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تحلیلی وقایع اتفاقیه  -دو هفته نامه ی خبری 2  
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می خورد «  سینمای جنگ»ـ هر گاه به گوشمان نامی از 1

، ذهنمان پُر می شود از توپ و تفنگ و فشنگ و صحنه 
های خشونت بار و البد باید چنین باشد ! آخر آمده ایم یک 

آرام ! اما آیا «  عاشقانه»ببینیم نه یک «  جنگی»فیلم 
قضاوت به همین سادگی است؟ خشونت و فالکت و ... جزء 

 الینفک فیلم های جنگی است ؟ 
ـ جنگ : شاید ضد انسانی ترین مفهومی است که تا به 2

حال بشر به چشمش دیده و روایتش را شنیده است، اما آیا 
از این مفهوم ضد انسانی می شود فیلمی انسانی ساخت ؟ 
فیلمی مملؤ از عشق ، زیبایی و لحظه های ناب انسانی! آیا 
چنین مقوله هایی توان رخ نمایی در صحنه ی جنگ را دارد 

 ؟
ـ  یک سؤال فرعی : هر گاه فیلم هایی از نوع دفاع  3

مقدس را دیده ایم، واژگانی که گاهاً گوش خراش است در 
گوشمان طنین انداز می شود؛ لغاتی چون حاجی، سید و ... 

 آیا می شود از این کلیشه ها دست شست ؟
را ندیده اید و قصد دیدن فیلم «فرزند خاک »  ـ اگر فیلم  4

 را نخوانید  5را دارید بند 
، روایتی است از «  فرزند خاک »  ـ  داستان فیلم : فیلم  5

زنی که همسرش را در دفاع مقدس از دست داده است. 
پیکر مقدس همسر او توسط کردهای عراقی یافت می شود 
و به دلیل اینکه پیکرش سالم است در همانجا دفن می شود 
و مقبره ای برای او ساخته می شود. از سوی دیگر مردم 
اعتقاد دارند که او از اولیاء الهی است ) البته همسرش گویی 
چندان به این امر اعتقاد ندارد چرا که او را یک فرد معمولی 
می داند که در مغازه ی پدرش شاگردی می کرده است(، 
این زن که مینا نام دارد با آگاهی از این امر، با امید 
برگرداندن پیکر همسرش که سخت به او عشق می ورزد  
همراه پسرش، راهی کردستان می شود و در آنجا با افرادی 
از کردهای عراقی آشنا می شود که با گروههای تفحص 
ایرانی همکاری می کنند و پیکر شهدای ایرانی را در عراق 
پیدا می کنند و در عوضش پول دریافت می کند ) دیگر 
درآمدشان فروش مهماتی است که در مناطق جنگی یافت 
می کنند( یکی از این کردهای عراقی گوآناست، زنی حامله 
منتظر ازدواج با خواستگار دیرینه اش که چهارخواهر و دو 

 برادر دارد . 
گوآنا در قبال دریافت پول حاضر می شود که مینا را برای 
دیدن شوهرش ) که در ابتدا فیلم بینندگان گمان می کنند 
او زنده است و احتماالً از منافقین بوده است ( به کُردستان 

 عراق ببرد. 
گوانا برای این کار شرط می کند که او پسرش را همراه 
نیاورد و مینا به سختی این امر را می پذیرد . بعد از راهی 
شدن بدلیل نا امن بودن مرز ، گوآنا به مینا می گوید که از 
برگرداندن او منصرف شده است و مینا از شدت ناراحتی و 
ناچاری به او پرخاش می کند و اسلحه ای را به سمتش 
نشانه می گیرد که در این میان از میان وسایل مینا 
عکسهایی از او و همسرش به دست خواهر کوچک تر گوآنا 

می 
افتد و اوست که همسر شهید مینا را می شناسد ) چون در 

 هنگام دفن او حضور داشته(.
با روشن شدن این موضوع بدلیل اعتقاد کُردها به این شهید 
آنها هم راضی می شوند که مینا را با خود ببرند . این اعتقاد 
به حدی است که خواهر کوچک تر گوآنا نذر کرده است که 

 فرزند گوآنا را به زیارت این شهید ببرد . 
بقیه ی داستان روند آشنایی ماست با خانواده ی گوآنا؛ یکی 
از خواهرهایش مانند او شهیدان را پیدا می کند، خواهر 
دیگرش شیمیایی و در حال کور شدن است و خواهر 
کوچک تر در روند فیلم ارتباط عاطفی با مینا برقرار می کند 
و برادرش که همراه با خانواده اش ، روی مین رفته و زنش 

 را از دست داده و خودش نیز پاهایش را . 
در ادامه ی فیلم در راه یافتن همسر شهید مسائلی اتفاق می 
افتد که مهمترین آن هنگامیست که مینا و گوآنا و خانواده 
اش به دنبال پیکر یک شهید خلبان می گردند و خواهر 
کوچک تر با یافتن موشک آر پی جی و شادمانی کردن با 
آن، دچار سانحه می شود و شب در بستر خویش جان می 
سپرد و فردا گوآنا در حالیکه با مینا در پی یافتن پیکر شهید 
خلبان است وضح حمل می کند و در این حال مینا روی به 
آسمان می کند و به همسرش می گوید : خلوتتو بهم نمی 
زنم مصطفی ، فقط خودت بمونو خدای خودت فقط اینو 
سالم نگه دار و سپس صدای نوزادی در فضا می پیچد و 
گوآنا نیز بعد از ابراز خوشحالی از سالم بودن فرزندش از دنیا 
می رود و مینا روی به آسمان و نوزادی در بغل برمی گردد 
و فیلم با این جمله به اتمام می رسد : فرزند خاک تقدیم به 
چشمهای منتظر ) یک نکته : در این بند به بیان کلیات 
اکتفا کردیم و الّا این فیلم پر است از جزئیات و دیالوگهای 

 خوب (
ـ به نظر این کمترین اگر 6

مدتی است که فیلم خوب جنگی ندیده اید این فیلم را از 
دست ندهید . این فیلم معجونی است از زیبایی های بگر 
طبیب . لحظات ناب انسانی ، بازی های خوب . کارگردانی 
نسبتاً خوب و فیلم نامه ای که در سینمای ایران شاید در هر 

 سال تعدادش به انگشتان یک دست نرسد . 
سکانس در این فیلم بسیار عالی  2ـ سکانسهای برتر :  7

هنگامیکه هویت مینا آشکار می شود خواهر  -1است. 
کوچکتر گوآنا که در هنگام دفن مصطفی ) همسر شهید ( 
در آنجا بود رابطه ای صمیمی با او شکل می دهد در یکی 
ازاین سکانسها دختر که به زبان فارسی آشنائی ندارد و فقط 
کُردی بلند است با مینا هم کالم است و این در حالی است 

که این دو در طریق زبان کمترین فهم دانست به یکدیگر 
 دارند اما از راه دل، ارتباطشان بسیار قوی است . 

سکانس بعد هنگامییست که خانواده ی گوآنا به دنبال  -2
پیکر شهیدی که خلبان است و احتماالً ایرانیها پول خوبی 
بابت آن می دهند، آواز شادی سر داده اند و دَف می زنند و 
در طبیعتی بکر گذر می کند اما هنگامیکه می رسند و در 
ابتدا شهید را پیدا نمی کنند و بعد خواهر کوچک تر اثری از 
محل بالگرد خلبان پیدا می کند و باز فضای شادی اوج می 
گیرد و لحظه ای بعد همین دختر با مینا هم کالم می شود 
و الک پشتی را که یافته است به او می دهد و لحظه ای 
بعد صدای انفجار است که می شنویم و تکه های گوشت و 

 قطرات خون همین دختر را در هوا می بینیم . 
ـ یکی از مشکالت سینمای به اصطالح مذهبی ما که 8

سینمای دفاع مقدس از جزئی از آن است شعار زدگی است 
که شاید نمونه های به بلوغ رسیده ی آن در سینمای ایران 
کم نباشد اما این فیلم بسیار سعی کرده  که به این دام 

 نیفتد و تا حدی هم در این امر موفق بوده است. 
ـ نکته ای دیگری 9

که بیان آن الزم است این است که به نظر می رسد که 
سینمای دفاع مقدس ما کم کم دارد راه خویش را پیدا می 
کند و به فضای انسانی و رئال نزدیک می شود که اتوبوس 
شب ، گیالنه ، فرزند خاک  و میم مثل مادر در زمره 

 کارهای خوب در این عرصه اند . 
سؤاالتی مطرح کردم که به نظرم  2و  1ـ در نکته ی 11

این فیلم پاسخی روشن به آن سؤاالت است یعنی می شود 
فیلم جنگی ساخت که صدای موشک و خمپاره در آن نباشد 
و همچنین بسیار انسانی باشد ) در مورد نکته ی دوم اگر 
روزی فهرست شیندلر را و دیدید شاید جواب های روشن 

 تری دریافت کنید(
ـ وقتی از فیلم فرزند خاک سخن گفته می شود نمی 11

شود از مهتاب نصیر پور نگفت. او نقش گوآنا که زنی کُرد 
است با شلوار گشاد، لباسهای رنگارنگ محلی ، لهجه ی 
کردهای عراقی و با شکمی برآمده را بازی می کند و حقیقاً 
در ایفای این نقش درخشده است و به حق در جشنواره ی 
بیست و هشتم فیلم فجر برنده ی سیمرغ بلورین بهترین 

 بازیگر مکمل نقش زن  شد . 
ـ نقش پسر مینا در این فیلم زیادی است که 1ـ انتقادات 12

البته بازی بد بازیگر آن فیلم را هم در لحظات حضور او از 
شبنم مقدمی یا همان مینای فیلم  -2ریخت انداخته است . 

با اینکه بازیگر خوبی است اما در دیالوگ گویی انگار هنوز 
این فیلم دو کلیشه دارد که   –  3مهارت پیدا نکرده است . 

در هنگام  -1انگار قرار نیست در سینمای ایران ترک شود : 
فوت خواهر کوچک تر گوآنا که دختر بچه ی معصومی 

در هنگام وضع   –  2است فضای اتاق مملؤ از نور می شود 
حمل گوآنا دوربین آسمان را نشان می دهد و بعد بیننده با 
 شنیدن صدای کودکی آگاه از به دنیا آمدن نوزاد می شود . 

ـ پاکی خوشه ی زیست : با اینکه این فیلم حکایت گر 13
جنگ و مرگ است و تصاویر متعددی از پیکر شهیدان دارد 
) استخوان ، جمجمه ، ... ( اما حدیثش حدیث زندگی است 
که بهترین تأیید گر سخن ما زایش فرزند جدید و حیات نو 
بعد از فوت آن دختر و دیگری سکانسی که شب هنگام بعد 
از فوت خواهر کوچک تر گوآنا به دنبال یافتن پیکر شهیدی 
می رود و در مجادله با برادرش که مانع رفتن اوست می 
گوید : او که رفت اما من و خواهرانم هنوز زنده ایم و 

 دیگری فضای روح انگیز و با طراوت فیلم ا ست.
ـ  یک مُژده : محمد علی باشه آهنگر کارگردانی است 14

که با فرزند خاک که دومین فیلمش است توانست سه 
سیمرغ بلورین بگیرد. اثر بعدی او بیدادی رؤیاها با بازی 
ماندگار هنگامه قاضیانی است که باز هم به جنگ و توابع 

 آن می پردازد . 
فیلمی با داستانی عالی و پُر کشش و تعلیق که هر چند در 
جشنواره ی فجر مورد توجه قرار نگرفت اما به شما پیشنهاد 

 می کنم منتظر اکران عمومی آن باشید . 
 ـ شناسنامه فیلم: 15

نام فیلم: فرزند خاک/ کارگردان: محمد علی باشه آهنگر/ 
بازیگران: مهتاب نصیر پور، شبنم مقدمی، قاسم زارع/ سال 

 به شبکه ی ویدئوی خانگی« فرزند خاک» به بهانه ورود فیلم  

اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت فردوسی 25به مناسبت   

 (68مهدی نعیمیان راد )ادبیات فارسی
از فردوسی نوشتن مثل نقاشی کردن اقیانوس است هنگامی 
که درست در وسط آن قرار گرفته ای؛ لیکن به همان اندازه 
که سخت است شیرین هم هست، چرا که نـوشـتـن از او 
غرور تاریخی انسان را زنده می کند، غروری بـه بـلـنـدای 

 کاخی که از نظم پی افکند.
درست در روزگاری که تازیان می پنداشتند گـرد و غـبـار 
شمشیرها و شالق هایشان توانسته آسمان شکوه ایـران را 
بپوشاند، فردوسی همان خورشید عظمت ایرانی بود کـه از 
شرق طلوع کرد و گرد و غبارها را فرونشاند و اکنون ما وارد 
دومین هزاره ی شاهنامه شده ایم و شاهنامه هنـوز گـرمـا 
بخش دل ایرانیان اصیلی است که دل در گـروی ایـران 

