره است.

بنابراین حاتمی کیا همواره در آثار خود یک سیر تکاملی را با حفـ  
جان مایه ی اجتماعی آثار خود طی کرده است که می تـوان ایـن 
سیر را از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد. حـاتـمـی کـیـا 
همواره در آثار خود به بیان مشکالت و دغدغه های نسـ  جـوان 
پرداخته است ، به گونه ای که حتی در آژانس شیشه ای که تقریبـا 
هی  یک از شخصیت های اصلی داستان نس  سومی نبودنـد، امـا 
مشکالت اساسی نس  سوم، از جمله فاصله و اختالف زیاد با نسـ  
گذشته و عدم ثبات و آرامش و امنیت الزم برای تفکر و انـدیشـه 
پیرامون آینده، موضوع و محور اصلی فیلم است. اما در این زمیـنـه 
نیز سیر تکاملی و گام به گام حاتمی کیا همرا با جامعه در آثار وی 

آژانس شیشه ای در دهـه ی  »سلمان«کامال مشهود است. او از 
به رن  ارغوان در دهه ی هشتاد می رسد کـه  »ارغوان«هفتاد به 

پررن  شدن جوانان در آثار حاتمی کیا از مقایسه ی این آثـار بـا 
 یکدیگر کامال روشن می شود.

سیر تکاملی آثار حاتمی کیا را از بعد اجتماعی نیز می تـوان مـورد 
بررسی قرار داد. حاتمی کیا در آثار خود در دهه هـای شـصـت و 
هفتاد به بیان مسائ  و معضالت اجتماعی در قـالـب ژانـر دفـاع 
مقدس می پردازد، اما در دهه ی هشتاد با وسعت دغـدغـه هـا و 
معضالت اجتماعی جامعه ی ایران، حاتمی کیا نیـز پـا را فـراتـر 
گذاشته و به طور خاص وارد حوزه ی اجتماعی و حتی سیاسی مـی 

و  »بـه رنـ  ارغـوان«شود و در همین راستا فیلم هایی چون 
در این دهه ساخته می شوند که با آثار پیشین وی تفاوت  »دعوت«

 های اساسی دارند. 
سـال از  13بنابراین سیر تکاملی آثار حاتمی کیا پس از گذشـت 

جن  تحمیلی بیان گر آن است که هرگز بازگشت به عقبی در کـار 
وی حادث نخواهد شد و تجربه ی بی نظیر آژانس شیشه ای هرگز 

 بار دیگر تکرار نخواهد شد.

ضوع موورد جودل مو دوئل گاه شماره پیش بازتاب های متفاوتی داشت که از جمله آن ها این سوال بود که چرا نویسندگان این بخش نظرات تقریبا یکسانی پیرامون

بستر الزم برای بحث میان افراد مختلف با گرایش های سیاسی متفاوت را ایجاد می کند اما خود را محق نمی دانود کوه   ”وقایع اتفاقیه”داشتند. در پاسخ باید گفت

است که از حودود  وریدیدگاه خاصی را به دوستان دیکته کند بنابراین چه بسا محل جدل به مکان وحدت نظر تبدیل شود! پیرامون دوئل این شماره ذکر این نکته ضر

شواهود ، هفته پیش سفارش نگارش مطلب به یکی از دوستان فعال اصولگرای حاضر در بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی داده شد که با وجود موافقت ایشوان 2

 بدقولی های مکرر و پاسکاری مطلب بین دوستان این عزیز بودیم که سرانجام نیز به نتیجه ختم نشد.
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دانشجویان گرامی!  نظرات، پیوشونوهوادات و 

انتقادات خود را جهت بهبود کیفیت نشوریوه از 

  90388382070طریق پیامک  بوا شومواره 

 منعکس کنید.

