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همــواره شــروع یــک مطلــب جدیــد ســخت اســت بخصــوص زمانــی 
ــائل  ــه مس ــن هم ــود  ای ــا وج ــد. ب ــرمقاله باش ــت س ــرار اس ــه ق ک

ــوار. ــت دش ــا کاری اس ــان آن ه ــاب از می ــه انتخ ــت ک پراهمی
ــه  ــیاری ب ــال  بس ــه جنج ــی ک ــر موضوع ــه ی اخی ــد هفت ــن چن در ای
ــا از  ــراق و کاتالونی ــی کردســتان از ع ــه و جدای ــرد، بحــث تجزی ــا ک پ
ــود  ــات خ ــن جریان ــداران ای ــی طرف ــت. از جهت ــپانیا اس ــت اس حکوم
ــه  ــی )در اندیش ــدس دموکراس ــعار مق ــد.  ش ــق می دانن ــب ح را صاح
ــاش  ــه و ت ــرح تجزی ــردن ط ــرح ک ــدوم،  مط ــازه رفران ــا( اج آن ه
ــک  ــان ی ــه  بی ــد. البت ــا می ده ــه آن ه ــتا را ب ــن راس ــی در ای عمل
مطلــب هــر چنــد  ناصحیــح و غیرمعقــول نبایــد بــه برخــورد فیزیکــی 
ــتان و  ــی در کردس ــای بارزان ــت نیروی ه ــه حرک ــود گرچ ــیده ش کش
ــه آنچــه کردســتان  ــزودن آن مناطــق ب ــد  و اف تصــرف مناطــق جدی
عــراق می نامیــم دیگــر در مقــام گفتــار نمی گنجــد و درنتیجــه 
ــود. ــدود ش ــار مح ــاحت گفت ــد در س ــز نمی توان ــا آن نی ــورد ب  برخ
ــر  ــده را در اث ــع پیش آم ــی وقای ــات تجزیه طلب ــر جریان ــی دیگ گروه
تحریــک قدرت هــای حاکــم ایــن نواحــی بــه وســیله دشــمن خارجــی 
ــه  ــت خودمختاران ــرای مالکی ــان ب ــه آن ــی ک ــن حق ــد همچنی می دانن
ــک  ــا تحری ــتقال ب ــل از واژه ی اس ــم حاص ــی توه ــه نوع ــل اندک قائ
روحیــه ی نژادپرســتی )کــه ثمــره ی تفکــر صهیونیســتی اســت( اســت.

ــتی  ــق چیس ــن دقی ــه تبیی ــاز ب ــئله نی ــن مس ــق ای ــم دقی ــرای فه ب
ــتقال  ــق از اس ــف دقی ــا آن، تعری ــا ب ــبت حکومت ه ــت و نس مالکی
و ســرزمین و خودمختــاری اســت کــه نیازمنــد صدهــا ســطر نوشــته 
اســت البتــه در ایــن شــماره نشــریه مقالــه ای مفصــل دربــاره ی بحــران 

ــتان آورده شــده اســت. کردس
ــن واژه  ــر ای ــا اگ ــد ام ــاری را مطــرح می کنن ــا مســئله خودمخت کرده
را بــا تمــام ابهاماتــش بپذیریــم)و آن را بندگــی اســرائیل ننامیــم( یــک 
ــتقل  ــت نیمه مس ــت حاکمی ــه تح ــه ک ــن منطق ــی از ای ــؤال اساس س

ــت  ــرار اس ــا ق ــه کرده ــت ک ــن اس ــؤال ای ــد. س ــاد می کن ــت ایج اس
خــود حکومتــی مســتقل و کشــوری مســتقل بنــا کننــد. به طورقطــع 
تمامــی کســانی کــه در ایــن مناطــق زندگــی می کننــد موافــق ایــن 
اقــدام نیســتند و ایــن مناطــق از شــهر و مناطــق مختلفی تشکیل شــده 
)البتــه ایــن نکتــه قابل توجــه اســت کــه تمــام ایــن مناطــق کردنشــین 
ــادر و  ــگ م ــکاک از فرهن ــبب انف ــی س ــن جدای ــاد ای ــتند و ایج نیس
ــه  جدایی هــای قومــی و عشــیره ای آن هــا می شــود( هــر یــک جداگان
بخواهنــد ســرزمینی مســتقل بنــا کننــد و دوبــاره ایــن تسلســل ادامــه 

