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مدیر مسئول :مرتضی خالقی
جانشین مدیر مسئول :رحمان فالح باقری
سردبیر :علیه محمدزاده
صفحه آرایی :محمد خالوئی

طنز اصـطالحات  30یا سـی
اگر در مورد برخی اصطالحات اطالعی ندارید این مطلب طنز خیلی می تونه
کمک کنه به درک بعضی از مفاهیم:
سوسیالیسم :دو گاو دارید .یکی را نگه می دارید .دیگری را به همسایه خود می
دهید.
کمونیسم :دو گاو دارید.دولت هر دوی آن ها را می گیرد تا شما و همسایه تان را
در شیرش شریک کند.
فاشیسم :دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید .دولت آن را به شما می فروشد.
کاپیتالیسم :دو گاو دارید.هر دوی آن ها را می دوشید.شیرها را به زمین می
ریزید تا قیمت ها همچنان باال بماند.
نازیسم :دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می کندو هر دو گاو را می
گیرد.
آنارشیسم :دو گاو دارید.گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند.
سادیسم :دو گاو دارید .به هر دوی آن ها تیر اندازی می کنید و خودتان را در
میان ظرف شیر ها می اندازید.
آپارتاید :دو گاو دارید .شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را
نمی دوشید.
دولت مرفه :دو گاو دارید .آن ها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می
دهید.
بوروکراسی :دو گاو دارید.برای تهیه شناسنامه آن ها  17فرم را در  3نسخه پر
می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید.
سازمان ملل :دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آن ها و آمریکا و انگلیس گاو
ها را از شیر دادن به شما وتو می کنند .نیوزلند رأی ممتنع می دهد.
ایده آلیسم :دو گاو دارید ،ازدواج می کنید .همسر شما آن ها را می دوشد.
رئالیسم :دو گاو دارید .ازدواج می کنید .اما هنوز خودتان آن ها را می دوشید.
متحجریسم:دو گاو دارید .زشت است گاو را بدوشید.
فمینیسم :دو گاو دارید.حق ندارید گاو ماده را بدوشید.
پلورالیسم :دو گاو نر و ماده دارید هر کدام را بدوشید فرقی نمی کند.
لیبرالیسم:دو گاو دارید .آن ها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود.
دمکراسی مطلق :دو گاو دارید.از همسایه ها رأی می گیرید که آن ها را بدوشید
یا نه.
مریم روزبهانی

یادی از
راهیان نوری که گذشت...
با کوله باری خستگی که ناشی از روزگار ماست وارد قطعه ای شدیم که آب
وهوایش از گم شده ای روایت می کرد که در مردم روزگار من کمتر دیده می
شد...مردم روزگار من از پوست شان در برابر آفتاب خوب محافظت می کنند ولی
مردم اینجا همه،در تعجبم چرا آفتابی اند ...مردمی که یخ قلب هایشان آب شده
است...فسردگی و انجماد مرده است...چون مردم اینجا همه...
خداوند نام مردم اینجا را شهید گذاشته است ونام این قطعه هست اروند...شهری
که دیروز تمام نام و آوازه اش رودی بود که از آن با بی اعتنایی می گذشت...اما
امروز اوضاع در اروند جور دیگری است راویان این منطقه دیگراز خروش اروند
چیزی نمی گویند بلکه سخن از بچه هایی است که تمام هم و غم آنها آزادی
اروند بود ...روحشان شاد و راهشان پر رهرو...
***
جایی که من میمیرد و از خود بی اختیار شدن تمام وجودت را فرا می گیرد...
تمام اعضا و جوارح به زبان می آیند باورش سخت است...باید باشی تا باور کنی
چه می گویم...باید باشی تا باور کنی چگونه زمستان رقص در دل آتش را حکایت
می کند...رفته بود تا وقتی که به درخت یار می رسد دامنی از خلعت های رنگ
به رنگ برای ملتمسی پر کند ولی حیف که معنای اختیار خیلی زود سخت می

هیئت تحریریه:
نسیبه برآهویی ،علی برادر،کاظم بروسان ،مرتضی
خالقی ،اسماء رضایی ،مریم روزبهانی،علیه محمدزاده ،
فاطمه پزشک  ،احد امینی

شود ...فقط آنجاست که خاک با انسان انس

می گیرد ...واین دوستان قدیمی این بار بدون هیچ واسطه ای رو در روی هم قرار
می گیرند...فقط آنجاست که دنیای رنگی ما بی رنگ می شود...و جز لقا الی اهلل
چیزی آن اطراف پیدا نمی شود که حواس تو را پر کند...
آری ،اینجا قطعه ای از بهشت است که هیچ زبانی نه قدرت وصفش را دارد و نه
هیچ چشمی قدرت تصویر کردنش را...
آری ،اینجا شلمچه قطعه ای از بهشت خدا روی زمین ماست ...زمینی که خیلی
حقیر است ...باید باشی تا بدانی چه می گویم
احد امینی
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ف
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نام  :سید مرتضی
نام خانوادگی  :آوینی
شهرت  :سید شهیدان اهل قلم
تحصیالت  :فوق لیسانس معماری
والدت  :شهر ری 1326
شهادت  20 :فروردین  1372فکه
نحوه شهادت  :انفجار مین
مزار یادبود  :بهشت زهرا تهران
وصیتنامه شهید:
زندگی زیباست ،اما شهادت از ان زیباتر است؛ سالمت تن زیباست ،اما پرندهی عشق ،تن را
قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند.
و مگر نه آنکه گردنها را باریک آفریدهاند ،تا در مقتل کربالی عشق ،آسانتر بریده شوند.
و مگر نه آنکه از پسر آدم ،عهدی ازلی ستاندهاند که حسین را از سر خویش ،بیشتر دوست
داشته باشد.
و مگر نه آنکه خانه تن ،راه فرسودگی میپیماید تا خانه روح ،آباد شود.
و مگر این عاشق بیقرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی ،که کرهی زمین باشد ،برای ماندن
در اصطبل خواب و خور آفریدهاند.
و مگر از درون این خاک ،اگر نردبانی به آسمان نباشد ،جز کرمهایی فربه و تنپرور برمیآید.
ای شهید ،ای آنکه بر کرانهی ازلی و ابدی وجود بر نشستهای ،دستی برار و ما قبرستان
نشینان عادات سخیف را نیز ،از این منجالب بیرون کش.

بدون شرح !!!
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نام  :علی
صیاد شیرازی
:
خانوادگی
نام
ّ
تحصیالت  :لیسانس دانشکده افسری
والدت  :درگز خراسان 1323
شهادت  21 :فروردین 1378
نحوه شهادت  :ترور توسط گروهک مجاهدین خلق
مزار یادبود  :بهشت زهرا تهران
وصیتنامه شهید:
خداوندا این تو هستی که قلبم را ماالمال از عشق به راهت  ،اسالمت  ،نظامت و والیتت
قرار دادی ،خدایا تو میدانی که همواره آماده
بودهام آنچه را که تو خود به من دادی در راه عشقی که براهت دارم نثار کنم  .اگر جز این
نبودم آنهم خواست تو بود .
پروردگارا رفتن در دست توست  ،من نمی دانم چه موقع خواهم رفت ولی میدانم که از تو
باید بخواهم مرا در رکاب امام زمانم قرار بدهی و آن قدر با دشمنان قسم خورده دینت
بجنگم تا به فیض شهادت برسم .

ـا

فاطمه پزشک

فالنامه شهدا
فروردین :شهید آوینی :آزادخواهی انسان ها مستلزم صبر
بررنجهاست.پس برای جانبازی در راه آرما نها یادبگیر که در
این سیاره ی رنج صبورترین انسان ها باشی.
اردیبهشت:شهید شعبان کهنوجی:درهرلباسی هستید دست از
اسالم و انقالب و امام برندارید.
خرداد:شهید علی عابدینی:همیشه با خدا و مومن باشید،ازخط
اسالم منحرف نشوید که راه طوالنی است و آذوقه برای سفرآخرت
کم.

