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ها بیش از آن  ی مردم ایران در انتخابات به گواه تاریخ نگاه قاطبه

های سیاسی باشد، معطوف به  ها و جناح که به احزاب، جریان

های زمانی مختلف بوده است.  ی جامعه در برهه نیازهای برجسته

هرچند همیشه اصحاب قدرت و ثروت با به خدمت گرفتن 

دهی به اذهان عمومی  های اثرگذار سعی در جهت رسانه

توان دریافت  ها می ی انتخابات چه از تاریخچه آیند اما آن برمی

این است که ترجیح ملت نه اشخاص بلکه همگرایی شعارهای 

انتخاباتی نامزدها با خواست و نیازهای روز جامعه بوده و 

توان یک جناح را نسبت به دیگری از نظر کمیت برتری داد.  نمی

اما پر واضح است که شعارهای انتخاباتیِ نامزدها با عملکرد 

خوانی و مطابقت نداشته است و به قول گاه هم ایشان هیچ

 »دانی نیست به عمل کار برآید به سخن«معروف 

نویسی و طی روند مطبق روال همیشگی انتخابات ها پیش از نا

زنی هاست که معمول برای تبلیغات و اخذ رأی، حواشی و گمانه

کنند. شایعاتِ ورودِ برخی اشخاص  ای پیدا میبازار داغ و گداخته

شان به سایر نامزدهای هایی که طرفدارانبه انتخابات و هجمه

شود و گاهی فضا را  زنند نقل محافل عمومی میاحتمالی می

 کند. ملتهب می

مان مهم است انتخاب چه برای فارغ از تمام اشخاص و احزاب، آن

سازی برای عدم امکان فرافکنی و ظاهرسازی اصلح است. زمینه

یک نامزد در کارزارهای انتخاباتی )چیزی که به آن وعده وعید 

 ی من و شما به عنوان یک دانشجوست. گویند( وظیفه می

 

ایدم و چه در سال های اخیر جای خالی آن را به وضوح دیددهآن

ست که با روشنگری ایم جَوی پویا در جوامع دانشجوییلمس کرده

سعی در شناساندن کاندیدای اصلح داشته باشند اما مدتداسدفدانده 

های ستادهایی که  اهل ریخت و پاش هستند  و صدالدبدتده وعده

باری به داشت برخی سودازدگان رانت و رابطه، به شکل اسفچشم

 دوقطبی ها و ایجاد فضایی مسموم دامن زده است. 

های انتدخدابداتدی امروز، بیش از آن که اهل فضل و عمل در عرصه

 های توخالی و پر سر و صدا هستند .  بدرخشند طبل

نگدر گرچه شرایط نامساعد اقتصادی همه را بر آن داشته که آینده

و در پی انتفاع شخصی باشند اما مطمئن باشید زیان حمدایدت از 

خواهد بود. زیباسدت  اشخاص ناکارآمد، بیش از عواید احتمالی آن

اگر رسالت یک دانشجو  به عنوان مؤذن و چراغ راه جدامدعده را  

های حدزبدی کده سواریمندانه به انجام برسانیم و از موجشرافت

ایم بپرهیدزیدم. تر شاهد فرو رفتن دود آن در چشم ملت بودهپیش

شدان فکران واقعی جامعه کسانی هستند که حضور و کدالمروشن

بخش راه مردم باشد؛ نه تیپ و قیافه یا دک و پز و ادا و روشنی

 ها و مردم مرز بگذارد.اطوار شان میان آن

 علی عمرانی

 

اصلح کسی است که به فکر معیشدت مدردم، دیدن 

مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد. اصلح 

کسی است که بتواند این بار عظیم را بر دوش بگیرد. 

تواند؛ نشاط و حوصله و همت و قدرت و هرکسی نمی

هوشمندی نیاز را ندارد. هرکس صالحیتش در مراکز 

ها قانونی تأیید شود صالح است، اما باید در بین صالح

 تر را پیدا و انتخاب کرد. گشت و صالح

1384/02/17 -رهبر انقالب   

 بیانات در دیدار با مردم شهرستان جیرفت

٣ 

 روشنفکری به روشنگری ست



اولین کسی که پس از انقالب کابینه تشکیل داد، مهندس 

مهدی بازرگان بود. او که در هیچ رفراندومی انتخاب نشده بود 

مامور تشکیل دولت موقت شد. وی که ابتدا قایل به مداخله در 

سیاست نبود، با دولت مصدق و تصدی معاونت وزارت فرهنگ 

ی سیاست شد. او حتی در ماجرای صنعت نفت  وارد عرصه

مامور خلع ید شرکت نفت شده بود. با این همه، از اعراض 

 ۹مصدق از بریتانیا و اقبالش به آمریکا درسی نگرفت و در 

داد.  ی نخست وزیری خود به آمریکا روی خوش نشان میماهه

بازرگان که از مخالفان اصل والیت فقیه بود، در صدد انحالل 

مجلس خبرگان رهبری نیز برآمد اما این تالش به سرانجامی 

نرسید. عاقبت  بازرگان پس از تسخیر النه جاسوسی و کشف 

جمعی ی خود، دستهاسنادی از سفارت آمریکا، به همراه کابینه

 استعفا دادند.

تا نیمه ی بهمن ماه همان سال، ایران  ۸۵از نیمه ی آبان  

جمهوری به اولین فرصت داشت تا در اولین انتخابات ریاست

میلیون رای، از  6۱منتخب مردمی خود اعتماد کند. بالغ بر 

میلیون آرای ماخوذه، از اعتماد ملت به سید ابوالحسن  6٤

جا بود که هنوز مجلسی داد. اما مشکل آن صدر خبر می بنی

صدر مجلس  وجود نداشت و درست یک ماه پس از انتخاب بنی

. و این موضوع ۸۵ی اسفندشورای اسالمی تشکیل شد؛ نیمه

ی مجریه و مقننه بود. به نظر شروعی بر تضادها میان قوه

دانست، نه تحت آن.  صدر خود را بر قانون می رسید بنی می

وزیر به مشکل  صدر بر سر انتخاب نخست نمایندگان ملت با بنی

های فراوان وقوسپس از کش ۸۹برخوردند و عاقبت در مرداد 

محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. بنی صدر 

ای به ی نخست وزیر را هم قبول نداشت و در نامهاما کابینه

 خمینی از ناکارآمدی وزرا گله کرد. شروع جنگ  تحمیلیامام

های اشتباه رییس جمهور همراه بود که تحمیلی با سیاست

باعث پیشروی حزب بعث و سقوط یا محاصره چند شهر 

استراتژیک خوزستان شد. این مسئله حمایت حزب جمهوری 

 اسالمی و امام خمینی را از بنی صدر برداشت. 