 وایرانی دارند.
شاهنامه از توس طلوع کرد، از دیار دهقانان اصیل ایرانی و 
سراینده اش دهقانی بود خردمند و یک ایرانـی بـا رگ و 
ریشه. توس اما ویژگی هایی داشت که آن را از سایر نـقـاط 
متمایز می کرد و همین ویژگی ها بود که باعث شد اکثریت 

در   -بالغ بر هشتاد درصد  -مطلق آثار حماسی ایرانیان 
این منطقه سروده شود و در تمام قرون و اعصار طـوالنـی 
تاریخ ایران زمین از این نظر یکتا بماند. از همـان ابـتـدای 
هجوم اعراب به ایران این منطقه به دلیل موقعیـت خـا  
نظامی مورد توجه اعراب قرار گرفت، به گونه ای که چـنـد 
قبیله ی عرب را به این منطقه کوچاندند تا حافظ موقعیت و 
منافع اعراب در این منطقه باشند. لیکن قبایل بدوی عـرب 
که به یک باره خود را در میان آبادترین و با شکوه تـریـن  

سرزمین های آن روزهای جهان می دیدند، به رسـم هـر 
کسی کو دور ماند از اصل خویش... به روزگار وصل خویش 
بازگشتند و شروع به راه زنی و قتل و غارت در مـنـطـقـه 
کردند. مضحک تر آن که در همان زمان تازیان بیابان گـرد 
ادعای برتری بر ایرانیان متمدن را داشتند، که این ادعـای 
آنان بود که باعث شکل گیری نهضت های شعوبیه در ایـن 
منطقه شد، در کنار این امر در زمینه ی ملّی در زمیـنـه ی 

مذهبی نیز مذهب تشیع که مـخـالـش آشـکـار حـرکـات        
جاهالنه ی اعراب بود در این منطقه طرفداران زیـادی بـه 
دست آورد. فردوسی در واقع حاصل جمع ایـن دو اتـفـاق 
میمون است. دهقان خوش قریحه  که در روستای پـاژ از 
توابع تابران توس دیده به جهان گشود، هم یک شیعـه ی 
معتقد است که به هیچ روی حاضر نیست دست از آیـیـن 
پاکش بردارد و هم یک ایرانی  ایران گرای  شعوبی است کـه 
میانگین استفاده اش از لغات عربی از هـمـه ی شـاعـران 

 پارسی سرای پایین تر است.
شاهنامه اما به گواه همه ی حماسه شناسان یک اثر سترگ 
جهانی است که عالوه بر اینکه پیوسته بر طبل حماسه مـی 
کوبد، خالی از سایر درونمایه ها هم نیست. شاهنامه پر است 
از داستان های غنایی از جنس بیژن و منیژه، زال و رودابـه، 
خسرو و شیرین و... ؛ در همین راستا حکایت های تعلیـمـی 
بسیاری هم در شاهنامه وجود دارد از جنس نتیجه گـیـری 
های در آخر داستان ها یا در پایان کار برخی شخصیت هـا 
مثل ضحاک و ... . در شاهنامه ما شاهد وقوع تراژدی هـم 
هستیم، آنجا که پهلوان پدر نادانسته پهلوی پهلـوان پسـر، 

سهراب جوان را می درد، یکی از غم انگیرترین تراژدی هـا 
به وقوع میپ پیوندد. که حتی به اعتقاد برخی از محـقـقـان 
غربی از نظر داشتن بندها و فصل های تراژدی، بزرگتـریـن 

 تراژدی جهان محسوب می شود. 
با این همه در دل تمام این داستان ها و تامالت فـردوسـی، 
پیوسته یک امر مشترک وجود دارد که موجب پیـوسـتـگـی 
تحسین برانگیز شاهنامه می گردد و آن امر چیزی نـیـسـت 
جز تقابل خیر و شر و نیکی و بدی. از سوی دیگر عـنـصـر 
بزرگ راه گشا در دل داستان های شاهنامه و آن چـه کـه 
موجب گزینش خیر بر شر می شود عـنـصـر خـرد اسـت. 
فردوسی خرد را جان مایه ی اصلی پیروزی های بزرگ در 
شاهنامه قرار می دهد  تا به خواننده ی خود بفهمـانـد کـه 
کلید تمام نیک بختی ها و کام رانی ها خرد و خـردورزی 

 است چنان که می گوید:   
 ازویی به هر دو سرای ارجمندگسسته خرد پای دارد به بند

با وجود تمام آن چه که گفته شد گوهری گران مایه  در کار 
فردوسی وجود دارد که در بسیاری از از اوقات مغفول مانـده 
است و اگرچه تعظیم های زیادی در برابرش شده لـیـکـن 
متاسفانه هنوز آن گونه که باید مورد تقدیر خوا  و قـابـل 
شناخت برای عوام نگردیده است.  و آن زنـده شـدن روح 
ایران در دل شاهنامه است  و جای دریغ و افسـوس اسـت 
که هنوز در نظام آموزشی ما به دلیل عدم شناخت کافـی و 
الزم متصدیان امور، بسیاری از داستان هـای شـاهـنـامـه 
غیرواقعی و تخیلی انگاشته می شود حال آنکه این داستانهـا 
گنجینه هایی ارزشمند از سنت شفاهی ایرانیـان بـاسـتـان 

هستند که به اعتقاد بسیاری از تاریخ شناسان بدون تـردیـد 
ریشه در واقعیت دارند. در زمینه ی گسترش دادن داسـتـان 
های شاهنامه از طریق ساختن فیلم وانیمیشن هم هیچ گـاه 
کار ارزشمندی انجام نگرفته است و آنان هم که دست بـه 
این کار زده اند آن قدر درگیر درگیرهای سیاسی و... شـده 
اند که نه تنها خدمتی به این اثر نشده است که فجایعـی از 

ضربات غیرقابل انکـاری را  چهل سربازجنس مجموعه ی 
 به شاهنامه ی سترگ ایرانیان وارد آورده است.

به هر حال فردوسی بزرگ اثری را به قلم آورد که به گفتـه 
 ی خودش پس از وی باید به او آفرین گفت:

هرآن کس که دارد هش و رای و دین پس از مرگ بر مـن 
 کند آفرین

او که تخم سخن را در میان ما پراکند تا همیشه ی تـاریـخ 
چون نگینی بر انگشتر ایران خواهد درخشید و بر ماست کـه 
از میراث او یعنی تاریخ و زبان پارسی پاسداری کـنـیـم و 
نگذاریم که هویت ایرانی  ما که در کنار شاهنامـه رنـگ و 
بویی از جنس تاریخ به خود می گیرد تحت تاثیر تمـایـالت 
عده ای قرار بگیرد. بدون شک هدف استاد سخـن سـرای 
توس از پی افکندن این کاخ بلند نیز این بـوده اسـت کـه 
ایران تا همیشه سرزمین ایرانیان بماند و به آتش های ترک 
و وحشی گری  تازیان خدشه ای بر دیوارهای عظـیـم ایـن 
کاخ نیفتد. آری او اولین کسی بود که ایران را برای همه ی 

 ایرانیان می خواست.
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1389سال اول/ شماره دو/ نیمه دوم اردیبهشت ماه   

  «حجاب و عفاف »طرح 

 )68فاطمه سادات نصری )علوم قرآن و حدیث  
 فعال سیاسی اصول گرا   

اینکه در شریعت اسالمی بر حجاب تاکید شده است نه تنها مورد اتفـاق 
علمای اسالمی که از ضروریات دین نیز احصاء شده است. حکمـتـهـای 
تشریعی وجوب حجاب، گاه در متون اسالمی با اشاره و یا تصریح مطرح 

 شده است که نمونه هایی از آن را در موارد زیر مشاهده می کنیم :
ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومن بگو پوشـش هـای »  -

خود را بیشتر به خود گیرند. این، برای آن است که شناخته نشـونـد و 
 59آیه  -سوره احزاب «مورد آزار قرار نگیرند، نزدیکتر است.

به مردان مومن بگو دیدگان خویش را از نگاه )حرام( به زنان اجنبی »  -
باز گیرند و عفاف خویش را حفظ کنند. این برایشان پاکیزه تر است کـه 

 31آیه  -خدا از کارهایی که می کنید آگاه است. سوره نور
و به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه )حرام( به مردان بیگـانـه فـرو »  -

بندند و عفاف خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشـکـار 
است آشکار نسازند و باید که روپوش هایشان را به گریبانها نزدیک کنند 
و زینت خویش را نمایان نکنند مگر برای شوهرانشان یا پدر و یـا پـدر 
شوهران یا پسران و یا پسر شوهران یا برادران و یا خـواهـرزادگـان یـا 
برادرزادگان و یا زنان و یا آنچه مالک آن شده اند و یا افراد سفیـه کـه 
تمایلی به زن ندارند ویا کودکانی که از اسرار زنان خبر ندارند) به سـن 
تمیز  نرسیده اند( و مبادا پای خویش را به زمین بکوبند تا آنچه کـه از 
زینتشان پنهان است ظاهر شود. ای گروه مومنان همگی به سوی خـدا 

 31آیه  -توبه برید، شاید رستگار شوید. سوره نور
 امیر المومنین )ع( در نامه ای به فرزندش امام حسن)ع( می نـویسـد: -
پسرم با پوشیده نگه داشتن زنان رخسارشان را از چشم نامـحـرم دور »

نگه دار، چه سختگیری و جدیت در پوشش حجاب آنها را از گـزنـد و 
 «آسیب ایمن نگه میدارد.

در سده ی اخیر، موضوع پوشش زنان همواره مـورد تـوجـه جـوامـع  
اسالمی، اندیشمندان و رهبران فرهنگی و دولت ها بوده است. در کشور 
ما هرچند اخبار مخالفتهای موردی با حجاب از عهد ناصری بـه گـوش 
می رسد، اما به طور  عمده انتقاد از حجاب را پس از مشروطیـت و در 
میان روشنفکرانی که از فرنگ بازگشته و یا شیفته تحوالت فرهنگی آن 
دیار شده اند مشاهده می کنیم. تبلیغاتی که حجاب زنان را مالزم پـرده 

اجتماعی می دانست، آنـقـدر   –نشینی و دوری از دستاوردهای فرهنگی 
قوی بود که انجمنهای زنان و نویسندگان و شعرای روشنفکر را به ایـن 

 است. «کشش حجاب»باور رساند که پیش شرط سعادت زنان، 
پس از رضا شاه، فعالیت مجتهدان برای رضایت شاه جوان بـه تـوقـش 

 1323قانون کشش حجاب اجباری و به بار نشستن آن فعالیتها  در سال 
زمینه سازی ها ی رژیم پهلوی برای ممنوعیت حـجـاب در مـراکـز 
آموزشی در دهه ی پنجاه، تبدیل شدن حجاب اسالمی بـه نـمـاد زن 

انقالبی مسلمان در جریان انقالب اسالمی، حساسیت رهبران انقالب به 
طبق تبـصـره )   موضوع حجاب  از ماه های آغازین  و در چند دهه  اخیر

قانون مجازات اسالمی، زنانی که بدون حجاب شرعـی  638ی ماده ی 
مـاه و یـا  2در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا 

پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد(، تدوین 
در شورای عالـی  «اصول، مبانی و روش های گسترش فرهنگ عفاف»

انقالب فرهنگی و نگرانی های ابراز شده و نشده مدیران و مسـوـوالن 
کشور ، علما ، مراجع ، مردم متدین و نیز فعالیتهای برخی سازمان هـای 

در تاریخ معاصر برای   «حجاب»غیر دولتی، همگی نشانگر ان است که 
هیچ یک از دو طرف درگیری، موضوعی کم اهمیت قلمداد نشده و حتی 
مباحثی که از سوی برخی منتقدان در مورد عدم اهمیت حکم حجاب به 
فرض پذیرش وجوب آن مطرح شده است، گاه اقدامی هوشمندانـه بـه 
منظور تضعیش اراده ملی و حکومتی در مقابله با بی حـجـابـی و خـود 
نشانی از اهمیت بحث به شمار می آید. اطالعاتی که از خارج از مرز ها، 
از کشورهای اروپایی که ممنوعیت حجاب در آنها اعمال شده به دسـت 
آمده است حاکی از اهمیت حجاب به مثابه ی موضوعی اجتماعی است. 
بنابراین چه معتقد به وجوب حجاب و اهمیت آن در حوزه دین باشیم و 
چه آن را به رغم پذیرش اصل وجوب واجد اهمیت ندانیم )چـنـان کـه 
برخی چنین گفته اند( با موضوعی دارای حساسیت اجتماعی مواجهیم و 
همین حساسیت هاست که از یک سو  مدیران و متدینان را بر آن داشته 
تا در مقاطع مختلش، اقداماتی هرچند ناپخته برای اصالح و کـنـتـرل 
وضعیت موجود انجام دهند و نیز ما را بر آن می دارد تا با نقد تحلیل هـا 
، سیاست ها و برنامه ها، ضرورت نگاهی سامانمند و عالمانـه را مـورد 