تیر:شهیدعلیرضا موحد دانش :شهید عزادار نمی خواهد،شهید
رهرومی خواهد.
مرداد:شهید سیدحمید میرافضلی :ای جوانان وای پاکدالن تقویت
کنید دوستی اهل بیت را در قلبتان و مزین کنید قلب خود را با
نورقرآن وتفکرنمائید درآیات نجات بخشش.
شهریور:شهید آوینی:شیطان حکومت خویش را برضعف ها وترس
ها وعادات ما بنا کرده است واگر تو نترسی واز عادات مذموم
خویش دست برداری وضعف خویش را با کمال خلیفه الهی جبران
نکنی دیگرشیاطین را برتوتسلطی نیست.

مهر:شهید مهدی عابدی:دائما ظاهرباش وبه حال خویش ناظرباش
وعیوب دیگران را ساترباش.

دی :شهید احمدرضا احدی:فقط نگذارید حرف امام(ره) زمین
بماند.

آبان:شهید محسن نورانی:جبهه دانشگاهی است که مدرک آن
پاک بودن،خلوص نیت،صبروعمل است.

بهمن:شهید میثم توکلی:همواره حجاب اسالمی راحفظ کنید زیرا
حفظ حجاب شماها کمترازخون ما نیست.

آذر:شهید همت :برای اینکه لطف و رحمت وآمرزش خدا شامل
حال ما شود،باید اخالص داشته باشیم.

اسفند:شهید محمد علی رجایی :ای خدا آنقدر یاریمان کن که
این پست ها،پستمان نکند.
علیه محمدزاده
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انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست .پای ه ی نظام ما همین انتخابات است .یکی از پای ه ها ،انتخابات است.
مردم ساالری دینی با حرف نمیشود؛ مردمساالری دینی با شرکت مردم ،حضور مردم ،اراد ه ی مردم ،ارتباط فکری و عقالنی و عاطفی مردم
با تحوالت کشور صورت میگیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست .این مردمساالری ،عامل
پایداری ملت ایران است.
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

گاهنامه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر(عج)
سال دوم  -شماره سیزدهم  -فروردین ماه 1392

سرمقاله

خداوند انسان را آزاد آفرید و از همان ابتدا قدرت اختیار و تصمیم گیری به
ایشان عطا کرد تا بتواند در ادامه سلوکش به اعلی علیین مسیر را آزادانه
برگزیند و این اختیار و آزادی می تواند او را رشد دهد مشروط بر اینکه از
رهنمودهای پیامبران درون و بیرون مدد جوید در غیر اینصورت چه بسا
آزادانه  ،مسیر منتهی به اسفل سافلین را برگزیند و این نعمت را خداوند به
هر کسی که در دایره انسانیت وجود دارد عطا فرموده است .
امروزه مکاتب زیادی وجود دارند که هر کدام در مورد آزادی و انواع آن
نظراتی را می دهند ولی همه آنها برای رساندن انسان به کمال کمیتشان
لنگ می باشد چونکه این مکاتب آزادی را مطلق می پندارند به این معنا که
انسان مختار هست تا هر عملی را انجام دهد و یا اینکه وی آزادی بی حد و
حصر دارد مادامیکه مانع آزادی فرد دیگری شود ولی این نکته وجودارد که در
مورد اول عدم در نظر گرفتن حق افراد دیگر باعث می شود که نه تنها عدالت
می شود و در مورد دوم با توجه به عقیده نادرست این
بلکه ظلم حاکم
مکاتب به مبدا هستی ،از منشا حق چشم پوشی شده است که چیزی جز
حیات حیوانی به دنبال ندارد.
پس می توان گفت آزادی نه تنها مطلق نیست بلکه امریست نسبی که با
وجود آن ،عدالت اجتماعی و فردی حاکم می گردد و باعث می شود تمام
شریان های جامعه به سمت کمال مطلوب سوق داده شوند و حماسه ای بی
سابقه در تمام زمینه ها رخ دهد و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران این
بستر را فراهم می کند چونکه بیشترین تطابق در بین قانون های اساسی را
با دین مورد پذیرش خداوند دارد و در سالی که سال حماسه است و قرارست
بهاری حماسی را آغاز کند باید باصر باشیم تا این حماسه به بیراهه نرود و به
شعار تبدیل نشود.

پرواز حـماسی از 91به92
سال  ،91میدان رزمایش خوبی بود تا ما هم از نقاط قوت
وهم از نقاط ضعف خود به خوبی آگاه شویم ،نگاه ِبه پشت سر و راهی كه
طی كردهایم برای ما مفید است،برای اینكه ببینیم چه كردهایم ،چگونه
حركت كردهایم ،نتایج كار ما چه بوده است و از آن درس بگیریم و تجربه
بیاموزیم”
سال  ،91با پروژه ای تحت عنوان فلج کردن_ملت ایران توسط آمریکایی ها
کلید خورد در اساسنامه این پروژه آمده بود که با افزایش تحریم ها و تهدید
ها ملت ایران به هر شکل ممکن تسلیم خواسته های آن ها شود...و در مقابل
آن ها سر تعظیم فرود آورد و به ایران خوب فهمانده شود زندگی بدون
آمریکا هرگز...اما زهی خیال...
در سال  ،91افزایش تحریم ها و سوء مدیریت وسهل انگاری مسئولین و
همچنین اقتصاد وابسته به نفت از جمله عواملی بودند که دست به دست هم
دادند تا اثر تحریم ها حس شود و تا حدودی تاثیر گذار واقع شوند،این سکه
اما روی دیگری هم دارد...
در شرایط تحریم ها وتهدیدها ما...
موجود زنده (پیشگام) به فضا فرستادیم که این پروژه هم موفقیت آمیز و هم
چشمگیر بود به طوری که غربی ها ابتدا قبول نکردن بعدها مجبور شدند که
قبول کنند .
در بحث هسته ای ،برای تولید رادیوداروها به سوخت 20درصد نیاز داشتیم
ندادند خودمان غنی سازی کردیم.
در تجهیزات نظامی ،در صنعت نفت (ازاکتشاف میادین تا مرحله
استخراج)،در مهندسی پزشکی و...به موفقیت های چشمگیری دست یافتیم.
به برکت تحریم در علوم زیست فناوری خودی نشان دادیم و برای اولین بار
در حوزه زیست فناوری در منطقه اول شدیم.
هدف آن ها فلج شدن و زمین گیر شدن ملت ایران بود اما در پایان سال
 ،91نتایج و محاسبات چیز دیگری را نشان می داد واین مهم به چشم آمد
و بر زبان جاری شد که ما نه تنها فلج نشدیم بلکه برای اولین بار به موفقیت
هایی دست یافتیم که دنیای غرب هیچ موقع فکرش را هم نمی کرد...غرب