دید دست  منزوی می 1۱بنی صدر که خود را در ابتدای سال 

به دامان گروهک مجاهدین)منافقین( شد. این اتحاد، با 

فراخوانی خطاب به مردم برای قیام علیه انقالب همراه شد که 

التهابی در برخی شهرهای ایران در پی داشت. سرانجام در 

مجلس رای به عدم کفایت  1۱نخستین روز تابستان سال 

 صدر داد تا عمر دومین کابینه به سه سالگی انقالب نرسد. بنی

پس از بنی صدر، محمد علی رجایی رییس جمهور شد. آقای  

نخست وزیر که در فاصله ی عزل رییس جمهور تا برگزاری 

انتخابات، زمام امور را در دست داشت توانست اعتماد عموم 

 ملت را در انتخابات جلب کند. 

وزیر در کنار خود رجایی که باهنر را هم به عنوان نخست

شان را ببنند با دید، پیش از آن که یک ماهگیِ کابینه می

انفجار در دفتر نخست وزیری ترور شدند و به شهادت رسیدند. 

وزیری همانند انفجار دفتر حزب جمهوری انفجار دفتر نخست

اسالمی به دست مجاهدین خلق )منافقین( صورت پذیرفته 

بود. و بدین ترتیب دومین رئیس جمهور ایران که همیشه به 

فروش است  به جمع کرد فرزند یک دست خود یادآوری می

 شهدای ترور پیوست. 

شهید رجایی پیش از انقالب علیه رژیم شاهنشاهی فعالیت 

ی ساواک بود. داشت و چند سال تحت بازداشت و شکنجه

دلیل دستگیری او قرابت با عناصر مجاهدین خلق )منافقین( 

 بود. کسانی که سال ها بعد طرح قتل او را عملی کردند.

 علی عمرانی

(1کابین کابینه ها  )  
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 شد.دخترکان هم شنیده می

هایم شک کردم وقتی شنیدم بیش از راستش را بخواهید به گوش

 دانش آموز دختر در نیجریه ربوده شدند. 0۱۱

دادن چنین کردم در قرن بیست و یکم امکان رختصورش را هم نمی

 فجایعی وجود داشته باشد.

داد این خبر یک برایم عجیب بود که جستجو در اینترنت نشان می

 شایعه نیست؛ واقعیت است!

خبری به این مهمی را باید بعد از گذشت سه چهار روز به طور 

 شنیدیم؟! اتفاقی می

روزی ربوده ای شبانهدانش آموز دختر از مدرسه 0۱۱یعنی بیش از 

 شدند و از این درد کسی خبردار نیست؟!

دانش آموز پسر توسط  0۱۱چند ماه قبل نیز، در آذر ماه، بیش از 

کنند، مسلک که با اسم اسالم هر کاری میبوکوحرام، گروهی داعش

هفته به آغوش ربوده شدند که در آخر با تالش بسیار، بعد از یک

 خانواده بازگشتند. 

 ها تا به کی؟ به چه دلیل؟!اما سوال این است که این ربودن

 ست.ی ما آگاه سازیاکنون برای بازگشتن این دختران نیز وظیفه

سازی تنها سالح کاربردی ما برای مقابله با این جهالت مدرن آگاه

بخشی جهل مدرن دست و پای انسانیت را بسته است و آگاهی  است.

 تنها سالح کاربردی برای مقابله با آن است.

و چقدر هنوز    باید ادامه بدهیم تا جهانی با انسانیتِ واقعی بسازیم.

 فاصله داریم از تفکر امام خود:

باید باور کنیم که جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمى «

شناسد و ما باید در جنگ اعتقادى مان، بسیج بزرگ سربازان اسالم 

 »را در جهان به راه اندازیم.

 جهان اسالم
 پگاه امامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی انسانیت را بخوانیدفاتحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مان باید به خودمان بگوییم رحم اهلل من یقرا به خاطر سکوت

 الفاتحه مع الصلوات!

 

انسان نیستیم، اگر ادعای انسانیت ما محدود به سیم خاردار 

 مرزهای کشورمان باشد.

ی مکانی، نسبت به درد انسان نیسیتم، اگر به خاطر فاصله

 تفاوت باشیم.دیگران بی

انسان نیستیم، اگر در کمک کردن به محرومان و مظلومان 

 جهان، تبعیض قائل شویم.

خوشحالیم از داشتن دو دست، دو پا، دوچشم، یک سر و ظاهری 

شبیه انسان، اما بد نیست بدانیم حتی بوزینه هم به همین شکل 

وظاهر را دارد. شاید تنها تفاوت آن با ما این است که او خودش 

 است و ما لبریزیم از ادعا و دروغ! 

ادعای دفاع از حقوق بشر، ادعای مدافع عدالت بودن، ادعای 

 مدافع انسانیت و وَ وَ...

 اما دریغ از سر سوزنی تالش برای تحقق این شعارها.

قیمت تعفن انسان نبودن را های گراندانستیم با ادکلن کاش می

 نمی توانیم بپوشانیم.

زدنی، نسبت به این اگر انسانیت زنده بود، حداقل به اندازه پلک

 داد. فاجعه، واکنش نشان می

 اما دریغ...

