


رب اشرح
جلسه گذشته شاهد وقایع تاثرانگیزی در مجلس بودیم ، که 
مرا به وحشت انداخت ، وقتی که دیدم بزرگان ، محترمین ، 

کسانی که در قلب من جای دارند و مورد احترام منند ، بجان 
هم افتادند، با کالم زننده و هتک حرمت ، به اسلوبی خشن 
و غیر انسانی، شخصیت یکدیگر را می کوبند . من هیچگاه 

چنین تصوری نمی کردم، هیچوقت چنین انتظاری نداشتم ، که 
دوستانم، برادرانم، بزرگانم، کسانیکه مورد احترام منند این 

چنین همدیگر را بکوبند . من که ۴۸ سال از عمرم می گذرد 
از ۱۵ سالگی در مبارزه بوده ام، مبارزه های سخت، از همان 
ایام، از روزگار مبارزاتی ملی شدن صنعت نفت در برابر تانکها 

و زیر رگبار گلوله ها بزرگ شده ام، و یک لحظه از فعالیت 
و مبارزه فارغ نبوده ام. تا ۸ سال گذشته خود را در لبنان 

در سخت ترین مبارزات مرگ و حیات سپری کرده ام، و هر 
لحظه به انتظار مرگ ، و هیچگاه بزندگی خود تا ۵ دقیقه 

دیگر اطمینان نداشتم، گروه های چپ و راست لبنان با شدت 
و خشونت مرا می کوبیدند ، زیرا خط مکتبی من آنها را به 

وحشت می انداخت، احساس خطر می کردند و مرا می کوبیدند. 
من با این تاکتیک و اسلوب دشمنان آگاهی کامل دارم، گرچه 

خودم هیچگاه از این تاکتیک ها استفاده نکرده ام و آرزو 
می کنم که هیچگاه نکنم ولی با این روش ها آشنایی کامل 
دارم_و به هیچ وجه برای من چیزی نیست_اما_اماهمیشه 
شاهد بوده ام که این تاکتیک ها از طرف دشمنان پیاده شده 
است و همیشه این تاکتیک ها را با طاغوتیان و گمراه شدگان 

توام دیده اما دو روز پیش متاسفانه شاهد بودم که همین 
تاکتیک ها از طرف دوستان خوب من و قابل احترام من 

علیه دوستان دیگری که مورد احترام مند انجام می شود و 
دیگر نتوانستم تحمل کنم ، خرد شدم ، مانند نمک بود بر دل 
مجروحم ، پتکی سنگین بود بر فرقم ، و احساس خطری بود 

برای رسالت اسالمی ما .
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مــاه ژوئــن 2020در حالــی بــرای مــردم دنیــا آغــاز شــد 
کــه عــاوه بــر کابــوس شــوم کرونــا و ســایه ی ســنگین 
آن بــر متــام معــادالت جهانــی، واکنــش هــا نســبت 
ــرده در  ــات گس ــش اعراض ــد، آت ــرج فلوی ــل ج ــه قت ب
ــل از  ــه نق ــه ب ــی ک ــرد، اعراضات ــعله ور ک ــکا را ش آمری
ــکاس  ــا انع ــی ب ــراژدی آمریکای ــک ت ــرس ی ــید پ آسوش
ــد 46 ســاله کــه در 25 مــی  ــی اســت. جــرج فلوی جهان
پــس از حــدود 9دقیقــه قــرار گرفــن زانــوی پلیــس شــهر 
ــان  ــت و رسارس جه ــردن وی درگذش ــر گ ــس ب مینیاپولی
را در آتــش خشــم و نفــرت از تبعیــض نــژادی فــرو 
ــل  ــه قت ــرد. شــهر هــای مختلــف جهــان در واکنــش ب ب
فلویــد اقدامــات متفاوتــی انجــام دادنــد، در لنــدن، 
نــروژ، اســلونی تجمعاتــی مقابــل ســفارت آمریــکا انجــام 
ــرای او  ــزی شــهر هــا ب ــز تجمعــات مرک شــد و در مراک
یــاد بــود هایــی برگــزار شــد. جــرج فلویــد اولیــن ســیاه 
پوســت کشــته شــده بــه دلیــل نــژاد پرســتی در آمریــکا 
ــر  ــه ای کوچــک ب ــا جرق ــد تنه ــا مــرگ فلوی نیســت، ام
ــود. سیاســت  ــکا ب ــی هــا در آمری ــاروت نارضایت ــار ب انب
هــای نــژاد پرســتانه ترامــپ مبنــی بــر منــع ورود اتبــاع 
برخــی کشــور هــا و ســخنان ضــد نقیــض او موجــب بــر 
ــون  ــش از 30 میلی ــی بی ــب جمعیت ــوردن تناس ــم خ ه
ــکا شــده اســت. مــرگ  ــن پوســت مهاجــر در آمری رنگی
جــرج فلویــد  تنهــا اعــراض بــه مــرگ یــک ســیاه پوســت 
در آمریــکا نیســت، بلکــه بــه گفتــه ی یکــی از معرضــان 
در فرانســه، ایــن اتفاقــی اســت کــه در فرانســه نیــز رخ 
ــب  ــد در قل ــه مــرگ جــرج فلوی ــد ک می دهــد. هــر چن
ــه  ــرده ب ــات گس ــه اعراض ــر ب ــی منج ــرال دموکراس لی
سیاســت هــای تبعیــض نــژادی در ایالــت هــای مختلــف 
ــه  ــر ب ــه منج ــت او ک ــه ی دول ــا روی ــد، ام ــکا ش آمری

گســرش شــکاف طبقاتــی و فقــر روز افــزون در آمریــکا 
شــد نیــز از جملــه عوامــل زمینــه ای بــود کــه موجــب 
بــاال رفــن نارضایتــی عمومــی در آمریــکا شــد. بــه گفتــه 
ی "ســناتور ایالــت ورمونــت آمریــکا، 15 میلیــون کــودک 
در ایــن کشــور در فقــر بــه  رس می برنــد و حــدود نیــم 
ــد." و جالــب  ــان می خوابن ــز در خیاب میلیــون انســان نی
تــر آنکــه بــه نقــل از موسســه ی بروکینــز: "شــاِر 
خانوارهــاِی چهارنفــره ای کــه در آمریــکا در طــول ســال 
کمــر از 25750 دالر بــه دســت می آورنــد در مناطقــی 
ــا و  ــرات ه ــان و دموک ــوری خواه ــداران جمه ــه طرف ک
ــی  ــی م ــف زندگ ــژادی مختل ــای ن ــروه ه ــن گ همچنی
ــر در  ــت" و فق ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــه ش ــد، ب کنن
ــات  ــاس طبق ــر اس ــیتاتیک و ب ــورت س ــه ص ــکا ب آمری
ــی در  ــف سیاس ــات مختل ــا گرایش ــژادی و ب ــف ن مختل
ــب  ــزون موج ــر روز اف ــن فق ــت و ای ــش اس ــال افزای ح
ــی و  ــف قوم ــای مختل ــروه ه ــان گ ــدت می ــد وح تهدی
فرهنگــی شــده اســت. سیاســت هــای ترامــپ مبنــی بــر 
کاهــش خدمــات رفاهــی و بیمــه درمانــی بــرای طبقــات 
کــم بضاعــت و همچنیــن سیاســت هــای اصــاح مالیاتی 
ــکاف  ــن ش ــر ای ــه ب ــد جامع ــات ثرومتن ــع طبق ــه نف ب
طبقاتــی دامــن زده اســت. در حــوزه سیاســت خارجــی 
ــته ای  ــده ی هس ــپ از معاه ــروج ترام ــس از خ ــز پ نی
ایــران، پیــان ترنــس پاســیفیک، توافــق تغییــرات آب و 
هوایــی و نیــز حملــه بــه ســازمان ملــل و... بــه منــزوی 

شــدن آمریــکا منجــر شــد.
ــا  ــار دیگــر موجــب شــد ت ــکا ب ــا اعراضــات در آمری ام
افــکار عمومــی خواســتار مطالبــه ی پاســخ ایــن پرســش 
از ســوی شــورای امنیــت ملــی باشــد کــه چــرا در مــورد 
ــه  ــان 98 آمــاری دقیقــی ارائ ــگان اعراضــات آب جانباخت
ــا اینکــه در دوازدهــم اردیبهشــت ســال جــاری  نشــد ت
و پــس از گذشــت 6 مــاه! مجتبــی ذوالنــور رییــس 
ــن  ــس ای ــم مجل ــی در دوره ده ــت مل ــیون امنی کمیس
ــا 230نفــر اعــام کــرد. 230 نفــری کــه  ــر ب آمــار را براب

اگــر آمــار اغتشاشــگران و آشــوب طلــب هــا را از آن کنار 
بگذاریــم، بخــش زیــادی از آن هــا مــردم عــادی بودنــد، 
مردمــی کــه غــم نــان داشــتند و مخالــف نظــام نبودنــد! 
مطالبــه ی چرایــی عــدم وجــود ســاز و کار مناســب برای 
ــط،  ــرژی از ســازمان ذیرب ــرخ حامــل هــای ان ــش ن افزای
ــی کــه خودشــان  ــی اســت، مخصوصــا آن های دور باطل
صبــح جمعــه از ســه برابــر شــدن قیمــت بنزین خــر دار 
شــدند! 230 نفــر! حتــی یــک نفــر هــم زیــاد بــود، آیــا 
راه حــل کــم هزینــه تــری بــرای کــری بودجــه دولــت 
دوازدهــم وجــود نداشــت؟ آیــا منــی شــد بــدون ریخــن 
خــون از دمــاغ کســی بــرای معضــل چنــد میلیــون دالری 
قاچــاق ســوخت راهــکاری اندیشــید؟ رســانه ملــی کــه 
اعراضــات آمریــکا بــه تیــر یــک بخــش هــای گوناگــون 
ــه  ــد ب ــور می توان ــت، چط ــده اس ــل ش ــری آن تبدی خ
صــورت لحظــه ای اخبــار اعراضــات آمریــکا را پوشــش 
دهــد امــا رس ســوزنی بــه اعراضــات بــه حــق معیشــتی 
و نــه سیاســی! مــردم نپــردازد. رســانه ای کــه مهــم تریــن 
ــارک و  ــه ی کن ــدام ناوچ ــل انه ــی مث ــای داخل ــر ه خ
شــهادت جوانــان وطــن بــه خــر دســت چنــدم او تبدیــل 
می شــود و چندیــن ســاعت بعــد بــه آن می پــردازد. 
ــخصی  ــاختار مش ــوز س ــود هن ــه خ ــی آنک ــود ب منی ش
از  نداریــم  مــردم  آمیــز  مســاملت  اعراضــات  بــرای 
اعراضــات مردمــی در آمریــکا ســخن بگوییــم! منی شــود 
از پدیــده ی فیلرینــگ و قطعــی اینرنــت در داخــل 
ــات کشــوری و  ــی مقام ــرد و از حضــور متام ــت ک حای
لشــکری در تلگــرام، توییــر و...ســخن گفــت. اعراضــات 
ــا  رسارسی آمریــکا اگــر تنهــا بــه دیــده ی یــک تقابــل ب
لیــرال دموکراســی و مذمــت صفــات نکوهیــده! غــرب 
ــان  ــوب می ــا مطل ــاس ن نگریســته شــود، آوردی جــز قی
شــباهت موقعیــت هــا و سیاســت هــا نخواهــد داشــت 
ــت از  ــی و حای ــاالری دین ــردم س ــاس م ــن قی و در ای
مســتضعفین هانقــدر  بــه ابتــذال کشــیده خواهد شــد 

ــر در غــرب! ــه آزادی و حقــوق براب ک

چراغی که به خانه روا است
در باب قیاس مشی مقابله با اعرتاض در ما و از ما بهرتان!

یـادداشت ســردبـیر



پــرونده
سیایس
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شروع یازدهم برای وکالی ملت
به بهانه ی آغاز کار مجلس یازدهم

یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در حالــی آغــاز بــه 
کار کــرده اســت کــه اکرثیــت آن را مناینــدگان طیــف اصولگــرا 
تشــکیل مــی دهنــد، مجلــس دهــم هــم بــه پایــان رســید. 
مجلســی بــا اکرثیت اصــاح طلــب و اعتــدال گرا که حــوادث 
زیــادی را پشــس رس گذاشــت. از جملــه مهم تریــن اقداماتی 
کــه مجلــس دهــم آن را را در کارنامــه چهــار ســاله خــود ثبت 

کــرد می¬تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد؛

1 .طرح شفافیت دریافتی مدیران:
ــای  ــوق ه ــث حق ــم، بح ــس ده ــل رشوع کار مجل  در اوای
نجومــی کــه بحــث داغ کشــور بــود مطــرح شــد. پیــرو ایــن 
موضــوع طــرح شــفافیت دریافتی مدیران کشــوری ارائه شــد 

کــه البتــه کلیــات آن رد شــد.
2.سامانه ثبت حقوق و مزایا: 

کمــی بعــد مجلســی هــا در اصاحیــه ای بــه یکــی از مــواد 
قانــون برنامــه ششــم توســعه، ســقف حقــوق مدیــران را 24 
میلیــون تعییــن و دولــت را مکلــف بــه راه انــدازی ســامانه 
ثبــت حقــوق و مزایــا تــا پایــان ســال 96 کردنــد. ســامانه ای 
کــه مشــخص کننــده ی ایــن هســت که هــر شــخصی در هر 
جایــی کــه کار مــی کندمجمــوع پرداختی اش چقدر هســت.

البتــه راه انــدازی ایــن ســامانه تــا ســال 98 طــول کشــید 
3. حمله تروریستی:

 و امــا شــاید بدتریــن اتفــاق رخ داده بــرای مجلــس دهــم را 
بتــوان حمله تروریســتی داعش بــه آن نام بــرد. 17 خــرداد 96 
بــود کــه عنــارص داعــش به مجلــس حملــه کردند و تعــدادی 

از هــم وطنــان عزیزمــان را به شــهادت رســاندند...

4. رد کلیات الیحه بودجه: 
اواخــر ســال 96 و موقــع تحویــل الیحــه بودجــه ســال بعــد، 
بــرای اولیــن بــار در مجلــس شــورای اســامی،کلیات الیحــه 
بودجــه ســال 97 بــه دلیــل نبــود شــفافیت در ســند دخــل و 

خــرج کشــور رد شــد.
5. استیضاح: 

هفتــه پایانــی ســال 96 بــود کــه اســتیضاح ســه وزیــر جهــاد 
ــتیضاح  ــورت گرفت.اس ــازی ص ــاورزی ،کار و راه و شهرس کش
ــک  ــا ت ــی از منایندگان،ب ــه یک ــه گفت ــه ب ــب ک ــی عجی های
تــک مناینــده هــا مــن بــاب اســتیضاح صحبــت مــی شــد تــا 

ــاورد! اســتیضاح رأی نی
6. سوال از رئیس جمهور: 

شــهریور ســال 97 طــرح ســوال از رئیــس جمهــور بــرای 
سیاســت هــای اقتصــادی و عملکــرد دولــت روحانــی مطــرح 
شــد. آقــای رئیــس جمهــور فقــط در پاســخ یکــی از ســواالت 
توانســت مناینــدگان را قانع کند و در باقی ســواالت منایندگان 
قانــع نشــدند و باقــی ســواالت بــه قــوه قضائیــه ارجــاع داده 

شــد.
:FATF 7 .اف. ای.تی.اف

 یکــی از بحــث هــای داغ مجلســی هــا ،بحــث FATF بــود.
موضوع پیوســن یا نپیوســن بــه FATF در برهــه ای موضوع 
جنجالــی و داغ کشــور بــود کــه مخالفــان و موافقــان زیــادی 

داشــت.
در صورتــی کــه عــده ای از مناینــدگان مجلــس بــرای تصویــب 
پیوســن بــه FATF تــاش مــی کردند و عدم پیوســن بــه آن را 
دارای اثــرات منفــی مــی دیدنــد عــده ای پیوســن ایــران به آن 

را شــاید ابــزاری بــرای ســلطه بر ایــران می دانســتند.
بــرای مثــال قالیباف،رییــس مجلــس یازدهــم اف.ای.تــی.اف 
را ابــزار جدیــد نظــام ســلطه دانســت کــه مثــل رشکــت هــای 

چنــد ملیتــی در ابعــاد دیگــر کار مــی کننــد.

8. تصویب طرح سه فوریتی انتقام سخت
 در پــی شــهادت حاج قاســم ســلیانی،تصویب قانــون اعاده 
امــوال نامــروع، قانون رفع موانع تولید،قانــون تجارت،قانون 
ممنوعیــت بــه کارگیــری بازنشســتگان در مناصــب دولتــی، 
قانــون تشــدید مجــازات اســید پاشــی و ... از جملــه اقدامــات 

دیگــر مجلــس دهم بــود.
مجلســی کــه بــه گفتــه الریجانــی مظلــوم بــود ولــی آنچنــان 
مظلــوم هــم به نظــر منی رسد.مجلســی که بــه اعتقاد خیلی 
هــا ضعیف عمــل کرد و بــه مــواردی پرداخت کــه در اولویت 

کشــور نبود.
طبــق نظــر ســنجی یکــی از مراجــع اعــام خــر، 78% مــردم 

عملکــرد مجلــس دهــم را خیلــی ضعیــف اعــام کردنــد...
پایــان مجلــس دهــم، رشوعــی بــرای مجلــس یازدهــم بــود.

مجلســی ایــن بــار بــا اکرثیتــی اصــول گــرا و انقابــی کــه از 
هــان ابتــدا بــا بــه چالــش کشــیدن اعتبارنامــه تاجگــردون و 

ــرد. طــرح شــفافیت آرا کارش را قــوی رشوع ک
چنــدی پیــش تعــدادی از منتخبــان مجلــس یازدهــم نســبت 
بــه اعتبارنامــه غامرضــا تاجگردون منتخــب مردم گچســاران 

اعــراض کردنــد.
ــودن مــدرک  ــی ب ــال جعل ــه احت ــان نســبت ب ــن منتخب ای
ــی در دســتگاه ها  دکــری، ایجــاد شــبکه خانوادگــی و فامیل
و رشکت هــای مختلــف دولتــی و غیــر دولتــی و همچنیــن 
کســب منافــع اقتصــادی ویــژه از طریــق رانــت و ســودجویی 
از طریــق سواســتفاده از جایــگاه منایندگــی اعــراض کرده اند.

 و امــا در مــورد شــفافیت آرا، قالیبــاف، رییــس جدید مجلس، 
اخیــرا خــر از اعــام وصــول شــدن طــرح شــفافیت آراء  
مناینــدگان داد.ایــن طــرح یکــی از گام هــای شــفاف ســازی  

فراینــد هــای تصمیــم گیــری مناینــدگان کشــور اســت.
ــرای  ــه ای را ب ــس یازدهــم چــه روی ــد مجل ــد دی و حــال بای
خدمــت حداکــرثی بــه مــردم خواهــد داشــت و آیا تصمیمی 

دارد کــه بــا مجلــس قبــل تفاوتــی داشــته باشــد یــا خیــر...