اخبار

آغاز دور چهارم سفرهای استانی
رئیس جمهور از استان سمنان

این مدت آقایان و آقازادگان پیرامون انتخابات آزاد سخن می گویند ولی آیا تا
به حال در ایران انتخابات غیر آزاد داشته ایم که چنین صحبت هایی مطرح
می کنند؟ با نگاهی به سی و چهار سال تاریخ انقالب می توان به راحتی گفت
تا به حال این اتفاق رخ نداده است و از طرفی چگونه می توان انتخابات ،
بدون آزادی برگزار شود که در اینصورت دیگر انتخاباتی در حال اجرا نیست
بلکه تحمیلگری حاکم هست و آیا این نظام تحمیلگرست؟ این دوستان یا
جاهلند و یا غافلند که چنین صحبت هایی ایراد می کنند و باید یادآور شد
که اینجا ایران اسالمی می باشد نه کشور نا کجا آباد و یادآور می شویم که
امسال ،سال حماسه هست آگاه باشید تا ضحاک نشوید و از گذشته عبرت
بگیرید تا شرمنده ملت نشوید.
برای حماسه آفرینی نیاز به مسئولینی حماسی داریم که شرایط را درک کنند
و دغدغه های مقام معظم رهبری را جدی بگیرند .در این شرایط نیاز به
رئیس جمهوری داریم که والیت پذیر باشد و آن را با سابقه خود نشان داده
باشد نه اینکه آن را شعار انتخاباتی کند و بوسیله آن بر مسند ریاست تکیه
زند و فراموش کند که امضای نهایی و تفویض وی با امضای معظم له صورت
می گیرد .
حماسه در اقتصاد زمانی متجلی می شود که قید اسالم را در عمل به دنبال
خود داشته باشد نه اینکه در شعار و پشت جلد کتب حک شده باشد.حماسه
در اقتصاد زمانی رخ می دهد که از کار و سرمایه ملی در عمل حمایت شود.
حماسه در اقتصاد زمانی رخ می دهد که دست دالالن و محتکرین و مفسدین
از بازار قطع شود تا اقتصاد پویا شود و مهمتر اینکه کشور و ملت قبل از اینکه
تحریم غرب باشند تحریم خود و خودمان هستیم .برخیزیم تا طرحی نو
براندازیم و حماسی جدید بیافرینیم.

مرتضی خالقی
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که سهل...خودمان هم فکرش...تحریم ها درعین حال که اثر گذار بودند برای
ما به یک فرصت تبدیل شدند فرصتی مغتنم برای پیشرفت...
از طرفی طبق آمارهای بین المللی و جهانی وگزارش اسکوپوس()Scopus
در 7ماه اول سال  ۲۰۱۲ایران برای نخستین بار در تاریخ آموزش عالی کشور
به رتبه شانزدهم در تولید علم دنیا صعود کرد ،افزایش جذب دانشجویان
و مهمتر از همه جذب دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی بهویژه دوره
دکتری از مهمترین عوامل ارتقای رتبه علمی ایران است....واین بدان معناست
ملت مقتدر ایران در اوج تحریم ها و تهدیدها پیشرفت کرده است و می تواند
در اوج تحریم پیشرفت...تحریم در کارها خلل و وقفه ایجاد کرد اما تحریم
مانعی نبود که ملت ایران را از سرافرازی و افتخارآفرینی و گردنکشی در
دنیا دور نگه دارد...خواستند ما را با اسلحه ای عروسکی به نام تحریم فلج
کنند اما نتیجه چیز دیگری شد...تحریم برای ما مایه برکت شد...و این همان
مصداق...واهلل خیر الماکرین....
«باید با حماسه آفرینی در سال  92به اهداف خود رسید ،نگاه عمدهی ما
باید به طرف جلو باشد؛ سال نو را ببینیم ،برای آن خودمان را آماده كنیم و
برنامهریزی كنیم”
سال  91به ملت ایران ورزیدگی داد تا در سال  ،92آماده حماسه آفرینی
شود،حماسه بدان معنا که حوادث فراتر از حدود عادت رخ می دهند...در
سال 57آیا کسی فکر انقالب در ایران به مخیله اش خطور می کرد...به هیچ
وجه،خود سازمان سیا اعالم کرد که اتفاقات سال  57نشانه های انقالب یا
یک کشور در حال انقالب را ندارد ولی بر عکس نظر آنان،در22بهمن همان
سال اتفاقی رخ داد که دنیا را به تعجب واداشت.
در سال ،92باید چشم ها را شست تا حادثه ای فراتر از انقالب  57در ایران
دید...این هم باورش سخت است...
_1سال  92برای ملت ایران توسط رهبر معظم انقالب سال حماسه آفرینی
در سیاست و اقتصاد طرح ریزی شده است
_2استراتژیست های آمریکایی سال  2014را پایان رویارویی غرب وایران
تعبیر کرده اند(دی ماه سال  92پایان سال 2013می باشد یعنی انتخابات
ایران و چشم امید به حوادث بعد از آن)...
یادمان باشد حماسه سختی و تنگنا دارد ولی سرانجام آن سرافرازی و
گردنکشی مطلق ملت ایران در دنیاست...انشاا...
احد امینی

کلیات الیحه بوجه  92در
کمیسیون تلفیق رد شد.
خبرگزاری تابناک

حجتاالسالم حسن روحانی رئیس
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام،رسماً
نامزدی خود در انتخابات ریاست
جمهوری یازدهم را اعالم کرد.
خبرگزاری فارس

سخن سردبیر
در آغاز سخن سال نو را از طرف خودم و همه اهالی روزنه بصیرت به شما هم
دانشگاهیان تبریک می گویم .امیدوارم بهار برای شما همچون طبیعت شروعی نو
بوده باشد و ادامه آن مطابق برنامه ریزی تان پیش برود.
انشاءاهلل سال جدید برای اهالی روزنه بصیرت هم شروعی نو خواهد بود تا گام
هایشان در عرصه بصیرت یافتن و بصیرت دادن استوار گردد.
در لحظات آغازین سال جدید شاهد سخنرانی امام خامنه ای (مدظله العالی) بودیم
که این سال را به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهادند .اگر زاویه
دیدمان را درست تنظیم کرده باشیم و لنز نگاهمان را کمی نزدیکتر ببریم خواهیم
دید که این نام گذاری همچون سال های گذشته بی دلیل نبوده و حتی بیشتر از
قبل جای تأمل دارد.
شاید با نگاهی گذرا این تصور بوجود آید که علت آن اتفاقات سال گذشته باشد اما
ایشان می فرمایند  « :البته باید نگاه عمده ی ما رو به جلو باشد سال نو را ببینیم
و برای اون خودمون رو آماده کنیم  « ...و در ادامه هم تأکید دارند که از تجربه
سال گذشته استفاده کنیم و نگاه به پشت سر را فراموش نکنیم  .پس این نگاه رو
به جلو اصل است .انتظار ایشان در سال جدید از حضور ملت در این دو صحنه در
حد یک حماسه است .و این حماسه تبلور عزت ملی است که نشان می دهد بهایش
خیلی گزاف تر از آب و نان است .البته ملت ما همیشه ثبات حضورش را در صحنه
های مختلف و در زمان های متفاوت نشان داده است اما امسال باید برای پرداخت
بهای عزت و شرافت خود بیشتر تالش کند  .البته به عقیده عده ای این فشارها
همیشه بر ُگرده ملت است و بیش از همه الیه های زیرین مردم به لحاظ اقتصادی
را تحت الشعاع قرار می دهد و مسئولین ضربه ای نخواهند خورد .همه ما در باید
در قضاوت کردن از دایره انصاف خارج نشویم و بخش دوم این قضاوت منصفانه
نیست .البته شخص رهبری هم در ادامه منکر کارشکنی عده ای در حوزه سیاست
و اقتصاد -که باعث شد این فشارها مضاعف شود -نیستند .اما این نکته تکراری
نباید فراموش شود که هیچگاه نمی توان عمل اشتباه عده ای به همه تعمیم داد.
پنجم فروردین شروع ایام فاطمیه بود که این ایام را به همه شیعیان و دوستداران
آن حضرت تسلیت می گوییم .تقارن چنین ایامی با آغازین روزهای سال نو با
چنین نامی نیز اتفاق جالبی است که شاید می خواهد ما را به فکر وا دارد .حضرت
فاطمه (س) اولین مدافع والیت در شروع دوران والیت ائمه اطهار (علیهم السالم)
است .ایشان در آن لحظات سخت بیشتر از آنکه به علی(ع) به دیده همسری بنگرند
ایشان را ولی خود می دانستند و همه این رنج ها را برای دفاع از والیت تحمل
کردند .این همان حماسه سیاسی بود که عمده سنگینی آن بر دوش فاطمه افتاد.
پس مقاومت ایشان در دفاع از والیت با آن شرایط جسمانی لزوما باید برای ما در
این دوران برای دفع فتنه های آینده مورد توجه قرار گیرد.
 21فروردین سالروز شهادت فرزندان خالص امام خمینی (ره)  ،سید مرتضی
آوینی و امیر سپهبد صیاد شیرازی نیز هست و فرصتی برای اینکه راه آنان را
بشناسیم.
امیدوارم که سال جدید برای همه ما بهتر و درخشان تر از سال گذشته باشد.
یاعلی