پیــدا کنــد آیــا چیــزی بــه نــام حکومــت باقــی خواهــد مانــد؟
همچنیــن بایــد پرســید هــر کــس مالکیــت زمینــی را کــه دارد ایــن 
ــا  ــه اســت؟ آی حاکمیــت در نســبت به حــق مالکیــت حاکمیــت چگون
ــط  ــم فق ــار دارد )آن ه ــه در اختی ــی را ک ــق دارد زمین ــی ح هرکس
به واســطه ی پولــی کــه بابــت آن داده اســت( از حاکمیــت جــدا 
ــن  ــق دارد؟ ای ــاک تعل ــه خ ــط ب ــور فق ــرزمین و کش ــا س ــد؟ ای کن
رفتــار بیشــتر از هــر چیــز شــبیه رفتــار اســتعمارگرانی اســت کــه بــا 
ــد  ــن عمــل را انجــام می دهن ــک کشــور ای ــب ی هــدف تصــرف در قل
ــاق  ــن اتف ــه صهیونیســت ها در ســرزمین فلســطین . اینکــه ای از جمل
در شــرایط امــروز منطقــه بــه چــه معنــا اســت نیــز بایــد موردتوجــه 
قــرار گیــرد. ایــن خیانــت اســت کــه در صحــرای گرگ هــا )از 
طرفــی صهیونیســت ها و از طرفــی ســلفی ها( مردمــان منطقــه ای 
را از حاکمیــت اصلــی کــه قــدرت نظامــی دارد و در ارتبــاط بــا ســایر 
ــت اســت  ــن امنی ــال تأمی ــه دنب ــران و روســیه ب ــه ای کشــورها ازجمل
ــن جدایــی چیــزی جــز  ــی اســت. ای ــن کار غیــر عقان رهــا کنــی. ای
دریــده شــدن مــردم ایــن مناطــق آن هــم بــه کمــک شــخصی بــه نــام 
ــد و از  ــا صهیونیســت می دان بارزانــی کــه آشــکارا خــود را در اتحــاد ب
عوامــل آن هــا اســت. مــردم کردســتان بایــد هوشــیارتر شــوند و تنهــا 
بــا نــگاه نــژادی مســئله را بررســی نکننــد. بداننــد کــه رهبرانشــان نــه 

ــا را در ســردارند. ــودی آن ه ــا بلکــه قصــد ناب قصــد اعتــای آن ه
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1. علت غیبت چیست؟
2. آیا زندگی در عصر غیبت نوعی عذاب الهی است؟

ــت  ــل بی ــه اه ــه در عصــر دسترســی ب ــد کســانی را ک ــا خداون 3. آی
»صلــوات ا... علیهــم« زندگــی میکردنــد بیشــتر از ما دوســت نداشــت؟

4. چــه فرقــی بیــن کســانی اســت کــه در عصــر غیبــت اهــل بیــت 
ــر  ــه در عص ــانی ک ــا کس ــد ب ــی میکنن ــم« زندگ ــوات ا... علیه »صل

ــد؟ ــی میکردن ــان زندگ ــه ایش ــی ب دسترس
5. فرق امام غایب با امام غیرغایب چیست؟

6. آیــا وجــود عصــر غیبــت خــود شــاهدی بــر ایــن مدعــا نیســت کــه 
بــدون امــام هــم میتــوان زندگــی 

؟ د کر
ــت  ــر غیب ــوان در عص ــا میت 7.آی
ــی  ــالم و راحت ــن، س ــی ام زندگ

ــت؟ داش
ــام  ــت ام ــل غیب ــا عام ــا م 8.آی
ــوات ا...علیه« نیســتیم؟ عصر»صل

