
عالج واقعه قبل ازوقوع بایدکرد....
درهیاهــوی بــه قتــل رســیدن دخترنوجــوان تالشــی 
ــا و  ــزاری ه ــن خبرگ ــث داغ بی ــرفی( بح )رومینااش
تحلیــل گــران سیاســی ایــن اســت کــه چراالیحــه 
ــر  ــوان در براب ــت بان ــن امنی ــت و تامی صیانت،کرام
خشــونت کــه در شهریورســال گذشــته ازطــرف 
ــه دولــت تقدیــم شــده اســت، تنهــا  قــوه قضائیــه ب
پــس ازقتــل یــک دخترتوســط پــدرش دستورتســریع 
ــن  ــل از آن، اینچنی ــا قب ــرد و ت ــی گی دررســیدگی م
دغدغــه ای وجــود نداشــته اســت؟ چــرا دولــت تدبیــر 
ــورد؟  ــی خ ــود را م ــری خ ــی تدبی ــوب ب ــد چ و امی
ــت  ــت و امنی ــه صیانت،کرام ــداف الیح ــی ازاه یک
بانــوان پیشــگیری ازجرائــم خشــونت آمیزعلیــه 
ــم  ــرآن کری ــات ق ــیر آی ــر تفس ــا ب ــت. بن ــان اس زن
ــم  ــه ســمت ظل ــت ب ــور از مــرز عدال »خشــونت، عب
ــنَّ  ــِذی َعلَْیِه ــُل الَّ ــنَّ ِمْث ــارت »َولَُه ــت« ؛ و عب اس
ــت  ــالک عدال ــه م ــد ک ــان می ده ــُروِف« نش بِالَْمْع
ــا بانــوان، تناســب تکالیــف هــر بانویــی  در تعامــل ب
ــوع  ــش اســت و در نتیجــه هرن ــورداری های ــا برخ ب
ــرآن  ــد. ق ــونت می باش ــالک خش ــراف از آن م انح
ــاَل  « و »َف ــنَّ ــای »َواَل ُتَضارُّوُه ــارت ه ــم درعب کری
تَْبُغــوا َعلَْیِهــنَّ َســبِیاًل« بــه صــورت مســتقیم و 
ــوان  ــورد بان ــونت در م ــز از خش ــر پرهی ــکارا ب آش
ــه درجهــت  ــوه قضائی ــدام ق ــرده اســت. اق ــد ک تاکی
ــا چــرا  ــل ســتایش اســت ام ــن الیحــه قاب ــه ای تهی
ــن الیحــه ارزشــمند کــه حامــی  ــر ای ــت در براب دول
حقــوق بانــوان کشــور اســت اهمــال کــرد؟ آنچــه که 
ــم،  ــا درغــرب وحشــی مشــاهده مــی کنی امــروزه م
ضــرب و شــتم شــدید زنــان بــه دســت پلیــس اســت 
آن هــم بــه جــرم یــک گنــاه، معتــرض بــودن! امــا 

ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــران ب ــالمی ای ــوری اس درجمه
ــوق  ــت از حق ــرای حمای ــمند ب ــه ارزش ــک الیح ی
بانــوان، جایــگاه زن و حقــوق وی حفــظ شــده اســت. 
ــان در  ــِت زن ــن امنی ــی شــدن الیحــه  تامی ــا اجرای ب
برابــر خشــونت، دســتگاه قضایــی قــادر خواهــد بــود 
بــرای عامــالن خشــونت  خانگــی، مجــازات کیفــری 
ــونت  ــدید، خش ــوارد ش ــه در م ــرا ک ــد چ ــن کن تعیی
ــا  ــان شــده ی ــد ســبب مــرگ آن ــان می توان علیــه زن
احســاس خودکشــی را در آنــان بیشــترکند. مــاده 31 
ــوان در  ــت بان ــن امنی الیحــه صیانت،کرامــت و تامی
ــر کــس مرتکــب  ــدارد: ه ــرر می ــر خشــونت مق براب
یکــی از جرایــم تمامیــت جســمانی علیــه زنــی شــود، 