 تاکید قرار دهیم. 
 آنچه حجاب به ما می دهد:

افزایش آرامش روانـی در  -2تقویت امنیت اجتماعی زنان و مردان  -1
حجتی برای حضور   -4حمایت از خانواده در کارکرد جنسی   -3جامعه  

بـاعـث بـقـای  -6عاملی برای استحکام خانواده   -5زن در اجتماع   
مایه تـقـویـت   -8رمز پیشرفت و کمال جامعه    -7انگیزه ازدواج       

  -11مایه ی فزونی مطلوبـیـت زن    -9عالقه ی مرد به همسرش 
مـایـه ی   -12شرط تعالی معنوی   -11بیانگر واالیی ارزش زن    

مایه تقـویـت روح   -13مقبولیت و محبوبیت زن در محضر خداوند     
زمینه سـاز  -15مایه سالمت و  نشاط جسم و جان    -14حیا و عفاف  

عامل سهولت زندگی  -16برخورداری یکسان زنان از آرامش و شادی   
 رهایی زن از رنج  و خرج تحمیلی   و...  -17زن    

 تحلیل وضعیت پوشش در جامعه ما 
در تحلیل وضعیت پوشش عالوه بر آنکه باید از تقلیل گرایی اجـتـنـاب 
کرد و تمام علل و عوامل را تا حد امکان واکاوی نمود الزم است سهـم 

 تاثیر گذاری هر یک از عوامل را نیز مشخص کرد.

 1356تحلیل وضعیت پوشش در سه دهه ی اخیر نشان می دهد از سال 
پوشش بانوان روند رو به بهبودی داشته  است. تحلیل هـمـیـن  1359-

پدیده می تواند در بررسی علل بد پوشی در سالهای بعد روشنگر باشد. با 
وجود آنکه از زمان شکل گیری انقالب اسالمی تا زمان استقرار نـظـام 
اسالمی، وجهه ی همت و مسوله ی اصلی جامعه اسـالمـی مـوضـوع 
حجاب نبود، تمایل به حجاب چگونه توجیه می شود؟ پاسخ آن است که 
آرمان جامعه یا بخش های تاثیر گذار آن، نابودی رژیم سـلـطـنـتـی و 
تشکیل جمهوری اسالمی بود. از آنجا که رژیم پهلوی در نـقـطـه ی 
محوری نفرت عمومی قرار داشت، آنچه به وضوح با این رژیم پـیـونـد 
خورده بود ) از جمله کشش حجاب(، در دایره نفرت عمومی قرار گرفت و 
آنچه  با اسالم و نظام  اسالمی تعریش می شد اقبال عمومی یـافـت و 
نظام ارزشی جامعه دگرگون گردید. به همین دلـیـل آرمـان انـقـالب 
توانست روحانیت و نخبگان مذهبی را به عنوان مهمترین گروه مرجع در 
جامعه معرفی کند که حجاب بانوان مورد انتظار آنان بود. این احسـاس 
عمومی و انقالبی تا ماه ها پس از پیروزی انقالب اسالمی جریان داشت 

به بعد، توصیه ی رهبران مذهبی به حجاب و لزوم  1358و البته از سال 
تعیین ضوابط قانونی برای مقابله با بی حجابی و انتظار جامعه مـذهـبـی 
برای اصالح وضعیت موجود، در عمومی شدن حجاب موثر افتاد. از سال 

با آغاز جنگ تحمیلی با چند مسوله مواجه شدیم : از یـک سـو  1359
آوارگی بسیاری از خانواده ها  و مهاجرت آنان به حاشیه شهرهای دیگر، 
افزایش نارضایتی احتمالی از پیامدهای جنگ )از جمله گرانـی(، حضـور 
بسیاری از جوانان مذهبی در جبهه ها و کاهش حضور آنان در شهر هـا، 
عطش توجه مدیران به موضوع جنگ و فقدان برنامه ریزی در زمـیـنـه 
گسترش فرهنگ عفاف و از سوی دیگر گسترش برنامه های فرهنـگـی 
جهان غرب علیه انقالب اسالمی. در نقطه مقابل، جنگ توانسـتـه بـود 
انسجام اجتماعی و حس ایثار را تقویت کند و توجه به مسولـه اصـلـی 
)جنگ(سبب می شد بسیاری از مسائل از جمله موضـوع آزادی هـای 
اجتماعی  و آزادی پوشش، برابری حقوق زن ومرد  و مسائلـی از ایـن 
دست در حاشیه قرار بگیرد  و یا اصال مسوله اقلیت راحت طلبی تـلـقـی 
شود نه مسوله ی عموم مردم، از این رو مسوله ی پوشش بـانـوان در 

 طول جنگ، هیچ گاه به عنوان مشکل حاد مطرح نشده بود.
با پایان یافتن جنگ، ارزش های دوران دفاع مقدس از جـمـلـه حـس 
ایثارگری، انسجام اجتماعی، قناعت و معنویت گرایی با افول مواجه شـد 
و از سوی دیگر همهت مدیران نظام به بازسازی کشور براساس برنـامـه 
های توسعه معطوف گردید. گرچه بازسازی کشور و تدوین برنامه بـرای 
ترسیم افق ها، تدوین سیاست ها  و هماهنگی برنـامـه هـا ضـرورت 
اجتناب ناپذیر بوده و هست اما اتخاذ رویکرد توسعه ای به این معنا بـود 
که الگوهای توسعه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی غـربـی 
)البته با اصالحاتی جزیی( مبنای تحوالت قرار گیرد. تـعـارض مـیـان 

آرمانهای توسعه و آرمانهای نظام اسالمی، ناهمگونی جهت گیری ها و 
شاخص های نوشته و نانوشته ی توسعه با جهت گیری  ها و شـاخـص 

که از ابتدا مورد توجه برخی دانشوران قـرار  -های رشد در الگوی دینی 
از دید بسیاری ازمسووالن پنهان ماند. در نتیـجـه شـکـاف  -گرفته بود

طبقاتی و نابرابری ها ی اجتماعی نمایان تـر شـد، ثـروت و قـدرت 
اجتماعی و اقتصادی به ارزش عمومی بدل گشت، رقابت بـرای کسـب 
موقعیت  های جدید میل به تجمل را افزایش داد و ارزش های معنـوی 
تحت الشعاع قرار گرفت. در این وضعیت، زنان محجبه از احترام کمتری 
در جامعه برخوردارشدند و تمایل به خودآرایی و انتخاب پوشش مـتـنـوع 

 فزونی گرفت.                            
و با حاکمیت دولت اصالحات، مظاهر ابتذال در پوشـش  1376از سال   

و رفتار که در سالیان پایان عصر سازندگی نمود بیشتری یافته بود بیـش 
از گذشته آشکار شد. اگر سهل انگاری  نسبی مدیران میانی یا ارشـد و 
اولویت  اقتصاد بر فرهنگ در عصر سازندگی بر موضوع پوشش بـانـوان 
سایه افکنده بود اما در عصر اصالحات تغافل نسبت به موضوع حجاب و 
یا تغییر آشکار در سیاست های گذشته را مشاهده می کنـیـم. در ایـن 
مقطع، بحث نسبتا پر سر و صدای فردی بودن حجاب و ضرورت عـدم 
مداخله ی دولت را نیز شاهد بودیم. اگر در عصر سازندگی تـوسـعـه ی 
اقتصادی اقتضائات خود را بر فرهنگ عمومی تحمیل مـی نـمـود، در 
دوران اصالحات این توسعه ی فرهنگی بود که مستقـیـمـا اخـالق و 
تربیت، نظام آموزشی رسمی و خانواده را تهدید می نمود و به ابتذال در 
پوشش و روابط دامن می زد. با روی کار آمدن دولت نهـم  و دهـم، 
انتظار عمومی در متدینان برای اصالح وضعیت موجود افزایش یافتـه و 
برخی نهاد ها اقداماتی را نیز انجام داده یا تدارک دیده اند اما به نـظـر 
نمی رسد این اقدامات مرهمی شفابخش بر این زخم کهنه باشد مـگـر 
اینکه با جدیت تمام، علل و عوامل رویکرد نسل جوان به بد پوشی مورد 
 بررسی قرار گیرد و راهکارهای منطقی و علمی در این رابطه ارائه شود.

 راهکارها و راهبردهای مقابله با بد حجابی و بی حجابی
( شناساندن و تفهیـم مـنـطـق 2( انتصاب مسووالن باورمند و شجاع 1

( هدایت و کنترل 5( تحول بنیادین در رسانه ها 4( الگوسازی 3حجاب  
( اولویت دادن به باحجابان در ادارات و 6بازار پوشاک و لوازم آرایشی  

( تصحیح معیـارهـای 8( ایجاد امکانات و تسهیل ازدواج 7دانشگاه ها    
( امر به مـعـروف و 11( ایجاد اشتغال خانگی برای زنان9همسر گزینی
( تصـحـیـح 12( برخورد قضایی و انتظامی با مغرضان   11نهی از منکر 

( ترویج معنویـت و عـرفـان نـاب 13معیار در تجلیل و ستایش زنان 
( ایجاد فضـایـی 15( تفهیم پیامد های بدحجابی برای زنان 14اسالمی 

 امن برای انتقاد و اعتراض.            
   

                                  

 (68فرزانه خجسته)علوم سیاسی
 فعال سیاسی اصالح طلب    

تاریخ زیباست. اگر چه هنگامی که خواندنش برایمان اجباری بود، تلخ 
که خطاب به فرزندش، امام  )ع(بود و سخت. اما مطابق کالم موال علی

، فرمود؛ روشنی بخش امروز است و چراغ راه آینده. ما نیز بـر )ع(حسن
آنیم که از البه الی دفتر غبار گرفته ی تاریخ، نگاهی بیاندازیـم بـه 
وضع حجاب در یکصد سال اخیر، در جامعه ی ایران و از خالل مـرور 
 دیروز، پلی بزنیم به وضعیت امروز و چشم انداز فردای سرزمین مان.

، هنگامی که ایران میزبان امان ا... خان و همسرش ثریـا، 1318سال 
شاه و ملکه ی افغانستان شده بود، هیاهویی در کشور به پا خـواسـت. 
ملکه بی حجاب بود و روحانیون از رضا شاه خواستند که همسر امـان 
ا... خان را مجبور به داشتن حجاب کند، اما وی نپذیرفت. در همـیـن 
زمان شایعاتی درباره ی تصویب قانون منع حجاب پخش شـد. سـال 

شـمـس » بـه ریـاسـت «  زنان شرق» ، کنگره ی موسوم به 1311
تشکیل شد و بسیاری از زنان بی حجاب کشورهای دیگر به «  پهلوی

ایران آمدند تا رضا خان گام بلند دیگری در مبارزه با حجاب بـردارد. 
میهمان آتاتورک شد. در جریان این سفر، بـه  1313رضا خان در سال 

ما عقب هستیم و باید بـا » گفت: «  مستشارالدوله صادق» سفیر ایران 
 «تمام قوا به پیشرفت سریع مردم، به خصو  زنان، اقدام کنیم.

ابـالغ «  کشـش حـجـاب» قـانـون  1314دی ماه  17سرانجام در 
شد.روحانیون، از جمله آیت ا... حائری و آیت ا... خوانساری اعتراضات 
خود را ابراز داشتند. مقاومت های خونینی در برابر این قانون انـجـام 
شد، که از آن جمله می توان به حادثه ی مسجد گوهرشاد، اشاره کرد. 

که رضاشاه ایران را ترک کرد، اجرای قـانـون کشـش  1321در سال 
 حجاب سریعا فراموش شد.

*** 
یک روز قبل از روز جهانی زن و تنها پس از گذشـت یـک مـاه از 
پیروزی انقالب، در صفحه ی اول روزنامه ی کیهان به نقل از امـام 

در وزارت خانه ی اسالمی، نباید معصیـت » شده بود:  نوشته  )ره(خمینی
هـا  های لخت بیایند. زن های اسالمی، نباید زن بشود. در وزارت خانه

بروند، اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند، لیکن با حجـاب 
 «شرعی باشند.