احمدی نژاد در مراسم روز ملی
فناوری هسته ای  :چه کسی میتواند
حق هستهای شدن را از ملت ایران
بگیرد؟به فعالیتهای اتمی سرعت
بیشتری دهید
خبرگزاری فارس

ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات
چهارمین دوره شوراهای اسالمی شهر و
روستا از روز دوشنبه مورخ 1392/1/26
در فرمانداریها وبخشداریهای سراسر
کشور آغاز و تا پایان وقت اداری روز
یکشنبه مورخ  1392/2/1ادامه خواهد
یافت.
واحد مرکزی خبر
آيت اهلل مصباح :
ما مرد وظيفهايم ،نه به
دنبال نتيجه  .بايد ببينيم
وظيفهمان چيست  ،همان
را انجام دهيم.
نتيجه چه خواهد شد؟
هر چه خدا بخواهد .ممكن است نتيجه همان شود که
ما ميخواستيم؛ شايد هم خدا مصلحت نداند و خالف
آنچه ما خواستيم ،حاصل شود .در هر دو صورت ما
وظيفهامان را انجام دادهايم و ثوابش را ميبريم.

2
درست در نقط ه ی مقابل خواست دشمنان ،هم ه ی ما باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم .انتخابات آبروی ملی ماست؛ انتخابات
یکی از شاخصهای رشد ملی ماست؛ انتخابات وسیله ای برای عزت ملی است .وقتی ببینند که ملت ایران با شور و با شعور و با درک کامل
و آگاهی پای صندوقهای رأی میروند ،معنایش چیست؟ معنایش این است ملت برای خود حق و توان تصمیمگیری قائل است؛ میخواهد
در آینده ی کشور اثر بگذارد و مسئوالن کشور و مدیران اصلی کشور را انتخاب کند.
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تجـارت جـان
فاطمیه امسال در ایام عید
از راه رسید و حاال روزهای
پایانی این دوره بیست روزه
در حال گذر است .شاید
عده ای از ما بی صبرانه
منتظر باشیم تا پارچه
های مشکی هر چه زودتر
بقچه بندیل شوند و بتوانیم
خیلی کارها را انجام دهیم
که عزا دست و پایمان را
بسته بود .
نظیر برگزاری مراسم های
ازدواج و جشن و  ...که
به خاطر این ایام به تأخیر افتاده است!
اما نگه داشتن عزا و پوشیدن مشکی نباید تنها روال فاطمیه ما
باشد .باید درسی بزرگتر از این ها از فاطمیه گرفت! قدیم ترها هر
وقت به فاطمیه فکر می کردم ناخودآگاه صحنه فداکاری یک زن
برای مردش برایم تداعی می شد .اما همان روزها هاله های مبهمی
دور ماجرا را فرا می گرفت .سؤال های زیادی پیش می آمد  ،آیا این
همه فداکاری فقط برای این بود که علی همسر فاطمه است؟!
این اولین بار نبود که علی مورد جفای عده ای واقع می شد پس
چرا این بار فاطمه واکنش نشان داد و خود وارد صحنه علنی شد و
حتی جانش را بر سر این ماجرا گذاشت؟!
این سؤال ها جوابی نداشت چرا که حتی نمی توانستم خودم را
اینگونه توجیه کنم که صبر فاطمه تمام شده است .ایشان صابره
بودند مگر می شود کاسه صبرشان لبریز شودو در درگیری با
احساسات مغلوب شوند؟! کم کم با مسئله والیت آشنا شدم .
احادیثی می دیدم که اهمیت والیت را روشن می کرد .به مرور آن
هاله های ابهام برطرف شد .موجه ترین دلیل کم کم خودش را به
من نشان می داد.
اینکه می گویم کم کم برای این است که در بحث والیت هر چه
جلوتر می روی بیشتر متوجه اهمیت آن می شوی  .حدیث ثقلین را
همه ما شنیده ایم.
همانطور که قبال هم اشاره کردم (سخن سردبیر) این روزها فاطمه
(س) بیش از آنکه علی(ع) را همسر خود بدانند ولی خود می دانند.
چون علی ولی است دادن جان هم روا می شود.
زمانی که دیگر کسی در مدینه نمانده که با تجارت حتی آبرویش به
کمک علی بیاید و یاوران ایشان در اقلیت قرار گرفته اند زنی وارد
صحنه می شود که والیت با رگ و پی اش آمیخته شده است. ..
اوست که با تجارت جانش تا هزاران سال بعد هم جاودانه می شودو
البته با والیت! طرف دیگر معامله خداوند است .
« ان اهلل اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنه «
سوره توبه 111/
امروز هم در بحبوحه تحریم ها و مشکالت اقتصادی و سیاسی ،
خودمان را بسنجیم و ببینیم تا چه اندازه می توانیم در مسیر والیت
ثابت قدم بمانیم؟
آیا ما هم حاضر به تجارت جان مان هستیم یا دشمنان می توانند با
میزان نان و غذای سفره مان  ،ما را به پای میز مذاکره
دست کاری
ِ
بکشانند؟
پاسخ این سؤال ها را در خودمان جستجو کنیم.
یا علی.
*******
« همانا خداوند جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری
کرده است »..سوره توبه 111/

ساعت طالیی ...

رسول خدا(ص) فرمود :در روز جمعه ساعتى است
كه بنده مسلمان در آن وقت چیزى از خدا نخواهد مگر آن كه
خداوند به او عطا گرداند و آن وقتى است كه نیمه خـورشید به سوى
مغرب نزدیك گردد.
( مسند فاطمه الزهراء  ،ص )221
			

کنواکسیـون
رفع تـبعیض
علیه زنان
تاریخچه و محتوای کنوانسیون :
در سال  1979میالدی توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شد .
هرچند برخی از کشورها از جمله ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق
نشده اند .
هدف این کنوانسییون از بین بردن هرگونه تمایز ،استثنا یا محدودیت
بر اساس جنسیت است حامی تساوی زنان ومردان در همه ی زمینه
هاست جالب اینجاست که این کنوانسیون به ظاهر حامی و مدافع زنان
با بیش از  20آیه قرآن کریم ،
صدها حکم فقهی و مواد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،قانون
مدنی ،قانون مجازات اسالمی و قانون کار تعارض های آشکاری دارد .
نقد و بررسی ابهامات کنوانسیون:
این کنوانسیون دارای ابهامات مفهومی  ،ابهامات عمومی ،ابهامات
مبنایی است .
ابهامات مفهومی:
 .1حقوق اساسی بشر :هرکسی براساس دیده خودش میتواند از این
واژه حقوق اساسی بشر تفسیری را داشته باشد پس مسلما دیدگاه
دینی با دیدگاه سکوالریستی فرق میکند دیدگاه غیر دینی محدود به
زندگی این جهان است پس جهان آخرتی هم در نظر نگرفته ،قران
کریم هم به این موضوع اشاره دارد ،برای مثال از دیدگاه زمینی و
بشری ممکن است بسیاری از امور محبوب و مطلوب انسان باشد ولی از
نظر وحیانی و خدایی ضد انسانی وناحق تلقی شود.
عسی اًن تکرهوا شیئا و هوخیر لکم و عسی اًن تحبوا شیئا و
(
			