ــردد: ــازات می گ ــر مج ــرح زی ــه ش ب
در صورتــی کــه مرتکــب قتــل عمــد شــود و بــه هــر 
علــت قصــاص نشــود یــا اجــرای آن منتقــی گــردد، 
بــه حبــس درجــه چهــار محکــوم مــی شــود. آنچــه 
کــه در ایــن الیحــه بــه چشــم میخــورد ایــن اســت 
ــت  ــم و تربی ــازی و تعلی ــگ س ــق فرهن ــه از طری ک
ــد. و  ــی بخش ــم م ــواده را تحکی ــان خان ــه بنی جامع
ــردان  ــت م ــد آن وق ــق نش ــت محق ــن تربی ــر ای اگ
ــن  ــاند.اهداف ای ــی رس ــازات م ــه مج ــن را ب خش
ــرای  ــت ب ــه عدال ــم در زمین ــعه عل ــر توس ــه ب الیح
ــا شــاخص دادرســی  ــوان، ارتق ــوق بان ــت ازحق صیان
ــری  ــده، جلوگی ــزه دی ــوان ب ــت ازبان اســالمی، حمای
ــا  ــت آن ه ــن امنی ــوان و تامی ــه بان ــونت علی ازخش
و تحکیــم مبانــی خانــواده تاکیــد دارد. ایــن الیحــه 
ــد  ــد. امی ــی باش ــی و امیدبخشــی م ــامل مواردغن ش
اســت دولــت تدبیــر بــه رســیدگی در ایــن مــورد بــا 

ــد. ــل کن ســرعت بیشــتری عم
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ــر  ــی ب ــازی ، مبن ــئولین مج ــح مس ــه و صری ــکاری قاطعان ــدی از ابت ناامی
ــردم نیســت . از آنجــا  ــرای م ــازه ب ــه ، موضوعــی ت پیامرســان هــای بیگان
ــور  ــب در کش ــی رقی ــانی ب ــه پیامرس ــل ب ــرام تبدی ــال 94، تلگ ــه از س ک
شــده اســت  ؛ پــس هــر تصمیمــی بایــد پیــرِو نظــِر مســتقیم مــردم باشــد . 
فیلترینــگ کامــل و عملکــرد کورکوانــه و تــک بعــدی ، باعــث ســرخوردگی 
ــد  ــی خواه ــای بوم ــتاورد ه ــازی از دس ــدگان مج ــرف کنن ــدِی مص و ناامی
شــد . از طرفــی دشــمنان نیــز بســتر را مناســب دیــده ، و از دوری مــردم و 
مســئولین ، کمــال اســتفاده را خواهنــد بــرد . بــه طــور مثــال در هــر شــورش 

و اعتراضــی غیــر قانونــی ، ایــن دشــمنان هســتند کــه پیامرســان هــای غیــر 
ــا  ــا مطمئن ــد . ام ــی میبینن ــش پراکن ــرای آت ــب ب ــتری مناس ــی را بس ایران
ــا ایــن موضــوع و کمــک بــه رشــد پیامرســان هــای ایرانــی ،  راه مقابلــه ب
محدودیــت پیــام رســان هــای خارجــی نیســت ، شــاید ایــن داســتان مــا را 
ــدازد ،  ــا کیفیــت بــه کشــور بیان یــاد محدودیــت در ورود خــودرو خارجــی ب
کــه بــه بهانــه گســترش تولیــد ملــی در صنعــت خــودرو ، محدودیــت هــای 
ــم ... موضوعــی کــه  ــرای خودروهــای خارجــی اعمــال کــرده ای ــب ب عجی
شــاید بــه اصلــی تریــن دلیــل عــدم بروزرســانی خودروهــای داخلــی تبدیــل 
شــده اســت .  راهــکار رهایــی از بنــد ایــن نــوع نگــرش هــای بــن بســتی ، 
چیــزی جــز ســاختار ســازی نیســت . ســاختار ســازی بــه معنــی اینکــه بــرای 
ــا خارجــی هــا  ــرای پیشــرفت و رقابــت ب موفقیــت داخلــی هــا ، قوانینــی ب
ــودن پیامرســان هــای داخلــی  ــرای آســوده ب ــه اینکــه ب را وضــع کنیــم . ن
، مــردم را بــا ترفنــد هــای مختلــف ، مجبــور بــه اســتفاده از آنهــا بکنیــم .