فاطمه تشکری

کارشناسی روانشناسی
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پــس از حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال 2003 و رسنگونــی 
ــان  ــا تقســیم قــدرت می ــه دولت هــا ب صــدام، اعضــای کابین
احــزاب و عمدتــا بــا در نظــر گرفن دســته  بندی  هــای فرقه ای 
و سیاســی انتخــاب می شــوند. ایــن رونــد راه را بــرای چانه زنــی 
و زد و بندهای سیاســی باز گذاشــته اســت. خرگزاری فرانســه 
از یــک مقــام دولتــی عــراق نقــل کــرده اســت کــه گروه هــای 
مختلــف سیاســی درگیــر بحثــی جــدی بــرای انتخــاب فــردی 
"آشــتی طلب" بوده انــد کــه بــا تقســیم بنــدی  هــای سیاســی 

موجــود مخالفــت نکند.
معرفــی نخســت وزیــر جدیــد عــراق در میانــه بحــران شــیوع 
ــد از دور  ــاعت بع ــد س ــا چن ــا و تنه ــروس کرون ــی وی جهان
ــاف  ــه نیروهــای خارجــی ائت ــی ب ــدی از حمــات راکت جدی

مســتقر در عــراق صــورت گرفــت.
آقای عبداملهدی نخســت وزیر ســابق در دســامر گذشته و در 
پــی تظاهــرات و اعراض هــای گســرده در عــراق علیــه فســاد 
و ناکارآمــدی و در بخش هایــی در مخالفــت بــا دخالــت  ایــران 
در امــور عــراق از ســمت خــود کناره گیــری کــرد. پارملــان عراق 
نتوانســت بــر رس معرفــی نخســت وزیــر بــه توافــق برســد و 
بعــد از حــدود دو ماه بن بســت سیاســی رئیس جمهــور عراق 
اوایــل فوریــه )نیمــه بهمــن( توفیــق عــاوی، وزیــر ارتباطــات 

وقــت را بــه عنــوان نخســت وزیــر معرفــی کرد.
امــا آقــای عــاوی یــک مــاه بعــد بــا متهــم کــردن مناینــدگان 
ــت  ــش، از تشــکیل دول ــاکام گذاشــن تاش های ــه ن ــان ب پارمل

انــراف داد.
رئیــس جمهــور عــراق کــه 15 روز فرصــت داشــت نخســت 
وزیــر تــازه ای معرفــی کنــد، در آخریــن روز ایــن مهلــت، آقــای 
ــد مامــور تشــکیل  ــر جدی ــوان نخســت وزی ــه عن زرفــی را ب
کابینــه کــرد. عدنــان زرفــی سیاســتمدار شــیعه عراقــی کــه 
چنــدان چهــره شناخته شــده ای نیســت، عضــو ائتــاف نــر 
ــراق  ــین ع ــر پیش ــت وزی ــادی، نخس ــدر عب ــه حی ــت ک اس
رهــری آن را بــر عهــده دارد. آقــای زرفــی پیشــر عضــو حــزب 
الدعــوه عــراق بــود کــه یکــی از احــزاب اصلــی مخالــف صدام 
حســین، رئیــس جمهور پیشــین عــراق بــود. امــا او نیــز از دوام 
چندانــی بــرای ایــن کرســی برخــوردار نبــود و از پذیــش ایــن 
مســئولیت انــراف داد. پــس  از کــش و قــوس هــای فــراوان 
و معرفــی گزینــه های مختلــف مصطفی الکاظمــی از هفتم 
مــی بــه عنــوان نخســت وزیــر عــراق مامــور تشــکیل کابینــه 
شــد. مصطفــی الکاظمــی شــخصی اســت کــه بــا حایــت 
هــای گــروه هــای مختلــف قومــی و مذهبــی از جملــه کــرد 
هــا و شــیعیان و اهــل ســنت عــراق بــه روی کار آمــده اســت. 
مصطفــی الکاظمــی بــا ســابقه ی روزنامــه نــگاری و ســازمان 
های امنیتی شــناخته شــده اســت، وی یکی از مخالفان صدام 
بــود و بــه دلیــل مخالفــت بــا رژیم صــدام ســال هــا در تبعید 
و در لنــدن بــه رس بــرد. پــس از اعــدام صــدام در ســال 2003 
و ســقوط رژیــم او بــه کشــور خــود بازگشــت. حفــظ کرامــت 

انســانی ملــت عــراق و حاکمیت کشــور در روابــط بین املللی 
از جملــه محــور های مهــم اظهارات مصطفــی الکاظمی پس 

از تشــکیل کابینــه بود.
گانــه زنــی هــای بســیاری در مــورد مصطفــی الکاظمــی و 
ــود  ــی عــراق مطــرح ب ســوابق وی در ســازمان هــای اطاعات
مــن جملــه حــوادث تلــخ امنیتــی و در راس آن تــرور ابومهدی 
املهنــدس و  رسدار حــاج قاســم ســلیانی کــه واکنــش هــای 
زیــادی مبنــی بــر ســوء مدیریــت وی در زمــان تصــدی ایــن 
پســت بــه همــراه داشــت اما بــا حضــور وی در مقــر نیروهای 
حشــد الشــعبی و پوشــیدن اونیفــرم مخصــوص ایــن هیئــت 
نظامــی از حایــت کامــل دولــت از ایــن نیروهــا و همــکاری 
بــا آن هــا بــرای ریشــه کــردن نهایــی داعــش خــر داد و هــر 
ــت و نیروهــای  ــان دول ــه ایجــاد شــکاف و تشــکیک می گون
حشدالشــعبی را مــردود اعــام کــرد. مصطفــی الکاظمــی بــا 
ایــن حرکــت دســت بــه اقدامــی زد کــه تاکنــون هیــچ یــک از 
نخســت وزیــران عــراق آن را انجــام نــداده بودنــد و موجــب 

تقویــت بیشــر نیروهــای مردمــی و دولــت عــراق شــد.
ایــن هــا اخبــاری اســت کــه ایــن روز هــا از کشــور عــراق بــه 
ــرای پیــش  ــل گــران ب گــوش  می¬رســد و مــورد توجــه تحلی
بینــی آینــده روابــط میــان ایــران و عراق اســت. سیاســت های 
خارجــی عــراق در چنــد ســال اخیــر نشــان داده اســت کــه بــه 

دنبــال ایجــاد روابطــی متوازن با همه کشــورهای جهان اســت 
و متایلــی بــه فــرو رفــن در محورهــای منطقــه ای و بین املللی 
بــه خصــوص در مناقشــات میــان آمریــکا و ایــران نــدارد امــا 
عمق روابط همســایگی، فرهنگــی و تاریخی هم آنقــدر برای 
عراقی هــا مهــم اســت کــه بارهــا در اظهــارات خــود عنــوان 
کرده انــد کــه متایلــی ندارنــد کــه خاک کشورشــان محلــی برای 
آســیب رســاندن بــه جمهــوری اســامی ایــران باشــد، عــاوه 
بــر اینکــه آنهــا بــر مخالفــت خــود بــا هرگونــه تحریــم آمریکا 
علیــه ایــران تأکیــد کرده انــد. امــا در ســوی مقابــل سیاســت 
واشــنگن در منطقــه بــر مواجهــه با ایران متمرکز شــده اســت 
ــم و  ــوان کشــوری مه ــه عن ــراق ب ــر روی ع و آمریکایی هــا ب
ــا ایــران  ــا مواجهــه ب پایگاهــی اساســی بــرای ایجــاد فشــار ی

حســاب می کننــد.
عراق بیشــر از یک کشــور همســایه برای مــا یــادآور روزهایی 
اســت کــه ایســتاده رو بــه روی ایــوان نجــف ســام داده ایــم، 
روزهایــی کــه در بیــن الحرمیــن آرام گرفتــه ایــم و شــب هایی 
کــه در کاظمیــن و ســامرا در آغــوش کشــیده شــده ایم...عــراق 
ــت... ــهله اس ــه و س ــه و کوف ــجد حنان ــای مس ــادآور منازه ی

مــا سالهاســت کــه در تــاب و تــب پیــاده روی اربعیــن روزگار 
میگذارنیــم و دلخوشــیم بــه مهــان نــوازی غیــر منتظــره ی 
ــان زوار  ــه میزب ــس ک ــن ب ــراق را همی ــردم ع ــی ها...م عراق

کابینه جدید عراق،
 روابط متوازن بین المللی یا پایگاه فشار؟

معرفی نخست وزیر جدید عراق در میانه بحران شیوع ویروس کرونا و

 حمالت راکتی به نیروهای خارجی مستقر در عراق 

شعرا طریقت منفرد

کارشناسی اقتصاد

الحســین شــده انــد...
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گاهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتامعی دانشجو سالم 

مروری بر مدیریت رسانه ملی و 

نقد های این روز های آن
زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار تصاویــری از آرامــگاه بنیــان 
ــاور  ــس ب ــچ ک ــد، هی ــر ش ــامی منت ــاب اس ــذار انق گ
منی کــرد کــه ایــن عــارت مجلــل، آرامــگاه امــام پابرهنــه 
ــاده  ــش  س ــن صفت ــزرگ تری ــه ب ــی ک ــد؛ امام ــا باش ه
زیســتی، مبــارزه بــا ارشافــی گــری و تجمــل گرایــی بــود.

شــخصیتی کــه توصیــه میکــرد و میگفــت: )آن روز کــه 
دولــت مــا توجــه بــه کاخ پیــدا کــرد ، آن روز اســت کــه 
بایــد مــا فاتحــه دولــت و ملــت را بخوانیــم... آن روزی که 
ــا پیــدا بشــود و شــیطان دربیــن مــا راه  زرق و بــرق دنی
پیــدا کنــد و راهنــای ما شــیطان باشــد، آن روز اســت که 
ابــر قــدرت هــا می تواننــد در مــا تاثیرکننــد و کشــور مــا را 

بــه تباهــی بکشــند.(
تصاویــر مرقــد، بیشــر از آنکــه یــادآور امــام)ره( وشــیوه و 
رویکــرد ســاده زیســتانه ایشــان باشــد، یــاد آور کاخ هــا و 
کاخ نشــینانی اســت کــه پیش تــر امــام بــا آن هــا مقابله و 
مبــارزه کــرده بــود؛ اگرچــه ســاخت آرامگاهــی مناســب و 
محــرم بــرای چنیــن شــخصیت برجســته ای مــورد انتظار 
و معقــول اســت، امــا اکنــون می بینیــم کــه ایــن بنــای بــا 
شــکوه بــه مــوزه ارساف و تجمــل شــبیه تــر شــده اســت.

امــا وجــه مهــم تــر ایــن ماجــرا حاکــی از آن اســت کــه 
هزینــه هــای باالیــی که برای ســاخت چنیــن بنایی رصف 
شــده اســت میتوانســت محــل هزینه بــرای مســائل مهم 
ــال کــرده اســت،  ــری باشــد کــه جامعــه را دچــار اخت ت
تامیــن مخــارج عظیــم ایــن پــروژه ارشافــی گــری از بیــت 
املــال وجــه غیــر قابــل توجیــه ایــن ماجراســت. از ســوی 
دیگرتحریــف راه و تفکــر امــام پیامــد قطعی این مســئله 
بــه خصــوص برای نســل آینده اســت؛ تحریف شــخصیت 
فــردی کــه حتــی بــا ســفید کاری حســینیه جــاران 
مخالفــت کــرده بــود، ایشــان همچنین بــا ظرافت بســیار 
بــه مســئوالن توصیــه می کردند کــه: )بایــد متــام ادارات از 
نخســت وزیــری تــا کوچــک تریــن اداره از تجمل پرســتی 

و ارساف و کاغــذ بــازی بپرهیــزد...(
از ســال 93 کــه پــروژه ی ســاخت بنــای مرقــد امــام بــه 
ــه شــیوه ی  ــد هــای بیشــاری ب ــان رســید شــاید نق پای
ســاخت ایــن بنــا صــورت گرفتــه باشــد امــا تناقــض میــان 
ســیره ی عملــی آرمــان هــای خمینی کبیر و مشــی ســاده 
زیســتانه ی او بــا ایــن بنــای ارشافــی زمانی آشــکار شــد که 
در بحبوحــه ی کررونــا و طــرح کمــک مومنانه که توســط 
رهــر معظــم انقــاب مطــرح شــد، ایــن بنــای بــا شــکوه! 
هاننــد مســاجد ســایر اماکــن مترکــه بــه محــل جمــع 
اوری کمــک مومنانــه تبدیــل شــد، امــا مرقــد امــام )ره( 
نــه از جنــس مســاجد بــود و نــه از جنــس ســایر بناهــا! 
ــگان  ــرای پابرهن ــگاه شــخصی اســت ب ــام، آرام ــد ام مرق
قیــام کــرد و در برابــر متــام ارشافــی گــری هــا و کاخ هــای 
ســلطنت طلبــان ایســتاد. شــخصی کــه بــا وجــود اینکــه 
بیــش از چهــار دهــه از انقــاب و نهضتــی کــه او بنیــان 
نهــاد می گــذرد امــا نــام او و مکتــب در رشق و غــرب عــامل 
بــر رس زبــان هاســت. بســته هــای حایتــی آن هــم در 
بنــای مجللــی کــه بــا هزینــه  آن شــاید ده هــا و صــد هــا 
خانــواده از چنیــن بســته هایــی بــی نیــاز می شــدند و ده 
هــا اتفــاق دیگــر کــه همــه و همــه از محــل ایــن هزینــه 

هــا بــه مثــر مــی نشســت.
ــت  ــک حقیق ــردن ی ــود ک ــرای ناب ــروف ب ــول مع ــه ق ب
کافیســت تــا بــه بدتریــن نحــو موجــود از ان دفــاع کنــی! 
بــرای از بیــن بــردن امــام کــوخ نشــین ها نیز شــاید ســاده 
تریــن راه همیــن مقابلــه بــا اندیشــه هــا و مشــی ســاده 
زیســتانه ی او باشــد و نیــازی بــه ســایر ابــزار هــای رســانه 
ای بــرای تحریــف شــخصیت امــام نباشــد! هــر چنــد کــه 
همــه ی مــا در ایــن حقیقــت شــکی نداریــم کــه دنبــال 
ــای او  ــان ه ــام و آرم ــتانه ام ــاده زیس ــی س ــودن مش من
توســط آنــان کــه مرفــه تریــن و رشایــط زندگــی مــی کنند 

ــر منی باشــد. امــکان پذی
در کنــار متامــی ابعــاد ایــن ماجــرا بایــد پرســید آیــا  مرقــد 
امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان یک مــکان محــرم و مقدس 
در نظــر گرفتــه شــده اســت؟؟ یــا شــاید ابعــاد دیگــری از 

ایــن ماجــرا پنهان باشــد؟

امــام خمینــی: بایــد ایــن دســتگاه دســتگاهی باشــد كــه بعــد 
از چنــد ســال متــام قــر ملــت را روشــن كنــد متــام را مبــارز 
بــار بیــاورد، متــام را متفكــر بــار بیــاورد، متــام اینهــا را مســتقل 
بــار بیــاورد، آزادمنــش بــار بیــاورد، از غرب زدگــی بیــرون كنــد، 
اســتقال بــه مــردم بدهــد ... )صحیفــه نــور، جلــد 5، صفحــه 
203( رشایــط مهــم و خطیــری کــه در ســال قبــل در کشــور 
گذراندیــم و چــه بســا امســال نیــز در پیــش داشــته باشــیم ، 
رضورت اصاحــات بنیادیــن و ســاختاری را متوجــه می ســازد. 
امــروز بایــد جایــگاه نظــام کــه در بیــن طبقــات جامعــه دچار 
بــی اعتــادی اذهــان ملــت شــده اســت احیــا شــود و الزمــه 
ی ایــن احیــا، اصــاح ریشــه ای صداوســیا اســت.اصاحی از 
جنــس شــفافیت و اصــاح قوانیــن و ایجــاد نظــارت مردمــی، 
اهمیت تشــخیص قضایــای مهم تــر در این راه بســیار اولویت 
ــه  ــر و اصــاح ب ــوان خــود رصف تغیی ــد انــرژی و ت دارد و بای

نفــع جامعــه کنیــم و نــه مــوارد ظاهــری و رسگــرم کننــده!

محــور مهــم اشــکاالت حاصــِل تحقیقــات اینجانــب بــه بدیــن 
ــدم  ــخگویی2. ع ــفافیت و پاس ــدم ش ــد. 1. ع ــکل می باش ش
ــج  ــی 3. تروی ــارت مردم ــدان نظ ــیا و فق ــتقال صداوس اس

ــان 4. سلریتیســم ــزاری از زن تجمــل گرایــی و اســتفاده اب

ــن  ــم تری ــاید مه ــخگویی : ش ــفافیت و پاس 1. ش
مطالبــه امــروز )مســئوالن جــز در مــوارد نظامــی، امنیتــی و 
امــوری کــه بــا دشــمن مقابلــه داریــم، بایــد شــفاف باشــند و 
هیــچ رازی را از مــردم پنهــان نکننــد. رهــر معظــم انقــاب(

در متــام ارکان کشــور، ایجــاد ســازوکار شــفافیت و پاســخ بــه 
مطالبــات مردمــی می باشــد. قطعا ســازمان صداوســیا نیــز از 
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و چــه بســا در ایــن موضــوع از 

اولویــت بیشــری برخــوردار باشــد. 
ــار  ــاد و انحص ــری از فس ــی در جلوگی ــل مهم ــفافیت عام ش
می باشــد. ســازوکار تبلیغاتی صداوســیا بســیار عجیب اســت 
و البتــه پــر درآمــد! چنــان قیمت گــذاری حیرت انگیــزی انجام 
می شــود کــه عمــا رســانه ملــی کشــور تبدیــل شــده اســت به 
رســانه تبلیغاتــی برندهــای رشکــت هــای ثرومتنــدان! نهادهای 
غیرمردمــی تصمیــم ســاز چــه کســانی هســتند ؟ چــه دخالتی 
در رونــد اداره ی برنامــه هــای شــبکه هــای ســیا دارنــد؟ چــه 
ســازوکاری بــر درآمدهــای میلیــاردی صداوســیا حاکم اســت؟ 

سیاســت گــذاری آن بــر عهــده ی کیســت؟ 
به چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ 

عــادی ســازی کرونــا در ابتــدای شــیوع آن توســط صداوســیا 
ــادی از هموطنامنــان شــد  کــه باعــث جــان باخــن شــار زی
بــر عهــده ی کیســت؟ صداوســیا بابــت ایــن هزینــه ســنگین 
ــه کجــا پاســخ میدهــد؟ اصــا  ــر ب و ده هــا مســئله ای دیگ

امام کوخ نشینان در
 عمارت کاخ نشینان

صداوسیما،
 رسانه ملی یا بنگاه 
اقتصادی ؟  فاطمه.م

دانشجوی جامعه شناسی

حسین شهرابی

کارشناسی علوم سیاسی
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بازخواســت میشــوند؟ 
ــخ  ــه پاس ــت ک ــد آن اس ــی موی ــای قبل ــاح ایراده ــدم اص ع
ــم! ــور بدهی ــوال مذک ــه س ــم ب ــبی منیتوانی ــت و مناس درس

2. اســتقالل و نظــارت مردمــی امام خمینی: ) 
مــا بایــد بــه مــردم ارزش بدهیــم، اســتقال دهیــم و خودمان 
كنــار بایســتیم و روی خیــر و رش كارهــا نظــارت كنیــم. ولــی 
ــون  ــو و تلویزی ــن كــه متــام كارهــا دســت مــا باشــد، رادی ای
دســت ماهــا باشــد امــا آن بیچاره هــا كــه كار می كننــد هیــچ 
چیــز دستشــان نباشــد، ولــی ما كه هیچ كاره هســتیم دســت 

مــا باشــد، بــه نظــر مــن ایــن صحیــح نیســت(27/5/64
اساســا یکــی از ارکان وابســتگی صداوســیا بحــث بودجــه 
ــن امــر  ــا دســتایه کــردن ای ــد ب ی آن اســت. دولــت میتوان
ــای  ــه ه ــود را در برنام ــخصی خ ــای ش ــری ه ــت گی ، جه
صداوســیا بــه کار بــرد. صداوســیا هــر ســاله بایــد دارای 
ردیــف بودجــه مســتقلی باشــد و از اینکــه اعتبــارات بودجــه 
آن ذیــل اعتبــارات بودجــه نهــاد ریاســت جمهــوری تعریــف 
ــن امــر موجــب  ــرا ای ــری شــود؛ زی ــه شــدت جلوگی شــود، ب

ــود. ــت می ش ــتورات دول ــه دس ــیا ب ــتگی صداوس وابس
شــورای نظــارت بــر ســازمان صداوســیای جمهــوری اســامی 
ــر  ــه ب ــر صداوســیا اســت ک ــرای نظــارت ب ــادی ب ــران نه ای
اســاس اصــل 175 قانــون اساســی جمهــوری اســامی تشــکیل 
ــاب  ــه انتخ ــر ب ــو )2 نف ــورا از 6 عض ــن ش ــت. ای ــده  اس ش
رئیس جمهــور، 2 نفــر بــه انتخــاب رئیــس قــوه ی قضائیــه و 2 
نفــر بــه انتخــاب مجلس شــورای اســامی( تشــکیل می شــود. 

البتــه اصــل 175 ابتــدا بدیــن شــکل بــود؛
در رســانه  های گروهــی )رادیــو و تلویزیون(، آزادی انتشــارات 
و تبلیغــات طبــق موازیــن اســامی بایــد تأمیــن شــود. ایــن 
رســانه  ها زیــر نظــر مشــرک قــوای ســه گانه قضاییــه )شــورای 
عالــی قضایــی(، مقننه و مجریــه اداره خواهد شــد. ترتیب آن 

را قانــون معیــن می کنــد.
پــس از اصاحیــه قانــون اساســی در ســال 1368 ، اصــل 175 
تغییــر کــرد و شــورای رسپرســتی منحــل و شــورای نظــارت 
بــه جــای آن تشــکیل گردیــد، "در صــدا و ســیای جمهــوری 
اســامی ایــران، آزادی بیــان و نــر افــکار بــا رعایــت موازیــن 
اســامی و مصالــح کشــور بایــد تأمیــن گــردد. نصــب و عــزل 
رییــس ســازمان صــدا و ســیای جمهــوری اســامی ایــران بــا 
مقــام رهــری اســت و شــورایی مرکــب از مناینــدگان رییــس 
جمهــور و رییــس قــوه قضاییــه و مجلــس شــورای اســامی 
ــد  ــازمان خواهن ــن س ــر ای ــارت ب ــر( نظ ــدام دو نف ــر ک )ه
داشــت. خــط مشــی و ترتیــب اداره ســازمان و نظــارت بــر آن 
را قانــون معیــن می کنــد." پــس از ایــن اصاحیه ، ســطح اداره 
ی ســیا بــه نظــارت تنــزل یافــت و نصــب و عــزل رئیــس و 

صداســیا بــه رهــری ســپرده شــد.
حتــی ســاز و کار نظــارت هــم مشــخص نیســت. بــا توجــه 
بــه تریــح قانــون اساســی در ایــن بــاره کــه نحــوۀ نظــارت 
را قانــون معیــن مــی کنــد بهــر اســت مناینــدگان دولــت و 
ــا معلــوم شــود  ــا طرحــی را تهیــه کننــد ت مجلــس الیحــه ی

ترتیــب نظــارت چگونــه اســت؟
آیــا در چنــد ســال اخیر شــورای نظــارت به نهــادی تریفاتی 
تبدیــل نشــده اســت ؟ چــرا مناینــده ای از قــر دانشــجو یــا 
متفکریــن کشــور در ایــن شــورا وجود نــدارد ؟ اگــر از ظرفیت 
چنیــن افــرادی در صداوســیای ملــی کشــور اســتفاده نشــود 

پــس کجــا از اندیشــه ایــن افراد اســتفاده می¬شــود؟ 
امــا بحــث جالبــر واکنــش شــورای نظــارت بــه حــذف برنامه 

ی پرمخاطــب نــود بــود!
در نظرســنجی شــورای نظــارت بــر صداوســیا در پرتــال ایــن 
شــورا ، هشــتاد درصد خواســتار بازگشــت برنامه ی نود شــده 
بودنــد، امــا اعضــای ایــن شــورای در جلســه خــود از فروغــی، 
مدیــر جــوان شــبکه شــبکه ســه دفــاع کردنــد تــا مشــخص 
شــود فروغــی از حایتهــای پیــدا و پنهــان فراوانــی برخــوردار 