9.آیــا تنهــا مشــکل مــا در عصــر 
غیبــت ایــن اســت کــه بــه امــام 

دسترســی نداریــم؟ 
ــه  ــتن ب ــی نداش ــا دسترس 10.آی

ــر  ــتن نظ ــت؟)یا ندانس ــود آورده اس ــه وج ــکل ب ــا مش ــرای م ــام ب ام
ــام( ام

ــام  ــا ام ــه آی ــد ک ــوان فهمی ــه میت ــت چگون ــر غیب در عص  .11
ــه  ــه؟ و ب ــا ن ــا راضــی هســتند ی ــه« از م ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل بقی
طــور کلــی تــر چگونــه میتــوان فهمیــد نظــر امــام زمــان »صلــوات اهلل 

ــت؟ ــا چیس ــورد م ــه« در م علی
آیــا حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل علیــه« غریــب و تنهــا   .12

نیســتند؟ چــرا و چگونــه؟
ــه خواهــد  شــرایط زندگــی انســانها در عصــر غیبــت چگون  .13

ــود؟ ب
ــه«  ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل ــرت بقی ــت حض ــر غیب در عص  .14

هســتند؟ کاری  چــه  مشــغول 
ــرت  ــت حض ــت تربی ــوان تح ــه میت ــت چگون ــر غیب در عص  .15

قــرار گرفــت؟ علیــه«  اهلل  اهلل »صلــوات  بقیــة 
ــة اهلل  ــرت بقی ــه حض ــوان ب ــه میت ــت چگون ــر غیب در عص  .16
»صلــوات اهلل علیــه« متصــل شــد و بــا ایشــان ارتبــاط برقــرار کــرد؟

راه تقــرب بــه امــام بقیــة اهلل »صلــوات اهلل علیــه« در عصــر   .17
غیبــت چیســت؟

ــام  ــتانه اتم ــت در آس ــر غیب ــد عص ــوان فهمی ــه میت چگون  .18
اســت؟

در مــورد شــخصیتهای معــروف در پایــان عصــر غیبــت مثــل   .19
ســید خراســانی و ســید یمانــی چــه رویکــردی بایــد داشــته باشــیم؟

زمینه سازی برای ظهور یعنی چه؟  .20
چگونــه بایــد خــود را بــرای ظهــور حضــرت بقیــة اهلل   .21

ســازیم؟ آمــاده  علیــه«  اهلل  »صلــوات 

ظهور یعنی چه؟  .22
یاری حضرت بقیة اهلل »صلوات اهلل علیه« یعنی چه؟  .23

آیــا حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل علیــه« در قیــام خــود   .24
ــد؟ ــاز دارن ــا نی ــه م ب

ــام  ــرای قی ــه« ب ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل ــرت بقی ــا حض آی  .25
خــود بــه یــاری مــا نیــازی دارنــد؟

آیــا حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل علیــه« بــرای تشــکیل و   .26
ــد؟ ــاز دارن ــا نی ــه م ــود ب ــت خ اداره حکوم

چــه کســانی در برابــر حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل   .27
ــان  ــا ایش ــتند و ب ــه« میایس علی

میکننــد؟ دشــمنی 
اهلل  بقیــة  حضــرت  28. آیــا 
»صلــوات اهلل علیــه« در قیــام 
ــارف  ــباب متع ــط از اس ــود فق خ
ــباب  ــا از اس ــد ی ــتفاده میکنن اس
اســتفاده  هــم  غیرطبیعــی 

چــرا؟  میکننــد؟ 
حضــرت  حکومــت  29. آیــا 
ــای  ــت ه ــا حکوم ــة اهلل ص ب بقی
دیگــری کــه معصومیــن تشــکیل 

داده انــد مشــابهتی خواهــد داشــت؟
آیــا مــردم در اداره حکومــت حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل   .30

ــت؟ ــد داش ــی خواهن ــه« نقش علی
چــرا حضــرت بقیــة اهلل »صلــوات اهلل علیــه« بایــد حکومــت   .31

ــد؟ ــکیل دهن تش
آیــا ویژگــی وجــود دارد کــه از آن جهــت حکومــت حضــرت   .32
ــابه  ــود تش ــای موج ــت ه ــه حکوم ــه« ب ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل بقی