تحلیلی -دو هفته نامه خبری  

( 89177)شماره مجوز   

ن صاحب امتیاز:  شجویا ن دان زما سا

 جهاددانشگاهی مشهد 

ی مدیر مسئول سن کمال ح  :  

ستدبیر تحریریه د دو ن محم سی ح  :  

 )زیر نظر شورای سردبیری (

ی طراح لوگو:  ان رب د ق ا ست ا  

رطراح:  جب رن  

09375372989: پل ارتباطی  

http://vaghay89.blogfa.com 

 

 

 

 

 
 

 پيشرفت در جزیره کيش
بهره برداری از نخستین واحـد تـولـیـد 

های قلبی ـ عروقی با حضـور  بیوایمپلنت
رئیس جمهوری در جزیـره کـیـش. بـا 
احداث این کارخانه نمونه محصوالت این 
کارخانه یک دهم قیمت مشابه خـارجـی 

 عرضه می شود.

 عيادت 
مصطفی تاجزاده که چندی است توانسته با مرخصی از 
زندان در جوار دوستان خود باشد در هفـتـه گـذشـتـه 
دیسک کمر خود را عم  کرد. چند روز پـیـش سـیـد 

 محمد خاتمی به عیادت وی رفت

 دردسرهای خاص آقای خاص!
مورینیو مربی خاص و عجیب اینـتـرمـیـالن پـس از 
خوشحالی های عجیب و غریبش در انتهای بـازی بـا 
کاتاالنها با واکنش فیزیکی ویکتور والدس دروازه بـان 

 متعصب بارسلونا مواجه شد.

 دوباره مرسدس بنز
کمپانی مرسدس بنز هفته پیش از آخـریـن 

 مدل این کمپانی رونمایی کرد.

 ه.ه.د
 قلم بدست

 نشسته ام کنار دفتری که بارها

 میان خط به خط آن به وص  با خیال چشم جادویت رسیده ام  

 کنار دفتری که چشم تو 

 سرود عشق می سرود و من به سان یک دبیر    

 قلم بدست  

 می نوشتم آنچه می سرود 

 قلم بدست نشسته ام 

 آه   ولی دریغ؛   

 یک نگاه   دریغ؛

 رهبر انقالب: 
باید بسیار مراقب بود که اجرای 

ساز  ، زمینه11های اص   سیاست
شکن،  های قانون دان نفوذ قانون

نشود... افرادی با دور زدن 
ها را  قانون، برخی کارخانه

خرند و بعد هم با فروش  می
تجهیزات و زمین آن به 

رسند و سرانجام کارگران کارخانه  میلیاردها آالف و الوف می
 شوند؛ بنابراین، همه مسئوالن باید مراقب باشند. را بیکار می

 

: در آیت ا... جوادی آملی

کشور ما واردات علمی به دلی  
گرایی بیشتر از صادرات آن  غرب
 است.

حوزه مغز متفکر جهان تشیع 
است،اگر استقالل داشته باشیم 
صادرات علمی ما بیشتر از این 

  خواهد شد.
کنند هر انسان  ای فکر می عده

غربی فیلسوف است حال آنکه بسیاری از نظرات کانت که 
 بالند مردود است. ها تا این اندازه به او می غربی

 

آیت ا... هاشمی 

مایه تاسف  :رفسنجانی

است که عده زیادی از 
نیروهای جوان، الیق و 

تحصی  کرده آماده کارند ولی 
کار و شغلی برای آنان وجود 
ندارد. مردم و مسووالن باید با 
صبر، متانت و تدبیر صحیح یار 
و یاور انقالب و نظام اسالمی 

 باشند.

 

 

الفبای :  علی الریجانی

سوویوواسووت احووتوورام 

گذاشتون بوه نوظور 

ی  دیگران است. ــ س ک

که وارد فضای فـعـالـیـت 
شود باید به ایـن  سیاسی می

  مهم توجه کند.

 

مححح حححسحححن 

پیشرفت و : رضایی 

عدالت دولوتوی بوه 

نتیجوه نوخوواهود 

ه رسید ــ ا ب ــ ه تن ر  اگ .