اســت
خروجــی جلســه شــورای نظارت بــر صداوســیا، به گونــه ای 
بــود کــه ایــن شــورا را بیــش از گذشــته زیــر ذره بیــن افــکار 
عمومــی قــرار داده اســت. در ایــن جلســه تصمیم گرفته شــد 
: "تعطیلــی یــا تعلیــق هــر یــک از برنامه هــای صداوســیا از 
اختیــارات سیاســتی و اجرایــی مدیــران ارشــد ســازمان اســت" 
ــه اســت پــس چــرا شــورای  و مشــخص نیســت اگــر اینگون
نظــارت بــر صداوســیا در مــورد تعطیلــی برنامــه نــود ورود 
کــرده اســت! اگــر قــرار اســت رونــد بدیــن شــکل باشــد پــس 
نقــش شــورای نظــارت چــه چیــزی اســت جــز تاییــد نظــرات 
مدیــران ارشــد صداوســیا؟! کامــا مشــخص اســت ایــن روند 
نیازمنــد هــم اصــاح قانونــی اســت و هــم اصــاح رونــد های 

حاکــم بــر نظــارت صداوســیا... 
3. ترویج تجمل گرایی و استفاده ابزاری از زنان؛ 

 امام خمینی در بخشی از دیدگاه های خود در مورد 
صداوسیا می فرمایند: 

مــن نظــری بــه دیگــران نــدارم، راجــع بــه خــودم می گویــم از 
ایــن وضــع رادیــو تلویزیــون خوشــم منی آیــد. واقــع آن اســت 
كــه آن قــدر كــه پابرهنه هــا " بــه رادیــو تلویزیون حــق دارند، 
مــا نداریــم. ایــن یــك واقعیــت اســت و تعــارف نیســت؛واقع 
ــد و ایــن  ایــن اســت كــه آنهــا ایــن نظــام را درســت كرده ان
ــن جمعیــت هســتند كــه  ــد؛ همی نهضــت را بوجــود آوردن
پیــروزی را بــه دســت آوردنــد؛ از " قــر بــاال " كســی در ایــن 
مســاله حقــی نــدارد. البتــه مــا هــم در اصــل مطلــب رشكــت 
داشــته ایم، امــا حــق باآنهاســت، مــن مدت هاســت كــه وقتی 
می بینــم رادیــو تلویزیــون را هــر وقتــی بــازش می كنــم از من 
اســم می بــرد، خوشــم منی آیــد ...."شــاید در گذشــته انتقــاد 
مــا بــه اســتفاده ابــزاری از زنــان در رســانه هــای خارجــی بــود 
ولــی متاســفانه امــروز ایــن رونــد در صداوســیای خودمــان 

هــم دیــده میشــود!
هــر روز بایــد شــاهد باشــیم کــه طراحــان جاهــل تبلیغــات 
عــده ای از نوامیــس ایــن مملکــت رو بــزک و آرایــش کننــد 
و بــرای ســود بیشــر جیــب رسمایــه داران و تبلیغــات بهــر 
بــه جلــوی دوربیــن 80 میلیــون ایرانی بفرســتند، عقــل ابزاری 
نفــع رو دارای اولویــت بیشــری مــی بینــد ولی عقــل وحیانی 
چطــور؟ آیــا مــا بــرای ســود بیشــر مجــوز انجــام هــر گونــه 

بــی اخاقــی را داریــم؟ 
امــروز صداوســیا از لحــاظ بحــث تبلیغــات در منحــط ترین 

رشایــط تاریخــی خــود بــه رس می بــرد 
رسمایــه داران و مدیــران بنــگاه های بــزرگ اقتصادی میتوانند 
بــا مقــداری از رسمایــه ی خــود آنــن بیــت املــال را بــه ارثیه ی 

پــدری خود تبدیــل کنند!
گویــا هیــچ ضابطــه دقیــق و معینــی بــرای آنچــه در برابــر 

میلیــون هــا بیننــده پخــش میشــود، وجــود نــدارد.
تنهــا "ســود" حکمرانــی میکند..نــرخ گــذاری عجیــب و گــران 
ــران و  ــا انحصارگ ــود تنه ــث می ش ــیا باع ــت صداوس قیم
رسمایــه ســاالران متمــول تــوان تبلیغــات محصــوالت خــود را 
داشــته باشــند و کســب و کارهــای خــرد کــه بــر حفــظ آن ها 
در بنیادهــای اقتصــاد اســامی تاکیــد شــده اســت ســهمی از 
تریبــون ملــی کشــور ندارنــد. اغلــب هــم بــه دلیل انحصــار و 
فســاد در صنایــع بــزرگ اقتصــادی، کیفیــت کاالهــای تبلیغی 
زیــر ســوال اســت؛ کــا اینکــه قبــل هــا نیــز تقلبــی بــودن 
و عــدم کیفیــت بعضــی از محصــوالت تبلیــغ شــده توســط 
صداوســیا باعــث اعراضاتــی بــه ســازوکار نظارتــی آن نیــز 
شــد. بحــث بعــدی در مــورد تبلیغــات عجیــب ســتاره مربــع 

هــای بیخاصیــت اســت!
اســپانرهایی کــه بــا جــذب مجــری هــا و عوامل برنامــه ها، 
زمــان اغلــب برنامــه هــا را به شــکلی رقــت انگیز و تکــرار آور 
بــه تبلیــغ خــود اختصــاص داده انــد و حتــی تذکــر رهــری و 
ســایر مراجــع هــم باعــث جمــع شــدن ایــن بســاط قارگونه 

 . نشد
بــه جــای آنکــه فکر ، تــاش و فعــال بــودن را به جــوان ایرانی 
یــاد دهنــد ، بــه او ره یــک شــبه پولــدار شــدن و رشکــت در 
قرعــه کشــی هــای بــا پــول هــای ناســامل ، مــی آموزند. انســان 
انقــاب اســامی باید تاشــگر و بــه دنبال تولید واقعی باشــد، 
نــه دل بســن بــه قرعــه کشــی هایــی بــا یــه هــزارم  درصــد 

احتــال برنــده شــدن و البتــه جوایــز شــبهه نــاک!
مسئله اصلی و آخر ...

إِذَآ أَرَدْنـَـآ أَن نُّْهلـِـَک قَْریـَـًة أََمرْنـَـا ُمْرَِفیَهــا فََفَســُقوا ِفیَهــا فََحــقَّ 
رْنَـــَها تَْدِمیرا؛ "  َعلَیَْها الَْقــوُْل فََدمَّ

...و هرگاه بخواهیم مردم رسزمینی را هاک کنیم 
ــی  ــه فســاد م ــان و خــوش گذرانانشــان را وادار ب ــاه طلب رف
کنیــم و وقتــی در آن بــه فســق و انحــراف پرداختند و ســزاوار 
عــذاب گردیدنــد، آن گاه آنجــا را زیــر و زبــر مــی کنیــم و بــه 

شــدت نابودشــان مــی ســازیم. االرساء_16
بنابرایــن مســئله آخــر و اصلــی حــول ایــن موضــوع ترویــج 
تجمــل گرایــی و شــکاف طبقاتــی در تبلیغــات صداوســیای 

ملــی اســت.
بــه کلمــه ی " ترویــج " دقــت کنیــد! بحــث تنهــا این نیســت 
کــه تنهــا بخشــی تبلیغــات دارای محتوایی الکچری! هســتند؛ 
بلکــه ســخن از یــک رویــه و ســنت دیرینــه در صداوســیا 

اســت.
وقتــی حداقــل نیمــی از جمعیــت زیــر خــط فقــر زندگــی 
میکننــد، نشــان دادن هربــاره ی غذاهــای متنــوع ، خانه های 
مجلــل و شــیک بــا متــام امکانــات و و خانــواده هــای شــاد و 
خــرم، عــاوه بــر اینکــه جــز حــرت و نــگاه ماتــم پــدران و 
مــادران مســتمند بــه بــار منــی آورد، تصویــری غیــر واقعــی و 
نامناســب از جامعــه نشــان می¬دهد.گویــی کــه همــه چیــز 

عالــی هســت و کشــور مــا حتــی فقیــر هــم نــدارد!
تبلیغــات بــه امــری طبقاتــی در جامعــه تبدیــل شــده اســت. 
طبقــه ی رسمایــه دارهــای قــارون صفــت صداوســیا را نیــز 
در دســت خــود گرفتــه انــد ، ســبک زندگــی خــود را ترویــج 
میدهنــد و جــوری منایــان می¬کننــد کــه انــگار آن هــا 
مالــک جــان و مــال مــردم هســتند و تصویــری بــه غیــر از 
خوشــگذرانی هــای الکچــری آن هــا نبایــد در جامعــه وجــود 

داشــته باشــد!
امیــدوار نیســتیم کــه ایــن رونــد در بحــث تبلیغــات اصــاح 

شــود! 
4. سلربیتیســم : امــام خمینــی : "رســانه های گروهــی 
بویــژه صــدا و ســیا، ایــن مراكــز آمــوزش و پــرورش عمومــی 
می تواننــد خدمتهــای گرامنایــه ای را بــه فرهنگ اســام و ایران 
مناینــد. بنگاه هایــی كــه شــب و روز ملــت در رسارس كشــور 
بــا آنهــا متــاس ســمعی و بــری دارنــد، چــه مطبوعــات در 
مقــاالت و نوشــتارهای خــود و چه صــدا و ســیا در برنامه ها 

و منایشــنامه ها و انعــكاس
هرنهــا و انتخــاب فیلم هــا و هرنهــای آموزنــده بایــد همــت 
گارنــد و بیشــر كار كننــد و از گرداننــدگان و هرنمنــدان 
متعهــد بخواهنــد تــا در راه تربیت صحیــح و تهذیب جامعه 
وضعیــت متــام قرهــا را درنظــر گرفتــه و راه و روش زندگــی 
رشافتمندانــه و آزادمنشــانه را بــا هرنهــا و منایشــنامه ها بــه 
ــری  ــذل جلوگی ــد و از هرنهــای بدآمــوز و مبت ملــت بیاموزن

كننــد.... "  )صحیفــه نــور، جلــد 19(
اگــر همیــن االن تلویزیــون رو روشــن کنیــد و کانــال هــا رو 
یــک دور مــرور کنیــد بعیــد میدانــم شــبکه ای پیــدا شــود 
کــه در آن یــک بازیگــر یــا خواننــده درجــه چنــدم نباشــد و 
از ســخیف تریــن جزئیــات زندگــی خصوصــی اش بــرای مردم 

ســخن نگویــد!
ــیا  ــت صداوس ــت و پوس ــر گوش ــم ب ــده ی سلریتیس پدی

ــت. ــرده اس ــدا ک ــیطره پی س
مگــر قــرار نبــود صــدا و ســیا دســتگاهی باشــد کــه همــه 
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رو متفکــر بــار بیــاورد ؟ مگــر قــرار نبــود کــه فرهنــگ 
ــض و  ــن ســازمانی عری ــق چنی ــش اســامی از طری و من
طویلــی در جامعــه گســرش پیــدا کنــد؟ امــروز چه شــده 

اســت؟ 
از رسی برنامــه های شــبکه نســیم علی الخصــوص برنامه 
ــش  ــن نحــوه ی چین ــان آن ، همچنی دورهمــی و مهان
ــلط  ــی از تس ــد و... همگ ــر جدی ــه ی ع داوران برنام
پدیــده ی سلریتیســم بــر متــام ســطوح تولیــد محتــوای 

ــت دارد. صداوســیا حکای

ــه  ــت ک ــن اس ــلریتی همی ــف س ــی از تعاری ــا یک اساس
جنبــه ی خصوصــی زندگــی اش بیشــر از توانایــی هایش 

ــرای مــردم جذابیــت دارد. ب
ــن  ــد ای ــوری اســامی بای حــال چــرا صداوســیای جمه
نهــاد مهــم را بــه مقــری بــرای تحقق ایــن اهــداف ابتذال 

گونــه تبدیــل کنــد؟
تجربــه ی عاشــق شــدن فــان بازیگــر و یــا فــان بازیکن 

فوتبــال چه اهمیتــی دارد؟ 
میخواهید تفکر مردم را عقب مانده نگاه دارید؟!

پس ادامه دهید... 
ــد  ــردن رون ــه ی پیداک ــا ادام ــه ب ــم ک ــان امیدواری در پای
مطالبــه گــری و همچنیــن ایجــاد روحیــه تســامح و 
تســاهل در رونــد برخــورد مدیــران ســیا ، ایــن دســتگاه 
بــزرگ فرهنــگ ســاز اصــاح شــود و اداره و نفــع آن بــه 
صاحبــان اصلــی انقــاب یعنــی مــردم بازگــردد و کمکــی 
ــازی  ــدن س ــیر مت ــامی در مس ــاب اس ــرای انق ــزرگ ب ب

باشــد .

عرصــه ی  بیــن املللــی در ســده ی بیســتم و در آســتانه ی 
ســده ی بیســت ویکم شــاهد اهمیت روزافزون و توســعه 
ی ســازمان هــای منطقــه ای بــوده اســت، هرچنــد کــه در 
ــتگی  ــی برجس ــان گرای ــه جه ــل، وج ــازمان مل ــور س منش
بیشــری دارد و بــه ویــژه در فصــل هــای شــش و هفــت و 
بنــد هفــت از مــاده ی دو منایــان تــر اســت. بــا وجــود ایــن، 
در فصــل هشــتم منشــور بــرای راهکارهــا و ســازمان هــای 
منطقــه ای در حفــظ صلــح و امنیــت بیــن املللــی، نقــش 

قائــل شــده انــد.
افزایــش شــار ســازمان هــای منطقــه ای بــا توجــه به رشــد 
منطقــه گرایــی نویــن قابل بررســی اســت. منطقه گرایــی را 
واکنشــی نســبت بــه کاســتی هــای طــرح جهانــی شــدن از 
یــک ســو و ملــی گرایــی از ســوی دیگــر می داننــد. ســازمان 
ــه  ــت ک ــکیاتی دانس ــوان تش ــی ت ــه ای را م ــای منطق ه
بــه علــت هــای تاریخــی و واقعیــت هــا در یــک منطقــه 
از جهــان تاســیس می شــوند و دارای مشــرکات فرهنگــی، 
تاریخــی، زبانــی، مذهبــی و همچنیــن اشــراک در منافــع، 
معضــات و شــیوه هــای حــل معضــات خــود هســتند. 
در خطــه کشــورهای عربــی- اســامی، از ســواحل آفریقــای 
شــالی تــا رشق اندونــزی، بیــش از یــک میلیــارد مســلان 
زندگــی می کننــد. در میــان ایــن کشــورهای اســامی نقــاط 
ــاط  ــه نق ــن و البت ــد دی ــتگی مانن ــرای همبس ــراکی ب اش

ضعفــی بــرای واگرایــی وجــود دارد. 
بــا اتــکا بــر رونــد همگرایــی، ســازمان کنفرانس اســامی به 
عنــوان یــک راهــکار فراگیــر در ســال 1969 /1348 در پــی 
حریــق در مســجد االقصــی تاســیس شــد. درحالــی کــه این 
ســازمان مــی توانــد زمینه های همــکاری را برای کشــورهای 

مســلان مهیــا کنــد، چــه عواملــی باعــث افزایــش کارکــرد 
مثبــت و چــه عواملی باعــث کارکرد منفــی این ســازمان در 
تامیــن امنیــت می شــود؟ آیــا تنهــا عوامــل خارجــی )مثــال 
حضــور دول فرامنطقــه ای( و یــا تنهــا عوامــل داخلــی بــر 
عملکــرد ایــن ســازمان اثر گــذار اســت؟ و در نهایت چگونه 
نقــش ایــن ســازمان را می تــوان در حــل منازعــات ارزیابــی 

کــرد؟
علــل واگرایــی در ســازمان کنفرانــس اســامی بــا تاکیــد بــر 
آمــار و داده هــای این ســازمان، بر تفاوت نظامها و ســاختار 
سیاســی کشــورهای عضــو بــه عنــوان مانع اصلــی همکاری 
ــاوت  ــث تف ــود باع ــا خ ــاوت ه ــن تف ــود. ای ــد می ش تاکی
در سیاســتهای خارجــی آنهــا می شــود. جــدال کشــورها بــر 
ناسیونالیســم عربی – غیر عربی، دســته بندی های شــیعه 
و ســنی، همچنین دســته بنــدی هــای درون ســازمانی علیه 
یکدیگــر ماننــد کدر شــدن روابــط ترکیه و عربســتان بر رس 
خاشــقچی، تیرگــی روابــط کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
بــا ایــران یــا بــا ترکیــه بــر رس قطــر و... بــه عنــوان موانــع 
همگرایــی باعــث تشــدید تفرقــه میــان اعضا شــده اســت. 
ــن  ــودن ای ــه عــاوه اینکــه پــس از ســال ها مســتعمره ب ب
کشــور هــا، آنهــا بــه تازگــی از یــوغ اســتعار خــارج شــده 
انــد، و بســیار بــر حاکمیــت ملــی و اســتقال خــود تاکیــد 
می ورزنــد و متایلــی بــرای همگرایــی و اتحــاد یــا تفویــض 
اختیــارات بــه نهادهــای بین املللی بــرای همگرایــی از خود 
نشــان منی دهنــد و ســازمان نیــز پیشــنهادی بــرای همســو 
کــردن سیاســت خارجــی آنهــا در قبــال یــک موضــوع واحد 

ــد. تاشــی منی کن
در عیــن اشــاره بــه عاقه کشــورهای تازه اســتقال یافتــه از 
اســتعار و عــدم کاهش اختیــارات حاکمیتــی و تفویض آن 

بــه نهادهــا، عدم
اســتقال سیاســی بعضــی از اعضا و وابســتگی اقتصــادی و 
سیاســی و... بــه دول غربــی ، موجــب دخالــت کشــورهای 

بیگانــه در آن کشــورها و به تبــع آن گرایش نظــرات آنان در 
جهــت منافــع کشــورهای بیگانــه شــده اســت. ایــن روابــط 
بــا کشــورهای بیگانــه، گاهــی نفــی کننــده روابــط میــان 
کشــورهای مســلان و در بســیاری مــوارد ناقــض اهــداف 
ســازمان اســت. در عیــن اشــاره بــه عاقــه کشــورهای تــازه 
ــارات  ــش اختی ــدم کاه ــتعار و ع ــه از اس ــتقال یافت اس
حاکمیتــی و تفویــض آن بــه نهادها، عدم اســتقال سیاســی 
بعضــی از اعضــا، موجــب دخالت کشــورهای بیگانــه در آن 
کشــورها و بــه تبــع آن گرایش نظرات آنــان در جهت منافع 
کشــورهای بیگانــه شــده اســت. ایــن روابــط بــا کشــورهای 
بیگانه، گاهی نفی کننده روابط میان کشــورهای مســلان 
و در بســیاری موارد ناقض اهداف ســازمان اســت. پراکندگی 
جغرافیایــی نیــز یکــی دیگــر از عوامــل واگرایــی اســت. امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه ســازمان کنفرانــس اســامی یکــی 
بزرگریــن ســازمان های منطقــه ای اســت و انتظــار می رود 
ــی،  ــای فرهنگ ــه منشــا غن ــا ک ــوع ه ــن تن از پتانســیل ای
تاریخــی، اقتصــادی می توانــد باشــد در جهت وحــدت خود 

بهــره الزم را بــرد.
اگــر دســتاوردها و ناکامــی هــای این ســازمان ارزیابی شــود، 
شــکی نیســت کــه نامه اعــال ایــن ســازمان، دســتاوردهای 
انگشــت شــار و ناکامــی هــای بــی شــار را در خــود جــا 
داده اســت. حل معضل دولت اردن و ســازمان آزادی بخش 
ــادی توســط هیئــت  فلســطین )PLO )در ســال 1970می
مشــرک ســازمان همــکاری اســامی و اتحادیــه کشــورهای 
عــرب، از دســتاوردهای قابــل ذکــر ایــن ســازمان بــه شــار 
مــی رود. خــروج قشــون رسخ شــوروی از افغانســتان نیــز از 
کارنامــه هــای ایــن ســازمان بــه شــار مــی رود. بــا توجــه به 
توضیحــات فوق لــزوم بازنگــری در اساســنامه این ســازمان، 
و بــه اجــاع رســاندن نظــرات اعضــا بــا هم با یــک تعریف 
جامــع از مفاهیــم مــورد اختــاف مانند تروریســم می تواند 

رونــد ایــن ســازمان را بهبود بخشــد.