شرلکم و اهلل یعلم و انتم ال تعلمون
بقره )216
یا واژه منزلت انسانی  ،برای مثال همجنس بازی مساوی با حرمت
شکنی و لگدمال کردن مقام و منزلت از منظر ما تلقی میشود ولی از
نظر بعضی کشورها همجنس بازی  ،مصداق احترام به منزلت انسانی
است .
 .2سعادت  :سعادت شامل امور دنیوی و اخروی به طوری که این دو
از هم تفکیک ناپذیر هستند  ،یعنی هر عملی که در این دنیا انجام
میدهیم در سعادت اخروی بشرتاثیر دارد.
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره
(زلزال )7-8
بنابراین مشخص نیست که مقصود کنوانسیون ،از سعادت چیست؟!!!
آیا سعادت اخروی را نیز در نظر گرفته؟!!!
 .3توسعه  :پایین ترین سطح توسعه  ،رفاه مادی است ولی از نظر ادیان
وحیانی ما باید در راستای رشد و ترقی معنوی هم تالش کنیم اما از
نظر غرب ،توسعه حاوی ترقی و رشد معنوی نیست پس قطعا شاخصه
های معنوی و دینی را لحاظ نمی کند.
 .4گوهریترین بخش حیات زنان «مادری» است جایگاه پدر و مادر و
نیکی کردن به آنها در کنار عبودیت و نهی از شرک خداوند یاد شده
است.
واٌعبدوا اهلل و ال تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا(نساء )26
اما امروز از نقش مادری تعریف نا خوشایندی در ذهن یعنی «زن
مدرن» برجای گذاشته در عصر کنونی ،مادر کسی است که از چرخه
اقتصادی و پیشرفت جا مونده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری
بیش از آشپزی و نظافت خانه ندارد.
آیا دنیای جدید می تواند مدعی تحقق برابری و حمایت از حقوق زنان
شود در صورتی که گزارش های برخی از نهاد های مدرن بین المللی
حکایت از عدم موافقت و بلکه تشدید نابرابری میان زنان و مردان دارد
؟!!!
آیا نگاه مدرن به زنان  ،مبنی بر همان مفهوم انسانی است یا از انها به
عنوان موجودی برای لذت جویی و تولید افزایش ثروت بهره برداری
میشود.
ابهامات ساختاری:
 .1نادیده انگاری واقعیت :
هر اندازه که در واقیعت های خارجی جنس زن غیر از جنس مرد است
البته لحاظ جنس اول و جنس دوم یک امر اعتباری است و میتوان
آن را نادیده گرفت و از اعتبار ساقط کرد ولی تمایز عینی را نمی توان
نادیده گرفت ،اگر قوانین حقوقی را صرف نظر از تمایزات عینی تعیین و

بر مبنای یک سلسله امور اعتباری حقوق بشر را تعین کرد ،چند مسئله
ابهام برانگیز مطرح میشود.اوال :حقوق تعیین شده مبنای فلسفی ندارد
،ثانیا  :ساخت حقوقی که درآن واقعیت های عینی نادیده گرفته میشود
اعتباری و جعلی خواهد بود.
 .2شارعیت یا کاشفیت :
شارعیت به این معنی که قانون گذار حق جعل و وضع قوانین را دارد.
کاشفیت به این معنی که قانون گذار  ،قوانین را از منبع اصلی کشف
کرده و به مردم ابالغ میکند .اگر کنوانسیون نقش شارعیت برای
خودش قائل باشد در اینجا مالک مشروعیت و حقانیت کنواسیون
چیست؟!!!
میدانیم که مشروعیت از آن خداست کسی هم که بخواهد مشروعیت
پیدا کند باید در طول مشروعیت الهی باشد پس آیا تدوین کنندگان
مفاد کنوانسیون دارای چنین قدرت طولی هستند؟!!!
ابهامات مبنایی:
 .1دولت و نظام جهانی:
امروزه با پدید آمدن رویکرد «دولت-کشور» نقش جغرافیای سیاسی
پررنگ تر ودر نتیجه قوانین مدنی حقوق افراد مرزبندی شده است و
این مرزبندی ها بزرگترین مانع برای گسترش و تعامل فرهنگی میان
ملل جهان است اما دنیای جدید،از سویی خواهان مرزبندی سیاسی
و حقوقی است و از سوی دیگر خواهان به رسمیت شناختن احکام
حقوقی فرامرزی است.ملت ها حق دارند بدانند اگر قوانین مدنی و
حقوق باید محدود به مرزهای جغرافیایی و سیاسی باشد پس چگونه
میتوان احکام حقوقی فرامرزی را پذیرفت؟!!!
چنین تعارضی ،ابهام مبنایی است که مجامع و کنواسیون های بین
المللی که اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و کنواسیون رفع تبعیض علیه
زنان از نوع آن میباشد با آن درگیر هستند.
 .2افرینش آزاد و حقوق یکسان:
کنوانسیون رفع تعبیض علیه زنان ،بر حقوق یکسان ورفع تبعیض
جنسیتی تاکید دارد.به قول خودش ،چون همه ی انسانها از» آفرینش
آزاد» برخوردار هستند .
سوال اصلی این است که چه تالزمی بین آفرینش آزاد بشر و حقوق
یکسان وجود دارد که یکی از دیگری نتیجه گیری می شود؟!!!
اگر افراد آزاد خلق شده اند پس باید در انتخاب جنسیت خود هم
آزاد باشند ولی در صورتی که اینطور نیست یا اگر انسان میدانست با
تولدش به کجا قدم میزارد باز هم حاضر بود به این دنیا بیاید؟
مثال :سنگ و طال هم هردو آزاد آفریده شده اند آیا در نزد ما ارزش
یکسان دارند؟ بله ،اگر مبنا این بود که همه در انسانیت مشترکند و
همه از یک خدا آفریده شده اند در این صورت میتوان برای هم افراد
بشر حقوق یکسان در نظر گرفت و.)...
 .3فضیلت های فراموش شده :
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از دولت هایی عضو میخواهد که در
مقام تدوین و اجرای قوانین براساس مساوات و عدالیت رفتار نمایند
فضیلت های اخالقی در جایی شکل میگیرند و نمو پیدا میکنند که
بشر بتواند تعلقات مادی و دنیایی خود را به صفر نزدیک کند اما با این
دنیای جدید و مدرنی که ما دیدیم ،عدالت و برابری با عنوان فضیلت
های اخالقی ،فراموش شده .پس جای سوال دارد که چگونه کنوانسیون
آرزوی تحقق آن را دارد؟!!!
 .4مبنای کلیشه ای :
کنوانسیون معتقده که براساس آموزش مختلط و مانند آن میتوان هر
گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان از بین برد ،اینکه نقشهای
کلیشه ای چه نقش هایی هستند جای بس تامل دارد!!!
اما مهمتر از آن چه ربطی بین زدودن نقش های کلیشه ای و آموزش
مختلط است؟!!!
آیا نمیتوان عین همان آموزشی که به مردان داده میشود به طور
جداگانه به زنان آموزش داده شود؟
بنابراین روشن نیست که کنوانسیون بر چه مبنا واساسی به این نتیجه
رسیده که نقشهای کلیشه ای را میتوان از طریق آموزش مختلط از بین
برد ؟!!!
اهداف پنهان کنوانسیون:
 .1ظلم به زنان به نام برابری
 .2تعرض به نهاد مقدس خانواده
 .3تعرض به حقوق کودکان
 .4تعرض به اخالق و گسترش همجنس بازی
 .5ترویج روابط آزاد جنسی نا مشروع و گسترش فحشا و خودفروشی
زنان
نسیبه برآهویی
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من عرض میکنم :همه باید اصرار داشته باشید که در انتخابات شرکت کنید .به نظر من مسئل ه ی اول در انتخابات ،مسئله
ی انتخاب این شخص یا آن شخص نیست؛ مسئله ی اول ،مسئله ی حضور شماست.
حضور شماست که نظام را تحکیم میکند ،پایه های نظام را مستحکم میکند ،آبروی ملت ایران را زیاد میکند ،استقامت
کشور را در مقابل دشمنیها زیاد میکند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه
منصرف می کند .این یک مسئله ی بسیار مهم است؛ پس مسئله ی اول ،شرکت در انتخابات است.
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