 کاش گوشی برای شنیدن درد مادران وجود داشت، 

 شان خبر ندارند.شدهمادرانی که چند روز است از دختران ربوده

 رسید.عالم می شان به گوش همهکاش صدای بغض آلود پدران

 کاش ادعای بشر گوش فلک را کر نکرده بود که صدای این 



 

 ابتذال هنر
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 اند. و از هیچ ابزاری در این راستا فروگذار نمی کنند .گرفته

کافی  ی غفلت و نداشتن نظارتجاست که در سایهجالب آن

ها، یکی از بسترهایی که بیشترین بازنشر این محتوای خانواده

های رسانمهاجم را به خود اختصاص داده، در کمال تعجب پیام

داخلی شاد و روبیکاست که البته در صداوسیمای جمهوری 

ی ما ها تبلیغ نیز شده است! فیلترینگ مسألهاسالمی بارها از آن

ی نیست، کنترل فضای مجازی که به حال خود رها شده مطالبه

 جدی ماست.

ها تا ابتذال هنر و موسیقی؛ این گرا را داشته ها و انیمیشناز فیلم

های کالن هایی با بودجهها، آثار و مجموعهباشید که چه برنامه

 شوند.عربیتان سعودی و ایاالت متحده شارژمالی و تولید می

این که چرا دشمن با هزینه های هنگفت و استفاه از مسائل 

شهوت آلود،محتوای رایگان در اختیار ما قرار می دهد،جای تأمل 

 دارد!!

موال علی)ع( می فرمایند، اسیر شهوت، اسیری است که هرگز از 

مگر غیر از این است که می خواهند ما را   اسارت رهایی نمی یابد!

 اسیر کنند؟

و چه اسارتی بدتر از قیود شهوانی که زنجیرهایی محکم و نامرئی 

 هستند....

 حمزه کرمی

 

 ابتذال هنر

 

 

 
ی محتوای جنسی به کودکان در هر دین و آیینی، عملی ارائه

 شیطانی، ناپسند و دور از انسانیت است.

های جنسی، اختالالت و پریشانی ذهنی، بلوغ زودرس و انحراف

تواند به تبع این کار پیش بیاید و  ازجمله خطراتی است که می

 ی کودکان را به خطر بیندازد.آینده

شاید برخی والدین ندانند یا این را کم اهمیت بشمارند که بلوغ 

تواند یک نوجوان را زودرس در اثر مطالب جنسی، تا چه حد می

 تحت فشارهای روانی قرار دهد. 

امروزه بسیاری از نوجوانان ما، تحت تأثیر فضای مجازی و 

اند؛ تا جایی که شاهدیم کودکان حقیقی، درگیر این مسأله شده

 حتی در سنین بسیار پایین از جزئیات مسائل جنسی آگاهند.

ها پیش به صدا درآمده و ظاهرا ست که مدتاین زنگ خطری

 اند.را شنیدهجز مسئوالن مربوطه، همه آن

ظاهر منطقی شروع تهاجم فرهنگی دشمن، از اموری ساده و به

تر شد و تغییر در سبک شد. اما هرچه بیشتر گذشت، جزئی

زندگی مردم را در پی داشت. این تغییرات، افکار و عقاید، ظاهر، 

 ی مردم را تحت تأثیر قرار داد.جنس پوشاک و حتی ذائقه

اخیراً اما پا را فراتر گذاشتند و با حمایت آمریکا و پول 

 عربستان،ذهن و روح و روان کودکان و نوجوانان ما را هدف 



 جایگاه زن در اسالم
 

اسالم طرفدار تکامل بشر است. تکامل انسانی مطرح است، یعنی 

برای اسالم، زن و مرد هیچ فرقی ندارد. برای اسالم، جنس زن یا 

 جنس مرد مطرح نیست.

شود، یک جا سخن از زن. به یک  یک جا سخن از مرد گفته می 

شود، به یک مناسبت از مرد؛ زیرا هردو  مناسبت از زن تجلیل می

 ی بشرند، دو بخش از وجود بشری هستند.  بخشی از یک پیکره

ی الهی، هیچ تفاوتی با همدیگر ی بشری و جنبه از لحاظ جنبه

 ندارند.

هدف اسالم در دفاع از حقوق زنان، این است که زن تحت ستم 

نباشد و مردْ خود را حاکم بر زن نداند. در خانواده، حدود و 

حقوقی هست. مرد حقوقی دارد، زن هم حقوقی دارد و این حقوق 

چه شدّت عادالنه و متوازن ترتیب داده شده است. مسلمانان، آن به

 ها دفاع نکنند.به نام اسالم است و غلط است، از آن

چه متعلّق به اسالم است، بیّنات اسالم و مسلّمات اسالم است. آن 

چنین مسائلی است که میان حقوق زن و مرد در داخل خانواده 

 تعادل قائل است.

 

و من آیاته ان «  فرماید: ی شریفه در مورد زن و مرد، می در آیه

های قدرت الهی  ی نشانه از جمله».«خلق لکم من انفسکم ازواجا

یکی این است که برای شما انسانها،و از جنس خودتان، همسرانی 

قرار داد؛ برای شما مردان، زنان را و برای شما زنان، مردان را که از 

 ؛»خودتان هستند

ی جداگانه  ای نیستند، در دو رتبه ، جنس جداگانه»من انفسکم« 

در بعضی از   نیستند؛ همه یک حقیقتند، یک جوهر و یک ذاتند.

 شان دوتاست. هایی دارند؛ چون وظایفخصوصیات، با هم تفاوت

یعنی زوجیّت و دو جنسی »  لتسکنوا الیها«فرماید:  آیه قرآنی می

در طبیعت بشر، برای هدف بزرگی است. آن هدف، عبارت است از 

سکون و آرامش، تا شما در کنار جنس مخالف خودتان در درون 

خانواده، مرد در کنار زن ، زن در کنار مرد، آرامش پیدا کنید. 