عدم اجماع در 
سازمان کنفرانس اسالمی

ریحانه رشوند
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معمــوال در هــر دوره ای و بــا وقــوع هــر پیشــامدی، 
شــاهد جــز و مدهایــی در شــاخص هــای بــورس 
ــان هســتیم  ــی الخصــوص کشــور خودم ــی و عل جهان
و طــی چنــد مــاه اخیــر کــه ویــروس ناخوانــده کوویــد 
ــازر  ــت، ب ــده اس ــورها ش ــیاری از کش ــان بس 19 میه
ــب و  ــب و غری ــوالت عجی ــی از تح ــم خال ــورس ه ب
حبــاب هــای کاذب نبــوده اســت . بــه ایــن ترتیــب می 
تــوان انتظــار داشــت کــه ســال 2020 دوره ای متفــاوت 

ــش دارد .  ــورس در پی ــرای بازارهــای ب و دشــوار ب
ایــن روزهــا بــورس رشــد پرشــتابی را در پیــش گرفتــه 
ــی را  ــگ و مبهم ــت گن ــوع وضعی ــن موض ــت. ای ااس
بــرای رسمایــه گــذاران رقــم زده اســت و در ایــن رشایط 
حتــی تحلیلگــران اقتصــادی نیــز ترجیــح می دهنــد تــا 
اظهــار نظــری نداشــته باشــند . البتــه ایــن رسدرگمــی 
متــام اهالــی بــازار رسمایــه را شــامل منــی شــود و بیــش 
تــر بــرای آنهایــی اســت کــه شــاید از میــزان فعالیــت 
شــان در ایــن بــازار ، کمــر از یــک ســال مــی گــذرد و 
بــرای قدیمــی تــر هــای بــازار ، خیلــی بدیهــی بــه نظــر 
می رســد . در واقــع در ایــن رشایــط مبهــم ، اشــخاص 
باســابقه و ســواد مالــی باالتــر اظهــار نگرانــی می کننــد 
ــش  ــع بی ــا طم ــر و ب ــحال ت ــا خوش ــازه وارده ــا ت . ام
ــن  ــوند . همی ــر می ش ــات ظاه ــه معام ــر در گردون ت
مــوارد ســبب اختــاف نظــر کارشناســان ایــن حــوزه در 
ــه  ــورس شــده اســت و ب ــازار ب ــی ب ــد آت خصــوص رون
ــن  ــده ای ــی در مــورد آین ــل نظــری همگان ــن دلی همی

بــازار هنــوز دیــده منــی شــود . 
 دولــت در رشایــط  کنونــی ، بــا کــری بودجــه مواجــه 
اســت و بایــد بــه فکــر کســب درآمــد باشــد . در پاییــز 
ســال گذشــته و در هــان روزهــای ارائــه بودجــه 

دولــت در گزارشــی بــه ســاختار درآمــدی و هزینــه ای 
ــد  ــه ش ــورس پرداخت ــر ب ــی آن ب ــر احتال ــت و اث دول
ــا  ــت ب ــی دول ــد نفت ــه درآم ــت ک ــه داش ــد توج . بای
ــی از آنچــه انتظــار  ــزش شــدید قیمــت نفــت ، حت ری
مــی رفــت نیــز کمــر باشــد . درآمدهــای مالیاتــی نیــز 
بــا تعطیلــی اقتصــاد ، احتــاال نــزول شــدیدی تجربــه 
خواهــد کــرد . فعــا از محــل فــروش ســهام و همچنین 
ــی  ــن مال ــه تامی ــوان ب ــی ، ی ت ــه ی اوراق بده عرض
دولــت امیــدوار بــود . در ایــن رشایــط امیدواریــم کار 
ــه آنجــا نکشــد کــه دولــت دســت در جیــب بانــک  ب
مرکــزی کــرده و بــدون پشــتوانه پــول چــاپ کنــد. در 
چنیــن رشایطــی ، طبیعتــا دولــت خــود بیشــرین نیــاز 
را بــه ادامــه رویــه ی کنونــی بــازار ســهام دارد امــا در 
ــود  ــان بهمــن از نقدینگــی، اشــاره شــده ب گــزارش پای
ــازار ســهام، عرضــه هــای  ــرای کاهــش عطــش ب کــه ب
ــن  ــهام، بهری ــناوری س ــش ش ــا افزای ــرده ی ــه گس اولی

نســخه خواهــد بــود. 
واقعــا بایــد حــق بدهیــم کــه تحلیلگــران بــورس ، 
رسگیجــه بگیرنــد و حتــی از اســرس عاقبــت بــازار 
، خــواب راحتــی نداشــته باشــند . بــه کارشناســان 
اقتصــادی نیــز بایــد حــق بدهیــم کــه از رسانجــام 
ــی  ــا رسدرگم ــاس 99 ب ــال حس ــور در س ــاد کش اقتص
متغیرهــای اقتصــادی، نگــران باشــند . ان هــم در 
رشایطــی کــه کل اقتصــاد جهانــی در شــیب تنــد 
ــت .  ــه اس ــش گرفت ــقوط را در پی ــیر س ــران ، مس بح
امــا فــروش دارایــی هــای دولــت و حتــی افزایــش 
حجــم بدهــی بــرای میــزان کــری بودجــه ، یکــی از 
بهریــن راهکارهــا بــرای عبــور از بحــران کنونــی کرونــا 
و تحریــم هــای اقتصــادی کشــور اســت ، ممکــن اســت 
نتوانــد در نیمــه دوم ســال و بــه خصــوص ســال آینــده 
، ادامــه دار باشــد . بایــد گفــت بــازار فعلــی بــورس ، 
بــه هیــچ کــدام از دوره هــای قبلــی شــباهتی نــدارد و 

در ایــن رشایــط تنهــا بایــد بپذیریــم کــه رسدرگــی مــا 
و اقتصاددانــان امــری کامــا طبیعــی و منطقــی اســت 
و فعــا گریــزی از آن نیســت و بایــد صــر کــرد و دیــد 

ــد زد .  ــم خواه ــه رق ــان چ زم
معمــوال بــورس هــای جهــان ، نبــض اقتصــاد کشــورها 
هســتند و نشــان مــی دهنــد وضعیــت اقتصــادی 
ــدازی  ــه چــه صــورت اســت و چــه چشــم ان کشــور ب
در پیــش دارد. بــا وجــود ریــزش شــدید بــورس در 
کشــورهایی نظیــر آمریــکا ، کــره جنوبــی و آملــان بــر 
اثــر شــیوع کرونــا ، بــازار بــورس تهــران در تضــاد کامــل 
ــاخص  ــد ش ــرار دارد . رش ــی ق ــای جهان ــورس ه ــا ب ب
کل ســهام تهــران، بــر هیــچ مبنــای اقتصــادی اســتوار 
ــی در  ــول مثبت ــچ تح ــر هی ــارت دیگ ــه عب ــت ، ب نیس
ــاب آن، در  ــه بازت ــت ک ــداده اس ــران رخ ن ــاد ای اقتص
ــس  ــد. پ ــش ده ــی را پوش ــن تحول ــورس چنی ــازار ب ب
ــی از  ــتقیا تابع ــورس مس ــران ، ب ــم در ای ــد بگویی بای
وضعیــت اقتصــادی کشــور نیســت و بــه همیــن دلیــل 
بــا وجــود افــت 15 درصــدی تولیــد  نانخالــص داخلــی 
ــد  ــان رون ــران همچن ــورس ای ــر، ب ــال اخی ــران در س ای

ــرده اســت.  صعــودی خــود را طــی ک
ــرو  ــن رشــدی روب ــا چنی ــه ظــرف یکســال ب ــازاری ک ب
بــوده اســت ، بایــد منطقــا بــرای رسمایــه گــذاران 
ــه خارجــی  ــی فقــدان حضــور رسمای جــذاب باشــد ول
ــازار بــورس تهــران، حکایــت از حبابــی بــودن آن  در ب
دارد. بدیهــی اســت کســی حــارض بــه تزریــق رسمایــه 
در حبابــی کــه دیــر یــا زود مــی ترکــد، نخواهــد بــود. 
ایــن حبــاب ، هــر روز بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــود و 
مشــخص نیســت ایــن رونــد تــا چــه زمانــی ادامــه مــی 
یابــد. فقــط مــی تــوان گفــت کــه هــرگاه ایــن حبــاب 
برکــد، ورشکســتگی خامنــان ســوزی را بــه دنبــال 

خواهــد داشــت. 
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همــه افــراد بــه زندگــی روزمــره خــود مشــغول هســتند؛ رفت 
ــدان  ــادران و فرزن ــدران و م ــد، پ ــود را دارن ــادی خ ــد ع و آم
خانــواده هــر کــدام بــه کارهــای خــود مشــغول انــد، ناگهــان 
خــری مبنــی بــر انتشــار یــک بیــاری مــری کــه از خاصیت 
انتشــار باالیــی برخــوردار اســت بــه گــوش می رســد. در ابتــدا 
خیلــی جــدی گرفتــه منی شــود. انتظــارات بــر ایــن مبنــا اســت 
کــه ایــن بیــاری نیــز مانند ســایر بیاری هــا اســت. خب می 
آیــد، مــی گــذرد و متــام می شــود. تغییــر خاصــی در زندگــی و 

رفتارهــا و کنــش هــای افــراد مشــاهده منی شــود.
کــم کــم اخبــار و گــزارش هایــی مبنــی بــر اینکــه ایــن بیــاری 
هاننــد ســایر بیــاری هــای مــری دیگــر کــه تــا حــال بــا آن 
ــدا  ــوش می رســد. در ابت ــه گ ــم نیســت، ب ــته ای رسو کار داش
ــم از  ــض ه ــد و نقی ــار ض ــت. اخب ــاور نیس ــل ب ــدان قاب چن
چگونگــی، چیســتی، مکانیــزم و میزان اثــر گذاری ایــن بیاری 
بــه رسعــت در رس تــا رس جهــان مخابــره می شــود. پــس هنوز 
بــاور بــه خطرنــاک بــودن ایــن بیــاری چنــدان مهــم بــه نظــر 

منی رســد.
 قضیــه جــدی مــی شــود . اخبــار مبنــی بــر مــرگ و میــر بــر 
اثــر کرونــا بــه طــور رســمی تاییــد می شــود و رسعت گســرش 
و رسایــت آن نیــز بســیار باالســت و بــا هــر ارتبــاط نزدیکــی 
همچــون دســت دادن و بوســیدن و عطســه ورسفــه احتــال 
رسایــت آن نیــز وجــود دارد. از طرفــی احتال مــرگ و میر برای 
مبتایــان بــه این ویروس بســیار باالســت. به تعبیــر خودمانی 
ــچ کــس، از  ــا هی ــدارد! ب ــا کســی شــوخی ن ــروس ب ــن وی ، ای
هــر قــر و طبقــه ایــی از افــراد جامعــه در ســطوح مختلــف 
اقتصــادی، سیاســی، مذهبــی، علمــی، ســنی و... کــه در برابــر 
ایــن ویــروس فقــط یــک طعمــه هســتند کــه بــا رشوع حمله 

اقــدام بــه دریــدن فــرد مــورد مــورد نظــر می منایــد.
عجــب ! از اولیــن ســوالها کــه دهــان بــه دهــان می چرخــد و 
ظاهــرا در اذهــان بســیاری ایجــاد شــده اســت ایــن اســت کــه 
مگــر دوران بیــاری هایــی همــه گیــری چــون طاعــون و وبــا 
و... نگذشــته ؟!  مگــر می شــود در زمــان حــارض و در عــری 
کــه بــر ادعــای رد شــدن از مرزهــای کشــف بیــاری را کــرده 
اســت و بــه زعــم خــود به خلقت عنــارص زنده حیاتی رســیده 
اســت، یــک ویــروس ناقابلی کــه اصــا در ابعاد ایــن دنیا هیچ 
دیــده مــی شــود، دســت به این وحشــی گــری بزنــد و اینگونه 

بــرای انســان عــر مدرن شــاخ و شــانه بکشــد؟!
 عجیــب اســت، داســتان هــم بســیار جــدی اســت. تــو گویــی 
ایــن ویــروس حریــف می طلبــد و بــا رسعــت رسســام آوری در 
حــال متریــن دوندگــی بــر کــره زمیــن اســت و در ایــن راه بــا 
حملــه بــه هــر شــخصی کــه در رس راه خود ببینــد، عصبانیت 

خــود را از ایســتادن وی در مقابــل خــود نشــان می دهــد.
حــاال دیگــر ماجــرا فــرق کــرده، انســانی کــه تــا دیــروز تصــور 
می کــرد در حالــت عــادی بــه انــدازه کافــی از خــود در برابــر 
بیــاری و مــرگ هــای احتالــی محافظــت کــرده اســت، خود 
ــل  ــروس ناقاب ــک وی ــل ی ــاع در مقاب ــی دف ــاح و ب ــی س را ب

ــد. می بین
اولیــن پــرده از ایــن منایشــی کــه کارگردانــی آن را یــک ویــروس 
نادیدنــی بــر عهــده دارد، ایجــاد تــرس و اضطرابــی عمیــق بــا 

درجاتــی متفــاوت در ســطح عامــه مــردم می باشــد.
مــردم ترســیدند امــا از چــه؟ از مهان ناخوانــده ایی که نه تنها 
آن را منی بیننــد بلکــه همچــون ارواح خبیثــه ایــی کــه تاکنــون 
فقــط در فیلمهــا بــا آن برخــورد داشــتند، بــه علــت نشــناخن 
درســت اثرگــذاری ایــن  ویــروس، ابــزار الزم برای مقابله بــا آن را 

نیــز منی تواننــد بــه کار برنــد.
در ایــن پــرده منایــش چــه اتفاقــی بــرای بازیگــران صحنــه مــا 
رخ می دهــد؟ بلــه؛  مــا دیگــر بــا انســانهایی طــرف هســتیم 
کــه مــرگ را بــا دســتانی قدرمتنــد و آمــاده بــرای بــردن خــود 

ــد.  می بینن
مــرگ؟ بلــه، مــرگ. در حقیقــت در ایــن فیلــم خــارق العــاده 
ایــی بــه پهنای کــره زمین کــه بــه کارگردانی ویروســی نادیدنی 
و بازیگــری انســانها شــکل گرفتــه، انــواع نقــش هــا هــم پیش 
بینــی شــده اســت. نقش هایــی که چــون دائــم در حــال رفتار 
ها و مراقبت های خاص بهداشــتی، گنگی،گیجــی، رسدرگمی، 
ــراب و در  ــرس، اضط ــب، ت ــری از رس تعج ــی، نظاره گ کافگ
نهایــت وحشــتی بعضــا غیر قابــل توصیــف در برابر مــرگ در 
نظــر گرفتــه شــده اســت.در حقیقــت مــرگ یکــی از رل هــای 
ویــژه در ایــن فیلــم عظیــم می باشــد. بازیگــران مــا تــا کنــون 
نقشــهای متفــاوت در زمیــن را تجربه کــرده بودنــد، ولی کمر 
مواجهــه بــا پذیرش مــرگ و بازی مراحــل آن را پذیرفتــه بودند. 
در واقــع  بازیگــران مــا مرگ را همیشــه کیلومرهــا دور از خود 
فــرض می کردنــد کــه اگــر هــم قــرار اســت روزی بــا آن مواجــه 
شــوند حــاال حــاال هــا نخواهد آمــد. اصــا مرگ همیشــه برای 
همســایه اســت. مــرگ چیــزی اســت کــه بــا اینکــه می دانیــم 
حتمــی اســت، ولــی نــه بــه ایــن زودی هــا. اصــا مــرگ معادل 

اتفاقــی بعیــد در غالــب اذهان شــکل گرفته اســت.
شــاید بــه خاطــر همیــن اســت کــه مفهــوم مــرگ، چیســتی 
مــرگ، چگونگــی شــکل گرفــن آن، مکانیــزم رخ دادن آن، چــه 
اتفاقاتــی قــرار اســت در بعد مــرگ برایــان رخ بدهــد با آنکه 
ســواالتی بســیار مهــم بــرای جهانیــان بــوده اســت، در جوامع 
مختلــف و بهــر اســت بگوییــم در فرهنگ هــای مختلف به 

صــورت متفــاوت پاســخ داده شــده اســت.
مــا بــا بازیگرانــی طرف هســتیم کــه دیگر نــه تنهــا منی توانند 
از نقــش مــرگ فــرار کننــد، بلکــه  بــی هیــچ چــون و چرایــی 
و بــا کوچکریــن بی احتیاطــی  نســبت بــه بهداشــت فــردی و 

محیــط خــود، مجبــور بــه پذیــرش آن خواهنــد بــود.
دیگــر تعریــف و نــگاه مــا بــه مــرگ چیــزی که  همیشــه برای 
همســایان اســت نخواهــد بــود . حقیقــت اینجاســت که به 
نقطــه مــرگ بــه شــا نزدیــک تــر از چیــزی اســت کــه فکرش 
را بکنیــد، رســیده ایــم . آن را بــا حــس، ذهــن، تخیــل، افــکار و 
وجودمــان حــس می کنیــم و اینجاســت کــه درک عمومــی از 

مــرگ، شــکل جدیــدی بــه خــود مــی گیــرد.
میگوییــد نــه ؟ نشــان بــه آن نشــان کــه بــا توجــه بــه آمــار 
رســمی، میــزان مــرگ و میــر در حــوادث رانندگــی،  بیــاری 
هــای قلبــی، مــرف دخانیــات و حتــی میــزان خودکشــی در 
ســطح باالتــری از مــرگ و میــر این بیــاری قــرار دارد. پس چرا، 
هیــچ یــک از ایــن مــوارد تــرس، اضطــراب و نگرانــی اینچنینی 
ایجــاد منی کننــد؟ بلــه، ایــن گونــه مــرگ و میرهــا هــان نقش 
هایــی را متصــور می شــوند کــه چنــدان هــم بــه مــا نزدیــک 
نیســتند. پــس در اینجــا و در فیلمــی کــه در حــال حــارض رخ 

می دهــد، مــرگ تعریــف جدیــدی بــه خــود می گیــرد .
البتــه بــرای هــر چــه عجیــب تــر شــدن، بــاور پذیرتــر و اثــر 

گذارتــر شــدن، کارگــردان نادیدنــی مــا طراحــی هــای دیگــری 
را نیــز کــرده اســت. طــرح هایــی هاننــد  اینکــه اگــر کســی 
نقــش ایــن بیــاری را بپذیــرد، در کنــار احتــال مواجــه شــدن 
بــا مــرگ، در دوران بیــاری بایــد از نزدیــک ترین عزیزانش نیز 
دور شــود و در وضعیتــی منــزوی در قرنطینــه های مــدت دار 
قــرار گیــرد. در واقــع کارگــردان مــا کاری کــرده اســت کــه مرگ 
و همــه ســواالت پیرامــون آن دوبــاره یکــی از گــذاره های گریز 
ناپذیــر بــرای تفکری عمومــی شــود. مردمان دیگــر باید زمینه 
شــجاعت مواجهــه بــا ایــن پدیــده مبهــم و در بســیاری مواقع 

دردنــاک را داشــته باشــند.
در اینجاســت کــه بــه نظــر مــی رســد بــر امــروز بایــد در 
کنــار متامــی تاشــهایی کــه در پیــش گیــری و رفع ایــن ویروس 
ــه  ــر بنشــیند و ب ــار دیگ ــک ب ــد، ی ــده می کن وحشــی و درن
زندگــی در ایــن زمیــن و بــازه آن و گــزاره هایــی کــه قرار اســت 

بــه طــور حتــم بــا آن مواجــه شــود، بیاندیشــد.
أَیَْنــَا تَُكونـُـوا یُْدرِكُْكــُم الَْمــوُْت وَلـَـْو كُْنتـُـْم ِفــی بـُـرُوجٍ ُمَشــیََّدٍة 
)نســاء: 78( هــر جــا كــه باشــید، ولــو در حصارهــاى ســخت 
ــد  ــه می توان ــن نکت ــد. ای ــى ربای ــرگ شــا را در م اســتوار، م
هــان ســوال و مســئله همیشــگی و فراگیــر بریــت باشــد 
کــه ، زکجــا آمــده ام آمدنــم بهــر چــه بــود و عاقبــت بــه کجــا 
خواهــم رفــت!؟ بــه هــر حــال مــا در کنــار داغ از دســت دادن 
برخــی از عزیزان مــان در اثــر ابتــا بــه این بیــاری، با خانــواده 
و اطرافیانــی طــرف هســتیم کــه عــاوه بر ســنگینی ایــن غم، 
ــار  ــه خاطــر اجــازه حضــور نداشــن در کن دردی مضاعــف ب
پیکــر عزیــز خــود در آخریــن لحظــات و خالــی نکــردن غــم 
هــای درونــی و البتــه غصــه ای باالتــر که حتــی اجازه برگــزاری 
مراســم جمعــی نیــز بــرای عزیــز از دســت رفتــه خــود ندارند، 
بــه همــراه دارنــد و ایــن بازهــم ابتا و مواجه شــدن با مــرگ را 

بــرای مــا، وحشــتناک تــر و پیچیــده تــر می کنــد.
بــه هــر حــال، باید گفــت، یکــی از مصادیق گریــز ناپذیری که 
توســط کرونــا بــه چالش کشــیده شــده، مــرگ در متامــی ابعاد 
آن می باشــد. رویــدادی کــه شــاید بهــر باشــد بیشــر راجــع به 

آن گفــت گــو کرد. 

ما، کرونا و مرگ
درآمدی بر مواجهه با مرگ به سبک کرونایی و پذیرش آن در بسرت اجتامعی

اکرم گروسی

ارشد جامعه شناسی تشیع دانشگاه عالمه طباطبایی )ره( 

11



گاهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتامعی دانشجو سالم 

ســال  در  کار  املللــی  بیــن  هــای  ســازمان 
2002 ، تاریــخ 12 ژوئــن را بــه عنــوان روز 
ــرد و  ــذاری ک ــودکان نامگ ــع کار ک ــی من جهان
ــاالن  ــه فع ــب توج ــذاری جل ــن نامگ ــل ای دلی
اجتاعی،کارفرمایــان، دولــت هــا و جامعــه 
کــودکان و  کار  بــه معضــل  مدنــی نســبت 
رضورت انجــام اقدامــات بنیادیــن بــرای کاهــش 

ــت. ــده اس ــن پدی ای
 در واقــع بــه کــودکان زیــر 15 ســال کــه از 
برنامــه و فعالیــت هــای کودکانــه شــان دســت 
می کشــند و ســعی بــر کار کــردن و کســب 
ــود. ــی ش ــه م ــودکان کار گفت ــد ک ــد دارن درآم

 جالــب اســت بدانیــد طبــق قانــون 79 کار 
ــراد کمــر از 15 ســال متــام  ــه کار گــاردن اف ب
ممنــوع اســت و دلیــل ایــن قانــون گــزاری 
ــن  ــن س ــد در ای ــال بای ــه اوالً اطف ــت ک آن اس
مشــغول بــه تحصیــل باشــند تــا بتواننــد آینــده 
خــود و کشورشــان را بســازند و اشــتغال بــه کار 
ــده  ــد آین ــودک نتوان ــه ک ــود ک ــی ش ــث م باع

ــد. ــته باش ــب داش ــغلی مناس ش
 بــا وجــود هــم چنیــن قانــون هایــی در مقابــل 
 218 جهــان  رسارس  در  کــودکان،  کــردن  کار 
میلیــون کــودِک 5 تــا 7 ســاله مشــغول بــه کار 
ــه  ــا مشــغول ب ــی از آنه ــاً نیم هســتند و تقریب

ــی باشــند. کارهــای پرخطــر م
بــه جــای  کــودکان  ایــن  ایــن صــورت  در   
ــد  ــل بگذرانن ــا تحصی اینکــه کودکــی خــود را ب
و شــادابی و طــراوت خــود را حفــظ کننــد 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــود ک ــی ش ــط کاری م وارد محی
ــواع ناهنجــاری هــا و  ــی و ان فشــار هــای روان
مشــکات جســمی و بدنــی زیــادی بــرای آن هــا 
بــه بــار مــی آورد و همــواره از رشــد اجتاعــی 

بــاز می مانــد.