کردستان:
پادگان ها در دست ضد انقالب
درتداوم اقدامات ضد انقالب درتسخیرپادگان هاوپاسگاههای نظامی منطقه کردستان درروز
پنجم اسفند ماه1357پادگانهای پسوه و پیرانشهردر نزدیکی مهابادعمال به دست افراد
مسلح کرد خواهان خود مختاری افتاد.عالوه براین,بیانیه هایی درشهر های سقز,بانه ومریوان
پخش شدکه در آنها از مردم خواسته شده بودبه پایگاه های نظامی حمله نمایند.
از سوی دیگردرحالی که هیات اعزامی دولت به کردستان تالش داشت تا از طریق مذاکره و
دادن امتیاز به اشغال پادگان ها پایان دهد.سازمان چریک های فدایی خلق اقدام به آموزش
جوانان کرد کرده وهواداران این سازمان در اجتماعی در سنندج خواستاراداره پادگانها به
وسیله شوراهای انقالبی شدند .از سوی دیگر برای جلو گیری حمله مهاجمین مسلح ,به
پادگان های نظامی,به دستور سر لشکر قرنی,رئیس ستاد ارتش ,جت های شکاری بر فراز
شهرهای کردستان به پرواز در آمدند .در پی این اقدام,این شایعه در منطقه قوت گرفت که
(چنانچه رزمندگان کرد بر در خواست خود مختاری پافشاری کنند,دولت مرکزی دست
به عملیات نظامی در منطقه خواهد زد ).بدنبال آن ترک های مقیم مناطق کرد نشین
به سرعت خانه وکاشانه خود را تخلیه کردند وبه سوی شهرهای تبریز وارومیه گریختند.
در این ایام امام خمینی در دیدار گروهی از علمای کردستان با ایشان ,ضمن واجب الهی
دانستن وحدت تمامی اقشار ملت خطاب به انان فرمودند :برشما ماموران کردستان و
علمای کردستان بر حسب وظیفه ملی وشرعی است که اگر چنانچه آنجا نغمه ای از جهال
یا مفسده جوها در این اموربلند شد  ,بدانید که از حلقوم اجانب است.انها می خواهند این
اختالفات را ایجاد کنندتا باز برگردند به حال اول منتها به فرم دیگر.تنها سه روزپس از
سخنان امام خمینی ,شیخ عزالدین حسینی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد:اگر به
خواسته های ماکه در قطعنامه 8ماده ای منتشر شده است توجه نشود,ما هر طوری که
صالح بدانیم,مبارزه خواهیم کرد .در مقابل احمد مفتی زاده,بانی گروهی تحت عنوان حزب
(مساوات اسالمی)در مورد مفاد قطعنامه8ماده ای کردستان میگوید:در این  8ماده کمترین
رنگ اسالمی به چشم نمی خورد .وی ضمن تاکید بر حق خود مختاری خلق کرد بر خالف
عز الدین حسینی عقیده داشت که راه سیاسی در حال حاضر هم برای ملت وهم برای
انقالب پسندیده تر است.همزمان با اوج گیری نا ارامی در سنندج,احزاب چپ مدعی رهبری
کرد که در پی سیطره نظامی بر کردستان بودند,بعد از تصرف پادگان های مهاباد ,پسوه و
پیرانشهر,تصمیم به خلع سالح پادگان سنندج گرفتند که اگر به این هدف می رسیدند می
توانستند از لحاظ استراتژیک بخش زیادی ازمنطقه کردستان را از کنترل دولت مرکزی
خارج کنند.از سوی دیگر بدست گرفتن پادگان سنندج به مثابه بدست گرفتن دروازه
کردستان بود,.وقطع ارتباط ما بقی پادگانها زمینه سقوط انها رافراهم می ساخت .در همین
اوضاع با پخش شایعاتی از جمله(خالی کردن گندم سیلوی سنندج) توسط دولت مرکزی
برای گرسنگی دادن به کردهای اهل تسنن,مردم را برای حمله به پادگان سنندج تحریک
کردند.از سویی صدیق کمانگر با اشغال رادیو سنندج با خواندن پیامی مردم رابرای حمله
به پادگان سنندج تشویق نمودند.عالوه بر این با کمک نیروهای مسلح که از مهاباد وبوکان
وغیره وارد سنندج شده بودندپادگان ها را یکی یکی با خیانت برخی فرماندهان تسخیر

از تصویر تا تلویزیون
اولین تولید برنامههای تلویزیونی به دهه  ۱۹۳۰میالدی
برمیگردد .تلویزیون به عنوان یکرسانه تصویری ،امتداد مستقیم آن چیزی است که میتوان
آن را غلب ه تصویر بر کلمه و کالم در تفکر مدرن غربی نامید .در واقع آن سیطره موجب
شده است که ساحت تصویر ب ه نوعی مهمتر و اصلیتر از ساحت کلمه بشود .کلمه با
مجردات و با معانی نسبت نزدیکتری دارد و تصویر محسوس و تصویری که معطوف به
ادراک حسی است ،فاصل ه بیشتری دارد .اگر به عالمهای تاریخی -تاریخ غرب مدرن ،تاریخ
غرب قرون وسطی ،غرب یونانی و رومی -و عالمهای شرقی اعم از شرق منسوخ اسطورهای
یا شرق اصیل دینی نگاهی بیندازیم ،در هیچ یک از اینها سیطره تصویر بر معنای مجرد
وجود ندارد و اولین بار در عالم غرب مدرن هست که تصویر مهمتر و اصلیتر و بر معنای
مجرد حاکم میشود و در واقع ساحت تفکر بشر از افق اجمال به افق تفصیل حرکت
میکند.
این مسیر با ظهور نوول 1در غرب و تحت تاثیر آثار رابله و بعد سروانتس شروع میشود و
امتداد پیدا میکند .سروانتس اثر معروفش دن کیشوت را در سال  ۱۶۱۵یا  ۱۶۱۶منتشر
کرد .او مسیری را بازکرد که نهایتاً در قرن بیستم به سیطرهی ساحت تصویرانجامید.
به هر حال ظهور پدیدهای به نام تلویزیون در امتداد این حرکتی است که در عالم مدرن رخ
داده است .میشود گفت که تلویزیون قویترین ،اصلیترین و تا امروز واپسین حلق ه حرکتی
است که عالم غرب مدرن به سمت سیطره تصویر انجام داده است و این دقیقا با سیر تنزلی
بشر مدرن متناظر است که هرچه بیشتر از حقیقت معنائی خود دور شده و در ساحت
ناسوت  2فرو رفته است.
یکی از ویژگیهای تلویزیون این است که همزمان بر دو حس بینائی و شنوائی ما تکیه
میکند .یعنی در واقع هم بینائی و هم شنوائی را به کار میگیرد و حتی میتوان گفت
بینائی را بیشتر به کار میگیرد و یکی از نتایج آن این است که جدای از این که تفکر را
هم میتواند تضعیف کند و میکند ،تخیل را هم فوقالعاده تضعیف میکند و اساساً کار کرد
ذاتی او این است.
تلویزیون چون واسطه ندارد ،یعنی مث ً
ال مثل تئاتر و سینما نیست که نیاز باشد به سالن
نمایش برویم و حتی مثل مطبوعات هم نیست ،به همین دلیل راحتتر با مخاطب ارتباط
میگیرد؛ اما اینها همه نکات سطحی ماجراست .نکتهی اصلی این است که تلویزیون مذهب
فرد منتشر 3دوران پست مدرن 4است ،یعنی اگر تلویزیون را آنالیز و کالبدشکافی کنیم،
بازتابانندهی ظهوری است که بشر پستمدرن دارد .اگرچه پستمدرن امتداد مدرنیته و
مرحلهای از آن است ،اما در مرحله پسامدرن ،نوعی تفرق و تشعب و شقه شقه شدن ظهور
میکند .به قول خودشان فرا روایتها از بین میروند و کمرنگ میشوند .تکثر چندین
تکه و تکه تکه شدنی که در اندیشهی پسامدرن رخ میدهد ،مرتبط با نسبیگرائی 5و
نوسوفسطائیگرایی 6این اندیشه است.
این تکثر خاص در تلویزیون و در ساختار کالژ  7گونه تلویزیون بخوبی ظاهر میشود.
تلویزیون یک ماهیت کالژگونه دارد و این بیشترین تطبیق را با فرد منتشر پست مدرن پیدا
میکند .فرد منتشر اگرچه ریشه در فردانگاری 8لیبرالی دارد ،اما پدیدهای است که طرح