برای مرد هم آمدن به داخل خانه، یافتن محیط امن خانه، زن 

ی آرامش است؛ برای  مهربان و دوستدار و امین در کنار او، وسیله

گاهی که به او عشق بورزد و برای او  زن هم داشتن مرد و تکیه

تر از زن است، مانند دژ مستحکمی باشد، چرا که جسم مرد قوی

 ی آرامش و سعادت است.  این ها، یک خوشبختی و مایه

کند. مرد برای پیدا کردن  خانواده این را برای هر دو تأمین می

آرامش، به زن در محیط خانواده احتیاج دارد؛ زن هم برای 

یافتن آرامش، به مرد در محیط خانواده نیازمند است 

هر دو برای سکون و آرامش، به هم احتیاج  »لتسکنوا الیها«

 دارند.

مهمترین چیزی که بشر به آن احتیاج دارد، آرامش است. 

سعادت انسان در این است که از تالطم و اضطراب روحی در 

امان و آرامش روحی داشته باشد. این را خانواده به انسان 

 دهد؛ هم به زن و هم به مرد. می

 »و جعل بینکم مودّة و رحمة«فرماید:  آیه قرانی می

ی درست زن و مرد این است: مودّت و رحمت،  رابطه«  

دیگر را دوست ی مهربانی؛ هم یک ی دوستی، رابطه رابطه

بدارند و به هم عشق بورزند و هم با یکدیگر مهربان باشند. 

عشق ورزیدن همراه با خشونت مورد قبول نیست؛ مهربانی 

 »بدون محبّت هم مورد قبول نیست.

طبیعت الهیِ زن و مرد در محیط خانواده، طبیعتی است که 

آورد که آن  ای فیمابین به وجود می برای زن و برای مرد رابطه

 .«مودّة و رحمة»ی عشق و مهربانی است:  رابطه، رابطه

اگر این رابطه تغییر پیدا کرد، اگر مرد در خانه احساس  

مالکیت کرد، اگر به چشم استخدام و سلطه جویی به زن نگاه 

کرد، این ظلم است، متأسفانه خیلی از مردان این ظلم را 

طور است. اگر زن  کنند. در محیط بیرون خانواده نیز همین می

محیط امن و توأم با امنیتی برای درس خواندن، برای کار 

کردن، برای احیاناً کسب درآمد و برای استراحت نداشته باشد، 

 این ظلم و ستمکاری است.

ی  هر کس که موجب این ظلم شود، باید قانون و جامعه 

 اسالمی با او مقابله کند.

اگر یک کشور اسالمی، جامعه زنان را با تکیه بر تعلیمات 

اسالمی، با همان معارفی که اسالم خواسته است، آشنا کند، در 

این تردیدی نیست اگر چنین شود، پیشرفت و ترقّی و تعالی 

این کشور مضاعف و چند برابر خواهد شد. در هر میدانی که 

بانوان مسئوالنه وارد شوند، پیشرفت در آن میدان چند برابر 

 خواهد شد.

 

 فاطمه سرکاری
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 چاشنی این انفجار نباش!!

شود تمام ذهنم به سمت یک حرف از سیستان که می

رود منطقه محروم تمام خاکی، بدون حتی یک درخت می

که سالهاست به مردمش بدهکاریم. خیلی چیز ها به پیر و 

جوانش بدهکاریم. آب و گاز و برق و غیره که چیزی 

 نیست، ما به ایشان روی خوشِ زندگی را بدهکاریم.

و تو او ببخش که محکوم است در یک کپر سه در چهار 

چشم به دنیا بگشاید و تا به خود بیاید جوانکی شده اما 

ساله پر پیچ و خم شده و پشت  ٤۱اش مثل یک مرد چهره

جا مانده از پدر مرحومش نشسته و دنده فرمان تویوتای به

کند تا نانِ خانواده را درآورد. تو او را صد تا یه غاز چاق می

های اطرافش به جای برنج و گندم و ببخش که در زمین

ذرت باید خشخاش درو کند و به جای بار میوه و سبزی 

باید پشت آن تویوتا، یک تانکر بنزین بگذارد و با ترس 

 جان، نان در بیاورد.

ها اما هیچوقت از نداشتن یک سقف سالم یا ی اینبا همه

ای آب شیرین گله ندارد و معترض نیست. نجیب و جرعه

ساکت تنها خیالش همان نان شب زن و بچه است. همین 

جا بفروشد و پولش را بیاورد که بارش را ببرد پشت مرز،آن

 کند.و خرج خانواده اش کند، او را کفایت می

بَری اگرچه برای او نانِ اما همین به اصطالح سوخت

بردار است. قاچاق خانواده است، اما برای مملکت هزینه

ی کشور سوخت است دیگر؛ شاخ و دم که ندارد. سرمایه

طور که جوانی ایشان رود. هماناست که دارد بر باد می

حلی نیست ی کشور است. دوسر باخت است. و راهسرمایه

-ای نیست. چون فاصلهچون توجهی نیست. چون دغدغه

-شان تا پایتخت بیش از هزار کیلومتر است. نه صدایی می

شود. تیتر جذابی هم برای آید و نه سیمایی دیده می

 گزد. ها نیست. کک ما هم که نمیرسانه

 چاشنی انفجار نباش
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رود و خداکدی ندمدیماشین وزیر و نماینده هم که جداده

ی غائله  های خاکی.سیستانی که داستانش پر است از جاده

ای برای سدیدسدتدان و مدردم و اخیر سراوان اتفاق تازه

شدان هدا دعدوایبری خیلیمامورانش نبود. در راه سوخت

لباس یا با یک مامورِ گشت . جدندس شده، حاال یا یک هم

جا مشت و لگد و تیزی و چاقو و چدمداق دعوا هم که آن

نیست؛ گلوله است. پس مجروحش هم زحمی و دست و پا 

شکسته نیست؛کشته است. حاال یک روز ماموری پرپر مدی 

هدا پدای ی ایدنشود و یک روز جوان بلوچی. اما با همده

-جایی داستان ترسناک مدیها این وسط نیست. آنغریبه

ها به این داستان باز بشود. فکر ندکدندم شود که پای غریبه

 تر از عبدالمالک ریگی به خود ببینند. سال های سال گنده

شان بود سرانجامش چنان شد. ایدن که یاغی و یکه بزنآن

 جیش الظلم و غیره که... 