به یک تظاهرات عـلـیـه  57این گونه شد که روز جهانی زن در سال 
هـزار زن کـه در 15» حجاب اجباری تبدیل گشت. کیهان نوشـت:

دانشکده ی فنی دانشگاه تهران جلسه ی سخنرانی داشتند، به دنبـال 
گیری، تصمیم گرفتند دست به راه پیمایی بزنند. آن هـا در  یک رأی

حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند، به طرف نخست وزیـری 
حرکت کردند. زن ها شعار می دادند: ما با استبداد مخالفیـم ، چـادر 
اجباری نمی خواهیم. پیش از ظهر امروز، خبرنگار کیهان از دانشـگـاه 

تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار مرگ بر ارثیـه 
ی رضا کچل وارد دانشگاه تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست 

شـنـاس  در تظاهرات آن روز، هما ناطق، تـاریـخ«  به تظاهرات زدند.
ما مخالش حجاب نیـسـتـیـم، » معاصر، به سخنرانی پرداخت و گفت: 

 «بلکه مخالش تحمیل آن هستیم.
 )ره(االسالم اشراقی، داماد امام خمـیـنـی در همین روز کیهان با حجت

باید حـجـاب » ای انجام داده بود. وی در این مصاحبه گفت:  مصاحبه
رعایت شود و قوانین اسالمی مو به مو اجرا گـردد و در هـمـه ی 

ها به این موضوع توجه شود. اما بایـد در نـظـر  مؤسسات و دانشگاه
داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همین قدر که موها و انـدام 

ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حاال به هر شکلی، مـهـم  خانم
نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است... باید طبق نـظـر 

ها با اشتـیـاق  مبارک امام، حجاب اسالمی در سطح کشور توسط خانم
های مذهبی، همیشه نظر مبارک امام ایـن  اجرا شود... در مورد اقلیت

بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایـت بـاشـنـد. امـا اگـر 
های مذهبی هم رعایت حجاب اسالمی را بکنند، چـه  های اقلیت خانم
 «.بهتر

ی  ما هر وقت توانستیم این خـانـه» سیمین دانشور در کیهان نوشت: 
ویران را آباد کنیم، اقتصادش را سر و سامان دهیم، کشاورزیش را بـه 
جایی برسانیم، حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت تمامی 
مردم این سرزمین سیر و پوشیده و دارای سقفی امن بر باالی سرشان 

مند گـردیـدنـد،  شدند و از آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره
توانیم سر فرصـت  توانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم، می می

ای از پای بست محکم بنشینیم و به سر و  و با خیال آسوده و در خانه
اسفند اعالم داشـتـنـد:  21آیت ا... طالقانی در « وضع زنان بپردازیم.

هو و جنجال راه نیاندازند و همان طور که بارها گفتیم، همـه ی »... 
حقوق حقه ی زنان در اسالم و در محیط جمهوری اسالمی محـفـو  

کنیم که با لباس سـاده بـا وقـار،  خواهد ماند. و از آنها خواهش می
خورد. اگر آنهایـی  روسری هم روی سرشان بیاندازند، به جایی بر نمی

خواهند مویشان خراب نشود، اگر روی مویشـان روسـری  هم که می
اجباری حـتـی بـرای  ... ماند بیاندازند، بهتر است و بیشتر محفو  می

ا... خـمـیـنـی  های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت زن
کـنـد،  نصیحتی کردند، مانند پدری که به فرزندش نصـیـحـت مـی

 «کند، که شما این جور باشید، به این سبک باشید... راهنمائی اش می
در مورد حـجـاب  57که پس از سال  )ره(امام خمینی 1359در تیر ماه 

اظهار نظر رسمی نفرموده بودند، طی یک سخنرانی، شدیدا از دولـت 
های شاهنشاهی را در ادارات دولتـی از  انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه

روز فرصت داد تا ادارات  11صدر  است. ایشان به دولت بنی بین نبرده 
 1359تـیـرمـاه  14را اسالمی کند. بعد از این سخنان، از صبح شنبه 

حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم  ورود زنان بی
یا آن چه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت؛ بلکه زنان 

بلند و پوشیده بپوشند و روسری نـیـز سـر  موظش بودند لباس آستین
 1363و باالخره با تصویب قانون مجازات اسالمـی در سـال  .کنند
 ضربه شالق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. 74حکم 

*** 
محمود احمدی نژاد، کاندیدای ریاست جمـهـوری  1384فروردین ماه 

بود. یکی از مواردی که از سوی منتقدان وی گفته می شد، این بـود 
که وی برای آزادی های اجتماعی ارزش چندان قائلی نیست. احمدی 
نژاد در برنامه ی تبلیغاتی تلویزیونی اش، چنین از خود دفـاع کـرد: 

واقعا مشکل مردم ما االن، مشکل موی بچه های ماست؟ بچه هـا » 
دوست دارند شکل مویشان را هر طوری بزنند؛ به من و تو چه ربطـی 

وی منتقدانه در «  دارد؟ من و تو باید به مسائل اساسی کشور برسیم.
کنید؟ که مشـکـل مـهـم   چرا مردم را کوچک می» آن برنامه گفت: 

جوانان ما این است که مدل مویشان را چطور بزنند و دولت هم نمـی 
گذارد؟ شان دولت این است؟ آیا مشکل مردم ما این است که فـالن 

 «  دختر فالن لباس را پوشید؟

ارتقای امنیـت » اما تنها پس از گذشت یک سال از این سخنان، طرح 
با هدف آن چه برخورد با بدحجابی، اراذل و 1385از سال «  اجتماعی

اوباش و فروشندگان لباس با الگوهای غربی خوانده شد، آغـاز شـد. 
نیروهای انتظامی به دنبال اجرای این طرح، تمام مـواردی  1386بهار 

را که احمدی نژاد جزو مشکالت مملکت ندانسته بود، مشکل دانستند 
 و به مبازره با آن پرداختند.

، 1386در آستانه ی انتخابات مجلس شورای اسالمی، در دی مـاه 
سخنگوی دولت، غالمحسین الهام، به صراحـت از طـرح نـیـروی 
انتظامی برای برخورد با روسری و لباس بانوان انتقاد کرد و یادآور شد 

افـزاری اسـت. امـا  های سخت نژاد مخالش روش که محمود احمدی
مقامات نیروی انتظامی، از جمله احمدی مقدم، فرمانده ی نـاجـا و 

کردند کـه طـرح  اشتری، رییس پلیس امنیت نیروی انتظامی، اعالم 
نژاد بـه اجـرا  مبارزه با بدحجابی با اطالع و هماهنگی دولت احمدی

گذاشته شده است. اشتری تاکید کرد که طرح جامع عفاف از سـوی 
 شخص رییس جمهور برای اجرا به ناجا ابالغ شده است. 

با نزدیک شدن زمان انتخابات، بار دیگر بحث برخورد بـا مـظـاهـر 
بدحجابی در کشور مطرح شد. سایت های نزدیک به دولـت، در آذر 
ماه خبری را منتشر کردند، مبنی بر این که طرح گسترش فـرهـنـگ 
عفاف، با دستور مستقیم احمدی نژاد تعطیل شده است. اسفـنـد مـاه 

مشاور رسانه ای رئیس جمهور تصریح کرد که اگـر نـیـروی  1387
انتظامی در طرح امنیت اجتماعی، روی حرف خودش بایسـتـد، وزیـر 
کشور با این نیرو برخورد می کند و اگر وزیر کشور هم برخورد نکـرد، 
احمدی نژاد، رأساً، وارد خواهد شد. مهدی کلهر با اعالم مـخـالـفـت 
دولت با قرائت پلیس از ارتقای امنیت اجتماعی، تأکید کرد که رئیـس 

را «  کش قـانـون» جمهور با لباس مردم کاری ندارد و پلیس نیز باید 
 اجرا کند.

دربـرنـامـه ی  1388با این حال، محمود احمدی نژاد خرداد مـاه 
تلویزیونی اعالم کرد که مخالش است مسائل فرهنـگـی از طـریـق 

وی مدعی شد با گشت ارشاد مخـالـش   مسائل انتظامی مدیریت شود.
 است و برای اظهار این مخالفت به وزیر کشور هم نامه داده است.

*** 
در آستانه ی سالگرد دهمین انتخابات ریاست جمهوری، مصـطـفـی 
محمدنجار، وزیر کشور محمود احمدی نژاد، اعالم کرد در سال جاری، 

در همـیـن  .شود در ایران به اجرا گذاشته می«  عفاف و حجاب» طرح 
راستا امام جمعه ی مشهد و تهران به این مسوله اشاره داشتند. آیـت 

ای کسانـی «ا... علم الهدی ضمن اشاره به مسوله ی بدحجابی گفت:
دهید، شما در قیامـت از  که صدها مرد را در مسیری شهوانی قرار می

گوییم حجاب داشته باشـیـد،  تر هستید. ما اگر می یک جانور هم پست
کوشیم تا هنـر در  به معنای مخالفت با هنر و زیبایی نیست؛ بلکه می

هم چنین آیت ا... صدیقی در خطبه های نمـاز «  خدمت ابتذال نباشد.
حجابی های بانوان، موجب لرزش  بی » جمعه، به این نکته اشاره کرد: 

دل جوانان و در نهایت، غضب خداوند می شود و گناهان صغیـره، در 
شوند...حتی اگر زلزله ی  صورت استمرار، به گناهان کبیره تبدیل می 

طبیعی در تهران بیاید، هیچ کس جز خداوند حریش این بالها نخواهد 
 «بود و باید از گناهان پرهیز کرد.

و بودجه ی  محمدعلی نجفی، عضو اصالح طلب کمیسیون برنامه اما 
گو با خبرنگار ایلنا، در مورد طرح حجاب  و شورای شهر تهران، در گفت

هایی در گذشته نـیـز، تـحـت  امثال چنین طرح» و عفاف تاکید کرد: 
عناوین گوناگون عملیاتی شده است و بارها شاهد مکانیزم گونـاگـون 

های غیر کارشناسانـه نـاقـص  ایم که با سیاست اجرای این طرح بوده
مانده است...در حال حاضر پس از اجرای طرح گشـت ارشـاد و یـا 

ها، نوبـت بـه  های امربه معروف و نهی ازمنکر، حاال بعد از سال طرح
اجرای طرح حجاب و عفاف رسیده است! این در حالی است که هنـوز 

وی «  های گذشته معلوم نشـده اسـت. میزان اثربخشی واقعی طرح
اگر روش و تفکرات این طرح، مانند گذشته، به سـطـوح » اشاره کرد: 

پایین جامعه، مانند کودکان مهدکودکی و دبستانـی کشـیـده شـود، 

زدگی نوجوانان و کودکان از مباحث دینی و نـظـام  ای جز دل نتیجه
 «اسالمی ندارد.

*** 
در البه الی تمامی این وقایع و حوادث تاریخی، دو نکته نظر را بـه 
خود جلب می کند. اول آنکه  در همه ی اتفاقاتی که افتاده است و در 
حال رخ دادن است، چرا کسی نظر زنان را نمی پرسد؟ )نه آنـان کـه 
موافق کشش حجاب بودند و نه آنان که موافق اجباری شدن آن( چـرا 
کسی نظر همه ی عقاید را جویا نمی شود؟ همه ی این حـرف هـا 
درباره ی ماست! اما انگار با وجود پیشرفت تکنولوژی و دهکده شـدن 
جهان، هنوز زنان در حاشیه اند و نمی فهمند که چه می خواهند. زنان 
عقل دارند، دو چشم دارند، دو دست دارند و .... زنان انسانـنـد. بـاور 
کنید! زبان دارند که حرف بزنند. همین زبان و دهان، کاخ امـوی را 

 لرزاند و حماسه ی عاشورا را نگذاشت که به فراموشی سپرده شود.
اما دومین نکته، این است که، اعتقاد افراد چیزی نیست که با آژان و 
نیروی انتظامی بتوان تغییرش داد. خداوند متعال به همه ی انسان هـا 
قدرت فکر کردن داده است. به راستی چرا هیچگاه این نعمت بـزرگ 
الهی را جدی نمی گیریم؟ اگر قرار بر این بود که همه چیز با زور حل 
شود، آیا قدرتی فوق اراده ی پروردگار هست؟ چگونه است که قـادر 

کاری مجبور نکـرده اسـت، )یـک  هیچمتعال، هرگز انسان ها را به 
نمونه اش آیه ی  ال اکراه فی الدین... است( اما ما می خواهیم هـمـه 
چیز را با زور و اجبار انجام دهیم!؟ خداوند، خود، انسان ها را با ظواهـر 
و بواطن گوناگون آفریده و عقاید مختلفی را برای نوع بشر قرار داده 
است )یا ایها النّاس انّا خلقنکم من ذکر و انثی و جعلناکم شـعـوبـا و 
قبائل لتعارفوا...( هرگز اندیشیده ایم که اگر قرار بود همه به یک رنگ 