ــا امیــدی مــردم نســبت بــه جــوان ایرانــی منجــر  ادامــه ایــن ماجــرا بــه ن
خواهــد شــد . جوانــی کــه پیشــبرنده بومــی ســازی اســت و در ایــن راه بــه 
حمایــت مردمــش نیــاز دارد . مشــخصا ایــن مســیر غلــط ، همــان مســیری 

ســت کــه خــودرو ایرانــی طــی کــرده ... 
بی کیفیت ، پر هزینه و نا ایمن ...

زن ریحانــه اســت و ریحانــه  گلــی ســت خــوش 
بــو کــه در زمیــن نــرم رشــد مــی کند)لغــت نامــه 
دهخــدا(. آری زن را بایــد در زمیــن نــرم محبــت 
ــرد  ــت ک ــش محافظ ــرگ های ــد داد و از گلب رش
ــانند. زن  ــیب رس ــدان آس ــا، ب ــت ه ــادا آف ــا مب ت
ریحانــه اســت و معنــای آن همــان روایــت 
ــاق«  ــی از آن اتف ــرد واقع ــرگ م ــال و م »خلخ
اســت. همــان روایتــی کــه هنــوز هــم کــه هنــوز 
ــه  ــان ب ــا آن خونش ــی ب ــدان خمین ــت فرزن اس
ــرز  ــر از م ــا دورت ــر ه ــد و کیلومت ــی آی جــوش م
ــرار  ــه ق ــپر گلول ــود را س ــینه خ ــی، س ــای خاک ه
مــی دهنــد تــا مبــادا پــای دخترکــی آســیب ببینــد 
. بــاور نمــی کنیــد؟ از جــواد اهلل کــرم بپرســید کــه 

ــان بازگشــته اســت. ــان طوم ــفر خ ــازه از س ت
زن ریحانــه اســت و مــن آن را در لمــس مهربــان 
گونــه هــای دخترکــی ســوری توســط مــردی کــه 
ســپاهیان کفــر از ابهــت نامــش قالــب تهــی مــی 
کردنــد دیــدم. بلــه مــن ریحانــه را میــان دســتان 
قاســمی دیــدم کــه هماننــد اســمش خوبــی و بدی 

ــی شــود فمینیســت  ــد روزی م ــرد. چن ــدا ک را ج
هایــی کــه ریحانــه را کاالیــی بــرای لــذت گرایی 
ــرای  ــد، ب ــی دانن ــر م ــس مذک ــی در جن گرگان
رومینــا اشــرفی، دختــر مظلــوم 14 ســاله، اشــک 
ــه  ــت ن ــوق اس ــک ش ــن اش ــا ای ــد ام ــی ریزن م
اشــک ماتــم. بــه بهانــه قتــل رومینــا بــه دســت 
پــدرش حملــه هایــی علیــه فرهنــگ و مذهــب راه 
انداختــه انــد و اســم جنایتــی کــه پــدرش انجــام 
ــا و  ــرت«. حاش ــد »غی ــته ان ــت را گذاش داده اس
ــه نســبت دادن باشــد، آن  ــا ب ــر بن ــًا اگ کال! اتفاق
ــان  ــما و تفکراتت ــه ش ــتر ب ــاله بیش ــر ۲9 س پس
ــه  ــرد، یل ــع م ــرای تمت ــه زن را ب شــبیه اســت ک
ــواده مــی خواهیــد. و رهــا و بــی قیــد و بــی خان