 از جملــه عواملــی کــه موجــب بــروز ایــن 
معضــل شــده اســت می تــوان بــه مــواردی 

همچــون؛ وضعیــت بــد اقتصــادی خانــواده 
کــه مهمریــن عامــل اســت اشــاره کــرد. عامــل 
بعــدی مــی توانــد اختافــات خانوادگــی باشــد 
ــز متوقــف می شــود.  ــات نی ــه اساســاً تحصی ک
کودکــی کــه پناهگاهــی و تکیــه گاهــی نداشــته 
ــی  ــد راه ــل ده ــه تحصی ــد ادام ــد و نتوان باش

ــدارد.  جــز اشــتغال ن
در ایــن وضعیــت وظیفــه دولــت پررنگ تــر 
ــن  ــه چنی ــت ک ــت اس ــه دول ــود و وظیف می ش
ــد  ــا ح ــرد و ت ــود بگی ــاه خ ــی را در پن کودکان
امــکان نیازهــای آنــان را برطــرف کننــد. قطعــاً 
دولــت منی توانــد نقــش والدیــن کــودک یــا 
ــا  ــد ب ــی می توان ــد ول ــا کن ــا را ایف ــی از آنه یک
ــال  ــودکان اع ــه ک ــرای اینگون ــه ب ــی ک نظارت
می کنــد راه انحــراف آنــان را از مســیر درســت 
زندگــی را ســد کنــد یــا آن را بــه حداقل برســاند.

کارشناســان کودکانــی کــه در خیابــان دیــده 
می شــوند را در 4 گــروه طبقــه بنــدی می کننــد. 
گــروه اول کــودکان فقیــری هســتند کــه شــب ها 
بــه خانه شــان برمی گردنــد. احتــاال بــه مدرســه 
می رونــد و بزهــکار نیســتند. گــروه دوم نســبتا 
مســتقل  هســتند و پیوندهــای آن ها بــا خانه در 
رشف از هــم گسســن اســت. حضــور آن هــا در 
ــد. در  ــدا می کن ــه پی ــم خامت مدرســه هــم کم ک
ــود. ــا رشوع می ش ــکاری آن ه ــم بزه ــه ه ادام

گــروه ســوم کــودکان خانواده هــای خیابانــی 
هســتند کــه بــه همــراه خانــواده خــود در 
خیابــان زندگــی و کار می کننــد. وضعیــت آن هــا 
بــا فقــر گــره خــورده اســت. در هندوســتان بــه 
و  می شــود  پیاده رو«گفتــه  »ســاکنین  آن هــا 
در آمریــکا کــودکان خانواده هــای بی خامنــان 
ــود را  ــاس خ ــز مت ــارم نی ــروه چه ــتند  و گ هس
بــا خانــواده قطــع کرده انــد و متــام وقــت 
خــود را در خیابــان می گذراننــد و کــودکان 
خیابانــی »واقعــی« هســتند. البتــه ســازمان ملل 
ایــن معضــل را در قالــب کــودک کار، پــر 
ــه و محــّل  ــان، خان ــا دخــری اســت کــه خیاب ی
ــارت  ــت و نظ ــت حای ــده و تح ــی او ش زندگ
کافــی بزرگســاالن مســئول قــرار نــدارد، تعریف 

کــرده اســت.

فاطمه افضلی

کارشناسی جامعه شناسی

رفتــه بــودم بهشــون رس بزنم،هــر دو شکســته بــه نظــر میومــدن 
ــی و  ــه دل می نشســت، چای ــب ب ــوزم نگاهاشــون عجی ــی هن ول
دســتم گرفتــم و بــا عشــق و گرمای محبــت جفتشــون رشوع کردم 

بــه مــزه مــزه کــردن.
بچــه هامــو می دیــدم کــه دارنــد از رس و کــول پدربزرگشــون بــاال 
میــرن ، صــدای خنــده هاشــون بیــن درختــا می پیچیــد و مــن ذوق 
می کــردم بــه خاطــر داشــن چنیــن بچــه هایــی. مامــان قربــون 
صدقــم می رفــت و مــن ناگهــان بــا صــدای نــرم و لطیفــش پــرت 
ــود، رسد رسد  ــرام تاریــک ب ــه گذشــته هــام، جایــی کــه ب شــدم ب
بــود تجربــه ســخت شکســت عاطفــی تــو ســن 13 ســالگی عذابم 
میــداد، اینکــه چــه کارایــی و برحســب احساســم پیش رفتــم، بچه 
ــر  ــم از دخ ــدم ه ــه دی ــا رضب ــدم، باره ــت ش ــام، اذی ــودم و خ ب
ــی  ــتم ول ــه داش ــی ک ــق و پاک ــات عمی ــم از احساس ــم و ه بودن

نادیــده گرفتــه مــی شــد. 
در آن روســتای کوچــک آبــرو  مهــم تــر از هــر چیــز دیگــری بــود. 
مــن نوجــوان بــودم و قطعــا بــرای اینکــه یــک تکیــه گاه داشــته 
باشــم بــه هــر ســمتی می رفتــم تــا مــن و درک کننــد. ولــی االن...

ــوره  ــه ج ــه هم ــتم ک ــدری داش ــه پ ــم از اینک ــکر میکن خداروش
ــک  ــرای ی ــب ب ــت و ش ــا می رف ــح ه ــته صب ــرد، درس ــم ک حایت
لقمــه نــون حــال بــه خونــه میومــد ، و تــا وقتــی دیــد چــه کاری 
کــردم ،از دســتم عصبانــی شــد ولــی خودشــو آروم کــرد بــا خــودش 
زمزمــه می کــرد جــوان و خــام، مامــان بــه مــن کمــک کــرد و مهــر 
مادریــش و بــه پــام می ریخــت، اینکــه تجربــه ی تلــخ زندگیــم و 

فرامــوش کنــم و بــرای آینــدم برنامــه ریــزی کنــم،
ــم  ــه حایت ــی خالصان ــود ول ــا اینکــه از مــن کوچکــر ب ــرادرم ب ب
می کــرد. فضــای خومنــون بــا حایــت هــای مامــان و بابــام گــرم 

شــد، مــن بــه اون هــا دلگــرم شــدم. 
مــن بــا تشــویق اون هــا ازدواجــی داشــتم کــه همــه ی اون تیرگــی 
هــای زندگیــم شســته شــد، مــن دخــر دار شــدم و فهمیــدم بــرای 

آزادی و خوشــبختی دخــرم بایــد مثــل مامــان و بابــا باشــم.
من رومینا هستم

 چندین سال بعد منتها در یک خانواده ی دیگر...

شاید جایــی دیگر
برای رومینا های سرزمینم...

فاطمه زهرا هراتی

کارشناسی روانشناسی

به بهانه ی 12 ژوئن روز جهانی منع کار کودکان 

کودکان کار؛
 فرزندان خانه یا خیابان؟
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رشوع ســال 2020و شــیوع بیاری ناشــناخته ای که به راحتی 
در رس تــا رس زمیــن گســرش یافــت. از ابتــدای ماجــرا، درگیری 
هــا بــر رس یافــن علل ایــن موجود ناشــناخته آغاز شــد و البته 
ناآرامــی و نگرانــی هــا بــرای خــود بیاری بــه گونــه ای بود که 
بســیاری از دغدغــه ها معطــوف به اصل ماجــرا و همه گیری 
آن بــود. زمــان الزم بــود تــا ایــن ســوال طــرح شــود کــه اصــل 
ماجــرا علــت اســت یــا معلــول؟! هرچنــد کــه برخــی از ابتــدا 
نیــم نگاهــی هــم بــه این مســئله داشــتند؛ مســئله ی حضور 

کرونــا در رســانه، پیــش از ظهــور آن...
 از فیلــم شــیوع گرفتــه تــا انیمیشــن سیمپســون هــا، کتــاب 
پیشــگویی ســیلوینیا براون یا چشــان تاریکی دین کونتز و 

البته افتتاحیــه املپیک2012 در انگلســتان.
 ادعــا هــا متفــاوت انــد؛ نویســنده ی فیلم شــیوع، شــباهت 
آن بــا کرونــا را اتفاقــی عنــوان مــی کند)حضــور ابتدایــی در 
چین،خفــاش ناقــل، مشــکل تنفســی،همه گیــری رسیــع و 

صحنــه هایــی بســیار آشــنا بــرای ذهــن(.
آنچــه از ویــروس در سیمپســون ها به تصویر کشــیده شــده، 

در واقــع شــهر اوزاکای ژاپــن اســت و نــه ووهان.
سیلوینیا براون، مدعی الهامات ماورایی و کسی است که بسیاری 

از ادعا های تحت عنوان پیشگویی وی، غلط از آب در آمده اند!
ــروس چشــان تاریکــی  ــر وی ــوان ووهان400ب شــباهت عن
کونتــز، یــا شــباهت زیــاد افتتاحیــه املپیک بــا وقایــع ویروس 
ــر  ــی، منایــش بیــاری نخســت وزی کرونا)رقــص کادر درمان
کنونــی انگلیــس، جانســون، پرســتار چینــی و دیگــر مــواردی 
کــه ذهــن مخاطــب را بــه ســمت کرونــا و وقایع مربــوط به 

ــد(. ــوق می دهن آن س
 در اینجا،هــدف، اثبــات یــا انکار این موارد نیســت. در جهان 
رســانه و تکنولــوژی، تحریــف و شــایعه، دامــن خــود رســانه 
را نیــز مــی گیــرد؛ شــبیه شــایعه ی معــروف قســمت آخــر 

کایــوت و رود رانــر، و فوتبالیســت مشــهور. 
 سوالی که در این باره مطرح می شود این است که ماجرا 

چیست و آیا می شود این همه شباهت را انکار کرد؟ 
 همــه ی آنچــه کــه مختــر رشح داده شــد،تنها بابی اســت 
بــرای جســتجو.و نیــز طرح پرســش هایــی از خود،کلیــد واژه 
هــا و فرضیــه هایــی کــه از اراده ی موجــود در واقعه پرســش 
کنند.اینکــه از خودمان بپرســیم آیــا عمــدی در کار بوده؟این 
ماجــرا و درگیــری کــم و بیــش رسارس دنیــا بــرای کــدام اراده 
مــی تواند ســودمند باشــد؟ شــاید ایجــاد همین ســواالت و یا 

واهمــه ی احتالــی برخــی اذهــان، خــود بــه نوعــی هــدف 
تبدیل شــده باشــد....

 آنچه که باور حقیقت را سخت می کند، دروغ، و آنچه که باور 
دروغ را آسان می کند، ساخن آمیزه ای از راست و دروغ است.

اینکه به واسطه ی رصف برخی جزئیات کلی را صادق بدانیم، 
از ما قربانی می سازد برای تصدیق آنچه که حقیقت ندارد.

 شاید هدف یا دست کم یکی از اهداف به تصویر 
کشیدن چنین چیز ها و یا بهر بگویم، چنین برنامه های از 
پیش تعیین شده ای،ساخن همین قربانی از مخاطب باشد.

 بــه زعــم شــخصی مــن، عنــوان "پیش بینــی" بــر چنین چیز 
هایــی غلــط اســت.بلکه اینها نــه خــر از آینده،بلکه خــر از 
"برنامــه هایــی "دیگــر بــرای آینــده اســت؛برنامه هایــی کــه 
نیازمنــد تصدیــق مخاطــب اســت.چرا بایــد مخاطــب بــاور 
کند؟چــون تحقــق ایــن برنامــه هــا، نیازمنــد بــاور پیشــینی 

اســت کــه در مخاطــب ایجــاد شــده باشــد.
 امــا هــدف از نــگارش ایــن مطلــب، تنهــا یــادآوری بــود برای 
مراقبــت از ایــن موجــود رسکــش امــا خامــوش رســانه،که نــه 
کلیشــه وار بخواهیــم بیــدار شــویم؛ بلکــه کافیســت مراقب 

عینــک هامــان باشــیم که گــم نشــوند...

حلیه توکلی

کارشناسی حقوق

در تهــران بــه ازای هــر 530 نفــر جمعیــت، در تریــز 
بــه ازای هــر 16 هــزار نفــر جمعیــت »یــک کــودک 
کار« کار و خیابــان وجــود دارد، ضمــن اینکــه در 
کرمــان در ســال گذشــته ١٠٦٣ کــودک خیابانی و کار 
در شهرســتان کرمــان شناســایی شــده انــد. در اســتان 
الــرز درســال های 96 و  97 و ســه ماهــه اول 98  
تعــداد  930  مــورد کــودک کار و خیابــان  در مراکــز 
تحــت نظــارت اداره کل بهزیســتی پذیــرش شــده اند. 
ــا  ــال 92 ت ــی از س ــودک کار و خیابان ــزد 759 ک در ی
ــرش  ــزد پذی ــتی ی ــز بهزیس ــال 97 در مراک ــان س پای
ــه  ــی ک ــز کودکان ــتان نی ــتان خوزس ــدند و در اس ش
ــنامه دار شــده  ــایی و شناس توســط بهزیســتی شناس
ــت،  ــده اس ــکیل ش ــده تش ــا پرون ــرای آن ه ــد و ب ان
تقریبــا 560 نفــر هســتند کــه همــه آن هــا خانــواده 
ــا کار  ــاعاتی از روز را در خیابان ه ــا س ــد و تنه دارن

می کننــد.
 بــه امیــد روزی کــه در هیــچ کجــای ایــن کــره خاکی 
ــرای  ــاه ب ــاد رف ــی و ایج ــه زندگ ــرای ادام ــی ب کودک
ــه  ــه کار کــردن و اشــتغال ب ــور ب زندگــی خــود مجب

کارهــای ســخت نباشــد.

مروری بر جهان، پس از شیوع کرونا، 

زیر سایه ی پیشگویی ها و باور ها

کرونا، 
حضور یا ظهور؟
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رزوی خوبه مال تو!
آ
هر چی ا

قرار بود دانشگاه از ما آدم های بهتری بسازد اما گویا تنها آدم های دلتنگ تری ساخت...

راســتش را کــه بخواهیــد، آخریــن روزنــه ی امیــد، درســت 
همیــن چنــد روز پیــش بــرای همیشــه بســته شــد؛ آن هــم 
ــم  ــگاه تصمی ــی دانش ــاون آموزش ــه مع ــی ک ــت زمان درس
نهایــی مبنــی بــر برگــزاری امتحانــات بــه صــورت مجــازی 
را اعــام کــرد. خداحافظــی غریبانــه بــرای یــک دانشــجوی 
کارشناســی که قــرار بــود آخرین روز های تحصیلــش رسارس 
مــرور ایــن چهــار ســال باشــد،  شــکل بگیــرد، امــا بــه لطــف 
قرنطینــه همــه اش رفــت رو هــوا! هنــوز هــم بــاورم منــی 
شــود کــه خــری از جشــن فارغ التحصیلــی با آن لبــاس و ها 

و کاه هــای خنــده دار نیســت. 
از همــه بدتــر فوبیــای امتحانــات مجــازی اســت کــه معلوم 
نیســت بعــد از ســه ســال رس جلســه امتحــان حارض شــدن، 
رس کلــه زدن بــا مراقــب، تقلب رســاندن، درخواســت برگه ی 
اضافــه و همچنیــن بــا خواهــش و التاس 5دقیقــه 5 دقیقه 
وقــت اضافــه گرفــن و در انتهــا مصــادره ی ناجــوان مردانــه 
ــه پشــت  ــب، حــال چطــور می شــود ک ی آن توســط مراق
سیســتم نشســت و تســت زد! و ســوال مهــم تــر آنکــه مگر 
مشــکل دسرســی بــه اینرنت بــرای بعضــی ها حل شــد که 
می خواهیــد امتحــان مجــازی بگیریــد، آن هــم تســتی!. اگر 
وســط امتحــان بــرق رفــت یــا اینرنــت قطع شــد یا سیســتم 

پریــد چــه می تــوان کــرد؟ چــه می شــود کــرد فعــا کــه بایــد 
بــا همیــن عدالــت آموزشــی رسکنیــم قبــل تــر ها یک شــب 
امتحــان بــود و فــردای بعــد از آن هــر چــه کــه بــود متــام 
ــا دیگــر مــرزی  شــده و بــود رفتــه بــود امــا اآلن چــه! گوی
بــرای "خــود" هــای مــان وجود نــدارد وقتــی کــه کاس درس 
مــان را بــا خــود بــه اتــاق خوامبــان بــرده ایــم و اکنــون هــم 

بایــد هــان جــا امتحــان بدهیم! 
گویــا دســت تقدیــر بــر ایــن بود کــه مــا دانشــجویان آخری، 
در آخریــن ســال قــرن در تاریــخ ثبــت شــویم، هــان هایــی 
کــه خودشــان هــم هنــوز منــی داننــد کــی متــام شــدند، روز 
هایــی رسارس شــور و انــرژی کــه حــاال متامشــان دارنــد در 
ایــن قرنطینــه ی لعنتــی تبــاه مــی شــوند متــام اختتامیــه ها 
و افطــاری هــا و ســفر هایــی کــه متامشــان رفــت رو هــوا یا 
دســت کــم بایــد بــه صــورت مجــازی انجــام شــوند. در کنار 
متــام ایــن هــا اضافــه کنیــد غــم نبــودن و ندیــدن متــام آن 
هایــی کــه برایــان قــوت قلــب بودنــد و اآلن از وجود شــان 
محرومیــم، هــان هایــی کــه شــاید هــر روز بــه بهانــه ی 
دیــدن آن هــا دوبــاره بــه بــاز شــدن چشــم هایــان رضایت 
مــی دادیــم. شــاید دانشــگاه بــرای خیلــی از مــا جایــی بــود 
کــه گاهــی فرامــوش مــی کردیــم بیــرون از دروازه هــای آن 
بایــد بــا کــدام غــول هــا رس کنیــم، بیــکاری، رسبــازی و .... 

داشــتم بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه مگــر می  شــود مــکان 
هــا را از خاطــره هــای آدمــی حــذف کــرد، از پلــه هــا و البی 
هــا و مســجد و کافــه هــا و بوفــه هــا گرفتــه تــا امامــزاده 
و باقــی مــکان هایــی کــه بــرای همــه مــان بعــد از چهــار 

ســال گویــا بخــش پررنگــی از زندگــی مــان بــود. قــرار بــود 
دانشــگاه از مــا آدم هــای بهــری بســازد امــا گویــا تنهــا آدم 
هــای دلتنــگ تــری ســاخت... . همــه ی مــا بخــش مهمــی 
ــط  ــن محی ــان را از همی ــرات امروزم ــا و تفک ــرش ه از نگ
نخبگانــی! گرفتــه ایــم. محیطــی بــا آدم هــا و گرایــش هــای 
مختلــف کــه نظیــر آن را شــاید بعــد ها کم تــر تجربه کنیم. 
خداحافظــی بــا دانشــگاه شــاید بــرای آن هــا کــه حضــور در 
تشــکل هــای دانشــجویی را تجربــه کرده باشــند ســخت تر 
از دانشــجو هــای دیگــر باشــد، هویت تشــکیاتی، دوســتان 
تشــکیاتی و مجموعــه هایــی کــه شــاید بــرای بعضــی هــا 
ــود. هــان  ــا دلخوشــی روز هــای دانشــجویی شــان ب تنه
هایــی کــه از درس و کار و زندگــی شــان مــی زدنــد، تــا کاری 
رس بگیــرد. هــان هــا کــه گاهــی تــا آخــر شــب دانشــگاه 

می ماندنــد.
قــرار بــود از دنیــا جــای بهــری بســازیم، امیــدوار بودیــم، 
بعضــی هایــان همچنــان امیدواریــم و بعضی هایــان نه. 
امــا حــرت خیلــی چیز هــا مانــد روی دملــان! از اینکــه روز 
آخــر بهریــن دوســتان را محکــم بغــل کنیــم از ایــن کــه 
برویــم و بــه بعضــی هــا بگوییــم کــه انقــدر هــا هــم رو 
اعصــاب نبــودی! از اینکــه یــک بــار دیگــر رس کاس اســتاد 
فانــی باشــیم. کاش مــی توانســتیم و فقــط یــک جلســه ی 
دیگــر مــی توانســتیم، بعضــی چیــز هــا انقــدر غیــر ممکن 
ــان را  ــر نبودنش ــت فک ــچ وق ــه هی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
نخواهیــم کــرد. هیــچ کــدام از مــا وقتــی کــه ســوم اســفند 
مــاه بــرای آخریــن بــار بــه دانشــگاه می رفــت حتــی فکــرش 
را هــم منی کــرد کــه آن جلســه و آن روز آخریــن روز تحصیل 
کارشناســی اش باشــد و متــام. ایــن ســه مــاه بیشــر شــبیه 
بــرزخ بــود، هــر چــه کــه بــود حتــی فرصــت خداحافظــی را 
هــم بــه مــا نــداد و شــدیم دانشــجو هــای ســال آخــری کــه 

دانشــگاه ندیدیــم و ریــق علــم رسکشــیدیم.