-شود که وقتی سراوان را سدر  مدیجایی ترسناک میآن

آیدد سی و اینترنشنال باال مدیبیقدر که تیتر بیکنی، آن

جدایدی خبری از مهر و فارس یا ایسنا و ایرنا ندیدسدت. آن

شود که نه حرف محفل نمایندگان مردم است ترسناک می

جایی ترسناک می شود کده شدیدوخ مردان. آنو نه دولت

اش را اند که نتیجدهشیعه و سنی بلوچستان سکوتی کرده

شود که نیروهای امندیدتدی جایی ترسناک میدانم. آننمی

-دهد و این گرد و خاک بلند شده را ندمدیای نمیبیانیه

ترسدم کده ها وقتی میخواباند. و من از همه این ترسناک

این دومینو شروع به افتادن کند و قطعه آخرش چاشدندی 

-یک انفجار در منطقه باشد. انفجاری که موجدش تدا آن

آفریدندد از یدک های خلیج هم می رود. بحرانی میطرف

 اتفاق همیشگی و غیر تکراری مردمان بلو .

 ی این چیدمان پرخطر نباش!!این وسط الاقل تو قطعه

 امین میرشکاری

 



کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو بایدد  ۷ماده  ۲همچنین بر اساس بند 

انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صدورت 

نیاز اطالعات آنها را افشا نمایند. یعنی ایران در صدورت هدمدکداری بدا 

FATF  ملزم به کنترل، رصد و افشای اطالعات مربوط به مسدیدرهدای

غیررسمی نقل و انتقاالت مالی خواهد شد! و در این شرایط تحدریدمدی، 

های تنفس اقتصاد ایران نیز به دست خود مسدود خواهد شد!  لدذا  راه

 باید تا رفع کلیه تحریم ها رد شود.

شنیده شده است که در جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت ندظدام، 

برخی از مدیران دولتی با ارائه گزارش های غیر کارشناسانه با بیان اینکه 

شود  را نپذیریم اقتصاد کشور دچار بحران جدی می FATFاگر ما لوایح 

و ما در مبادالت ارزی مان دچار مشکل هستیم، در بین اعضای مجدمدع 

 تشخیص مصلحت نظام فضای شرطی را ایجاد کرده اند.

همانطور که مستحضرید وضعیت تجارت خارجی )هزینه ی تدراکدندش 

های گذشته بهبود یافته اسدت.  فروش نفت( در ماه –های مالی و بانکی 

به گزارش بلومبرگ و رویترز، صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیدون 

بشکه رسیده است. هزینه ی تراکنش های مالی تجارت خدارجدی ندیدز 

درصد رسیده است. به اذعان رئیس بداندک  ۸کاهش یافته و به کمتر از 

مرکزی، میانگین رشد اقتصادی در شش ماه اول سال جاری نیز هم در 

 بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی مثبت بوده است.

لذا حرکت کشور به سوی خنثی سازی تحریم و یافتن راه هایی به جهت 

شان به  صادرات نفت بوده است. با این حال بخشی از مدیران دولتی نگاه

دستان سیاستمداران غربی بودن و راه برون رفت از مشکالت اقتدصدادی 

 بینند. کشور را در خارج از مرز های ایران اسالمی می

رهبر معظم انقالب در دیدار های اخیر خود چندین بار با تاکید فرمودند 

که : کشور های غربی باید تحریم ها را لغو کنند و ما هم سپدس بدایدد 

راستی آزمایی کنیم، تا اینکه به تعهدات برجام عمل کنیم و این حدرف 

در این مدت شاهد آن بوده ایم که کشورهای غدربدی بده  قطعی ماست.

تعهدات خود پایبند نبوده اند، با این حال چرا ما باید بار دیگر به طدرف 

 مان اعتماد کنیم. مقابل

دولت محترم بهبود شرایط معیشتی و اقتصاد ملت عزیز را مدندوط بده 

رسد بدرخدی از اعضدای  داند. به نظر می می FATFپیوستن ایران به 

نگاه انتخاباتی دارند و در ایدن  FATFمجمع تشخیص مصلحت نظام به 

اینکه روشنگری کنند و از آنچه کده مصدلدحدت ندظدام  شرایط به جای

جمهوری اسالمی ایران است، دفاع کنند موضع منفعاله گرفته و سخن از 

 کنند. مشروط به دالیلی را مطرح می FATFپذیرش 

جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور از شما اعضای مدحدتدرم 

کنند که با اقدامی کارشناسانه  مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه می

در جهت حفظ منافع کشور و مردم گامی مؤثر در رد هدمدکداری بدا 

FATF  برداشته و ریل گذاری مناسبی برای تقویت بنیه اقتصدادی بدا

 تکیه بر داخل داشته باشید.

 

 والسالم علیکم و الرحمة اهلل

 

 
سرگشاده
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 سرگشاده
 

 علیکم. اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالم

ی ایدجداد  دولت تدبیر و امید از ابتدای مسیر حرکتش به بدهدانده

های اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی مردم، کاهش تورم و گشایش

گرانی را به مذاکره با سالطین غرب گره زد، گویا تنهدا راه عدالج 

 اقتصاد کشور بستن با کدخدا است. 