کردند.فرمانده لشکر  28به دست مهاجمین اسیر شدوبه جای این که از سربازان بخواهد
مقاومت کنند از انها خواست تسلیم شوند.ولی آنها از دستور سرپیچی کرده ومقاومت کردند.
با ادامه مقاومت,به دستور سر لشکر قرنی چند فروند هلی کوپترحلقه محاصره رابه مسلسل
بستند.وبا اعزام نیروی کمکی حمله مهاجمین را با شکست مواجه کردند .که این به مذاق
دولت موقت که سعی در سازش باگروه های ضد انقالب را داشت خوش نیامد واز تیمسار
قرنی خواست از هلی کوپتر های مجهز به مسلسل در مقابله با مهاجمین وپرواز فانتوم ها
بر فراز شهر جلو گیری کند.ولی تیمسار قرنی از این دستور سرپیچی میکند ومی گوید من
تا زمانی که ازطرف رهبری انقالب دستور دارم ازانجام نظر شما ,معذورم.ودر نتیجه این
ایستادگی تیمسار قرنی از سمت خود برکنار می شود.از دیگر اقدامات دولت بازرگان می
توان به انتصاب احمد یونسی که از افسران توده ای بود به عنوان استاندار حساس ترین
استان کشوریعنی کردستان ,وانتصاب فریده قریشی,کاندیدای سازمان چریک های فدایی
خلق شاخه سنندج,برای مجلس شورای اسالمی به سمت ریاست بهداری وبهزیستی سنندج
از سوی دکتر سامی وزیربهداری وبهزیستی دولت موقت نام برد.

نقش دولت بعثی عراق

در همین اوضاع وزارت کشور ایران اعالم می کند که اخیرا بنا به دعوت دولت بعثی عراق (
سردار جاف)-رئیس ایل جاف-به بغدادمی رود ودولت عراق با در اختیار گذاشتن دو میلیون
دینار عراقی خواهنایجاد نا آرامی در ایران می شود .عالوه بر این دولت بعثی عراق به تحکیم
وتثبیت مواضع خود درمرزمشترک با ایران در منطقه کردستان اقدام کرد .هدف عراق این
بود ثابت کنداگر ایران با عراق همکاری ننماید بغداد می تواند مشکل را دو چندان کند.با
افزایش تنش میان ایران وعراق وتنگاتنگ شدن همکاری های مالی ,لجستیکی وتبلیغاتی
بغدادبا گروه های ضد انقالب این گروه ها برنامه سیطره بر کردستان را با شدت وحدت
بیشتری در پیش گرفتند.در تاریخ  23تیر ماه 1358از افراد مسلح احزاب چپ,وارد مریوان
شدندو 25پاسدار کرد محلی را محاصره کردند که نیمی از آنها راکشتند وبقیه را مجروح یا
متواری کردند.در پی این اقدام سپاه پاسداران گروهی 100نفره را به مریوان اعزام میکند
آن به اواخر قرن  ۱۹و قرن  ۲۰برمیگردد .تلویزیون در واقع مذهب این فرد منتشر است.
به همین دلیل است که فرد منتشر نمیتواند از تلویزیون دور بماند و ساعتها پیش اوست.
در خانوادههای ما هم متاسفانه به دلیل غلبهی این عادات ،اص ً
ال نمیشود خلوتی را بدون
تلویزیون حس و انسانی را بدون تلویزیون تصور کرد .این حضور عجیبی است که هیچ
رسانهای در تاریخ بشر نداشته است .این حضور دقیقا منطبق با اقتضائات وجودی این فرد
منتشر است.
ادامه دارد.....
 .1نوول  Novelكتابي از روايتي طوالني به زبان ادبی است .ريشهی اين لغت هم در دوران
قرون وسطی و هم در اوايل رومانس مدرن است.
 .2عالم ناسوت در برابر عالم الهوت است .عالم الهوت يعنی عالم الهی و روحانی و تقريبا
معادل عالم غيب است و عالم ناسوت برگرفته از ناس ،يعنی عالم انسانی و معادل عالم
شهاده.
 .3فرد منتشر :از نظر تاثيرگذاری ،عدهای از افراد منفعل هستند و تأثيری بر ديگران ندارند
و چه بسا شايد بهتر باشد به جای «منتشر» ،به آنها «جماعت زده» گفته شود .آنان چنان
از چيزی دفاع میكنند كه گوئی اعتقاد خودشان است ،ولی بعد معلوم میشود كه حرف
ديگران است.
 .4پست مدرن ،پسامدرن ،پسانوگرائی  :Post modernismسير تحوالت گستردهای
كه در فلسفه ،معماری ،هنر ،ادبيات ،فرهنگ و نگرش انتقادی اتفاق افتاد و از دل نوگرائی
(مدرنيسم) و در واكنش به آن پديد آمد .مفهومی تاريخی – جامعه شناختی است كه به
دوران تاريخی بعد از مدرنيته اطالق میشود.
 .5نسبی گرايی  Relativismمفهومی در عرصه معرفتشناسی و اخالق .نگاه كسی كه
معتقد است هيچ چيز به طور قطع و تعيين خوب نيست ،بلكه صرفاً برای يك شخص يا
برای يك ديدگاه مشخص و در زمانی مشخص خوب است.
 .6سوفسطائی گری يا سوفيسم ،طرز تفكری در يونان باستان .سوفيست در لغت به معنای
استاد ،دانشور و زبردست و كسی كه هوشمند و زيرك است .اما به تدريج كاربرد اين لغت
تغيير پيدا كرد و به كسانی اطالق شد كه با آوردن داليل گوناگون ،امر نادرستی را درست
جلوه میدهند.
 .7كالژ يا تكهچسبانی  Collageواژهای فرانسوی و روشی در توليد آثار تجسمی است
كه در آن مصالح و موارد مختلف را بر بوم نقاشی میچسبانند و از تكههای مختلف تركيب
جديدی را پديد میآورند .
 .8فردانگاری ،فردگرائی  ،individualismنوع جهانبينی كه فرد ،خود را مركز عالم
میپندارد و تنها برخواستههای خويش
متمركز و نسبت به عالم پيرامون خود
بیتفاوت است.