ــد؟ ــته باش داش
ــا  ــام خــود ب ــه« در قی ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل حضــرت بقی  .33

چــه کســانی میجنگنــد؟
ــا  ــود ب ــام خ ــه«در قی ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل ــرت بقی حض  .34

میکننــد؟ برخــورد  چگونــه  خــود  دشــمنان 
ــه«  ــوات اهلل علی ــة اهلل »صل ــرت بقی ــت حض ــا در حکوم آی  .35
ــر آری  ــرد؟ اگ ــد ک ــی خواه ــم زندگ ــان ه ــمنان ایش ــی از دش کس
ــود؟ ــد ب ــه خواه ــا چگون ــا آنه ــه« ب ــوات اهلل علی ــام »صل ــورد ام برخ

ــة اهلل  ــرت بقی ــت حض ــانها در حکوم ــی انس ــرایط زندگ ش  .36
بــود؟ خواهــد  چگونــه  علیــه«  اهلل  »صلــوات 

ســواالت بــاال و ســواالت بســیار دیگــری بــه هنــگام کاوش در مقولــه ی 
ــان  ــام زم ــناخت ام ــی ش ــور کل ــه ط ــت و ب ــر غیب ــت و عص مهدوی
ــه یــاری خــدا قصــد پرداختــن  »صلــوات اهلل علیــه« مطــرح اســت. ب
بــه ایــن موضوعــات را در شــماره های بعــدی نشــریه خواهیــم داشــت. 
ــاز و  ــا احســاس نی ــات، متناســب ب ــه موضوع ــن ب ــه جهــت پرداخت ب
ــواالت  ــخ س ــد پاس ــکان، می توانی ــد ام ــب، در ح ــای مخاط دغدغه ه

ــات تلگــرام بفرســتید. ــه رب ــگاه خــود ب فــوق را از ن
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َم َهــَذا اْلَْمــُر  َک تََقــدَّ َّــَک إَِذا َعَرْفَتــُه لـَـْم یَُضــرَّ           اْعــِرفْ  إَِماَمــَک  َفإِن
ــَر  ــَذا اْلَْم ــَری َه ــَل أَْن یَ ــاَت َقْب ــمَّ َم ــُه ثُ ــَرَف إَِماَم ــْن َع ــَر َو َم أَْو تََأخَّ
ثُــمَّ َخــَرَج الَْقائـِـُم ع َکاَن لـَـُه ِمــَن اْلَْجــِر َکَمــْن َکاَن َمــَع الَْقائـِـِم فِــي 
ُفْســَطاِطِه. بحــار ج52 بــاب 22 ص131 ح30 امــام خــود را بشــناس 
کــه قطعــاً تــو زمانــی کــه او را شــناختی، تقــدم یــا تأخــر ایــن امــر 
ــس  ــش را بشناســد و پ ــر کــس امام ــاند و ه ــه توضــرری نمی رس ب
از آن بمیــرد قبــل از آن کــه ایــن امــر را ببینــد، و پــس از آن قائــم 
ــه در  ــت ک ــی اس ــد کس ــر او مانن ــد اج ــروج کن ــام( خ ــه الس )علی

خیمــه همــراه ایشــان بــوده اســت.



ایــن روزهــا خبــر اســتقالل و همه پرســی کردســتان عــراق تیتــر اول 
ــار و گفت وگوهــا شــده اســت؛ موضوعــی کــه اهمیــت بســیاری  اخب

دارد ولــی تحــرکات الزم در مــورد آن صــورت نگرفتــه اســت.
ــای  ــر قدرت ه ــای فک ــه اتاق ه ــت ک ــوان گف ــه می ت ــوان مقدم به عن
ــی  ــش خواب های ــا دان ــرای بس ــا ب ــتکباری و تئوریســین های آن ه اس
دیده انــد کــه اصلی تریــن آن، تجزیــه ی منطقــه ی غــرب آســیا 
)خاورمیانــه( اســت؛ شــاید بتــوان در یــک نــگاه، هــدف نهایــی داعــش 
را نیــز همیــن تجزیــه ی منطقــه دانســت ولــی اآلن کــه از ایــن طریــق 