 درآیند، پس خداوند خود بهتر می توانست این کار را انجام دهد. 
متاسفانه صاحبان قدرت همواره عالقه دارند که به جای حل اسـاسـی 
مشکالتشان، آنها را ظاهرا از راه های میان بر، حل کنند؛ در واقع یـا 
صورت مسوله را پاک می کنند و یا می خواهند با کاربرد زور و اجـبـار 
به اهداف خویش دست یابند. بی توجه به آثار بلند مدت رفتارهایشان. 
آیا طراحان چنین طرح هایی هرگز این سوال را در ذهن خویش مرور 
کرده اند که آیا هفت سال قانون کشش حجاب، با چاشنی زور، بـرای 
زنان مسلمان ایرانی، ارمغان بی اعتقادی به پوشش اسالمـی را بـه 

 ارمغان آورد؟ 
پاسخ این سوال ها و ده ها سوال دیگر، ما را به این مسوله رهنـمـون 
می شود که همان طور که مسوله ی حجاب، مسوله ی دیروز و امروز 
ما نبوده و سابقه ای بس طوالنی دارد؛ راه حل آن نیز نه از جـنـس 
دستورالعمل است و نه برخورد انتظامی و قضایی. بی شک بهترین راه 
حل یک مسوله ی فرهنگی، استفاده از روش های فرهنگی است، که 
پرداختن به آن، نیاز به مجالی مفصل دارد. در این بین یک تنها نکتـه 
ی باقیمانده این است که جایگاه پلیس، نه جایگاهی ارشادی است و 
نه فرهنگی، که بخواهیم اجرای چنین طـرحـی را بـر دوش وی 

 بگذاریم.
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 باز خوانی پیام رهبر انقالب در مبارزه با مفاسد اقتصادی

تحلیلی وقایع اتفاقیه  -دو هفته نامه ی خبری 4  

1389سال اول/ شماره دو/ نیمه دوم اردیبهشت ماه   

 ( 68محمد جعفری نژاد ) اقتصاد بازرگانی
فساد اقتصادی پدیده ای پیچیده ، چند بعدی و دارای علل و 
آثار چند گانه است که در شرایط مختلش نقش و نـمـودهـای 
متفاوتی پیدا می کند. دامنه ی این فساد از یک عمل فـردی 
پرداخت رشوه تا یک سوء عمل فراگیر و عمومی که تمـامـی 
ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در بر می گیـرد گسـتـرده 
است. فساد مالی و اقتصادی گاهی یک معضل سـاخـتـاری 
سیاسی یا اقتصادی و گاهی یک مساله فرهنگی و اخـالقـی 
فردی تلقی می شود و می تواند مشروعیت نظام حاکم را زیر 

 سوال برده و به خطر بیندازد.
هر نوع تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و سوء استفـاده از 
موقعیت و استفاده غیر قانونی از اختیـارات و قـدرت بـرای 

اطالق می شود کـه «  فساد مالی» استفاده از امکانات مالی  
البته دارای مصادیق بسیاری از جمله اختالس، رشوه، اخاذی، 
رانت های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرف غیر قانونی در 
وجوه واموال، استفاده از امتیازات و بهره برداری های مالی و 
اشکال گوناگون دیگر می باشد. بنابراین مـی تـوان اذعـان 
داشت که فساد مالی، سوء استفاده از مقام وموقعیت دولتی و 
عمومی برای کسب منافع شخصی است. )رجـوع شـود بـه 

 نوشته دادگر و معصومی نیا( « فساد مالی»کتاب 
داشتن اختیارات زیاد، سوء استفاده از مقـام و مسـوـولـیـت، 
انتساب به احزاب سیاسی مطرح و حاکم کشور، فساد مدیـران 
و مسووالن رده باالی کشور، عدم شفافیـت در عـمـلـکـرد 
مسووالن و پاسخ گو نبودن در قبال جامعه و افکارعـمـومـی، 
وجود قوانین و مقررات مبهم، روشن نبودن وضعیـت مـالـی 
اشخا  به خصو  میزان دارایی افراد در زمان تصدی شغل 
دولتی و تغیرات انجام شده در آن طی فعالیت این افراد، عـدم 
امکان کنترل و رد یابی مالی تخلفات انجام شده، سیستم هـا 
و روش های اداری پیچیده و نامشخص، اقتصـاد رانـتـی و 
انحصاری و عدم وجود اقتصاد رقابتی، فقر برخی از یک طرف 
و زیادی خواهی بعضی از طرف دیگر، خدشه دارشدن اعتمـاد 
عمومی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرهنگ پارتی بازی بـه 
جای شایسته ساالری وهزاران هزار عامل دیگر می تواند در 
یک جامعه زمینه ساز شکل گیری باندهای مختـلـش فسـاد 
اقتصادی گردد که در نهایت منجر به تضعـیـش حـکـومـت، 
گسترش روز افزون نارضایتی مردم، بی ثباتـی سـیـاسـی و 
اقتصادی، هدررفتن سرمایه ها و دور شدن از آرمان ها، تضـاد 
طبقاتی گسترده و ایجادفقر شدید، تخصیص ناکارآمد منـابـع، 
کاهش انگیزه سرمایه گزاری و هزاران هزار معضل وگرفتاری 
دیگر شود که در این مختصر امکان پرداختن به همه ی آنهـا 

 فراهم نیست.
فرمان هشت ماده ای رهبر انقالب در اردیبهشت مـاه سـال 

نشان دهنده ضرورتی است که برای مقابله با این پدیده و  81
معضل از نظر باالترین سطح مدیریت نظام احساس و تاکـیـد 
می شود.در این فرمان به درستی تاکـیـد شـده اسـت کـه 
حکومتی که مفتخر به الگو سازی از نظام علوی است نبـایـد 
مفاسد مالی را شاهد باشد و تصریح شـده کـه اگـر دسـت 
مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قـطـع 

نشود، سرمایه گذار و تولید کننده و به طـور کـل دلسـوزان 
جامعه ، احساس نا امنی و نا اطمینانی خواهند کرد. همچنیـن 
آمده است تسامح در مبارزه با فساد نوعـی هـمـدسـتـی بـا 
مفسدان است. از طرفی در امر مبارزه با فساد ولو در مقـیـاس 
کوچک و کم حجم نباید تبعیضی صورت گیرد و هیچـکـس، 
هیچ نهاد و هیچ دستگاهی نباید مستثنی باشد و همـچـنـیـن 
باید از دادن شعار به جای اینکه اقدامی عاجل و قاطع صورت 
گیرد پرهیز شود چرا که مردم به دنبال محیط و جامعه عـاری 

 از اقدامات فساد آلود هستند. 
 در زیر با شرح و بسط بیشتری به این موضوع می پردازیم:

یکی از موانع اصلی بر سر راه مبارزه با مفاسد مصـلـحـت  -
اندیشی های کاذب در بدنه ی مسوولـیـن قضـایـی کشـور 
است.تا کی قرار است به گره زدن آبروی مجموعه نـظـام و 
انقالب با آبروی اشخا  و احزاب و فعاالن و ... بپـردازیـم؟ 
برخورد قاطعانه و بدون تسامح با ریشه هـای فسـاد و ام 

الفسادها ، بستن گلوگاهها و انهدام مـافـیـای 
فساد اقتصادی درداخل نه تـنـهـا 

آبروی نظام را خـدشـه دار 
نمی سازد بلکـه عـزم 

ـــخ  راس
مسوولین امـر 

را آشکار نـمـوده و 
چهره حقیقـی و آرمـانـی 
بایـد » انقالب را نمایان می سازد. 

دانست کـه اعـتـمـاد عـمـومـی بـه 
دستگاههای دولتی و قضایی در گرو آن اسـت 

که این دستگاه ها در برخورد با مجرم  و مـتـخـلـش 
تهـدیـد واقـعـی «  قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

برای ادامه مسیر حرکت انقالب رشد قارچ گـونـه ی ویـژه 
خوارها و مفت خوارهاست که به تعبیـر رهـبـری مـعـظـم، 
مشروعیت نظام در مبارزه با این عناصر می باشد واال مردم ما 
در مقاطع مختلش زمانی به حق نشان داده اند که به خـوبـی 
می توانند میان )موریانه های نخل انقالب( و بدنه اصلی این 

مشروعیت من و شـمـا » درخت تنومند تفاوت قائل شوند . 
وابسته به مبارزه با فساد ، تبعیض و نـیـز عـدالـتـخـواهـی 
است  .این پایه ی مشروعیت ماست .تکلیش ما این است کـه 
عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبازه با فساد 
و افسون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان 

 «پذیر نیست.
شاید یکی از جالبترین توجیه های برخی مسوولیـن بـرای  -

عدم مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی ، توجیه های اقتصـادی 

باشد .چقدر باید با نام حمایت از سرمایه گذاری و جلوگیری از 
خروج سرمایه ها  مبارزه با مفاسد به تعویق افتد و فرصـتـهـا 
بیش از پیش برای گسترش این )سرطان اجتماعی( فـراهـم 
آید . نکته ای که شخص رهبری در بند دوم پیام یاد آور مـی 

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه بـا » شوند: 
مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی، مـوجـب 
ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست. به این اشخا  تفهیم 
کنید که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصـادی 
و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی 
داشته باشند . تولید کنندگان این کشور ، خود نـخـسـتـیـن 

 «قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطـع  »   -

گشا در این باره، مستلزم و گـره 
اقدام همه جانـبـه 
به وسـیـلـه 
ــوای  ق
ـــه  س
گانـه 

مخصوصا دو قوه 
لـذا «  مجریه و قضاییه است.

یکی از آسیب هـای جـدی 
فراروی مبارزه بـا مـفـاسـد 
اقتصادی برخورد تبلیغاتی و شعارزدگی در اینباره است . 
اصوال مبارزه با مفاسد اقتصادی با شعار دادن به وقوع نـمـی 
پیوندد. اما متاسفانه آنچه از ابتدای صدور این فرمان تا کنـون 
مشاهده می شود، در بسیاری از زمینه ها بیش از آنکه ناشـی 
از اقدام عملی باشد، جو سازی های تبلیغاتی و بـه تـعـبـیـر 
رهبری، تظاهر گونه بوده است. برخورد تبلیغاتی نه تنها باعث 
ریختن قبح این موضوع نزد مفسدان می شود بلـکـه شـعـار 
دادن تنها و عدم انجام اقدام عملی باعث نا امیدی روز افزون 
مردم و گسترش هرچه بیشتر بی اعتمـادی نسـبـت بـه 

با این امر مهم و » مسوولین در میان آنها می گردد . 
حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغـاتـی و 
تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلـیـغـات 

یـکـی از «  برکات عمل مشـهـود گـردد.باید آثار و 
مصادیق بارز برخورد های شعاری و تبلیغاتی، پرداخـتـن بـه 
پرونده ی )آفتابه دزدها ( به جای خشکانیدن ریشه ها و قطع 
ید )دانه درشتها( می باشد . باید به خوبی دانست کـه اعـالم 
نام چند خرده مفسد چاره کار نیست  بلکه باید مبارزه عمـلـی 
علیه ام الفسادها، نمود عینی و خارجی  پیدا کند و تا این مهم 
به حقیقت و فعلیت نرسد به هیچ عنوان نمی توان به مـبـارزه 

به دست اندر کاران این مهم تـاکـیـد » حقیق دل خوش کرد.
کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفساد ها به سـراغ 

 «ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
 
در توجیه کم کاری های مسوولین برای مبارزه جـدی بـا  -

مفاسد اقتصادی یا باید پذیرفت که مسوولین دست اندر کـار 
نظریه ی )فساد روغن توسعه ( را پذیرفته اند! یا احـیـانـا از 
فریادها و نعره های مخالفتها تاثیر می پذیرند . حالـت سـوم 
هم که توجیه همیشگی است مصلحت اندیشی های کـاذب 
بود که بدان پرداخته شد. باید دانست که هیچ چیز جـز عـزم 
راسخ و جدیت در کار نمی تواند گره گشـای ایـن مشـکـل 

با آغاز مبارزه جدی با فسـاد » عظیم پیش روی جامعه باشد. 
اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و به تدریج فریاد ها و نـعـره 
های مخالفت با آن بلند خواهد شد . این مخالفتها عمدتـا از 
سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضـرر مـی 
شوند و طبیعی است بد دالنی که با سعادت ملـت و کشـور 
مخالفند یا ساده دالنی که از این القائات آنان تاثیر پذیـرفـتـه 
اند با آنان همصدا شوند . این مخالفتها نباید در عـزم راسـخ 
شما تردید بیفکند . به مسووالن خیر خواه در قوای سه گـانـه 
بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستـی بـا 