و روشــنفکرنماهای  فمینیســت هــا  اردوگاه  در 
ــربت  ــیرینی و ش ــوا، ش ــای حل ــه ج ــب، ب کاس
ــر آن  ــار قب ــد کن ــته ان ــد و نشس ــش میکنن پخ
ــرا  ــد. چ ــی میگیرن ــه، ماه ــوض فاتح ــر و ع دخت
ــا و نگــران  ــم شــما عــزادار رومین ــاور کنی ــد ب بای

ــتید؟ ــا هس رومیناه

رومینــا نماینــده تمــام دختــران قربانــی صد ســال 
اخیــر اســت کــه بــرای فــرار از دگــم هــای ســنتی 
بــه آغــوش گــرگ هــای مــدرن تــن دادنــد و در 
کشــاکش ایــن دوگانــه غیرواقعــی از دســت رفتند. 
پــدر رومینــا نیــز نماینــده تفکــر عقــب مانــده در 
ــده  ــی ش ــد غیرت ــا نگویی ــت. لطف ــورد زن اس م
اســت کــه مــرغ پختــه هــم خنــده اش مــی آیــد 
از ایــن نســبت دادنتــان. غیــرت یعنــی محافظــت 
از ریحانــه، بــاور نمــی کنیــد از آن ســه شــهیدی 
بپرســید کــه بــرای جنــازه یکــی از همیــن ریحانه 
هــا خونشــان بــر زمیــن داغ خرمشــهر ریخــت تــا 

ریحانــه ای عریــان بــاالی تیرکــی نباشــد.

ریحانه...

مدت زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقهراهکار رهایی
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امیرمحمد کریمی

سید رحیم ابراهیمی



فطــرت انســان، خواهــان نیکــی و ســعادت اســت و ســعادت حقیقــی قــدم زدن در مســیر 
الهــی اســت. در واقــع غایــت انســان لقــاء اهلل و کســب رضایــت الهــی اســت. جهــان کنونی 
ــا گــذر زمــان مســائل و  کــه در آن زندگــی مــی کنیــم پــر از پســتی و بلنــدی اســت و ب
مشــکالت روز بــه روز بزرگتــر و مقاومــت در برابــر آن ســخت تــر مــی شــود مســائلی از 
قبیــل تبعیــض ، تحقیــر ، تحریــم و خیلــی مشــکالت دیگــر کــه انســان عصــر حاضــر را از 
پــای درمیــاورد و تــا وقتــی دیــن و عدالــت نــاب بــر دنیــا حاکــم نشــود بشــر همچنــان بــا 
ایــن مســائل دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. امــروزه شــاهد مشــکالت درهــم تنیــده ای 
هســتیم کــه بیــش از پیــش نــگاه مــارا بــه مســئله ظهــور منجــی دقیــق مــی کنــد. انســان 
فطرتــا خیرخــواه اســت و بــه دنبــال آرامــش همگانــی مــی گــردد و آرزوی بشــر ایــن اســت 
کــه بــه جامعــه ای بــه دور از ظلــم و تنــازع دســت پیــدا کنــد. از طرفــی انســان موجــودی 
اجتماعــی اســت و تحقــق ایــن اهــداف و آمــال در بســتر جهــان اجتماعــی ممکــن اســت، 
ــا فطــرت او را داشــته باشــد و شــرایط رشــد و  ــد عملکــردی همســو ب ــه بتوان ــی ک جهان
تعالــی او را فراهــم کنــد. وقتــی تاریــخ را ورق مــی زنیــم مــی بینیــم کــه افــراد برگزیــده از 
ســوی خــدا بــرای هدایــت و حمایــت مــردم برانگیختــه شــدند، درواقــع اولیــا الهــی وظیفــه 
دارنــد انســان را آمــاده ســامان آخــر بکننــد اگرچــه تعــداد زیــادی از ایــن اولیــا بــا وضــع 
فجیعــی کشــته شــدند و از دنیــا رفتنــد ولــی ایــن راه همچنــان ادامــه دارد و بشــریت بــه 
ــت  ــالق جهــل و غفل ــاری دیگــر ســردرگم اســت و در بات ــروزه بشــر ب ــرود. ام ــش می پی