زینب نظری

کارشناسی پژوهشگری اجتامعی

غم نامه ای برای یک دانشجوی سال آخر 

رمان خواهی و مطالبه گری
آ
اهّمّیت ادامه ی ا
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 توصیه ی اّول من به شما جوانهای عزیز، چه دانشجو و چه بقیّه ی 
جوانهایی که از آنها اسم آوردم، مسئله ی خودسازی است؛ خودسازی 
خیلی مهم است؛ هم در ابعاد فردی، هم در ابعاد جمعی. هم شخص 
خود شما باید خودسازی کنید، هم جمعتان باید به عنوان یک جمع 
خودسازی کند؛. این کمک میکند به شما که از لغزشگاه ها راحت 
عبور کنید، بسالمت عبور کنید. لغزشگاه هایی وجود دارد؛ ترس، یک 
لغزشگاه است، تردید، یک لغزشگاه است، احساس ضعف، یک لغزشگاه 
است، انگیزه های ناسالم، یک لغزشگاه است.

توصیه ی سّوم این است که این پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را 
زمین نگذارید؛ این آرمان خواهی را از دست ندهید ممکن است بعضی 
از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشد که واقع قضیّه هم 
همین است؛ این آرمان خواهی موجب میشود که ما راه را گم نکنیم و 
وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم. عدالت، استقالل، 
رفع فساد، در نهایت تمّدن اسالمی. آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد 
تمّدن اسالمی است.

مطالبه گری فقط انتقاد نیست، مطالبه گری فقط اعتراض نیست، اگر چه 
در آن، اعتراض هم وجود دارد. انتقاد در کنار پیشنهاد؛ اینکه ما صرفاً 
انتقاد کنیم، صرفاً اعتراض کنیم، این کار را پیش نمی برد، این مطلقاً 
فایده ی جّدی و ماندگاری ندارد؛ حاال ممکن است یک فواید کوچکی 
اّول کار داشته باشد؛ آنچه فایده دارد عبارت است از پیشنهاد. ببینید در 
اسالم هم نهی از منکر با امر به معروف همراه است، نهی از منکر همان 
اعتراض است، امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه ی راه حل، ارائه ی 
کاری که باید انجام بگیرد و میتواند انجام بگیرد؛ اینها با هم هستند؛ 
بنابراین مطالبه گری را حتماً با ارائه ی راه حل و دادن راه حلهای خوب 
و قابل قبول همراه کنید. و ضمناً مطالبه گری را با پرخاش و بدگویی هم 
همراه نکنید.

مطالبه طبعاً با نوعی اعتراض همراه است. خب، بله مطالبه به معنای 
این است که یک نقصی وجود دارد و ما می خواهیم رفع آن نقص را 
مطالبه کنیم -طبعاً مطالبه این است- بنابراین با اعتراض همراه است؛ 

نگذارید این مطالبه ی شما و اعتراض شما اعتراض به نظام اسالمی تلقّی 
بشود؛ این مهم است؛ دشمن منتظر این است. این را جّداً مانع بشوید 
و نگذارید که دشمن چنین فرصتی پیدا کند که از مطالبه ی شما، از 

اعتراض شما یک چنین تلقّی ای به دست بیاورد یا چنین تلقّی ای را 
بتواند به مخاطب القا کند. نکته ی دّوم اینکه پرچم مطالبه گری را اگر 
شما در دست داشته باشید، خوب است؛ ]امّا[ اگر شما این پرچم را زمین 

گذاشتید، کسانی ممکن است این پرچم را بردارند که هدفشان رفع 
مشکالت مردم نیست؛ ]بلکه[ هدفشان معارضه و مبارزه ی با اسالم و 

با جمهوری اسالمی و با نظام اسالمی است؛ این را نگذارید؛ یعنی این 
باید اتّفاق نیفتد

توصیه ی دّوم تقویت مبانی معرفتی است؛ از جمله دو آسیب بزرگ 
متوّجه محیط های جوان بوده که این دو آسیب یکی انفعال است، 
یکی انحراف است. انفعال یعنی احساس دست بسته بودن، بی فایده 

بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت، که این با آن توصیه ی قبلی 
برطرف می شود؛ یعنی معنویّت که تقویت شد، انفعال مطلقاً به وجود 

ـ  ـ انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتیـ  نخواهد آمد. انحرافـ 
با این توصیه برطرف میشود. 

شما یک مطلبی را می¬گویید، پخش می¬شود، مجموعه ی جوانی و 
غیر جوانی آن را میشنوند، بتدریج ذهنیّت درست میکند. این ذهنیّتها 
همان گفتمان است؛ یعنی یک به اصطالح جهت گیرِی فکری مشّخصی 
در جامعه به وجود می آورد که این چیز باارزشی است. خواهش من 

این است که جریانهای دانشجویی به گفتمان سازی اهّمیّت بدهند. 
مسائل نظام را استخراج کنید، فکر کنید، راه حل های سنجیده و قوی 

پیش بینی کنید، اینها را مطرح کنید.

 نکته ی بعدی ]اینکه[ جبهه ی انقالب را گسترش بدهید، یارگیری 
کنید؛ حذف نکنید؛ ِصرف اختالف سلیقه و اختالف نظر درباره ی فالن 
مسئله موجب طرد نشود. بعضی هستند که به اسالم و انقالب و نظام 
اسالمی و به خیلی از خصوصیّاتی که شما به آن اهّمیّت میدهید معتقدند، 
در فالن مسئله ی خاص با شما موافق نیستند؛ این نباید موجب بشود 
که شما او را طرد کنید، از دایره ی انقالبی گری خارج بدانید. هر چه 
میتوانید جبهه ی انقالب را گسترش بدهید، جذب کنید؛ البتّه منظورم 
جذب منافق نیست، جذب آدم بی اعتقاد نیست؛ جذب آدم معتقدی است 
که با شما اختالف سلیقه دارد.

خودسازی فردی و اجتماعی

رمان خواهی و مطالبه گری
آ
اهّمّیت ادامه ی ا

گسترش جبهه ی انقالب و
 پرهیز از طرد افراد معتقد

ضرورت مراقبت در عدم سوء استفادهی 
دشمن از مطالبه گری شما

تقویت مبانی معرفتی و 
پرهیز از انفعال و انحراف

اهّمّیت گـفتمان سازی

انتقاد در کنار پیشنهاد و
 پرهیز از پرخاشگری
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خرمشهر را خدا آزاد کرد.)امام خمینی(
خرمشــهر بعــد از گذشــت 576 روز اشــغال توســط 
رژیــم بعــث عــراق، در ســوم خــرداد 1361 در عملیــات 
بیــت املقــدس آزاد شــد. در ایــن عملیــات حــدود 
ــارت  ــه اس ــراق ب ــش ع ــای ارت ــر از نیروه ــزار نف 19 ه
ایرانیــان درآمدنــد و بالــغ بــر 16 هــزار نفــر از آنهــا نیــز 
ــدس در  ــات بیت املق ــدند. عملی ــی ش ــا زخم ــته ی کش
ــی در بامــداد 10 اردیبهشــت 1361  ــار محــور اصل چه
ــاز شــد. در  ــب" آغ ــی طال ــن اب ــی ب ــا عل ــز "ی ــا رم و ب
ایــن عملیــات بــرای اولیــن بــار ارتش و ســپاه پاســداران 

جمهــوری اســامی بــه هــم پیوســتند.
بــود  اســراتژیک  بیت املقــدس، عملیاتــی  عملیــات 
کــه باعــث شــد موازنــه جنــگ بــه ســود ایــران برهــم 

ــورد. بخ
ــدرت نظامــی  ــران در اوج ق ــح خرمشــهر ای بعــد از فت
بــود آن هــم بخاطــر فرهنــگ شــهادتی بــود کــه بیــن 

جوانــان ایرانــی شــکل گرفتــه بــود.
ــت؛  ــود داش ــاص وج ــی خ ــع زمان ــگ دو مقط در جن
مقطــع اول مربــوط بــه آغــاز جنــگ تــا آزادســازی 
خرمشــهر اســت کــه اســراتژی ایــران نظامــی و با هدف 
ــع  ــود و مقط ــور ب ــاک کش ــراق از خ ــدن ع ــرون ران بی
بعــدی مربــوط بــه پــس از آزادســازی خرمشــهر اســت 
ــود مســئوالن رســمی و  ــه ب ــران دوگان کــه اســراتژی ای

سیاســی کشــور معتقــد بــه ادامــه جنــگ بــرای کســب 
پیــروزی و پایــان جنــگ از طریــق دیپلاســی بودنــد که 
ایــن اســراتژی بافاصلــه پــس آزادســازی خرمشــهر آغاز 
شــد. تامــل و تعلــل ایرانیــان بــرای ادامــه جنــگ پــس از 
آزادی خرمشــهر باعــث یــک وقفــه در ایــن جبهــه بــود 

و موجــب تقویــت جبهــه مقابــل یعنــی عــراق شــد. 
پــس از آزادســازی خرمشــهر پیشــنهاد آقــای هاشــمی 
ــن  ــای بی ــد از مرزه ــا بای ــه م ــود ک ــن ب ــنجانی ای رفس
ــا  اگــر خواســتیم جنــگ را متــام  ــور کنیــم ت املللــی عب
کنیــم یــک چیــزی در دســت داشــته باشــیم کــه بتوانیم 
در میــز مذاکــره از آن اســتفاده کنیــم. عمــا اســراتژی 
بعــد از آزادی خرمشــهر اســراتژی سیاســی شــد در 
واقــع عملیــات نظامــی بــه عنــوان ابــزاری در خدمــت 
دیپلاســی قــرار گرفــت بــه دنبــال ایــن تصمیــم 
ــه هــدف آن  ــات رمضــان طراحــی شــد ک ــری عملی گی
ــا  ــود ت ــدرود ب ــار ارون ــا کن ــران ت پیــروی نیروهــای ای
قســمتی از خــاک عــراق در خدمــت مــا قــرار بگیــرد. 
در اســراتژی نظامــی یــک عملیــات طراحــی منی شــود 
ــه  ــود ک ــی میش ــات طراح ــادی عملی ــداد زی ــه تع بلک
ــی  ــدف اصل ــه ه ــا ب ــرد ت ــورت می گی ــی ص ــی در پ پ
برســد امــا در اســراتژی سیاســی عملیــات هــا سلســله 
وار نیســتند بلکــه عملیــات صــورت می گیــرد تــا از 
ــل از  ــا قب ــرد. ت ــان بگی ــگ پای ــی جن ــق دیپلاس طری
ــود  ــرح ب ــی مط ــراتژی نظام ــهر اس ــازی خرمش آزادس
تــا همــه ی رسزمیــن هــا ایــران آزاد شــود امــا پــس از 
آزادی خرمشــهر اســراتژی ایــران تغییــر کــرد. بــه دنبــال 
ــازی  ــس از آزاد س ــی پ ــراتژی نظام ــب اس ــدم تصوی ع

خرمشــهر، ســپاه جــدا از ارتــش عمــل می کــرد ودر 
مدیریــت جبهــه تغییــر ایجــاد شــد. ایــن تغییــر منجــر 
بــه پیــروزی در چنــد عملیــات بــا مدیریــت ســپاه شــد 
ــد.  ــه598 ش ــع نام ــه قط ــر ب ــا منج ــروزی ه ــن پی و ای
ــات  ــران همیشــه عملی براســاس اســراتژی سیاســی، ای
می کــرد تــا جنــگ را پایــان دهــد و جنــگ عمــا در 5 
ســال آخــر دچــار روزمرگــی شــده بــود، علــت روزمرگــی 
ایــن بــود کــه عملیــات هــا در خدمــت سیاســت قــرار 
گرفتــه بــود یعنــی پس از آزادســازی خرمشــهر سیاســت 

ــرد.  ــا را طراحــی می ک ــات ه ــه عملی ــود ک ب
ــیون  ــط سیاس ــی توس ــراتژی نظام ــردن اس ــل رد ک دلی
ایــن بــود کــه می گفتنــد تــوان اقتصــادی حایــت 
ــل  ــور تحم ــاد کش ــم و اقتص ــراتژی را نداری ــن اس ازای
ایــن را نــدارد. بعــد ازعملیــات رمضــان ، سیاســیون 
ــد  ــات را می پذیرفتن ــرای عملی ــان ب ــنهادات نظامی پیش
می کردند.تنهــا  رد  جنــگ  دادن  پایــان  بــرای  ولــی 
ــود  ــگ ب ــر جن ــدند ، در اواخ ــی ش ــه راض ــی ک موقع
کــه دیدنــد اســراتژی سیاســی بــا شکســت روبــرو 
شــد.آن زمــان ســپاه طبــق نامــه ای از آقــای رفســنجانی 
امکاناتــی را بــرای پیــروزی در جنــگ درخواســت کــرد. 
ایشــان نامــه را پیــش امــام بــرد و بــه امــام گفــت کــه 
ایــن درخواســت نظامیــان اســت و مســئوالن سیاســی و 
اقتصــادی می گوینــد پــول نداریــم. در ایــن زمــان امــام 
ــه ای  ــد. قطعنام ــت کردن ــه موافق ــرش قطعنام ــا پذی ب
کــه امــام در هنــگام پذیــرش آن را بــه جــام زهــر تعبیــر 
ــدی در فضــای  ــا امی ــردی و ن ــد و موجــی از دل کردن

ــد...ادامه دارد ــده ش ــور پراکن ــای کش ــه ه جبه

فائزه خراسانی

کارشناسی اقتصاد
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روایت یک جانشینی

بیســت و ســه دقیقــه از ســاعت ده شــب ســیزدهم خــرداد 
1368 خورشــیدی گذشــته بــود. صــدای زنــگ تلفــن بلنــد 

شــد. 
- آقای خامنه ای؟ 

- بله؛ بفرمایید.
- آقــا متاســفانه حامــل خــر خوبــی نیســتم. تســلیت عرض 

مــی کنــم. حــرت امــام...
گوشــی از دســت ســید علــی افتــاد. بــه دیــوار تکیــه کــرد. 
خــون در رگ هایــش یــخ کــرده بــود. ُمــراد بــه معــراج رفته 
بــود و ُمریــد ســوگوار شــده بــود. خــر مثــل آوار بــر رس او 
و ســایر مســئولین مملکتــی فــرو ریختــه بــود. هنوز کســی 
خــر نداشــت. مــردم هنوز چیــزی منی دانســتند. خرگــزاری 
هــای خارجــی امــا، ِبشــکن می زدنــد و امیــد و آرزو هــای 
فراوانــی داشــتند. امیــد بــه اختــاف بیــن رسان حکومــت و 
انتخــاب نشــدن رهــر جدیــد و حلوای نظــام اســامی ایران 

را خــوردن. شــب، شــِب تلخــی بــود.
فــردا صبــح، آرام آرام خــر درز کــرد. رادیــو کــه خــر را اعام 
کــرد، دســته هــای کوچــک و بــزرگ مــردم عــزادار، ریختنــد 
در خیابــان. جــای دیگــری از شــهر، جلســه بســیار مهمــی 

آغــاز شــده بــود. 
ساعت هشت صبح روز یکشنبه 14 خرداد.

ــار  ــه و کن ــرگان، از گوش ــس خ ــای مجل ــی اعض ــی یک یک
کشــور در محــل جلســه حــارض شــده بودنــد. جلســه بــا 
ریاســت آیــت اللــه حــاج علــی مشــکینی آغــاز شــد. رشوع 
بــه ســخن کــرد. صدایــش مــی لرزیــد: »بــرای مــا ســنگین 
اســت ایــن چنیــن جلســه ای را تشــکیل دهیــم در صورتــی 
کــه امام مــان را از دســت داده ایــم.« ابتــدا تصمیــم بــر آن 
شــد تــا وصیــت نامــه امــام خوانــده شــود. ســید علــی هــم 
ــود و آرام آرام اشــک  ــف ســوم نشســته ب ــود. ردی آمــده ب
می ریخــت. پلمــپ وصیــت نامــه رهــر فقیــد انقــاب در 
حضــور خــرگان ملــت شکســته می شــود. امــام در وصیــت 
ــد کــه مــن وصیــت نامــه را حــاج  نامــه مشــخص کرده ان

ــس  ــت، رئی ــر او نتوانس ــد. اگ ــردم بخوان ــرای م ــد ب احم
جمهــور. او هــم اگــر نتوانســت، رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی. اگــر او هــم نبــود، رئیــس دیــوان عالــی کشــور یــا 
یکــی از فقهــای شــورای نگهبــان. حــاج احمــد آقــا کــه در 
مجلــس نبــود، در نتیجــه قرعــه بــه نــام ســید علــی افتــاد. 
دســت بــه عصــا، آرام از پلــه هــای تریبــون بــاال رفــت. مــن 
وصیــت نامــه را گرفــت. بــا صــدای رســا و لحــن اســتوارش، 

آغــاز کــرد بــه خوانــدن. بســم اللــه الرحمــن الرحیــم...
او خوانــد و خوانــد. نزدیــک دو و نیــم ســاعت. مجلــِس از 
جمعیــت پـُـر، جیــک منــی زد. همــه یــا در بهــت بودنــد و 
یــا در فکــر بودنــد و یــا آرام آرام اشــک مــی ریختنــد. »و به 
دعــای خیــر شــا احتیــاج مــرم دارم؛ و از خــدای رحــان و 
رحیــم مــی خواهــم کــه عــذرم را در کوتاهی خدمــت و در 

قُصــور و تقصیــر بپذیرد.«
- و بداننــد کــه بــا رفــن یــک خدمــت گــزار... ســید مــی 
خوانــد و مــی گریســت. گاه هــم بیــن جملــه ای، مکــث 

مــی کــرد و صدایــش مــی لغزیــد.
- و اللــه نگهــدار ایــن ملــت و مظلومــان جهــان اســت؛ و 

الســام علیکــم و علــی عبــاد اللــه الصالحیــن.
دیگــر نتوانســت. بغضــش ترکید و بنــا کرد های هــای گریه 
کــردن. فضــای مجلــس خیلــی ســنگین شــده بــود. گریه ها 
و غــم هــا بــا دلهــره و اضطــراب آمیخته شــده بــود. نزدیک 
ظهــر شــده بــود و جلســه متــام شــد. امــا جلســه مهــم تــر، 
جلســه بعــد از ظهــر بــود کــه خصوصــی بــود و دســتورش، 

تعییــن رهــر آینــده نظام.
ساعت سه بعد از ظهر روز چهاردهم خرداد.

جلســه اصلــی خــرگان بــا حضــور 61 نفــر رســا آغــاز مــی 
شــود. آقــای هاشــمی رفســنجانی دســتور جلســه را اعــام 
مــی کنــد. رئیــس جلســه، آقــای مشــکینی مجــددا تســلیت 
مــی گویــد و مســتقیا رساغ اصــل ماجــرا مــی رود و بــه 
ماجــرای یکــی دو مــاه پیــش می پــردازد. قبــل از هــر کاری، 
خــرگان هــم مــی بایســت بــه قبــول اســتعفای قائــم مقــام 
قبلــی کــه توســط امــام پذیرفته شــده بــود، رای مــی دادند. 
رای گیــری انجــام شــد و اکرثیــت بــه قبــول اســتعفاء رای 
دادنــد. بحــث بعــدی، در مــورد رشایــط رهــر آینــده بــود. 
در مــورد اصــل 107 قانــون اساســی. مناقشــه بــر رس ایــن 

بــود کــه آیــا صاحیــت مرجعیــت کــه در ابتــدای ایــن اصل 
آمــده اســت، بــرای رهــری کافــی اســت یــا اینکــه طبــق 
بخــش دیگــری از همیــن اصــل، رهــر بایــد حتــا مرجــع 
ــه  ــکینی ک ــه مش ــت الل ــات، آی ــان مناقش ــد؟ در می باش
ریاســت شــورای بازنگــری قانــون اساســی را نیــز بــر عهــده 
دارد، نکتــه مهمــی را بــه محــر خــرگان اعــام مــی دارد. 
نکتــه ایشــان ایــن اســت کــه رشط مرجعیــت در اصاحــات 
انجــام شــده در جلســات شــورای بازنگــری، حــذف شــده 
اســت. امــا هنــوز ایــن قانــون اساســِی بازنگــری شــده، بــه 
تاییــد آرای عمــوم نرســیده بــود و جنبــه قانونــی نداشــت. 
ــه،  ــس جلس ــب رئی ــنجانی، نائ ــای رفس ــان، آق ــن می در ای