سیاست بسنده کنیم و از 
اقتصاد، فرهن  و معنویت غاف  شویم، دچار عدم تعادل در 
زندگی جمعی و اداره کشور خواهیم شد1 به جوانـان کشـور 

کنم، دست از دامن روحانیت و والیـت فـقـیـه  توصیه می
نکشند، زیرا این دو ضامن آزادی و استـقـالل هسـتـنـد و 

انـد  همواره سدی در برابر دیکتاتوری و استعمار در ایران بوده
و اگر روزی این دو ضعیف شوند، آزادی و اسـتـقـالل هـم 

 ضعیف خواهد شد.

 

خواهیـم  ما میمشایی: 

در ساخت آینده دنـیـا و 
مدیریت آن مشـارکـت 
کنیم و حضوری مـثثـر 
داشته باشیم لذا راه آن 
این است که عظمـت و 
بزرگی تاریـخـی مـلـت 

 ایران را به دنیا معرفی کنیم.

 

 

 

 

 

حضور در نمایشگاه رضا کيانيان: 

کتاب وظیفه شرعی من است. 
ای   نمایشگاه کتاب اتفاق فرخنده

است که زمینه ساز گرایش مردم به 
مطالعه و و ارتقای فرهن  عمومی 

 جامعه می شود. 

 

مؤسسه فرهنگی پيام 

 آزادگان: 
، سنخیت »1های  اخراجی«

و تناسبی با فرهن  مقاومت 
آزادگان ندارد.آیا اگر فردی 

خواند،  از این گروه نماز نمی
رقصید، یا حتی  یا می

کرد، باید به  جاسوسی می
حساب ک  آزادگان گذاشته شود؟ آیا باید حماسه مهدی 
طهانیان اسیر سیزده ساله، قنبر علی بهارستانی اسیر یازده 
ساله و پدر پیرش، علیرضا احمدی اسیر یازده ساله و پدر 

های خود  بزرگوارش و... را فراموش کرد و سراغ ذهن ساخته
های  های فیلم اخراجی رفت؟ به یقین، آنچه در برخی صحنه
ارزشی بود بر متن  های بی دو به نمایش گذاشته شد، حاشیه

 پرمعنا و افتخارآمیز دوران اسارت آزادگان.

 

 م افظ شخصی اسامه بن الدن:
افتخارم این است که روزگاری محاف  
شیخ اسامه بن الدن بودم البته اکنون 

بلکه  »ابوجندل نیستم«دیگر 
فرزند و شوهر  5، پدر »ناصرالبحری«

دو زن هستم.من همواره دو گلوله را 
آماده شلیک داشتم که به محض 
دستگیری بن الدن بایستی به او شلیک 

گویم که به استفاده از این دو  کردم! و خدا را شکر می می
 گلوله مجبور نشدم.

 
 
 

به خاطر :  عبدالصمد مرفاوی

عدم وظیفه شناسی بازیکنانم مغلوب 
شدیم.بازیکنانم در دیدار مقاب  
الجزیره به وظایف خود عم  نکردند 
و به همین دلی  بازی را واگذار 

 کردیم.

 

 

 

 

  

 روایتی از پدر
اول اردیبهشت ماه  احسان شریعتـی بـرای 
دانشجویان و دوستداران دکـتـر در تـاالر 
فردوسی مجتمع دکتر علی شریعتی جـهـاد 

 دانشگاهی از علی شریعتی گفت 

 دعوای دسته جمعی!
اختالف میان نمایندگان مجلس اوکراین بر سر الیـحـه 
تمدید پایگاه دریایی روسیه در ساح  کریمه اوکراین بـه 
زد و خورد انجامید. مخالفان تصویب این طرح در حالـی 
که سخنگوی جناح موافق در جایگاه مـجـلـس حضـور 
داشت، اعتراض خود را با پرتاب تخم مرغ به سـوی او 
آغاز کردند و لحظاتی بعد این اعتراض ها بـا پـرتـاب 

نمایندگان،   نارنجک های دودزا و درگیری فیزیکی میان
 .صحن علنی مجلس را به میدان نزاع تبدی  کرد