نهضت انتظار

یکــی از مانــدگار تریــن آثــاری کــه از ســردار اســالم 
، عــارف عاشــق شــهید دکتــر مصطفــی چمــران بــه 
ــی  ــی و عرفان ــخنرانی علم ــک دوره س ــده ی ــا مان ج
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــد در ای ــون توحی در کان
ســال 1359 اســت کــه ایــن ســخنرانی هــا در یــک 
ــاب انســان و خــدا کــه  ــه مــی گــردد. کت ــاب ارائ کت
ــت  ــده اس ــردآوری ش ــران گ ــدی چم ــت مه ــه هم ب
،شــامل چهــار بحــث روح و عالــم غیــب ، روش قــرآن 
در اثبــات خــدا ، مکاتــب فلســفی و جبــر و اختیــار می 
باشــد. ایــن کتــاب شــامل چهــار گفتــار اســت کــه در 
هــر گفتــار بــه موضوعــات مختلفــی پرداختــه اســت و 
ارتبــاط موضوعــی ایــن گفتارهــا بــا هــم حفــظ شــده 
ــم  ــدا ، روح و عال ــه بحــث خ ــار اول ب اســت. در گفت
غیــب پرداختــه شــده اســت. در گفتــار دوم بــه روش 
ــه شــده اســت.  ــات خــدا پرداخت ــد در اثب ــرآن مجی ق
ــب  ــن مکات ــی مهمتری ــول اساس ــوم اص ــار س در گفت
بشــری و الهــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. و 
در گفتــار چهــارم اشــاراتی کوتــاه بــه برداشــت هــای 

سوسیالیســتی یــا کاپالیســتی عــده ای یــک بعدنگــر 
از اســالم را مــورد بحــث قــرار مــی دهــد.

در بخشی از کتاب می خوانید :
ــای  ــم ه ــزم و عل ــی و هیپنوتی ــه پات ــه تل ــن قضی ای
ــم  جدیــدی کــه از آن هــا مــی خواهــم صحبــت کن
در مبحــث پاراســایکولوژی اســت ، یعنــی قســمتی از 
علــم روانشناســی ماســت کــه هنــوز بــه آن سیســتم 
معیــن و علمــی خــودش درنیامــده. درهیپنوتیــزم یــک 
ــاط  ــل آن نشســته ارتب ــه مقاب ــا انســانی ک انســانی ب
ــد از  ــد. بع ــرار میکن ــی برق ــاط موج ــا ارتب ــزی ی مغ
هیپنوتیــزم مرحلــه ای دومــی اســت و آن تلــه پاتــی 
اســت . موضــوع تلــه پاتــی مســئله وســیع تــر و عمیق 
ــاد  ــری اســت . خــود مــن هــم از ایــن تجــارت زی ت
ــاق و انســان دیگــری  کــرده ام . انســانی در یــک ات
ــم  ــری باه ــاق دیگ ــا در ات ــر و ی ــهر دیگ ــک ش در ی
ارتبــاط مغــزی برقــرار مــی کننــد و باهــم حــرف مــی 

زننــد بــاز هــم ایــن علمــی قابــل قبــول اســت .

مدت زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه انسان و خدا
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دســت و پــا مــی زنــد و نیازمنــد هدایتگــر حقیقــی اســت تــا بــاری دیگــر انســان را از ایــن منجــالب نجــات دهــد و بــا بدعــت هــا و تحریــف هــا مبــارزه کنــد 
و حکومــت حــق و الهــی را برپــا کنــد. کالم اخــر اینکــه دنیــای امــروز بیــش از هــزار ســال قبــل آمــاده شــنیدن ســخن حــق و پذیــرای حکومــت الهــی اســت 

و عاقبــت بشــر بــر طبــق نیکــی رقــم خــورده اســت ....