پیشــنهاد رهــری موقــت را مــی دهــد. 
ــری  ــون بازنگ ــیدن قان ــد رس ــه تایی ــا ب ــت، ت ــری موق ره
شــده در رفرانــدوم توســط مــردم. بعــد از ایــن ســخنان و 
محــاورات، نوبــت بــه خــرگان اســت تــا یکــی یکــی پشــت 
تریبــون بیاینــد و صحبــت کننــد و رد کننــد یــا قبــول. آقــای 
احمــد آذری قمــی اولیــن پیشــنهاد را مــی دهــد. پیشــنهاد 
او ایــن اســت کــه رهــری در اختیــار آیــت اللــه گلپایگانــی 
باشــد و رئیــس جمهــور، آقا ســید علی قائــم مقام او باشــد. 
ســید، ولــی آرام روی صندلــی خــودش نشســته و تنــد و تند 
روی کاغــذ مطالبــی مــی نوشــت. اندکی بعد، آقای یوســف 
ــت،  ــود از مرجعی ــه مقص ــد ک ــی کن ــح م ــی تری صانع
مرجعیــت بالقــوه اســت. آقــای ســید ابوالفضــل موســوی 
تریــزی رد مــی کنــد و مرجعیــت بالفعــل را نظــر اقوی می 
دانــد. آقــای ســید محســن موســوی تریــزی، مناینــده دیگــر 
ــد  ــه، بای ــی فقی ــد ول ــی گوی ــی، م ــتان آذربایجــان رشق اس
فقیــه باشــد دیگــر و عــادل. نیازی بــه مرجعیت او نیســت. 
در میــان مباحثــات، آقــای ابراهیــم امینــی نامــه ای را بــرای 
ــام  ــرت ام ــرف ح ــه از ط ــد. نام ــی کن ــت م ــع قرائ جم
اســت. خطــاب بــه آقــای شــیخ علی مشــکینی در پاســخ به 
برخــی ســواالت اعضــای شــورای بازنگــری قانــون اساســی. 
امــام در مــورد رشوط رهــری چنیــن مرقــوم کــرده بودند: » 
فقــط در مــورد رهــری؛ مــا کــه منــی توانیــم نظــام اســامی 
مــان را بــدون رسپرســت رهــا کنیــم، بایــد فــردی را انتخاب 
کنیــم کــه از حیثیــت اســامی مــان در جهــان سیاســت و 
ــودم و ارصار  ــد ب ــدا معتق ــن از ابت ــد. م ــاع کن ــگ دف نیرن
داشــتم کــه رشط مرجعیــت، الزم نیســت؛ مجتهــِد عــادل 
ــی  ــت م ــد خــرگان محــرم رسارس کشــور کفای ــورد تایی م
کنــد. در اصــل قانــون اساســی، دوســتان بــر رشط مرجعیت 
پافشــاری کردنــد، مــن هــم قبــول کــردم. مــن در آن هنگام 
مــی دانســتم کــه در آینــده نــه چنــدان دور قابــل پیــاده 
شــدن نیســت. توفیــق آقایــان را از درگاه خداونــد متعــال 
خواســتارم. روح اللــه املوســوی الخمینــی بــه تاریــخ نهــم 

اردیبهشــت 1368. «
علــی رغــم نظــر رصیح حــرت امــام، بــه عنــوان بنیانگذار 
انقــاب مبنــی بــر عــدم رشطیــت مرجعیــت بــرای رهــری، 
تصمیــم گیــری هــم چنــان بــر عهــده خــرگان مــی مانــد و 

آنــان بــه بحــث خــود ادامــه مــی دهنــد.
دقایــق بــه کنــدی مــی گــذرد. انــگار کــه کــش مــی آینــد و 
منــی خواهنــد کــه گــذر کننــد. بعــد از دو ســاعت و نیــم 
صحبــت در مــورد رشایــط رهــری، خــرگان ملــت رای بــه 
ــوز مســائل  ــا هن ــد؛ ام ــت مذاکــرات مــی دهن امتــام کفای
دیگــری حــل نشــده اســت. شــورا یــا فــرد؟ اگــر فــرد رای 
آورد، مصــداق آن چــه کســی باشــد؟ اگــر شــورا رای آورد، 
شــورای 3 نفــره باشــد یــا 5 نفــره؟ اعضــای آن چــه کســانی 
ــاب  ــرای انتخ ــوز راه دور و درازی ب ــرگان، هن ــند؟ خ باش

محمد حسین بهزاد فر

کارشناسی حقوق

یادداشت انقالب

ادامه  در صفحه 1819



گاهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتامعی دانشجو سالم 

ســّکان دار آینــده انقــاب در پیــش داشــت.
مجــددا فقهــا، یکــی یکی پــای تریبون مــی آمدنــد. یکی در 
تاییــد رهــری فــردی، یکــی در تاییــد شــورایی. آقایــان محی 
الدیــن حائــری شــیرازی، موســوی جزایــری، ابراهیــم دشــتی 
و دیگرانــی کــه تــک بــه تــک آمدنــد و صحبــت کردنــد. 
در ایــن وقــت، یادداشــتی از طــرف آقــای محســن مجتهــد 
شبســری بــه آقــای هاشــمی رفســنجانی می رســد. »آقــای 
ــه  ــای خامن ــاره آق ــه درب ــی را ک ــا آن مطلب هاشــمی! لطف
ای از امــام شــنیده ایــم، بــرای خــرگان نقــل کنیــد.« آقــای 
هاشــمی از طریــق یادداشــتی مــی گویــد کــه اجــازه دهیــد 
ببینیــم بحــث شــورایی و فــردی بــه کجــا می رســد. و حــاال 
نوبــت آقــای محمــدی گیانــی اســت کــه صحبــت هــای 
خــودش را رشوع کنــد. ایشــان بــا بیانی لطیــف و آرام رشوع 
بــه صحبــت مــی کنــد. صحبــت هــای او بــه میانــه رســیده 
اســت کــه ناگهــان از بــه قــول خــودش، آقــای امیــر ســید 
علــی خامنــه ای نــام مــی بــرد و رشوع مــی کند بــه تعریف 
از ویژگــی هــای ایشــان. کــم کــم نــگاه هــا به ســمت ســید 
ــر مــی گــردد. حــاال یــک گزینــه نســبتا جــدی و حــرف  ب
جدیــد پیــش روی خــرگان ملــت مطــرح شــده اســت: آقای 

ســید علــی حســینی خامنــه ای.
ســید رسش را پاییــن انداخــت. اشــک چشــم هایــش هنــوز 
ــش کمــی راحــت  ــوز خیال ــی هن ــود. ول خشــک نشــده ب
بــود، مطمــن بــود بــه صــورت خیلــی جــدی ای اســمش را 
نــرده انــد. تــازه خــودش هــم وقــت گرفته بــود تــا در دفاع 
از شــورایی حــرف بزنــد. نشســت و بــه ادامــه صحبت های 
خــرگان گــوش داد. گاهــی هــم بــه آینــده فکر می کــرد؛ به 
اینکــه حــاال بعــد از امــام و پــس از امتــام روز هــای ریاســت 
جمهــوری اش، بــرود حــوزه و بــه فعالیــت هــای علمــی اش 

ــغول شود. مش
حــاال نوبــت آقــای ســید مهــدی روحانــی بــود کــه در دفــاع 
ــی  ــای محمــد عبای ــد. بعــد هــم آق ــت کن ــردی صحب از ف
خراســانی. کمــی بعــد، آقــای طاهــری خــرم آبادی پیشــنهاد 
کفایــت مذاکــرات را مــی دهــد. آقــای هاشــمی رای گیــری 
را آغــاز مــی کنــد و اعــام مــی کنــد آقایانــی کــه بــا کفایــت 
مذاکــرات در ایــن بــاره موافقنــد، قیــام کننــد. اکرثیــت بــه 
کفایــت مذاکــرات رای مــی دهنــد. حــاال نوبــت رای گیــری 

دیگــری اســت. فــردی یــا شــورایی؟ 
ــی  ــه م ــی ک ــد: آقایان ــی ده ــری م ــکینی تذک ــای مش آق
خواهنــد بــه فــردی رای بدهنــد، ایــن را هــم توجــه داشــته 
باشــند کــه چنیــن فــردی را پیــدا مــی کننــد یــا خیــر. آقــای 
ــردی  ــا ف ــه ب ــی ک ــد: آقایان ــی گوی ــر م ــار دیگ ــمی ب هاش
بــودن رهــری تــا تصویــب قانــون اساســی موافقنــد قیــام 
کننــد. فــردی رای مــی آورد. خــود آقــای هاشــمی تریــح 
می کنــد کــه نظــرش روی شــورایی بــوده امــا حــاال کــه رای 
اکرثیــت بــه فــردی اســت، او هــم بــه نظــر اکرثیــت احــرام 
می گــذارد. دوربیــن روی صندلــی ســید علــی هــم مــی رود. 
خــود او هــم بــه شــورایی رای داده اســت و بــرای رای بــه 
فــردی قیــام نکــرده. حــاال نوبــت بحــث بــر روی مصــداق 

اســت. 
هنــوز بحــث آغــاز نشــده، از گوشــه و کنــار مجلس صــدا و 
همهمــه بلنــد می شــود. چنــد نفــر بــا هــم حــرف می زننــد 
و خاطــره ای را بــه یــاد می آورنــد. در میــان هیاهــو، ناگهان 
ــا  ــود و ب ــی ش ــد م ــری بلن ــد شبس ــن مجته ــای محس آق
صــدای بلنــد خطــاب بــه آقــای هاشــمی رفســنجانی مــی 
گویــد کــه من شــنیدم امــام دربــاره آقــای خامنــه ای حرفی 
زده انــد و مطالبــی فرمــوده انــد کــه شــا هــم از آن مطلع 
هســتید. لطفــا آن را همیــن االن نقــل کنیــد. آقای هاشــمی 
ــورت  ــه ص ــدا ب ــد. ص ــی کن ــی م ــر خواه ــرگان نظ از خ
همزمــان از چنــد جــا بلنــد مــی شــود کــه اگــر االن نگویید، 
پــس کــی مــی خواهیــد بگوییــد؟ آن هــا ســخت مشــتاقند 

کــه بشــنوند. ســید کمــی مــی آشــوبد. توقــع چنیــن حرفی 
ــد.  ــه خــرگان را می بین ــا عاق ــای هاشــمی ام ــدارد. آق را ن
ــوی  ــم موس ــید عبدالکری ــای س ــخن، آق ــل س ــل از نق قب
اردبیلــی بــر صحــت گفتــه هــای آقــای هاشــمی شــهادت 
می دهــد. آقــای هاشــمی رشوع مــی کنــد بــه نقــل کــردن: 
ــر و  ــا روســای قــوا و نخســت وزی » مــا یــک جلســه ای ب
حــاج احمــد آقــا خدمــت امــام بودیــم؛ هــان موقعــی کــه 
مســئله آقــای منتظــری داغ شــده بــود و مــا با امــام مباحثه 
داشــتیم. یکــی از احتجاجاتــی کــه مــا بــه ایشــان داشــتیم، 
ایــن بــود کــه شــا اگــر آقــای منتظــری رو کنــار بگذاریــد، 
مــا در رهــری دچــار مشــکل می شــویم، خــود امــام هــم 
بــه شــورایی متایلــی نداشــتند. مــا هــم می گفتیــم فــردی 
ــد:  ــم. امــام فرمودن ــم کــه در جامعــه مطــرح کنی را نداری
چــرا نداریــم؟ همیــن آقــای خامنــه ای. البتــه مــا آن موقــع 
می گفتیــم کــه امــام بــرای اینکــه مــا را قانــع کننــد کــه در 
بــن بســت نیســتیم چنیــن حرفــی را زده انــد. قــرار هــم 
گذاشــتیم کــه بــه کســی چیــزی نگوییــم. مــا هــم نگفتیــم. 
امــا بعــد هــا درز کــرد، خــود آقــای خامنــه ای هــم ارصار 

داشــتند کــه مــا چیــزی نگوییــم. « 
امــا حــاال یکــی یکــی مطالــب امــام در تاییــد ســید نقــل 
مــی شــد. انــگار هیــچ مخالفــی بــرای ایــن انتخــاب وجــود 
نداشــت، امــا نــه. یــک نفــر شــدیدا مخالفــت می کــرد و او 
کســی نبــود جــز خــود ســید. وقــت گرفــت و عصــا زنــان 
ســمت تریبــون رفــت. او جــای خالــی امــام را مــی دیــد، 
عظمــت وظیفــه ای کــه قــرار بود بــر گــردن او قرار گیــرد را 
مــی دیــد، انــگار مخالفــت هــای بعضــی از همیــن آقایانی 
ــد را در در دهــه هــای  ــه او رای مــی دادن ــا ارصار ب ــه ب ک
بعــدی می دیــد. رفــت کــه خــرگان را قانــع کنــد. رهــری 
جامعــه بــا همــه وجــود بــه او رو نهــاده بــود و او بــا همــه 
وجــود آن را پــس مــی زد. خــود را در جایــگاه اســتاد دیــدن، 
برایــش ســخت و ســنگین بــود. دلــش منــی خواســت قبــول 
کنــد. مثــل علــای خــود ســاخته دهــه هــای قبــل کــه بــا 
مکافــات از زیــر ایــن چنیــن بــار های ســنگینی شــانه خالی 
می کردنــد. مــی گفــت مــن از لحــاظ رشعــی حرفــم بــرای 
بیشــر آقایــان ایــن مجلــس حجیــت نــدارد. تلویحــا مــی 
ــد و  ــرف او را نخرن ــه ح ــری ک ــن ره ــد م ــت بگوی خواس
نپذیرنــد، منی خواهــم. » همیــن آقــای آذری قمــی کــه اول 
بــار اســم مــن را در ایــن جلســه آوردنــد، اگــر مــن حکمــی 
بکنــم ایشــان قبــول می کننــد؟ قطعا قبــول نخواهنــد کرد. 

»
صــدای جمعیــت بــاز بلنــد شــد: » - بلــه آقــا بعــد از رهــر 

شــدن بلــه...! – مــا مرجــع تقلیــد منی خواهیــم. – امــام هم 
ــا مســئله متــام  شــا را صاحــب نظــر می-دانســتند. – آق

اســت، مــا منــی خواهیــم از شــا تقلیــد بکنیــم. « 
خــود آقــای آذری قمــی بــه صــدا در آمــد کــه : » همــون 
طــور کــه امــام در اون جــا تریــح کردنــد، کــه هــر کســی 
را کــه خــرگان بــه عنــوان رهــر انتخــاب می کنــد، حــاال بــه 
عنــوان مجتهــد باشــد، بــه عنــوان صــدق عــدول املومنیــن 
باشــد، هــم والیــت مطلقــه دارد – عقیــده مــن اینــه – و 
هــم، همزمــان اطاعتــش واجــب اســت. یعنــی حکــم شــا، 
الزم نیســت حتــا مجتهــد باشــید. اگر مجتهد هم نباشــید 
ــت  ــن اطاع ــت و م ــن اس ــدول املومنی ــدق ع ــت ص از باب
می کنــم. « هــر چنــد، نحــوه عمــل ایشــان، بعــد هــا نشــان 

داد کــه گویــی پیــش بینــی ســید درســت بــوده اســت.
ســید هــم چنــان بــر مخالفتــش می ورزیــد. » - آخــر....؛ بــه 
هــر حــال بنــده مخالفــم. « و پایین آمــد. خــرگان بی خیال 
ــاه منی آمــد. امــا دیگــر موقــع رای  منی شــدند، او هــم کوت
گیــری بــود. آقــای هاشــمی اعــام کــرد: » آقایانــی کــه بــا 
رهــری آقــای خامنــه ای تــا امتــام بازنگــری قانــون اساســی 
موافــق هســتند، قیــام بفرماینــد. « جمعیــت به پاخاســت. 
ــه جــز مرحــوم  ــره ایســتادند، ب متــام اعضــای هیئــت مدی
آیــت اللــه محمــد مومــن و خــود ســید، کــه بــه خــودش 
رای نــداد. آقــای مشــکینی آرام گفــت: رای آورده انــد. آقــای 
هاشــمی ولــی بــه عــدد شــمرد.  او بــا رای اکرثیــت خــرگان 
رای آورده بــود. آرام آرام عینکــش را بــاال زد و رشوع کــرد بــه 
اشــک ریخــن. تقدیــر، رسنوشــتی جــز ادامــه فعالیــت های 

علمــی در حــوزه بــرای او رقــم زده بــود...!
کمــر از دو مــاه بعــد در 6 مــرداد مــاه 1368، همــه 
پرســی بازنگــری قانــون اساســی انجــام شــد و ایــن قانــون، 
بــه تصویــب آراء ملــت رســید. بــا فاصلــه در 15 مــرداد، 
ــار دیگــر برگــزار شــد.  اجاســیه فــوری مجلــس خــرگان ب
ایــن بــار هــم اکرثیــت قاطــع خــرگان، بــرای اینکــه جــای 
ــر  ــار دیگ ــد، ب ــی منان ــبهه ای باق ــک و ش ــه ش ــچ گون هی
ــن  ــه ای ــد. ب ــد کردن ــه ای را تایی ــه خامن ــت الل ــری آی ره
ترتیــب، شــاگرد خلــف روح الله، پرچم قیــام او را برداشــت. 
تــا امــروز و اگــر خــدا بخواهــد تــا روز ظهــور، بــاذن اللــه 

تعالــی.
منابــع: 1( کتــاب روایــت رهــری، نوشــته یــارس جرائیلــی، 

انتشــارات انقاب اســامی. 
2( فیلــم کامــل اجاســیه فــوری مجلــس خــرگان رهــری به 

تاریخ 14 خــرداد 1368. 
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عدم کـفایت سیاسی به قیمت
 تضعیف حاکمیت جبهه انقالب

به مناسبت بیستم خرداد و فرمان تاریخی امام )ره( مبنی بر عزل بنی صدر

در روز بیســتم خــرداد مــاه ســال 60 پیــام کوتــاه ولــی 
بســیار مهــم از جانــب حــرت امــام )ره(َ صــادر شــد:" 
جنــاب ابوالحســن بنــی صــدر از فرماندهــی  نیروهــای 
مســلح برکنــار شــده انــد." فرمانــی کــه مثــرات آن 
پیــروزی رزمنــدگان در عملیات هــای بعــدی نظیــر 

ــود. ــن بیــت املقــدس و...ب ــح املبی ــق القــدس فت طری
 ابوالحســن بنــی صــدر کــه در انتخابــات بهمــن ماه 58 
ــاً 11 میلیــون رای ســکاندار  ــا کســب تقریب توانســت ب

قــوه مجریــه جمهــوری اســامی شــود. 
ــی  ــت ناراحت ــه عل ــتان ب ــا در بیارس ــام آن روز ه ام
قلبــی بســری بــود، بــه همیــن علــت تصمیــم گرفــت 
بهــر جنــگ  قــوا و هدایــت  بیشــر  بــرای مترکــز 
فرماندهــی نیروهــای مســلح را برعهــده فــرد دیگــری 

ــذارد. بگ
ــس  ــا رئی ــه آن روزه ــمی ک ــه هاش ــت الل ــوم آی  مرح
مجلــس شــورای اســامی بــود، رئیس جمهور،یعنــی 
ــه پیشــنهادی  ــوان گزین ــه عن ابوالحســن بنی صــدر را ب
ــز پیشــنهاد مرحــوم هاشــمی را  ــام نی ــرد. ام مطــرح ک
پذیرفتنــد و اداره جنــگ را بــه  عالــی تریــن مقــام 
اجرایــی کشــور کــه از قضــا بــرادر خانــم مســعود 

ــد. ــذار کردن ــود! واگ ــز ب ــوی نی رج
ــدر  ــوری بنی ص ــت جمه ــم ریاس ــذ حک ــام در تنفی  ام
نکتــه ای را بــه او تذکــر دادنــد کــه  تذکــری بــه همــه 
مســئولین اســت و قطعــاً بنی صــدر ایــن نکتــه و تذکــرا  

را نادیــده گرفــت. 
 امــام فرمودنــد جنــاب بنــی صــدر "حــب الدنیــا راس 
ــه  ــد اســت پــس  از انتخــاب شــدن ب ــه" امی کل خطیئ
عنــوان رئیــس جمهــور وضعتــان بــا قبــل از آن تفاوتــی 
ــئولیت  ــراز مس ــس از اح ــاوت پ ــه تف ــرا ک ــد ، چ نکن

نشــان از ضعــف نفــس اســت.
در آن زمــان اوضــاع غــرب کشــور نگــران کننــده بــود. 
هــرروز تجــاوزات مــرزی بعثی هــا بیشــر می شــد 
ولــی پاســخ قاطعــی بــه ایــن تجــاوزات داده منــی شــد. 
ــا آخــر شــهریور 59  ــن 58 ت ــار از اول فروردی ــق آم طب
در مجموعــه 656 تجــاوز دریایــی، زمینــی و هوایــی از 
ــا از  ــت شــد ام ــی کشــورمان ثب ــب همســایه غرب جان
طــرف ایــران پاســخ درخــوری بــه ایــن تجــاوزات داده 
ــاب فرماندهــی کل قــوا در تهــران  نشــد، چــرا کــه جن
مشــغول جنــگ قــدرت بــا ســایر ارکان نظام بــود و پس 
از کــش و قــوس فــراوان حــارض شــد محمدعلــی رجایی 

را بــه عنــوان نخســت وزیــر معرفــی کنــد.
او دســت بــردار نبــود هــر روز اختیــارات بیشــری 
ــاً  ــه عمدت ــام ک ــزرگان نظ ــایر ب ــرد و س ــب می¬ک طل
ــاب و  ــد را مــورد عت از حــزب جمهــوری اســامی بودن
ــر  ــه دیگ ــی ک ــا جای ــی داد ت ــرار م ــش ق حمــات خوی
متــام ارکان و کلیــت نظــام را بــه اســتبداد و ظلــم 

علیــه ملــت متهــم کــرد و هــر روز دعــوای تــازه ای راه 
می انداخــت.

ــا  ــد، ام ــر می¬ش ــر روز بدت ــور ه ــرب کش ــاع غ  اوض
ــه  ــه توجــه ب ــه ای ب ــا عاق ــور گوی ــس جمه ــاب رئی جن
ــنندج و  ــاه و س ــواز و کرمانش ــه از اه ــات واصل گزارش
ــال حــذف  ــه دنب ــی نداشــت و ب ــتانهای غرب ــایر اس س
ــوی  ــر نح ــه ه ــود ب ــارات خ ــش اختی ــا افزای ــا و ی رقب
بــود. باالخــره ایــن کــم توجهــی هــا کار خــود را کــرد 
و صــدام گســتاخانه در 31 شــهریور مــاه فرودگاه هــای 
کشــور و تهــران را مــورد هجــوم قــرار داد و جنــگ بــه 

صــورت رســمی آغــاز شــد.
 حــاال دیگــر بایــد اختافــات را کنــار گذاشــت و قبــل 
از هرچیــز رش دشــمن خارجــی را از رس کشــور و ملــت 
ــن کار را  ــای ای ــور بن ــاب رئیس جمه ــا جن ــرد، ام ــم ک ک
نداشــت و از هــر طریقــی ســعی مــی کــرد حاکمیــت 

جبهــه انقــاب را تضعیــف کنــد.
 آن روز هــا بهریــن راه بــرای ایــن کار عــدم اســتفاده از 
ظرفیــت نهادهــای انقابــی نظیــر ســپاه و بســیج ملــی 
کــه بعــد هــا بــه بســیج مســتضعفین تبدیــل شــد بــود. 
جنــاب رئیــس جمهــور خــود را عقــل کل مــی دانســت 
ــی  ــت ب ــه عل ــی را ب ــای مردم ــور نیروه ــازه حض و اج
ــات  ــر عملی ــی داد و ارصار ب ــا من ــدن آنه ــه خوان تجرب
کاســیک و اســراتژی نظامــی زمیــن ســوخته  داشــت.