اما وقتی وارد میشوند که کار از کار گذشته بود.و آنها در پادگان ارتشی مریوان خارج شهر
مستقر شدند.در همین اثنا احزاب چپ با تسلط بر مریوان که به یمن سیاست سازش کارانه
دولت موقت وپذیرش خروج پاسداران
غیر بومی ازمریوان به دست آمد,گروه های تجزیه طلب نیرو های خود را برای تصرف
جنوبی ترین منطقه کردستان شهر پاوه اعزام کردند.با سقوط پاوه دیگر سرتاسر منطقه
کرد نشین زیر سلطه سیاسی ونظامی احزاب چپ قرار میگرفت وهیچ نیرو مقاومتی دربرابر
احزاب مخالف باقی نمی ماند.در ادامه اقدامات افراد مسلحی از ایل قلخانی وایل جوانرود
وطرفداران سردار جاف وپالیزبان به همراه حزب دموکرات,حزب کومله,چریک های فدایی
خلق,طرفداران جالل طالبانی...نیروهای خود را برای محاصره پاوه تجهیز کردند.محاصره شهر
هر روز ساعت به ساعت تنگ تر می شدودرگیری هابه اوج خود رسید در حالی که خطر
سقوط شهر پاوه را هر لحظه تهدید می کرداز طرف دولت موقت,دکتر چمران ماموریت یافت
برای مقابله با اشرار به سوی پاوه حرکت کند.دکتر چمران وقتی وارد شد که از60پاسدار
غیر محلی فقط 16نفر باقی مانده بودندواز این تعداد6یا7نفرمجروح شده بودندوقادر به
جنگ نبودند ...مهمات آنها به پایان رسیده بود .بیمارستان معروف پاوه به دست آنها افتاده
بود و225پاسدار مجروح بستری در آن را سر بریده بودندونیرویی بین 2000تا8000نفر از
گروههای چپی وراستی با اسلحه سبک وسنگین منطقه را زیر سیطره خود گرفته بودند.واین
وضع می رفت تا آخرین نقطه شهر که سقوط کند که فرمان تاریخی امام مبنی برحرکت
ارتش به سوی پاوه همه چیز را دگرگون کرد.امام خمینی در تاریخ 1358/5/26به عنوان
فرمانده کل قوا با صدور پیامی اعالم کردند(:به دولت وژاندرمری اخطارمیکنم که اگر با توپ
ها وتانک ها وقوای مجهز تا 24ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود من همه را مسئول
میدانم.من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستادارتش وژاندارمری دستور میدهم که بی
انتظار دستور دیگر بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنندو به دولت
دستور میدهم وسایل حرکت پاسداران را فورا فراهم کند.تا دستور ثانوی,من مسئول کشتار
وحشیانه را قوای انتظامی میدانم ودر صورتی که تخلف از این دستور نمایند ,باآنان عمل
انقالبی می کنم.با صدور این فرمان واقدامات دیگر سراسر کردستان در 10روز آزاد می شود.
اسماء رضایی

عبور از عجب و رسیدن به معرفت
گفتاری از آ سید مرتضی آوینی
یکی از بزرگترین مفاسد قلبی عجب است .ان شاءاهلل ما به کبر گرفتار نیستیم ولی معموال
به عجب که مقدمه کبر است گرفتاریم .عجب هم اگر خدای نکرده یک مقدار ریشه دار شود
تبدیل به کبر میشود و اگر یک ذره کبر باشد انسان اصال به حقیقت راه ندارد.
یادم هست که حضرت امام میگفتند ،وضعیت مردم عادی در صحرای محشر خیلی راحت
تر از علماست ،چون علما به محض اینکه علم پیدا کردند ،همین علم حجابشان میشود.
یعنی اسباب عجبشان میشود و نسبت به آن علم ،خودبین میشوند ولی مردم از آنجا
که برای خودشان هیچ شانی از علم قائل نیستند ،مشکلی ندارند .این است که عجب و
خودبینی بزرگترین حجاب بین انسان و خدا میشود .کمال بشر در فناست ،فنا یعنی از
آدم هیچ اثری نمیماند یعنی خودش از میان کامال برداشته میشود .کسی که عجب دارد،
بیشترین بعد را نسبت به حقیقت دارد به خاطر اینکه کمال قرب به خدا فناست یعنی از
میان برداشتن آن خودی که در میان بنده خداست و اغلب در همین منزل میمانند؛ سخت
ترین منزل هم هست و از آن نمیتوانند بگذرند و گرفتار میشوند ،گرفتار عجب میشوند
و بدترین منزلها همین است .خیلی از آقایان که نمیرسند به دلیل عجب است .من هیچ
دلیل دیگری نمیبینم از لحاظ اصولی هم وقتی به نتیجه نمیرسند به دلیل عجب است.
یکی از دوستان میگفت سال  64یا  65بحثی راجع به ادغام با جهاد وزارت کشاورزی در
گرفته بود .ما آن موقع در جهاد بودیم .یک آقای روحانی از نمایندگان مجلس بسیار بر ضد
جهاد حرف میزد و میگفت :باید با وزارت کشاورزی ادغام شود .برای من سوال بود که این
آدم با توجه به این که روحانی است واز این نظر به او اعتقاد دارند ،از چه جهت به این حکم
میرسد و بر آن این همه تاکید میکند؟ یعنی چه طور به این اعتقاد رسیده و بعد چطور
به این اعتقادش اصرار میورزد؟ ایشان خیلی دشمنی داشت .بعد یکی از دوستان ما که با
ایشان یک سفر به خارج از کشور رفته بودند تعریف میکرد که این آقا آنجا چه میکرد من
برایم خیلی روشن بود که علت اینکه کسی از این (آقایان) به اعتقادات اشتباه میرسد ،این
است که صفای روحی ندارد.
فرض کنید که نشستید علم اصولی خواندید و رسیدید .وقتی صفای قلب نباشد ،در خدمت
شیطان قرار میگیرد .عقل آن چیزی است که میتواند هم در خدمت شیطان واقع شود و
هم در خدمت حضرت رحمان .مباحثی که در مورد عقل شیطانی و عقل رحمانی مطرح
میشود ،در اصول کافی زیاد است ،یک موردش همان است که از حضرت صادق (ع)
میپرسند ،اگر عقل آن چیزی است که حضرت علی(ع) داشت ،پس عقل معاویه چه بود؟
این (عقل معاویه) ،شیطنت است ولی خوب توی این دنیا به آن هم عقل میگویند که ما به
عقل رحمانی و شیطانی تفسیرش میکنیم .ولی واقعا از کجا میشود فهمید که چه کسی
صاحب عقل شیطانی و چه کسی صاحب عقل رحمانی است؟ چطور است که یکی عقلش
در خدمت شیطنتش واقع میشود و یکی در خدمت دینش؟ چطور است که یکی به اعتقاد
اشتباه میرسد و بعد بر آن اصرار میکند؟ خیلی روشن است ،یعنی در واقع رابطه اصول
و وصول را نمیشود ندید .این رابطه یعنی کسی که به حقیقت واصل میشود اعتقادات
درستی هم دارد ،هرکس هم که به حقیقت واصل نشد یعنی از نظر قلبی و روحی به
حقیقت نرسید ،اعتقادات اشتباهی داشته است .این میشود که وقتی یک نفر مثل حضرت
امام میآید ،کافی است برای این که یک دنیا را متحول کند ،ایشان وقتی میخواست قیام
کند ،حتی یک قیچی در جیبش نداشت .حتی یک قلم تراش یا چاقو در جیبش نبود.
چطور این انسان در دنیایی که سیستمهای جاسوسی و ضد جاسوسی پیشرفته ای دارد که
هیچ چیز از دید آنها مخفی نمیماند (در این نمایشگاههای خارج از کشور ـ اگر رفته باشید
ـ حتی باماهواره پالک خانهها را هم نمایش میدهند و تمام حرکات ما را با هواپیماهای
آواکس میدیدند و دقیق محاسبه میکردند و به همین دلیل هم خیلی از عملیاتهای ما لو
میرفت) امام قیام کرد ،فقط با یک عبا و عمامه بدون حتی یک قلم تراش و یا یک چاقوی
کوچک؟ علتش آن است که شخص باید به آنجایی برسد که حضرت امام رسید .وقتی به
آنجا برسد که حضرت امام رسید .وقتی به آنجا رسید خودش همه دنیا را متحول میکند
به هیچ وسیله ای هم احتیاج ندارد .آن وقت همه قواعد و سنن واسباب در خدمت آن فرد
در میآید.