، برخی از سیاسدتدمدداران ۹٤پس از اجرای برجام در دی ماه سال 

خدواهدد  اسالمی مدی کردند که اگر جمهوری غربی این را مطرح می

-بپیوندندد، آن FATFتحریم های بانکی خود را لغو کند باید به 

را برجام کوچکی در دلِ برنامه جامع اقددام مشدتدرک  FATFها

 دانستند. می

ی روابدط  به بهانه FATFاین بار شاهد تالش ها در جهت پذیرش 

در داخدل  FATFاقتصادی ایران با سایر کشورها هستیم. موافقان 

تنها به دنبال کنترل مجاری رسدمدی  FATFکشور بر این باورند 

نقل و انتقاالت مالی، یعنی سیستم بانکی است و چدون ایدران در 

شرایط تحریمی از مسیرهای غیررسمی مبادالت مالی خود را انجام 

ضرری برای ایران ندارد! این استدالل  FATFدهد، همکاری با  می

کامالً خالف واقع است؛ زیرا مسیرهای غیررسمی نقل و اندتدقداالت 

ها و جابجایی وجوه نقد است کده  مالی، استفاده از سیستم صرافی

، مربوط به کنتدرل و ندظدارت بدر FATFدو بند از برنامه اقدام 

 هاست! صرافی

صرافی فعال در دبی  ٤۱۱گران شدن ارز در پی شناسایی و تحریم 

می تواند دلیلی بر این مدعا باشد. آمریکا در سدال  ۹۷در شهریور 

ش در  اقدام به تاسیس شعبه منطقه ای وزارت خدزانده داری ۹۷

ندمدود و بدا  TFTCکشور های حاشیه خلیج فارس موسوم به 

دسترسی به اطالعات صرافی ها اقدام به تحریم و مسددودسدازی 

کانال های دور زدن تحریم نمود، که این یکی از تجربه های تدلدخِ 

 آید.به شدمدار می FATFهمراهی ایران در بستر 

به هر شروطی و در هر حال زیدان بدار  FATFپذیرش و تصویب 

است.پذیرش آن یعنی چه در صورت برداشته شدن کامل تحدریدم 

ها و چه در حالت فعلی می پذیریم نقل و انتقاالت پول در کشدور 

رصد شود و هرزمان بخواهند تراکنش ها بی هیچ محدودیدتدی در 

پذیرش مشروط تنها اهرم فشار برای انجام تعهدات دسترس قرار بگیرد.

است زیرا با تصویب آن خود را به عضویت در آورده و ایران را در بدرابدر 

 دهد.تحت فشدار قدرار می  عدم انجام تعهدات



 باخت فوتبال ایران

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در شرایطی برگزار شد کده 

در پایان ، شهاب الدین عزیزی خادم به مدت چدهدارسدال بده 

علی کریمی که با سدروصددای عنوان رییس جدید انتخاب شد .

رای به کدار خدود در  ۹زیاد وارد فضای انتخاباتی شده بود، با 

رای،  ۵۷انتخابات فدراسیون فوتبال خاتمه داد. به عبارتی از 

عددنددوان  نفر ١تنها  علی کددریددمددی را بدده  د که  بودن

فدراسیون برگزیدند تا او شانس حضور در دور دوم را  رئیس 

هم نداشته باشد. این در حالی است که بداتدوجده بده حضدور 

مدیران باشگاه ها، مربیان تیم های ملی و همچنین کاپدیدتدان 

کردندد کده او رای  تیم ملی طرفداران علی کریمی تصور می

یق بیشتری را تصاحب کند اما این اتفاق نیفتاد و در  میان تشو

علی کریمی در سالن را ترک کرد .  حاضران از شکست 

شدود؛  یاد مدی «باخت فوتبال»عنوان   انتخابات فدراسیون به

  تعبیری که شاید بیراه هم نباشد

ن
ت فوتبال ایرا

 باخ
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این اما فقط حضور جادوگر نبود که از کف فوتبال رفت. در این 

کدیدا  رئیس اول پیشنهادی او یعنی مهدی مهدوی داستان، نایب

ها پیراهن شماره دو را به  شود؛ مردی که سال نادیده گرفته می

تن کرد و قرار بود نفر دوم فدراسیون کریمی باشد اما نشدد و 

 چه حیف که نشد.

رای  ۹در فدراسیون فوتبال ، فوتبالی ترین کاندید ریاست تنها 

با آن موهدای  حتی کاپیتان تیم ملیرا به خود اختصاص داد و 

ژل زده و پالتوی خوش رنگ خود هم به هم بازی قدیمی خود 

رای نداد . رای وی در صندوق رای گیری شیشه ای  بال زد و 

بال زد تا رای حاج صفی را لو داد. البته باید ایراد اصلی را نه به 

حاج صفی و بلکه به دوربین های عکاسی عکاسان و خبرنگاران 

حاضر در صحنه بگیریم که تا این حد در لنزهایشان پیشرفدتده 

یچ  هرکس حق رایشده اند . البته که  ه ای برای خود دارد و 

 اشکالی هم ندارد که علی کریمی انتخاب حاج صفی نبود 

 ادامه دارد...



اشکال کار آنجاست که حاج صفی زیر پست سیدجالل 

حسینی کاپیتان پرسپولیس حمایت خود را از علی 

کریمی اعالم کرده و در حرکتی رونالدینیویی رای خود 

را به مصطفی آجرلو داده است و در پایان هم عکسش را 

با عزیزی خادم گرفته است و به عبارتی محبتش را بین 

ع  همه به یک اندازه پخش کرده است ! همین موضو

خشم فوتبالی های قدیمی و پیشکسوت را برانگیخته و طعنه و 

 کنایه های زیادی را به کاپیتان تیم ملی زده اند . 

در پایان همه ی این داستان ها و یک توصیه به حاج صفی که 

را  «تا کردن رای»برای رای های بعدی خود حتما یک کالس 

بیاموزد و به قول عبدااهلل روا اصال رای را باید بجویی و قورت 

 بدی بعد بندازی !

 

از رای حاج صفی هم بگذریم ؛ باید ببینیم چه بر سر فوتبال ما 

آمده که کریمی و مهدوی کیا ، با دوعنوان مرد سال آسیا ، 

بازی در بوندسلیگا و بازی در لیگ قهرمانان و مجموعا حضور 

جام ملت های آسیا و کوله باری از  ۷جام جهانی و  0در 

نفر حاضر به رای دهی به آن ها شده ۹افتخارات دیگر ، تنها 

اند ؟ آیا این دو شایستگی و صالحیت حضور در فدراسیون 

فوتبالی که خودشان انبوهی از افتخارات را به آن هدیه کرده 

اند و به اعتبار آن افزوده اند را ندارند ؟ قطعا جواب خیر بوده و 

همان البی های فوتبال دید .  علت را باید در روابط و البی گری

گری هایی که باخت به ویلموتس ، باخت به رای های 

AFC در  و باخت به بحرین و عراق از ثمرات آن است .