ــد. ــد زده ان ــروژه ی بعــدی را کلی ــه نتیجــه نرســیده اند، پ ب
ــن  ــق تعیی ــئله ی ح ــراق، مس ــتان ع ــی کردس ــئله ی همه پرس مس
سرنوشــت گروهــی بــرای خــود نیســت، بلکــه ایــن موضــوع درنهایــت 
بــه تجزیــه ی کل منطقــه بــر اســاس نــژاد و قومیــت منجــر خواهــد 

شــد و کردســتان عــراق نقطــه ی شــروع ایــن ماجــرا اســت.
هــدف ایــن مقالــه، ارائــه ی تحلیلــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع مهــم 

و تبعــات احتمالــی آن اســت.
از  پــس  می توانــد  عــراق،  کردســتان  در  اســتقالل  همه پرســی 
تقریبــاً یــک قــرن تــالش، مســیر کــرد هــا را بــرای رســیدن بــه یــک 
ــرای  حکومــت خودمختــار تســهیل کنــد و آرزوی دیرینــه ی آن هــا ب
ــه،  ــد. در منطق ــم کن ــردی را فراه ــتقل ک ــور مس ــک کش ــکیل ی تش
ــی رســمی این همــه  ــم صهیونیســتی حام ــچ کشــوری به جــز رژی هی
ــران، عــراق و ترکیــه  ــر ای ــل کشــورهایی نظی پرســی نبــود و در مقاب
به صــورت علنــی بااین همــه پرســی بــه مخالفــت بــر خواســتند؛ ایــن 
ــرای منطقــه ی غــرب  ــات این همــه پرســی ب ــه تبع مخالفــت ناظــر ب
آســیا اســت کــه اولیــن ترکش هــای آن بــه ایــران و عــراق و ترکیــه 

خواهــد خــورد.
این همــه پرســی و اســتقالل کردســتان عــراق، پتانســیل ایــن را دارد 
ــه خطــر  ــم کردســتان را ب ــی خــود اقلی ــت داخل ــی امنی ــه از طرف ک
ــتان را وارد  ــه ای، کردس ــد منطق ــر و در بُع ــرف دیگ ــدازد و از ط بین
بازی هایــی خواهــد کــرد کــه هرکــدام از آن هــا، پتانســیل شــروع دور 
دیگــری از زدوخوردهــای منطقــه ای را خواهــد داشــت؛ کــه طبیعتــاً 
بخــش مهمــی از کشــورهای منطقــه همچــون ایــران، عــراق، ترکیــه و 
ســوریه را درگیــر خــود خواهــد کــرد؛ فلــذا حساســیت روی این همــه 
پرســی و ایــن تصمیــم نابخردانــه ی اقلیــم کردســتان، غیرمنطقــی بــه 

ــد. ــر نمی رس نظ
آقــای آنتونــی کارتولوچــی کارشــناس ژئوپلیتیــک و تحلیل گــر 
آمریکایــی، در رابطــه بــا اســتقالل اقلیــم کردســتان عــراق، تحــوالت 
ســوریه و ارتبــاط آن بــا منطقــه ی غــرب آســیا خصوصــاً کشــور ایــران 

می گویــد:
آمریــکا بــا پذیــرش گــزارش درز کــرده ســال ۲۰۱۲ آژانــس اطالعاتی 
وزارت دفــاع خــودش، اعتــراف کــرد کــه آمریــکا و متحــدان منطقه به 
دنبــال ایجــاد یــک کشــور بــا اصــول ســلفی )داعش( در شــرق ســوریه 
هســتند کــه هــدف صریحــش منــزوی کــردن دولــت ســوریه اســت. 
آنچــه داعــش در حــال حاضــر انجــام می دهــد هــم دقیقــاً همیــن کار 