زهرا احمدی

ریحانه سهیلی فراز



بعــد از افزایــش قاچــاق کاال از طریــق مناطــق آزاد کشــور گــزارش فرمــان 
رهبــر معظــم انقــالب خطــاب بــه رئیــس جمهــور وقــت آقــای رفســنجانی 
ــا  ــی ب ــق آزاد تجاری-صنعت ــاق کاال  در مناط ــری از قاچ ــورد جلوگی در م
ــارج و  ــی از خ ــع مال ــذب مناب ــد، ج ــادرات، تولی ــی ص ــدف اصل ــار ه چه

انتقــال فنــاوری آغــاز شــد. 
متاســفانه طــی بیســت و پنــج ســال تجربــه کشــور، هیــچ یــک از اهــداف 
ــه  ــه گون ــت ب ــده اس ــق نش ــری  محق ــم رهب ــام معظ ــان مق ــی فرم اصل
ــد،  ــر از ۲ درص ــور کمت ــادرات کش ــق در ص ــن مناط ــهم ای ــه، س ای ک
ســهم ایــن مناطــق در جــذب ســرمایه خارجــی کشــور حــدود 5 درصــد، 
ــر از 3 درصــد اســت،  ــن مناطــق در ایجــاد اشــتغال کشــور کمت ســهم ای
و متاســفانه آمــار مشــخص و شــفافی از تولیــد و انتقــال فنــاوری در ایــن 
ــی، کشــور  ــداف اصل ــق اه ــدم تحق ــر ع ــالوه ب ــدارد. ع ــود ن مناطــق وج
دچــار عــوارض جانبــی فراوانــی در ایــن مناطــق شــده اســت کــه مهمترین 
ــوری  ــرکتهای ص ــعه ش ــق، توس ــق مناط ــاق کاال و ارز از طری ــا قاچ آنه
ــع و  ــذاری مناب ــدد در واگ ــات متع ــی، تخلف ــرار مالیات ــازی ف ــه س و زمین
اراضــی مناطــق، تشــدید شــکاف طبقاتــی در مناطــق، افزایــش مخاطــرات 
ــی و گســترش معضــالت فرهنگــی و اجتماعــی  میباشــد گســترش  امنیت
ــی و  ــارت قانون ــد و تج ــر تولی ــرب آن در ام ــر مخ ــاق و تاثی ــده قاچ پدی
ــا  ــد ب ــه بای ــذاری و اشــتغال؛ خطــر جــدی و بزرگــی اســت ک ســرمایه گ

ــه  ــه ب ــی ک ــتگاه های ــه دس ــر هم ــرد و ب ــارزه ک ــا آن مب ــام ب ــت تم جدی
نحــوی مــی تواننــد در ایــن امــر دخیــل باشــند واجــب اســت کــه ســهم 
خــود را در ایــن مبــارزه ایفــا کننــد اوال بایــد کانــون مرکــزی ایــن مبــارزه 
در ســطحی عالــی نزدیــک بــه رئیــس دولــت و دارای اشــراف قانونــی بــر 
دســتگاه هــای ذیربــط دولتــی باشــد، ثانیــا تبلیغــات مناســب و هوشــمندانه 
و همــه جانبــه در خدمــت ایــن مبــارزه قــرار گیــرد، ثالثــا برخــورد قضایــی 
و انتظامــی، قاطــع و در ارتبــاط کامــل بــا تصمیــم گیــری هــای آن کانــون 
ــر ایــن باشــد کــه عمــل قاچاقچــی  مرکــزی باشــد، رابعــا عــزم جــدی ب
کامــال برخــالف صرفــه و همــراه بــا خطــر باشــد و جنــس قاچــاق از پیــش 
از مبــادی ورودی تــا محــل عرضــه آن در بــازار، آمــاج اقدامــات گوناگــون 
ــه  ــروع فاصل ــروع و نامش ــود مش ــن س ــد بی ــرد بای ــرار گی ــارزه ق ــن مب ای

ایجــاد کــرد. 

قاچاق کاال

مدیر مسئول : رضا شهرابی فراهانی

@basij_shahed

درگاه ارتباطی با ما جهت
 انتقادات و پیشنهادات :

@sardabir_meshkat
@janeshin_sardabir_meshkat
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رضا هوتی

سردبیر : مهدی قربانیان

جانشین سردبیر : محدثه سالم

صفحه آرا : امیرعباس قیصری