هر صورت من نیز به نوبه ی خود مانند علی کریمی با تاخیر 

روز مهندس را به مهندسین عزیز سرزمینم ایران و به ویژه 

 مهندسین انتخابات تبریک می گویم !

 باخت فوتبال ایران
 نویسنده : پویا حاجی زاده
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های ایرانی نسبت به واکسیناسیون اقدام خواهد شد. واکسن

های هم با طی کردن مراحل انسانی خود به کمک واکسن

 خارجی برای مقابله با کرونا در ایران خواهند آمد.

واکسن کُووایران برکت نیز در فاز اول انسانی خود را با تزریق 

داوطلب در  دو مرحله انجام داده است و قرار  ۸1واکسن به 

اسفندماه، مطالعه فاز دوم و سوم به صورت تلفیقی  61است تا 

 آغاز شود.

هزار نفر را شامل  ۲۱ایران برکت حدود  فاز دوم و سوم کُوو

 خواهد شد.

ها، در تزریق این واکسن تاکنون غیر از عوارض معمول واکسن

 عوارض خاصی دیده نشده است.

کوُوپارس دومین واکسن ایرانی کرونا نیز به عنوان اولین 

نیز  6۹-استنشاقی پروتئین نوترکیب کوُوید-واکسن تزریقی

 مراحل اولیه خود را طی کند.

های ایرانی هر چه زودتر مراحل پایانی خود امید است واکسن

را طی کنند و ایرانیان از واکسن تولیدی دانشمندان این مرز و 

 بوم برای رهایی از بندِ کرونا استفاده کنند.

  
 

۲١  

ی شد؟!
ن چ

 واکس

 محمد علی دشتی نژاد

 واکسن چی شد؟!

بهمن بود که وزارت بهداشت، واکسیناسیون کرونا را با  ۲6

استفاده از واکسن اسپوتنیک وی، ساخت کشور روسیه 

آغاز کرد؛ وزارت بهداشت بر اساس سند واکسیناسیون 

تعیین شده، اولویت تزریق واکسن را با کارکنان بخش 

های ویژه، مراکز درمانی، کادر درمان و بعد از آن مراقبت

 سال قرار داد. 1۸های سالمندان و افراد باالی خانه

ی آخر واکسن اسپوتنیک وی بر اساس نتایج مرحله

خطر  درصدی دارد و بی ۹6۱1آزمایش انسانی، اثربخشی 

 است.

هزار دوز 6۸۱معاون وزارت بهداشت اعالم کرد که تاکنون 

)دُز( واکسن روسی و چینی وارد کشور شده است و تا 

هزار چنده گذاری واکسن دیگر به  ۲۱۱اوایل هفته آینده 

هزار چنده  ۹۱۱کشور وارد خواهد شد و تا پایان سال 

 شود. گذاری از سبد کواکس تزریق می

میلیون چنده  ٤۱۲اعالم شده است که  6٤۱۱تا اردیبهشت 

 شود که براساس اولویت  گذاری واکسن به کشور وارد می
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   pguavaniی اینستداگدرامی توانند جهت دریافت جوایز خود به صفحدهبرندگان می

 ی خود را دریافت کنند. سپاس از همراهی شمدا خوبانمراجعه و با احراز هویت هدیه



خواهم بخش بخش دوم برای من خیلی جذاب است. تخیل. می

تخیل و هنر را با هم بگویم. ایجا دیگر قرار نیست همه چیز را 

 مستقیماً و با زرق و برق در چشم مخاطب فرو کنیم. 

ها سر و کار این قلمرو بسیار حساس است، با ناخودآگاه انسان

را تکمیل کرد. خوبی این حیطه بایست با دقت آندارد و می

تواند مستقیماً تو را متهم کند و این است که کسی نمی

ممیزی به تو بزند. حتی اگر یک کارشناس سینما هم این را 

را داد زد، باز برای مردم عادی قابل درک نیست و فهمید و آن

تو نیز الزم نیست نگران باشی. تنها به ساخت موضوعات 

ات ادامه بده. عالوه بر موارد باال، همه تو را دوست دارند، هنری

ها را به خددواری های فیلمت آنحتی کسانی که تو در الیه

تواند دلیل می ۲زنند، که کشانی نیز، برای تو دست میمی

توانند تو را نادیده بگیرند. این دانند یا نمیداشته باشد. یا نمی

بخش را باید خیلی در لفافه بگویم تا از تیغ ممیزی بگذرد، اما 

بایست جا که با ناخودآگاه مخاطب روبروست میکار تو از آن

ریشه را هدف بگیرد، دیگر الزم نیست مستقیماً سبک زندگی 

داری را تکرار کنی، بایستی محور توحید را که در مقابل سرمایه

محور ما که همان اومانیسم هست، هدف قرار دهی، باقی ماجرا 

 شود.خودش حل می

تواند باشد. هم نان های ما میو اما بخش چهارم، از برگ برنده

سازد، هم دهان دارد هم آب، هم چهره زیبایی از ما می

است.  »سوپاپ اطمینان«بندد. بله منظور من مخالفان را می

 خواهم از پروتکل های خاص دانید برای این بخش میمی

کنم تا بهتر فهم را خالصه میتان بخوانم، البته آنرسانه را برای

 شود:

ات را تقسیم کن، های فرهنگیدر مقابله با یک جریان، نیروی«

به هرکدام یکی از این وظایفی را که در ادامه خواهم نوشت 

ها محول کن. زمانی که با یک جریان روبرو شدی، در ابتدا آن

را بایکوت کن، گویا چیزی نبوده است. اگر دیدی که کار از 

ارزش قلمداد کردن دست خارج شده، وارد فاز تمسخر و بی

وقت زیباترین و تر شد، آنها شو. اگر باز هم جریان گستردهآن

را با خواهم آنترین بخش عملیات را شروع کن، میپیچیده

در مقابل با یک جریان قدرتمند «المثل بیان کنم:یک ضرب

 شان جایهایها همراه شو، در الیههرگز نایست، بلکه با آن

 »خودت را پیدا کن و به موقع مسیر جریان را تغییر بده

ها ظرایف خود را دارد، باید دقت کرد که هر کدام از این بخش

افتد، که تو فشار مردم را کنترل اما در نهایت این اتفاق می

داران توانی تا همیشه ضامن سالمتی سرمایهکنی، و میمی

عزیز باشی. در هر زمان که دیدی مردم از چیزی عصبانی 

گذشته، باید چندین اثر،  مانند  ۲و  6هستند و کار از مرحله 

های متفاوت، تولید کرد تا ها را در گونهها و هاردتاکسینمایی

 ها را کنترل نمود.بتوان آن

توانیم به چه کنم که دستانم بسته است و بیش از این نمی

شما رهجویان ایران مدرن درسی بیشتر بدهیم؛ هوا برای نفس 

اند که بیشتر کشیدن کم است؛ یعنی دستان ما را در یوغ کرده

داران ننویسیم. به هر حال یک چیز را فراموش نکنید، سرمایه

ها را اطاعت کنید که رستگاری در ولی نعمت شما هستند؛ آن

 همین است!

  
 امیر حمزه حسینی  سید 

 قسمت آخر تایران مدرنبصیر

ن خورشیدی  نویسنده : محمد متیر
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 استاد واقعی آمده

 

 

 

ساله بود که پرید. چنان بی بال و پر که پرندگدان کده او  6۹

ساله بود، درست هم سن و سال مدن و  6۹غبطه می خوردند. 

شما. . وقتی همه می توانستند تب و تاب کنکور داشته باشندد. 

دکتر و مهندس یا وکیل شدن را. می توانست بماند و به ایدن 

دنیا دل ببندد.  می توانست بماند و تمام ناتمام های زنددگدی 

اش را به سرانجام برساند. اما عطای این جهان فداندی را بده 

لقایش بخشید.  او دانشگاه دیگری را انتخاب کرده بود. به جای 

میز و صندلی پشت خاکریز و توی کانال، و به جای قلم اسلحه 

به دست گرفته بود. سیم چین به دست گرفته بود تا در میدان 

مین نفسانیت ها معبری باز کند و به سالمت از بگذرد. و چده 

زیبا فراگرفته بود طی طریق حق و حقیقت را. چه زیبا از پدس 

پروانه شدن بر آمده بود تا چنان با شعله ی شمع یکی شود که 

 تا ابدالدهر روشنی بخش محفل بشریت باشد.

باز آمده. عاقبت آن که سلوک گمنامی پیموده بود باز آمده. آن 

که عمودش دو متر قد بود، اندازه ی یک قنداقه افدقدی آمدده. 

گرداگرد او حلقه بزنید. او چند واحد رشادت و شجاعت، چدندد 

واحد غیرت و مردانگی را برای تان تدریس خواهد کرد. او آمده 

تا هیأت علمی گروه رشادت در دانشگاه ما باشد. خوش آمددی 

 مسافر و طائر قدسی.

 خوش آمدی

پای درس تهذیب تو خواهیم نشست. برای مان در این دفدتدر، 

در این سرخط، سرمشق گذشت از ندفدس و واگدذاشدتدن و 

گذشتن از دنیا بگذار. بگذار در میدان پر مین و بالی جهان در 

امتداد مسیر تو گام برداریم. بگذار در هوای معدطدر حضدورت 

 نفس بکشیم. ما را بپذیر و شفیع مان باش...

 حمزه کرمی

 

 

 معشوق به کام است

 

سدالده اومدده تدو  6۹مو از همو اول اولشا که شنفتم یه شهید 

شهرمون سی زیارتش بی قرار شدم. آخه سی مونه بی لیاقتی که 

کرونای بنیوار گشته هم نذاشته بی دوشالی راهدیدان ندور بدرم 

زیارت شهید نعمت گتی بی. هنی افتو جرینگ برازج.ن ننشستده 

بی که پی دلی بی قرار و چهره ای مضطرب سی محض حضور تو 

مراسم وداع باشهید رفتم داخل دانشگاه آزاد. یکدی از بدچدیدل 

خومون داخل بی، بعد از سالم علیک کرونایی که دیه عادت مون 

شده سمت تابوت شهید گمنام رفتیم ولی همی که ندزیدک در 

مسجد شدیم تا طبق معمول تابوت شهید در قدرق خدواهدران 

محترمه. دندون کرچک و اوقات تهل، دس از پا دراز تر واگشتیم. 

مسئولین سانتافه سوار هم که درست عین شهدا خاکدی هسدن 

 کمی اونطرف تر ویساده بیدن. 

دلوم نمیخواس از کنار تابوت تکون بِخِرُم. حتی اِی سداعدت از 

دوازده گذشته بو. تاریکی شو  و باد خنکی که میومد دلومه مدث 

دا. شهید رو سوار آمدبدوالندس یل یادمان مارد فر میکمتر باغی

کردن تا به ناحیه برگردونن. خیلی اتفاقدی مداندم مسدافدر ای 

آمبوالنس شدیم. چقد میچسپه با شهیدی که ای همه سال تدو 

بیابون فکه مهمون بی بی فاطمه زهرا بیده خلوت کنی. سدعدی 

میکردم با تماس تصویری بعضی از قوم و خویشل هدم از ایدن 

 سعادت بی نصیب نذارم. 

باالخره وقتش رسید و جمعیت از چیش انتظاری در اومه. شهید 

از ره رسید . همه به احترام شهید از جا بلند شدن ری پداشدون 

اویسادن. همه بغض کرده بدیددن. مدردمدی کده قددرشدنداس 

 شهداشونن و پای کشور شون ویسادن. 

بعد از خوندن نماز شهید رو برای خاک کردن کندار مدزار مدی 

بردن و همه سعی میکردن تبرکی داشته باشن. وو مدو زمدزمده 

 میکردم ای شهید گمنام، ممنوهن دارتم که دعوتم کردی

 محمدرضا بنافیان 
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