اســت. بررســی برخــی اســناد دیگــر آمریکایــی ازجملــه گــزارش 

ــز نشــان  ــران؟« ســال ۲۰۰۹ موسســه بروکین »کــدام راه به ســوی ای
ــژه از  ــوریه به وی ــت س ــردن دول ــزوی ک ــه محصــور و من ــد ک می دهن
طریــق جنــگ نیابتــی در شــرق ایــن کشــور باهــدف نه تنهــا منــزوی 
ــردن  ــزوی ک ــدف من ــه باه ــد بلک ــورت می گیرن ــوریه ص ــردن س ک

ایــران نیــز هســت.
ــرای ســرنگونی نظــام  ــکا ب ــا آرزوهــای آمری ــا در ســوریه ب درگیری ه
ایــران و منــزوی و تضعیــف کــردن روســیه و چیــن ارتبــاط مســتقیم 
ــا داعــش نمی جنگــد جــای تعجــب نیســت  ــکا ب ــد. اینکــه آمری دارن
زیــرا داعــش نیرویــی نیابتــی اســت کــه تعمــداً از ســوی خــود آمریــکا 

بــرای مقابلــه بــا دولــت ســوریه و نهایتــاً ایــران ایجادشــده اســت. 
ــردی  ــه ک ــک جبه ــا ی ــت ت ــالش اس ــکا در ت ــر آمری ــال حاض در ح
واحــد بــه وجــود آورد کــه احتمــاالً بعــد از »اســتقالل« مأموریتــش 
ــد از  ــاد اراضــی جدی ــش ایج ــرد و مأموریت ــد ک ــر خواه ــریعاً تغیی س
ــامل  ــق ش ــن مناط ــه ای ــود ک ــد ب ــلحانه خواه ــات مس ــق اقدام طری
ــه  ــی ک ــر اقدام ــود. ه ــد ب ــز خواهن ــران نی ــرب ای ــراق و غ ــمال ع ش
ــده  ــران در آین ــه ای ــد علی ــای مســلح بخواه ــق کرده ــکا از طری آمری
ــت های  ــش و تروریس ــت های داع ــی تروریس ــه همراه ــد ب ــام ده انج
ــت  ــکا حمای ــوی آمری ــه از س ــران ک ــرقی ای ــای ش ــتقر در مرزه مس

ــرد. ــد ک ــاب خواه ــز حس ــوند نی می ش
ایشــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تأثیــر تســلیح کردهــای ســوری 
ــر  ــه دمشــق مؤث ــر مواضــع آن هــا نســبت ب ــزان در تغیی ــه چــه می ب
ــی  ــته اقدام ــل درگذش ــوری حداق ــرد س ــای ک ــت و نیروه ــوده اس ب
ــد از  ــد بع ــر می رس ــه نظ ــی ب ــته اند ول ــوریه نداش ــت س ــه دول علی

ــد؟ ــه داده ان ــر روی ــکا تغیی تســلیح توســط آمری
واژه »کــرد« کــه توســط تمامــی طرف هــا بــکار بــرده می شــود کمــی 
گیج کننــده اســت زیــرا در حــال حاضــر نیروهای کــرد مختلفــی وجود 
دارنــد، بخشــی از آن هــا بــا دولــت ســوریه همــکاری می کننــد و برخی 
بــا نیروهــای روســیه و ایــران. همچنیــن جناح هایــی هــم وجــود دارند 
کــه بــا آمریــکا همــکاری می کننــد. ایــن همکاری هــا دامنــه وســیعی 
دارد؛ از همکاری هــای عمل گرایانــه گرفتــه تــا فرصــت طلبانــه. 

نخبــه  متفکــر کــرد می داننــد کــه وعده هــای و رهبــران 
و  خودمختــاری  بــرای  آمریــکا 
ــاِن اســت  ــع بین اســتقالل غیرواق
آمریکایی هــا  نه تنهــا  زیــرا 
ــت  ــه آن هــا خیان ناچــار ب
کــرد  خواهنــد 
ایــن  بلکــه 

ــد  ــار خواه ــرد فاجعه ب ــردم ک ــرای م ــتقالل ب ــا اس ــاری و ی خودمخت
بــود.