 «فاسدان و مفسدان است.
یکی از اموری که زمینه ساز فساد مالی است ، تصدی امور  -

به دست مدیران ناالیق و بی تدبیر است . برای مـبـارزه بـا 
فساد باید مدیران عادل و با تدبیر متـصـدی امـور شـونـد. 
متصدیان هم باید از قدرت مدیریت باال برخوردار باشند و هم 
در فراز و نشیب، امتحان  طهارت و آلوده نشدن خود به  زرق 
و برق دنیا را داده باشند چرا که تصدی امور در نظام اسالمـی 

کار مبارزه با فسـاد را چـه در » مسوولیت است نه فرصت. 
دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمون و بـرخـوردار از 
سالمت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکـی در 
بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خـواهـنـد در راه 

 «اصالح عمل کنند باید خود برخوردار از صالح باشند.
اگر قرار است مبارزه ای صورت گیرد باید بدور از هرگـونـه  -

تبعیض و استثنا انجام شود . کشیدن خط قرمزها بـه دلـیـل 
انتساب فرد به مسوولین ، احزاب و... در روند پیگیری پرونـده 
و پس از آن در اجرای حکم نه تنها مشکلی را حل نمی کنـد 
بلکه به گسترش ناهنجاری های مختلش اجتماعی هم دامـن 

در امر مبارزه با » میزند و شدت مسوله را دو چندان می نماید. 
فسادنباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نـهـاد و 
دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادی نمی تواند 
با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسووالن کشور، خود را 
از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جـا و در هـر 

 «مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
در پایان باید گفت که قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در  -

گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ترویج روز افـزون روحـیـه 
مبارزه با این مشکل در بدنه اجتماع و مردم است. به قطع می 
توان گفت یکی از نقش های اساسی جنبـش دانشـجـویـی 
مطالبه هرچه بیشتر مبارزه با مفاسد اقتصادی، تـرویـج ایـن 
روحیه در بدنه عموم مردم و تبدیل آن به یک جریان منسجم  

 هماهنگ و  پیگیر می باشد.
 
 
 

 درنگی بر ارکان نظام؛ اسالم، آزادی و مردم  در اندیشه امام خمینی)ره(

 (65میثم بادینلو )داروسازی
           آن کس که به زعم خویش عارف باشد 

 غـــوّا  بـه دریای معارف باشد 
          روزی اگــر از حجـــاب آزاد شـــود 
 بیند که به الک خویش واقش باشد

را می توان استعاره ای از «  جمهوری اسالمی ایران»  عنوان 
سه مفهوم اسالم )حکومت اسالمی (، آزادی و مردم دانسـت 
که در این نوشته سعی بر آن است که به اختصار درباره هـر 

 یک از سه مورد صحبت کنیم . 
 اسالم )حکومت اسالمی(  -1

های حکومـت از  در این باب منظور از اسالم، نوع و ویژگی
نظر اسالم است. از نظر امام خمینی)ره( حکومت اسالمـی از 
نوع استبدادی و یا مشروطه سلطنتی نیست . بلکه حکـومـت 

 اسالمی، حکومت قانون الهی بر مردم است . 
ضرورت تشکیل یک حکومت بر پایه احـکـام اسـالمـی، از 
دیدگاه امام قبل از آنکه یک ضرورت فقهی و اعتقادی باشـد 

ما برای اینکه وحدت اسالم را » یک ضرورت عقلی می باشد 
تامین کنیم و برای اینکه وطن اسالمی را از نفوذ و تصـرف 
استعمارگران دولتهای دست نشانده آنها خارج کنـیـم و آزاد 

از «  سازیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهـیـم 
طرف دیگر نوع قوانین و احکام حکومت اسالمی نـیـز مـی 

 بایست همان قوانین و احکام شارع مقدس اسالم باشد.
در مجموع اسالم نه برای ایجاد حکومت بلکه بـر عـکـس 
حکومت برای اجرای اسالم و احکام اسالمی است و رابـطـه 
میان حکومت و اسالم یک رابطه یک طرفه است که در آن 

 حاکمیت مطلق و انحصاری از آن خداوند است.
پس جایگاه اسالم در جمهوری اسالمی ایران صـرفـاً یـک 
سری دستورالعمل هایی که به عنوان یک بسته پیشنهادی در 
راستای مدیریت بهتر جامعه باشد نیست. بلکه ذات و اسـاس 
 حکومت بر پایه قوانین و احکام اسالمی گذاشته شده است . 

 آزادی -2
آزادی در اندیشه سیاسی امام به دو معناست؛ آزادی فلسفـی  

و آزادی  free wellیا توصیفی، به بیان دیگر اخـتـیـار 
. آزادی فلسفی در نـظـر امـام enfeedحقوقی یا تجویزی 

اسـت «  بل االمر بین االمرین» مبتنی بر همان جمله مشهور 
که در آن انسان از جایگاهی بین جبر و اختیار قرار دارد . امـا 
مبحث اصلی در اینجا بحث در مـورد آزادی حـقـوقـی یـا 
تجویزی است. نکته اصلی و ضروری در این مورد آن اسـت 
که هیچگاه امام در مورد آزادی یک بحث منسجم و کامـلـی 
را مطرح نکرده اند و بنا به مقتضیات زمان و مـکـان ابـعـاد 

 مختلفی از آن را ارائه داده اند. 
کامل ترین تعریش امام را می توان در پاسخ سوال خبـرنـگـار 

آزادی یک مسوله ای » ایتالیایی دریافت. ایشان می فرمایند: 
نیست که تعریش داشته باشد مردم عقیده اشـان آزاد اسـت 
کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عـقـیـده را 
داشته باشید. کسی الزامشان نمی کند که حتماً ایـن راه را 

عبدالوهاب فرآتی پژوهشگر دینی این تعریش امام را «  بروید .
با تعریش روسو از آزادی مقارب دانسته است. روسو آزادی را 
قدرتی می داند که انسان را برای انجام کار دادن یا احتراز از 
عملی خا  از آن برخوردار باشد. از سوی دیگر ، از نـظـر 

کانت آزادی یعنی استقالل از هر چیزی سوای قانون اخالق . 
: عـدم  -1در جمهوری اسالمی ایران مرز آزادی دو جاست؛ 

 عدم اخالل به دولت و نهاد مدنی .  -2اخالل به مبانی دینی 
بحث در مورد آزادی بسیار است ولی آنچه که می توان گفت 
آن است که بحث امام در مورد آزادی نوعی مناظره است تـا 
خطابه، در واقع امام به تفسیری بودن آزادی اعتقاد دارد تا بـه 

 اخباری بودن آن . 
 مردم   -3

  -1حرکت های انقالبی در نهضت ها بـه دو قسـم انـد: 
 نهضت های رهبر محور  -2نهضت های مردم محور 

در نهضت های مردمی، اصوالً در تمام حرکت و قیام، نهضت 
مردم به عنوان یاری دهنده یا یاری جوینده مطرح می شوند. 
از این روست که این جریان در هر جامعه به طیش خاصی از 
مردم تعلق دارد، مثل مارکسیست ها که به طبقه کـارگـر و 
لیبرالیستها که به طبقه روشنفکری چشم امید بسته اند. اما در 
نهضت های رهبر محور، نقش اصلی میزان توانائی رهـبـران 

مـاکـس » در بسیج توده های مردم است در واقع به قـول 
 ، رهبران دارای نوعی شخصیت کاریزماتیک می باشند. «وبر

اما در جمهوری اسالمی هر دو این تعاریش گنجـانـده شـده 
است ، از یک طرف امام، این انقالب را انقالب مستضعـفـان 

این انقالب بی نام خمـیـنـی در »  می داند و از طرف دیگر 
 «  هیچ جای جهان شناخته شده نیست.

در طول دوران رهبری امام هیچ دستوری از طـرف ایشـان 
صادر نشد مگر اینکه مقدمات الزم برای آمادگی ذهن مـردم 
فراهم شود و دالیل اتخاذ تصمیم به صراحت و با بیانی گویـا 

به مردم شرح داده شود. با این حـال، امـام ایـن اقـتـدار 
کاریزماتیک را وسیله ای برای استیال و سلطه خود بر مردم و 

 پیروی تقلید کورکورانه آنها از خود قرار نمی داد. 
 نتیجه گیری 

از مجموع مباحث مطرح شده می توان این نظر را مطرح کرد 
که سه رکن اسالم، آزادی و مردم  یک رابطه عرضی با هـم 
دارند، و از کنار هم قرار گرفتن این سه ضلع مثلث است کـه 
مرکزیت جمهوری اسالمی ایران ثقل پیدا می کنـد و ایـن 
وظیفه ماست که با مطالعه بیشتر در افکار امام در برهه هـای 
 مختلش زمانی، فاصله تعادلی میان این ارکان را حفظ کنیم . 
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1389سال اول/ شماره دو/ نیمه دوم اردیبهشت ماه   

 68حسین رجب پور ) ارشناسی ارشد اقتصاد 
 دانشگاه عالمه(

 فعال سیاسی اصالح طلب
آن گاه که بخواهیم از آینده سخن به میان آوریـم، ایـن 

نهد. بنابـرایـن بـرای  گذشته است که مسیر آینده را قید می
سخن گفتن از  آینده ی اصالحات، در فضای پس از خـرداد 

 ، نیازمند بازبینی فضای پیش از خرداد آن سال هستیم.88
انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری، انتخـابـاتـی  

طلبان با موسوی و کروبی قـدم بـه  بسیار مهم بود. اصالح
ی اصـلـی جـنـاح  های انتخاباتی گذاشتند. بدنه میدان رقابت

تر( با در نظـر  های سنتی تا رادیکال طلب )اعم از طیش اصالح
ها با توجه بـه  گرفتن سه فاکتور مهم به موسوی رسیدند. آن

نظارت استصوابی شورای نگهبان، لزوم معرفی فـرد مـورد 
شـده  طلب و نیز لزوم شناختـه های متعدد اصالح اجماع طیش

بودن کاندیدای معرفی شده و رای آوری آن، به سراغ خاتمی 
رفتند و سپس از کاندیداتوری موسوی حمایت کردند. پس از 

قدر بلند پایه بود که بر فراز همه ی  خاتمی، تنها موسوی آن
های اصالح طلب قرار گیرد و از طریق اجماع، شـانـس  گروه

طلبان برای پـیـروزی،  ها را افزایش دهد. اصالح پیروزی آن
کردند و امیدوار بودنـد  نیاز به دوم خردادی دیگر احساس می

که موسوی آن موج اجتماعی را دوباره ایجاد کند. عالوه بـر 
اینها، موسوی که به دنبال تحوالت سیاسی داخلی، گـام بـه 

های انتخاباتی گذاشته و بیست سال سکوتش را  میدان رقابت
شکسته بود؛ سعی داشت تا با توجه به افزایش قدرت جـنـاح 
مقابل، در اختیار  طرف مقابل بودن  تمام نهادها و احـتـمـال 

اش، با در پیـش گـرفـتـن  کارشکنی در برابر دولت احتمالی
ادبیاتی میانه رو، امکان انتقال قدرت را تسریع کند. در واقـع 

دانست که برآمدن دوباره ی یک دولت اصـالح  او خوب می
طلب، پس از دولت اصول گرا، اصـول گـرایـان را خـوش 

اندیشید و بـا  می« وحدت ملی»نخواهد آمد. پس او به دولت 
طلب  اصول گرا نامیدن خود، جذب اصـول گـرایـان  اصالح

منتقد و در واقع منزوی کردن طیش بنیادگرای جناح راست و 
 ستاندن سکان قدرت اجرایی از آن را، هدف قرار داده بود.

در این میان بعضی از نیروهایی که از عدم ایستادگی خاتمـی 
سـال دولـتـش،  8بر سر شعارهای توسعه ی سیاسی، در 

برآشفته بودند و در واقع خود را قربانی عدم ایستادگی خاتمی 
االسالم کروبی برخاستند. آن  دانستند، به حمایت از حجت می

دانستند. از مـنـظـر  ها کروبی را مردی مقتدر و مرد  عمل می
زنـی در  ها و چـانـه ها، کروبی توان ایستادگی بر خواسته آن

هایی که از نظر ایـن  جغرافیای سیاسی ایران را داشت. نکته
طیش، خاتمی فاقد آن بود و همین مسوله اصالحـات را بـه 
شکست کشانید. پتانسیل رای کروبی در دور نهم انتخـابـات 
ریاست جمهوری نیز مزید بر علت شد تا کروبی با شعارهـای 

طلبانه، تغییر در قدرت اجرایی کشور را هـدف  پیشرو  اصالح
 قرار دهد.