 سپاه در زمان بنی صدر منزوی می شود
اختــاف افکنــی هــای رئیــس جمهــور  در تهــران 
ــفند 59  ــت و اوج آن روز 14 اس ــه داش ــان ادام همچن
و صحبــت هایــش در دانشــگاه تهــران بــود کــه فضــای 
ــخرنانی  ــن س ــرد. او در ای ــنج ک ــا متش ــور را کام کش
نظــام را متهــم بــه شــکنجه مخالفیــن بــدون هیچ ســند 

محمد جواد آزمون

کارشناسی علوم سیاسی

ــرد. ــی ک و مدرک
ــور  ــاع  کش ــه اوض ــه ب ــا توج ــفند 59 ب ــام در 25 اس  ام
ــد  ــاغ منای ــاده ای را اب ــی10 م ــود فرمان ــی ش ــور م مجب
ــی  ــون اساس ــت از قان ــروی و تبعی ــه پی ــگان را ب و هم

ــد. ــف کن مکل
ــام  ــن ام ــرای فرامی ــور وقعــی ب ــس جمه ــاب رئی ــا جن ام
ننهــاد و هــر روز در روزنامــه هایش به نظام و مســئولین 
آن از جملــه شــهید بهشــتی، مرحوم هاشــمی رفســنجانی 
و مقــام معظــم رهــری حملــه مــی کــرد و از ایــن ســه 
تــن بــا تعبیــر ســه تفنگــدار یــاد می کــرد. ایــن ســه نفــر 
نیــز هــر روز خطــرو خیانت هــای بنی صــدر چــه در 
ــن  ــا  معارضی ــگ ب ــه در جن ــراق چ ــا ع ــگ ب ــه جن جبه
مســلح داخلــی نظــام نظیــر ســازمان منافقیــن را بــه امــام 
ــچ وقــت روی خــوش  ــام هی ــا ام ــد ام گوشــزد می¬کردن
ــدت  ــظ وح ــزوم حف ــد و از ل ــان منی دادن ــا نش ــه اینه ب

ســخن مــی گفتنــد.
ــا  ــمی ب ــوم هاش ــاه مرح ــه 19 خردادم ــره در جلس باالخ
ــی صــدر ســخن  ــاری بن ــزوم برکن ــه امــام از ل ــی ب ناراحت
می گویــد کــه امــام نیــز باالخــره مجــاب می¬شــود 
ــار  ــلح کن ــای مس ــی نیروه ــدر را از فرمانده ــه بنی ص ک
بگــذارد. در 26 خــرداد 1360، دو فوریــت طرح منایندگان 
مجلــس شــورای اســامی بــرای ارزیابــی کفایــت سیاســی 
ــس  ــور وقــت" ابوالحســن بنی صــدر "در مجل رئیس جمه
بــه تصویــب رســید. طــرح در دســتور کار مجلــس قــرار 
ــدگان  ــت مناین ــا رأی اکرثی ــج روز ب ــس از پن ــت و پ گرف
ریاســت  بــرای  بنی صــدر  ابوالحســن  کفایــت  عــدم 

ــب شــد. ــوری تصوی جمه
ــای  ــات ه ــاز عملی ــت س ــم رسنوش ــن تصمی ــس از ای  پ
طریــق القــدس، فتــح املبیــن، بیــت املقــدس و...  انجــام 
شــد کــه همگــی بــا موفقیــت و پیــروزی ســپاه و ارتــش 

اســام بــه پایــان رســید.
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چ مثل چریک، چ مثِل...
مروری بر حیات سیاسی شهید چمران به مناسبت سی و نهمین سالگرد شهادت ایشان

چمراِن دهه 30

نهضــت آزادی از جملــه گــروه هــای سیاســی بــود که در 
فضــای نســبتا بــاز سیاســی در آغــاز دهــه 40 فعالیــت 
مســتقل سیاســی خــود را آغــاز و اعــام موجودیــت 
منــود. اعضــای فعــال نهضــت پیــش از آن در ذیــل جبهــه 
ملــی ایــران فعالیــت می کردنــد و در ماجــرای نهضــت 
ــور  ــد. حض ــال بودن ــه 20 و 30 فع ــز در ده ــت نی نف
مهنــدس بــازرگان و دکــر یداللــه ســحابی در راس ایــن 
تشــکل موجــب شــد تــا نهضــت آزادی بتوانــد در دوران 
ــان  ــال، از می ــامی فع ــی – اس ــای سیاس ــرت گروهه ف
دانشــجویان مذهبــی دانشــگاه هــا و آنهــا کــه بــازرگان 
ــد. آشــنایی  ــری کن و ســحابی را مــی شــناختند، عضوگی
مصطفــی بــا مهنــدس بــازرگان بــه زمانــی پیــش از اعام 
موجودیــت رســمی نهضــت و در دهــه 30 بــر می گردد، 
ــوان در  ــجویی ج ــوان دانش ــه عن ــران ب ــه چم ــگاه ک آن
ــدم  ــران ق ــی دانشــگاه ته ــه دانشــکده فن ســال 1332ب
ــت نهضــت آزادی در  ــام موجودی ــا اع ــا ب گذاشــت. ام
ــه  ــد ب ــه بتوان ــود ک ــران نب ــران در ای ــال 1340، چم س
ــر  ــی ب ــز مبن ــی نی ــد و ســند و مدرک ــت آن درآی عضوی
ــام  ــن ای ــت آزادی در ای ــمی وی در نهض ــت رس عضوی
ــد ســاله  ــه چن ــی و فاصل ــن جدای ــدارد و همی وجــود ن
ــت آزادی و  ــران از نهض ــی چم ــه واگرای ــه زمین ــود ک ب

شــکل گیــری "چمرانــی جدیــد" بــا هویتــی متفــاوت از 
تعلقــات پیشــین را در وی فراهــم آورد. ظهــور و بــروز 
ایــن خــط مشــی متفــاوت را می تــوان در انتخــاب 
ــارض چمــران و رسان  ــاوت و متع ــی متف مشــی مبارزات
نهضــت آزادی بعــد از 15 خــرداد 1342 مشــاهده منــود.

بازگشت چمران

"امــام بــه مــن گفــت مبــان و مــن مانــدم" ایــن جملــه 
ایســت کــه دکــر چمــران در نامــه بــه همــرش 
غــادة مینویســد و تصمیــم خــودش را مبنــی بــر عــدم 
بازگشــت بــه لبنــان اعــام میکنــد. ایــن عبــارات نشــان 
ــدن  ــث مان ــه باع ــی ک ــا عامل ــاید تنه ــه ش ــد ک می ده
ــود، درخواســت امــام  ــران شــده ب شــهید چمــران در ای
از وی بــود، نــه مناســبات حزبــی و رفاقتهــای ســازمانی!

اعضــای نهضــت آزادی در ســالهای اخیــر تــاش کردنــد 
تــا صحیــح یــا غلــط رویکــردی را جــا بیندازنــد، و ایــن 
مســاله بــود کــه مبــارز و مجاهــد دکــر مصطفــی 
ــوده و در  ــت آزادی ب ــال نهض ــای فع ــران، از اعض چم
حالــی بــه شــهادت رســید کــه همچنــان بــه آرمانهــای 

ــود. ــد ب آن متعه
ــه  ــیار ب ــی بس ــود و مصطف ــتاد او ب ــازرگان اس ــای ب آق
او عاقــه داشــت و احــرام مــی گذاشــت ولــی در 
مــورد عقایــد و جایــی کــه بــه سیســتم هــای فکــری و 
اعتقــادی و عملیاتــی مــی رســید، او خــودش را آن گونــه 
ــد انجــام دهــد.  ــا بگوین ــه هرچــه آنه منــی دانســت ک
ــرای  ــت ب ــت موق ــت دول ــراه هیئ ــه هم ــه ک هانگون

اســتعفا بــه قــم نــزد امــام نرفــت و یــا آن نامــه ای کــه 
ــد را امضــاء نکــرد. ــا نوشــته بودن آنه

دکــر نیــز خــود یکبــار در مــورد احرامــش بــه امــام رو 
بــه اعضــای نهضــت گفــت: "اگــر امــام نبــود شــا پنجاه 
ســال دیگــر هــم در زنــدان می ماندیــد و می پوســیدید 
ــد.  ــام دهی ــتید انج ــم منی توانس ــری ه ــچ کار دیگ و هی
هیــچ حــزب سیاســی در کشــور قــادر نبــود رژیــم شــاه 

را ســاقط کنــد."

آزادی خواهی به زعم چمران

ــت آزادی و  ــر نهض ــزدی دبی ــم ی ــون ابراهی ــرادی چ اف
دیگــر اعضــا معتقــد بودنــد چمــران هیچــگاه از نهضــت 
جــدا نشــد. امــا مهــدی چمــران دربــاره ارتبــاط بــرادرش 
بــا نهضــت آزادی و اینکــه ابراهیــم یــزدی معتقــد 
اســت شــهید چمــران بــا پرچــم نهضــت آزادی بــه مــر 
رفتــه اســت بــه ایــن اشــاره می کنــد کــه مــن ســؤامل از 
ــران  ــهید چم ــد ش ــه مدعی ان ــت آزادی ک ــای نهض اعض
عضــو نهضــت آزادی خــارج از کشــور بــود ایــن اســت 
کــه چمــران در کجــای جهــان بــا آرم نهضــت آزادی 
فعالیــت  کــرد. زمانــی کــه دکــر چمــران در لبنــان 
زندگــی می کــرد لبنــان در حــال جنــگ بــا ارسائیــل بــود 
در رشایــط جنگــی لبنــان شــهید چمــران چــه فعالیــت 

ــرای نهضــت آزادی انجــام مــی داد؟ ــی ب حزب
دکــر چمــران بــا اعضــای نهضــت آزادی از جملــه 
مهنــدس بــازرگان، ابراهیــم یــزدی، صــادق قطــب زاده و 
محمــد نخشــب دوســت بــود و همــکاری می کــرد. امــا 
وقتــی ایــن آقایــان وارد ایــران شــدند و پســت گرفتنــد 
ــد  ــه ارصار دارن ــش گرفتند.کســانی ک ــری در پی راه دیگ
ــه  ــی ک ــود زمان ــت آزادی ب ــو نهض ــران عض ــهید چم ش
وی از آمریــکا بــه ایــران آمــد چگونــه از دکــر اســتقبال 

ــد؟  ــد؟ اصــاً از ایشــان اســتقبال کردن کردن

هیچگاه به تندروها اعتامد نکن!

ــرای انحــال  ــوژه و درخواســت مجــدد ب ــای ن ــس از کودت پ
مجلــس، چمــران بــه دفــاع از ارتــش پرداخــت. "ایــن ارتــش 
ــود  ــه آن می ش ــه ب ــه ای ک ــوم و حمل ــام حج ــود مت ــا وج ب
ارتشــی نبــود کــه بــا ملــت مــا بجنگــد پیــروزی انقاب مــا در 
ســایه ایــن حقیقــت بــود کــه ارتــش بــه ملــت مــا پیوســت و 
نجنگیــد." "یــک ارتــش 500 هــزار نفــری اگــر میخواســت بــا 
ملــت بجنگــد، میلیــون ها کشــته می دادند نــه 60 هــزار نفر 
، نــه 70هــزار نفــر! ارتــش بــه ملــت پیوســت." ایــن بخشــی 
از نطــق 23 تیــر 59 مصطفــی چمــران اســت. یکــی از جلــوه 
هــای سیاســی چمــران ایــن نطــق طوالنــی وی در مجلــس و 
دفــاع از حفــظ ارتــش بــود؛ چمــران در اینجــا بــا راهردیکــه 
امــام آنــرا تعیییــن منــوده بــود بــر حفــظ ارتــش تاکیــد کــرد 
و بــار دیگــر چمــران خمینــی متــام قــد در برابــر تندروهــا رخ 
منــود. مریــم کاظــم زاده عــکاس جنــگ و یکــی از همراهــان  
شــهید می گویــد چنــد روز پــس از آن واقعــه دکــر بــا اظهــار 
ناراحتــی در ایــن رابطــه گفتنــد کــه چقــدر آزاردهنــده اســت 
کــه عــده ای تنــدروی می کننــد و نصیحــت ایشــان ایــن بــود 

کــه هیچــگاه بــه تنــدرو هــا اعتــاد نکــن!

بهار اسکندری

کارشناسی حقوق
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چمران 
حماسه ای برای تاریخ

آخــر ای مــوالی مــن مهــدی، بــه درگاهــت شــدم/ در طریقــت از دل 
و جــان پیــرو جانــت شــدم

از نــام پــر افتخــارت مشــخص اســت کــه دلــی دلیــر و شــجاع داری، 
قلبــی بــه وســعت دریــا و جهــان بــی کــران داری.کام شــهدا، گوهــر 
هایــی اســت کــه از عمــق اقیانــوس آنــان بیــرون آمــده اســت. آری 
گوهرهایــی از ســخن ملکــوت شــهادت انتخــاب شــده می گوینــد. 
هیــچ کــس ماننــد چمــران، رشیعتــی را درک نکــرد. در متامــی ادوار 
زندگــی خــود رسســختانه در مبــارزات سیاســی کشــور مــن جملــه 
مجلــس کــه مناینــده ای از جنــس جســارت و شــجاعت تــا صنعت و 

ثــروت ملــی کشــورمان نفــت رشکــت و نقــش موثــری داشــت. 
ــرداد  ــزده خ ــری) پان ــان بوذرجمه ــال 1311 در خیاب ــی در س مصطف
کنونــی( دیــده به جهان گشــود، پــس از گذرانــدن دوره های تحصیلی 
در ســال 1336 از دانشــکده ی فنــی دانشــگاه تهــران در رشــته  الکــرو 
مکانیــک فــارغ التحصیــل شــد و پــس از یکســال تدریــس در همیــن 
دانشــکده با اســتفاده ی از بورسیه ی تحصیلی عازم آمریکا شــد، دوران 
دانشــجویی مصطفــی در دانشــکده ی فنــی، دوران پر حادثــه ای بود، 
او یکــی از شــاهدان عینــی واقعــه 16 آذر ســال 32 در دانشــکده فنــی 
دانشــگاه تهــران بــود. پس از تحقيقات علمي در جمع معــروف ترين 
دانشــمندان جهان در كاليفرنيا ومعترترين دانشــگاه آمريكا - بركيل - 
بــا ممتــاز ترين درجــه علمي موفق بــه اخذ مــدرك دكــراي الكرونيك 

و فيزيــك پاســا گرديد.
 دالور مــردی کــه چنــدی پــس از قیــام 15 خــرداد 1342 در حایــت از 
امــام خوبــی ها رسور مومنان انقابــی ) امام خمینی( و رهری ایشــان 
راهــی کشــور مــر شــد و بعــد از آن برای تعلیم فرهنگــی و چریکی 
ــروه هــای  ــر تهمــت هــای گ ــه در براب ــان شــد. کســی ک راهــی لبن

مختلــف سیاســی رس خــم نکــرد و بــا قــدرت در برابــر آنــان ایســتاد.
مــرد پیــروی کــه بــه خاطــر حــرف امامش رهــر دلــش در ایــران ماند 
و بــه خدمــت بــه مردمــش در ســپاه پاســداران درآمــد. چمــران یکی 
از تئوریســین هــای جنگ هــای نامنظــم در ایران بــود، در هاهنگ 

کــردن ســپاه و ارتــش نقــش موثری داشــت.
ایــن هــا تنهــا گوشــه ای از فــداکاری و زحــات گرانقــدر ایــن مــرد 
بــزرگ و سیاســی اســت در برابــر اعراض خشــونت بــار بر مظلومین 
که زیر شمشــیر ســمتگر، اشــک خون و شکســن بر جناح رسد و نه 
بــر طاغــوت گفــن. این شــهید بلنــدواال آرزو داشــت که کولــه ی غم 
و درد انباشــته خــود را بــر دوش گرفتــه و  بــه صحرای عموم رهســپار 

شــود. صحرایــی کــه حیــات واقعــی در آنجــا رقــم می خــورد.
حیــات دنیــوی او در 31 خــرداد ســال 1360 در دهاویــه بــه پایــان 
رســید. هرچنــد کــه بــرای شــهدا شــهادت پایان نیســت و عنــد ربهم 
یرزقــون هســتند. حــال امــروز چمــران و امثــال چمــران در میــان مــا 
نیســتند و متامــی جوانــان این خاک آغشــته بر خــون شــهیدان آزادی 
و امنیــت خــود را مدیــون آنــان هســتیم و نــام هــای شــهید چمــران 
کــه انقــاب را بــه پاکــی و قداســت مــی رســاند و توحیــد را بــا دل و 
جــان حفــظ مــی کنــد. ادامه دهنــده ی راه زیبــای آنــان خواهیم بود 

.... تــا آخریــن نفــس ...
قسمتي از پيام امام )ره (در شهادت دکرت چمران

»چمــران عزيــز بــا عقيده پــاک، خالص ]و ]غري وابســته به دســتجات 
و گــروه هــاي ســيايس و عقيــده بــه هــدف بزرگ الهــي، جهــاد در راه 
آن را از آغــاز زندگــي رشوع و ]زندگــي خــود را[ بــا آن ختم کــرد... او با 
رسافــرازي زيســت و بــا رسافــرازي شــهيد شــد و بــه حــق رســيد. هرن 
آن اســت کــه يب هياهوهــاي ســيايس و خودمنايي هاي شــيطاين براي 
خــدا بــه جهــاد برخيــزد و خــود را فــداي هــدف کنــد و ايــن هــرن 
مــردان خداســت. او در پيشــگاه خــداي بــزرگ بــا آبــرو رفــت. روانش 

شــاد و يــادش بــه خــري«.

نازنین ابراهیم آبادی

کارشناسی اقتصاد

ختم غائله!

ــون  ــه محــارصه افراطی ــاوه ب ــرداد اســت، شــهر پ 24 م
ــق راهــی  درآمــده اســت. 300 پاســدار کــه بــه عش
کــه برگزیــده بودنــد، در پــاوه بــه دنبــال دفــاع از 
ــارصه ای  ــه مح ــود را در حلق ــد، خ ــان بودن آرمان هایش
ــی  ــد. گوی ــر می ش ــه تنگ ت ــر لحظ ــه ه ــد ک می دیدن
دولــت از وجــود ارتشــی کــه تانک هــا و جنگنده هــای 
آن همســایگان را بــه غبطــه واداشــته بــود و از وجــود 
ســپاهی جــان برکــف در کشــور خــر نداشــت! تســاهل، 
مصلحت ســنجی و سیاســت گام بــه گام دولــت موقــت 
و آقــای بــازرگان، ارتــش و ســپاه را منفعــل و بی تأثیــر 
در  می شــد.  تنگ تــر  محــارصه  حلقــه  بــود.  کــرده 
ــه  ــاری دادن ب ــط، افط ــه در آن رشای ــت ک ــاب دول غی
ــن  ــی آزادی را صالح تری ــه ورزش ــئوالن در مجموع مس
ــزار  ــا 5 ه ــور، ب ــای مذک ــود، گروهک ه ــه ب ــل یافت عم
بــه ســاح های ســنگین،  نیرو هــای مجهــز  از  نفــر 
ــای  ــده و رس ه ــیر در محــارصه را رس بری پاســداران اس
آنــان را در شــهر می گردانــد. ســپس بــا هــدف تســلیم 
کــردن تعــداد باقــی مانــده، آب را بــه روی آنــان بســته 
و رس هــای بریــده را مقابــل دیــد آنــان قــرار می دهنــد 
ــهید  ــه ش ــرادی از جمل ــران و اف ــهید چم ــه ش ــا اینک ت
فاحــی، بــه یــاری پاســداران زنــده مانــده می شــتابند. 
ــرای  ــدا ب ــران در ابت ــه چم ــد ک ــی معتقدن ــه برخ البت

مذاکــره بــه پــاوه رفتــه بــود.
ــه  ــه ب ــاين ک ــدس ســيداحمد کاوي ــل از مهن ــه نق ــا ب ام

عنــوان مســئول دفــر دکــر چمــران بــه فعاليــت 
مشــغول بــود "چمــران بــراي مذاکــره نرفتــه بــود. اصــا 
دکــر بــا چريک  هايــي کــه بــراي جنــگ تربيــت کــرده 
بــود رفــت کردســتان تــا بجنگــد. اختافــی هــم کــه دکر 
ــا مهنــدس بــازرگان و حرکتــي کــه در قالــب  چمــران ب
هيئــت حســن نيــت داشــت، ايــن بــود کــه مي گفــت 
مــا وقتــي مي توانيــم حســن نيــت داشــته باشــيم 
ــران و  ــب اي ــره در قال ــن مذاک ــه اي ــم ک ــره کني و مذاک
ــاي  ــي طرف  ه ــود. وقت ــف ش ــامي تعري ــوري اس جمه
ــت و  ــاب اس ــل انق ــا اص ــه ب ــان مقابل ــا موضوعش م
حرف هاميــان را هــم زده ايــم و فايــده نداشــته و بعــد 
جدايــي کردســتان را مطــرح مي کننــد مــا چــه بحثــي بــا 

اين هــا داريــم؟"
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