آن دســته از نیروهــای کــردی کــه ســرگرم همــکاری بــا آمریکایی هــا 
ــرد  ــردم ک ــر م ــریعاً از دیگ ــد س ــتند بای ــی هس ــای نیابت در جنگ ه
تمییــز داده شــوند و تالش هایــی از ســوی دولــت ســوریه و متحدانــش 
صــورت گیــرد تــا بــه جناح هــای کــرد طرح هایــی واقــع بینانــه بــرای 
ــئله  ــن مس ــی ای ــده ول ــد داده ش ــود؛ هرچن ــاجنگ داده ش دوره  پس
ــا  ــد ت ــورت بگیرن ــد ص ــی بای ــن تالش های ــد. همچنی ــه یاب ــد ادام بای
اهــداف واقعــی سیاســتمداران آمریکایــی را افشــاء کننــد، اهدافــی کــه 
در گزارش هــای مؤسســاتی مثــل بروکینگــز آمــده اســت. بایــد افشــا 
ــژادی«  ــان ن ــوان »نایب ــاً به عن ــا صرف ــا از کرده ــه آمریکایی ه شــود ک
)Ethnic Proxies( در جنــگ اســتفاده می کننــد و ایــن مســئله نهایتــاً 

ــع واشــنگتن اســت. ــده مناف ــاً تأمین کنن صرف
 ایشــان در خصــوص همه پرســی اقلیــم کردســتان عــراق و همچنیــن 

مخالفــت کشــورهای منطقــه ازجملــه عــراق و ایــران می گویــد:
ــکا  ــا آمری ــی ب ــای بســیار نزدیک ــرد همکاری ه ــزاب ک بســیاری از اح
ــر ایــن باورنــد کــه اســتقالل بــرای آن هــا صلــح  دارنــد و به اشــتباه ب
و شــکوفایی بــه ارمغــان خواهــد آورد. عــراق مخالــف ایــن امــر اســت 
ــاد  ــه ی ــر ب ــه اســت. اگ ــی گرفت ــکا درس های ــا آمری ــه ب ــرا از معامل زی
بیاوریــد آمریــکا اولیــن کشــوری بــود کــه در ابتــدا از صــدام حســین 
حمایــت کــرد و بعــداً بــا تهاجــم بــه وی کشــور عــراق، ملــت عــراق 
ــرد و صــدام حســین و پســرانش را  ــود ک ــران و ناب ــع آن را وی و مناب
کشــت.  ایــن درســی اســت کــه برخــی مقامــات کــرد عراقــی بایــد بــه 

آن توجــه داشــته باشــند کــه ظاهــراً ندارنــد.
یــک منطقــه مســتقل کــرد بــدون حمایت هــای بغــداد، واحــد بســیار 
ــه  ــد ب ــواره بای ــود و هم ــد ب ــیب پذیری خواه ــف و آس ــادی ضعی زی
متحــدان آمریکایــی اش وابســته باشــد. البتــه اینکــه تــا چــه حــد هــم 

واقعــاً مســتقل خواهــد بــود بــاز مســئله دیگــری اســت. اســتقالل
 کــرد هــا همچنیــن بــه معنــی شــکاف های بیشــتر در منطقــه و 
ــرای سیاســت  ــه راه را ب ــری ک ــود، ام ــد ب ــا خواه ــش درگیری ه افزای
خارجــی آمریــکا در منطقــه یعنــی ایجــاد جنــگ نیابتــی علیــه ایــران 
ــکا حاضــر  ــن اســت کــه آمری ــر ای همــوار خواهــد کــرد. حقیقــت ام
بــه دادن اســتقالل بــه کردهــا اســت درصورتی کــه آن هــا حاضــر بــه 
پرداخــت هزینــه اش یعنــی مشــارکت در جنــگ نیابتــی علیــه ایــران 