توان از آینده ی اصالحات  ها، اکنون می با توجه به این زمینه
سخن گفت. برای نیل به این مهم، باید به تفکیک، به چهـار 

 سوال اساسی زیر پاسخ داد:
 شود؟ اصالحات چه می جریانآینده ی  -1
 شود؟ اصالحات چه می حامالنآینده ی  -2
 شود؟ اصالحات چه می حامیانآینده ی  -3
 شود؟ اصالحات چه می های خواستآینده ی  -4

ای  گـانـه18های  در مورد جریان اصالحات و مجموعه گروه
موسوم شدند، باید گفـت کـه «  جبهه ی دوم خرداد» که به 

اکثر فعاالن و حتی احزاب این جریان به کودتا و بـرانـدازی 
اند. مشارکت )بـه  متهم شده، زندانی و لغو مجوز فعالیت شده

طلب و حزب اصـالحـات( و  عنوان بزرگ ترین حزب اصالح
مجاهدین انقالب )به عنوان بخش تووریک جـریـان چـپ( 
غیرقانونی شدند و مجمع روحانیون و کارگزاران )به عنوان دو 

حزب مهم اصالحات( با فعاالن و روسای زندانی، فضای پس 
کنند. سرنوشتی مشابه دامـن ادوار  را تجربه می 88از خرداد 

تحکیم وحدت، دفتر تحکیم وحدت و حزب اعتماد ملی را نیز 
توان گفت که جریان اصـالحـات و  گرفته است. بنابراین می

طلب، تقریباً منهـدم شـده و  ساخت تشکیالتی جناح اصالح
تنها وابسته به شرایط، در حال تجربه ی زیست حداقلی است 

 و لذا آینده ی بدون ابهامی برای آن متصور نخواهد بود.
هـای  در مورد حامالن اصالحات، باید از خرده جـنـبـش

های زنان، کارگران، دانشجویـان و  اجتماعی نام برد. جنبش
هـای  هایی هستند که در خـود خـواسـتـه ها، جنبش قومیت

 22کنند. در فضای پـس از  اصالحات را هضم و دنبال می
ها در اتهام کودتـا و  ، بسیاری از فعاالن این جنبش88خرداد 

براندازی شریک شناخته شده و محکوم به زندان شدند. هـم 
چنین بسیاری از روزنامه نگاران منتقد نیـز جـزو حـامـالن 

گیرند، که البته این طیش نیز جزو براندازان  اصالحات قرار می
شناخته شده و محکوم شدنـد. پـس در مـورد حـامـالن 

طـلـبـان را شـامـل  اصالحات، که بخش رادیکال اصـالح
شوند، نیز باید سخن از فضای بسیار محدودتر و امـکـان  می

کم تر  کنش سازمان یافته به میان آورد. آینده ی حـامـالن 
 اصالحات نیز بسیار مبهم است.

در مورد حامیان اصالحات اما وضعیت متـفـاوت اسـت. 
طبقه ی متوسط )اعم از طبقه ی متوسط سنتی و جدید( هم 
چنان مدافع اصالحات خـواهـد بـود. تـداوم و تشـدیـد 

های قبض فرهنگی، بی ثباتی در سیاست داخلـی و  سیاست
تندروی در سیاست خارجی و... در دولت  پس از دولت نـهـم، 
امکان تغییر مواضع این طبقه و حمایت آن از دولت را کـم 

سازد. به اضافه این که طبقه ی کارگران صنعتی نیز  رنگ می
که با رکود صنایع روبرو هستند، هم چنان مدافع اصالحات و 

هـای تـورم زایـی مـثـل  تغییر خواهند بود. اجرای سیاست
ها هم بر ابعاد اهمیت مسـوـلـه خـواهـد  هدفمندکردن یارانه

 افزود.
باید در باب آینده ی اهداف اصـالحـات  دست آخر نیز می

ها و عـدم  صحبت کرد. اصالحات معطوف به اصالح تبعیض
طلبان، اصالحات در  طلبی  اصالح ها بوده است. اصالح تعادل
کـرده  ها و نه ساختارها و قوانین کلی تر را دنـبـال مـی رویه

ها و نهایتاً قوانین جزئی را دنـبـال  ها اصالح رویه است. آن
 اند و نه اصالح ساختارها را. این هدف اصالحات، در  کرده می

 
، هم چنان تداوم پیدا کرده اسـت 88فضای پس از خرداد 

و موسوی به عنوان مهم ترین رهبر و سخن گـوی جـدیـد 
خود )که به مانیـفـسـت  8اصالحات، هم در بیانیه ی شماره 

جنبش سبز معروف شد( و هم در بیانیه ی پس از عاشورا، به 
اصالحات در چارچوب قانون اساسی اشـاره دارد. مـوسـوی 

سـازمـان و پـهـن  را به عنوان جنبش بـی«  راه سبز امید» 
طلـبـان،  ی تغییر، در جایگاه سازمان دهی جدید اصالح قاعده

بـیـنـد، ولـی  معرفی کرده است. جنبشی که حداکثرها را می
هاست. جنبشی که ضد خشونت اسـت و  معطوف به حداقل

های قـانـون  جنبشی که خصلت اعتراضی دارد. او از کاستی
اساسی نیز سخن گفته و اصالح آن را ممکن شمرده اسـت، 
اما هدف خود و اصالحات را در شریط فعلی  اصـالحـات، در 

 چارچوب قانون اساسی عنوان کرده است.
طلبان، برای  حال باید تاکید کرد که تاکتیک اصالح با این

دنبال کردن استراتژی اصالحات از باال، دیگر شرکت بـدون 
هـا  قید و شرط در انتخابات نخواهد بود. آن گونه که از بیانیه

گیری موسوی، خاتمی و کروبی )به عنوان رهـبـران  و موضع
ها اصالح قانون و رویه ی انتخابـات  آید، آن می اصالحات( بر

را شرط اولیه ی خود برای شرکت در بازی سیاست عـنـوان 
ای موسوی، اصـالح  ماده 5اند. از جمله تاکیدات راهکار  کرده

قانون انتخابات و امکان رقابت آزاد برای همه بـود و ایـن 
بیانیه است که آینده ی مسیر اصالحات را مشخص خـواهـد 

 کرد.
، مسیـر اصـالحـات از 88خرداد  22در فضای پیش از 

رو در فضـای  های پشت پرده و ادبـیـات مـیـانـه زنی چانه
گذشت. انتخابات سال گذشتـه و اعـتـراض  مطبوعاتی، می

طلب به نتیجه ی اعالم شده، که با لقـب  کاندیداهای اصالح
از سوی جریان راست همراه شد، اصالحات را وارد «  فتنه» 

تر ساختـه اسـت. مسـیـری کـه در آن  مسیری رادیکال
کـار  تر با جریان محـافـظـه طلبان به مرز بندی شفاف اصالح

پرداخته و مشروعیت حاصل از شرکت خود در رقابت سیاسی 
سازند. اهمیت یافـتـن  هایی می شرط را، منوط به تحقق پیش

شروط، مقدم بر شرکت در فرآیند توزیع قـدرت، و تـالش 
برای اصالح فضای حاکم بر رقابت و سپس شرکت در بـازی 

ها از درون قدرت، سیمـای آیـنـده ی  قدرت و اصالح رویه
 سازد. اصالحات را مشخص می

  آینده اصالحات

 ( 68امید ادیب )حقوق 
 فعال سیاسی اصول گرا

علی االصول نوشتن از آینده یک جریان کار ساده ای نیسـت. 
برای تحلیل فرا روی هر جریانی ابتدائا باید تعریش وضعـیـت 
فعلی او مشخص شود. مشقت نوشتن از آینده ی اصـالحـات 
هنگامی افزون می گردد که دریابیم خود اصالح طلـبـان در 
تعریش اصالحات و تحلیل وضعیت  کنونی اش اخـتـالفـات 
جدی دارند. ) به این دو بیفزائید این را که اصالحات هیچ گاه 
نتوانسته فصل الخطابی در درون خود بیابد. ریشه ی بسیـاری 
از مشکالت دولت خاتمی، مجلس ششم و جریان موسوم بـه 
جنبش سبز در گزاره فوق است.( یکی مانند کواکبیان و عارف 
اصالحات را در چهارچوب والیت فقیه و صرفا در دایـره ی 
ایرادات دولت نهم می بیند و یکی چون برادر رئیس جمـهـور 
سابق عرفی کردن حکومت را هدف غایی اصالحات می داند. 
گزافه نیست اگر بگوییم سنگر اصالحات از بدو تولد تا کنـون 
)علی الخصو  در یکسال اخیر( مأًمنی شده برای هـرکـس 
که در برابر نظام جمهوری اسالمی سخنی برای گفتـن دارد. 
خواه آن سخن به قصد اصالح نظام بوده یا به قصد برانـدازی 
نظام. از نمایندگان اصالح طلب مجلس بگیرید تا نـهـضـت 
آزادی و مجاهدین و منافقین همگی داعیه ی اصالحات سبـز 

نشسته خود را سبز مـی  VOAداشته اند. نوری زاده که در 
داند، آیت ا... صانعی هم که در قم نشسته هم چنین. النهـایـه 
این که هنوز اصالح طلبان نتوانسته اند تعـریـفـی واحـد از 
اصالحات ارائه دهند که خود بپذیرند و ما هم بـتـوانـیـم بـر 
مبنای آن تعریش تحلیل کنیم. در تحلیل حوزه ی عمل یعنـی 
وضعیت فعلی و بدنه ی مردمی اصالحات هم ظاهراً اوضـاع 
بدتر از حوزه ی نظر است. در حالی که کسانی چون شریعتی، 
حجاریان و عطریانفر همچنان بر طبل توهم موسوی مبنی بر 
تقلب می کوبند، دیگرانی چون موسوی و کروبی همـچـنـان 
دولت را فاقد مشروعیت و انتخابات را مخدوش مـی دانـنـد. 
فرقه ی توابین بارها و بارها بر شکست اصالحات در انتخابات 
اخیر تأکید کرده، اما قسمی دیگر ظاهراً نمی خواهند از هـالـه 

میلیونی بیرون بیایند. از آنجا که ممکن است   41ی نور رای 
از اصالحات قرائتهای متفاوتی شود در تبیین و تحلیل آیـنـده 

 ی اصالحات الزم است تفکیکاتی صورت گیرد:
الش( اصالح طلبان اپوزیسیون: نام اصلی این گروه را بـایـد 

.مصـادیـق  «اصالح طلـب»نامید تا   «استحاله طلب»بیشتر 
بارز این دسته جریان نهضت آزادی و بقایای گـروهـکـهـای 
جبهه ملی، رجویون و سلطنت طلبهاست. از آن جا که عـنـاد 
اصلی این قوم با ذاتیات نظام و معتقدات عموم مردم از همان 
سالهای نخستین انقالب، مبرز و مشخص شده بـود، تصـور 
پشتوانه ی مردمی برای ایشان انتظار عجیبی است. فرقـه ی 
مذکور که پشت به حمایتهای شیطان بزرگ گرم کـرده، در 

تقابل با نظام اسالمی سر به سنگ می کوبد و علی القـاعـده 
 نمی تواند در آینده نظام تأثیر خاصی داشته باشد.

ب( اصالح طلبان تندرو: سران طیش حاضر در انـتـخـابـات 
موسوم شدند، مـی «جنبش سبز»گذشته را که چندی بعد به 

توان در این دسته قرار داد. در این قسمت ذکر یـک نـکـتـه 
 مقدمتاً الزم است و آن این که:

قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی به تبع خـود اسـالم 
یک بسته ی ایدئولوژیک است. نظام های ایدئـولـوژیـک در 
تمام دنیا آن به آن و لحظه به لحظه در حال غربال فرزنـدان 
خود هستند و زمانی که سران آن حـکـومـت از دایـره ی 

ایدئولوژی خا  او قدم بیرون نهند بسته به تساهل نظام دیر 
یا زود از صحنه ی اجرائی و فکری آن کشـور حـذف مـی 
گردند. آن چه از آن به عنوان پوسـت انـدازی جـمـهـوری 

بـرای  88اسالمی یاد می کنند مسوله ای نبود که در سـال 
نخستین بار رؤیت شود، پیش از این و از همان اوان انـقـالب 
نیز غربال نیروها حتی در سطح قائم مقام رهبـری، ریـاسـت 
جمهوری و نخست وزیری هم اتفاق افتاده بود و خوشبختانـه 
امام فقید امت در همه ی این جریانات شاقولی زنده به یادگار 
گذاشت تا مبنای قضاوت مردم و نظام الی االبد باشـد. ایـن 
دستور که برگرفته از سخن حکیمانه حجت هشتم )ع( اسـت 

آن زمان که دشمن برایتان سوت وکش زد،  »چنین می گوید: 
جریان موسوم به جنبش سبـز نـیـز «  در کار خود شک کنید.

یکسال است که به اذعان دشمن، منویات او را پیاده کـرده و 
در نتیجه به عنوان پوسته ی نظام از هسته و هویت او منفک 

گردیده است. عده ای متصورند با قطع رگهای جنبش مذکـور 
از حاکمیت، مرگ این جریان فرا رسیده است. این گروه امـاره 
ای را هم به جای دلیل ارائه می دهند و آن این که پـس از 
گذشت چندماه که طیش اصولگرا و رسانه های اصولـگـرایـان 
جنبش سبز را فراموش کرده اند، دیگر نامی از آن باقی نمانده 
است. این گروه جنبش سبز را حبابی می دانند کـه بـا آرام 
گرفتن رودخانه انقالب ترکیده است.در مقابل عده ای دیـگـر 
معتقدند هنوز اندکی از عالئم حیاتی در جسم به اغما رفته ی 
جنبش سبز وجود دارد. به عقیده دسته دوم اذعان صریح بـه 
مبنای نظام و عمود خیمه ی انقالب یعنی تووری والیت فقیه 

و حرکت در این گفتمان به مثابه ی شکی الکتریکی است که 
می تواند حیات اجتماعی و اقبال عمومی را به پیکر اصالحات 
برگرداند. البته پرواضح است که عدم اصـطـکـاک جـدی و 
عرض اندام در برابر رهبری نظام) مادام که شرایط رهبری را 
دارد( از تضمینات حیات سیاسی و کسب پایگاه مردمی بـرای 
جبهه اصالحات است. حتی پاره ای از تحلیلگران اقاریر مکـرر 
توابین پس از انتخابات به تووری والیت فقیه و زعامت ولـی 

 فقیه را در همین راستا تحلیل می کنند.
البته پایبندی عملی به قانون، تبری از بیگانگان و دشـمـنـان 
قسم خورده ی ملت و نظام و رفع تـنـاقضـات مـوجـود در 

از دیگر زحمتهایی اسـت کـه جـریـان «  خط امام »  ادعای
مذکور باید بکشد تا بتواند به عرصـه ی قـدرت بـازگـردد. 
مجموع الزامات فوق وکارنامه ی عملی جریان مذکور بـاعـث 
شده عده ای به این نتیجه برسند که دسته ی دوم اصـالح 

طلبان راهی جز خداحافظی با حاکمیت ندارند و باید به عنوان 
 «قاب شوند.» درس عبرت برای دسته سوم

ج( دسته سوم اصالح طلبان معتدل: فراکسیون اقلیت مجلس 
و پاره ای از مسوولین دولت دوم خرداد در این دسته جای می 
گیرند. وجه بارز اصالح طلبان این گروه پاپـس کشـیـدن و 
کناررفتن از صحنه ی کشتی با نظام و دیـدن حـقـایـق و 
واقعیات) آن طور که هست( است. این دسته می توانـنـد بـا 
تبلیغ نقاط ضعش دولت دهم و مجلس هشتم و تأًکید بر نقاط 
قوت خود و اعالم استقالل از اصالح طلبان طبـقـه ی دوم 
اقبال عمومی را بدست آورده و احیاناً در مصـادر اجـرائـی و 
تقنینی کشور نیز قرار گیرند. اما جدی ترین مشکل و مـانـع 
این گروه وجود فرقه ای است که به اصولگرایان اصالح طلب 
مشهور گشته اند، این طیش اتفاقا پایگـاه مـردمـی نسـبـتـاً 
محکمی هم دارد. امثال الریجانی، قالیباف و توکلی می توانند 
با تکرار شعارهای اصالح طلبان معتـدل در مـاراتـن هـای 

 انتخاباتی پیش رو به راحتی از رقبای خود پیشی بگیرند.
در پایان شایسته می بینم کالمـم را در بـاب آیـنـده ی 
اصالحات با سخنان یکی از تووریسین های نکته بـیـن ایـن 
جریان به پایان ببرم. محمد عطریانفر، ژورنالیست با سـابـقـه 
اصالح طلب، بهمن ماه سال گذشته خبرنگاران را در دفتر کار 
خود جمع کرد تا به تعبیر خودش سخنانی بگوید که دینش ادا 
شود. این سخنان که چکیده حرف دل ماست، مـتـاسـفـانـه 
همچنان در پیچ و خم گردنکشی های سران اصالحـات گـم 

رمز حیات و احیای اصالحات بازگشت بـه اصـل » می شود: 
نظام، حمایت از مضامین ماندگار و اعتقادات سیاسی امـام)ره(، 
پشتیبانی از محور کانونی نظام یعنی والیت فقیه و ولی فقیـه 
شجاع، مدیر و مدبری است که در  پرتو آن خدمت به قاطبـه 

 «ملت میسر و مطلوب خواهد شد.
 

: به نظر شما  ه  سی توانسته 2نظرسنجی

 بحث خود را منطقی تر پیش ببرد؟

)به ترتیب حروف الفبا(   

( امید ادیب1  

( میثم جهانبخش2  

( حسین رجب پور3  

خواهش مند است تنها  عدد گزینه  مورد  

09375372989نظر خود را به شماره   

 از طریق پیامک ارسال  نیید
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1389سال اول/ شماره دو/ نیمه دوم اردیبهشت ماه   

دانشجویان گرامی!  نظرات، پیمشمنمهمادات و 

انتقادات خود را جهت بهبود  یفیت نشمریمه از 

  09385382969طریق پیامک  بما شممماره 

 منعکس  نید.

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  

رصفحه آرا:  جب رن  

09375372989: پل ارتباطی  

http://vaghay89.blogfa.com 

 

 

 
 

 

 

 

 حسینیه امام خمینی)ره(
طبق روال هر سال مراسم سوگـواری ایـام 
شهادت حضرت زهرا)ع( با حضـور رهـبـر 
انقالب در حسینیه امام خمینی)ره( بـرگـزار 
شد. مجاورت نوه ی امام خمینی در کـنـار 
دبیر شورای نگهبان از نکات جالب تـوجـه 

 این مراسم بود.

 وداع 
تن از شـهـدای  89وداع با پیکر پاک 

جنگ تحمیلی پس از نمـاز جـمـعـه 
 تهران

 عکاسی
در حاشیه نشست تهران، روسـای جـمـهـور 
ایران و برزیل و نخست وزیر ترکیه هنر خـود 
در عکاسی را به رخ کشاندند. ایران در ایـن 

جانبه موافقت خود را بـا انـتـقـال  3نشست 
درصد به خاک ترکیه و معاوضـه  5/3اورانیوم 

 اعالم کرد. 21با اورانیوم 

 وقتی روبات خطبه عقد می خواند!
زوج خوشبخت ژاپنی در حرکتی نـمـادیـن 
ازدواج خود را با خطبه خـوانـی روبـاتـی 

 پیشرفته جشن گرفتند.

 مالقات
کوهنورد آمریکایی که به جرم  3مادران 

ورود غیر قانونی وارد خاک های ایران 
بازداشت شده اند به منظور مالقات با 
فرزندان خود وارد ایران شدند. حجاب 

زن جالب توجه است 3تصنعی این   

سیدحسن نصراهلل : 
جمهوری اسالمی ایـران 
ای  با امضای پیمان هسته

با ترکیه و برزیـل یـک 
پیروزی بزرگ سیـاسـی، 
دیپلماتیک و معنـوی را 

 تحقق بخشیده است. 
 
 

 

 

 

سید محمد خاتمی: 
وقتی بـه نـام دیـن 

خواهند وارد حـوزه  می
شونـد  اجتماعی فعالیت 

و حکومت کنند انحراف 
باعث نگرانی بـیـشـتـر 

شود چرا که حضـور  می
دین در عرصه حـیـات 
اجتماعی یک شمشـیـر 
دو لبه است.اگر به جای 
اراده معطوف به خیرکـه 
در واقع باید محتوای نظام دینی باشد اراده معطوف به قـدرت 

ها در رنـج  آید، انسان بود آن وقت مشکالت بزرگی فراهم می
  گیرند. قرار می

 

 

حبیب ا... عسمکمر 

ر اوالدی:   ــ اگ ا  ــ م

بخواهیم وحدت ملی را 
قوام ببخـشـیـم بـایـد 

ها و رجـال  احزاب، گروه
سیاسی مذهبـی کشـور 
ضمن التزام عملـی بـه 
اسالم و والیت فقیه بـا 
دشمنان اسالم و نـظـام 
مـرزبـنــدی مشـخــص 

 داشته باشند.  
 

  محمد رضا باهنر:

بهتر اسـت مـردم بـه 
احزاب رای بدهـنـد نـه 
افراد؛ تندروها انحرافی و 
غیر قانونی عـمـل مـی 
کنند؛ اصالح طلبان بایـد 
بدون سران فـتـنـه بـه 
فعالیت ادامـه دهـنـد؛ 
بسیاری از احکام برنامـه 
چهارم روی زمین مانـد؛ 

داشت و دولت احمـدی نـژاد »دیپلماسی خنده«دولت خاتمی 

؛ دیپلماسی احمدی نژاد قابل قبول است؛ بد »دیپلماسی اخم«
اجرا کردن هدفمندی یارانه ها خطرناک است؛ حذف جنـاحـهـا 
ممکن نیست؛ الریجانی در مجلس خوش درخشید؛ هـاشـمـی 

 عضو هیوت امنای انقالب است.
 

علی آقا محمممدی، 

عضممو مممجمممممع 

تشخیص مصلحمت 

ت در نظام :  د ــ وح

بیانات بنیانگذار کـبـیـر 
انقالب اسـالمـی مـوج 

زند که برای تحـقـق  می
آن چنانکه حضرت امـام 
)ره( تاکید داشـتـنـد در 
مسیر تحمل یکـدیـگـر 
گام برداشته و بـیـشـتـر 
حوصله داشته باشیم چراکه افراد مکمل یکدیگر هسـتـنـد نـه 

 .مانند هم

 

ریکاییعلی مطهری:  ها  آم

نشینی خود برای انتـقـال  ازعقب
نشینـی  اورانیوم به ترکیه و عقب

از مواضع پیشین خود به نوعـی 
ضعش ایران تلقـی کـردنـد و 

توانند فشـار  گمان کردند که می
بیشتری به ایران وارد کنند تـا 

هـای دیـگـری را  نشینی عقب
 شاهد باشند.

 

 

 

شمس الدین حسمیمنمی: 
علی رغم بحران مالی جهانی و 

درصدی سـرمـایـه  35کاهش 
گذاری خارجی در کشـورهـای 
اروپایی و توسعه یافتـه، جـذب 
سرمایه گذاری خارجی در ایران 

درصدی را در  61رشد بیش از 
مقایسه با سال گذشته تـجـربـه 

 .کرده است
 

 

 

 

 

 

 

 محمد رضما فمروتمن:

فروش فیلم را معیار انتـخـاب  
دانم و معتقدم تا بـه  نقش نمی

هایی  حال در فیلمها و مجموعه
بازی کرده ام  کـه آنـهـا را 
دوست داشته و امیدوار بوده ام 
 تاثیر مثبت برمخاطب بگذارند.

 

 

 

 

 

 ژولممیممت بممیممنممو :

روش کیارستمی به من این 
توانایی را داد تا در دنیایی از 

 احساسات غلت بزنم. 

اشک، در تابش خورشید چه بی باک تر اسـت   
گوشه ی چشم خدا از همه شب، پاک تر اسـت 
قلب خورشید از این واقعه، صد چاک تـر اسـت  
که دل از وسعت این ثانیه ها، خاک تـر اسـت   
در زمین، خاک خدا از همه افـالک تـر اسـت  

همصدا با غزلم، قافیـه، غـمـنـاک تـر اسـت      
رقص احساس ترک خورده، چه کوالک تر است 

قلب من از نفس آینه ها، پـاک تـر اسـت    
خسته از غصه تنهایی مـاه و مـن و دل               
آسمان، بر بدنش جامـه مـهـتـاب کشـیـد            
بغض شب، همره این قافله، فـریـاد کشـیـد         
پس چرا ضـامـن آزادی افـالک شـویـم           
امشب از وسعـت سـجـاده احسـاس پُـرم             
پس چرا وحشت این حادثه، کـوالک کـنـد           

 کـوالکـ

 م. علیزاده

 جام حکمت 
بــه هــمــت ســازمــان دانشــجــویــان 
جهاددانشگاهی در دفاتر مـهـنـدسـی و 
دندانپزشکی، مراسمی برای بـزرگـداشـت 
حکیم عمر خیام با حضور دکتر محمدعلی 
اسالمی ندوشن، دکتر شیرین بـیـانـی و 
مهندس احمد دالکی در فـرهـنـگـسـرای 

  جهاددانشگاهی برگزار گردید