باشــند.
ــران؟«  ــوی ای ــدام راه به س ــزارش »ک ــم در گ ــرار می کن ــاره تک دوب
ســال ۲۰۰۹ موسســه بروکینگــز از شــبه نظامیان کــرد، بلــوچ و عــرب 
به عنــوان »نایبــان نــژادی« نام بــرده شــده اســت. شــکل گیری 
و  »مجــاری  به عنــوان  آن هــا  از  گــزارش  آن  در  کــه  مناطقــی 
ــا  ــراق و ت ــوریه، ع ــت، در س ــده اس ــرده ش ــن« نام ب ــای ام پناهگاه ه

ــت. ــی نیس ــتان اتفاق ــه و پاکس ــدودی در ترکی ح
ــات  ــی از بیان ــه بخش ــم ب ــروری می کنی ــتار، م ــن نوش ــان ای در پای
ــا  ــر ۹6( ب ــنبه )۱۲ مه ــدار روز چهارش ــالب در دی ــر انق ــم رهب مه
رئیس جمهــور ترکیــه کــه مطالبــی مهــم در خصــوص موضــوع 

ــد: ــراد فرمودن ــث ای موردبح
۱. برگــزاری همه پرســی در کردســتان عــراق، »خیانــت بــه منطقــه« 

و »موجــب تهدیــد آینــده ی آن« اســت.
۲. این اقدام برای همسایگان »عوارض درازمدت« خواهد داشت.

ــم صهیونیســتی و بعــدازآن  3. از حــوادث اخیــر در درجــه ی اول رژی
آمریکایی هــا ســود می برنــد.

4. آمریــکا، قدرت هــای بــزرگ و رژیــم صهیونیســتی بــه دنبــال ایجــاد 
ــیله ای  ــود آوردن وس ــه وج ــه و ب ــد« در منطق ــرائیل جدی ــک »اس ی

بــرای »اختــالف و نــزاع« هســتند.

قانون بقای تفرقه

یکــی از مــواردی کــه بــا شــدت متغیــر ولــی به طــور پیوســته 
ــود نحــوه  ــوده و خواهــد ب موردتوجــه و ســؤال اذهــان دانشــجویان ب
ــا جهــان در نظــام اســامی و حکومــت جمهــوری اســامی  تعامــل ب
ــری  ــمت از س ــن قس ــا در ای ــدیم ت ــر آن ش ــاس ب ــن اس ــت. برای اس
مقــاالت » بازخوانــی امــام بــه ایــن موضــوع از دیــدگاه معمــار کبیــر 
ــایر  ــد س ــه همانن ــه آنک ــم. چ ــی )ره(« بنگری ــام »خمین ــاب ، ام انق
ــوان  ــاب و به عن ــل الخط ــان فص ــای ایش ــات و موضع ه عرصه ها،بیان

ــود. ــناخته می ش ــامی ش ــاب اس ــی انق ــور اصل حدودوثغ
ــورد  ــوان در م ــام می ت ــخنرانی ام ــه و س ــد مصاحب ــی چن ــا بازخوان ب

ــرد : ــی ب ــر پ ــکات زی ــه ن سیاســت خارجــی مدنظــر ایشــان ب
نفی ظلم و ظلم پذیری  )1

حفظ استقال و عدم پذیرش هیچ گونه دخالت در امور از   )2
طرف بیگانه

روابط برپایه احترام متقابل و پذیرش حقوق طرفین  )3 
نگذشتن از حق ملت حتی در صورت ناراحتی و یا تهدید   )4

طرف مقابل
اصالت اصول اسام در تعامل با جهان  )5

دفاع از حقوق مظلوم  )6

بازخوانی امام : تعامل با جهان از ديدگاه امام خمينی
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 برای هریک از موارد فوق }با ارجاع از طریق شماره های تخصیص 
داده شده به نکات{ مثال هایی از 4 مصاحبه امام قبل از پیروزی انقاب 
در مدت اقامت ایشان در پاریس و یک سخنرانی ایشان بعد از پیروزی 

انقاب خواهیم آورد :
   امــام در جــواب خبرنــگاری کــه از ایشــان در مــورد چگونگــی روابــط 
ــار نشــان  ــن ب ــرای اولی ــا ب ــد: » م ــؤال می کند،می فرماین خارجــی س
ــت خــود  ــان مل ــه زی ــط خارجــی ب ــا در رواب ــه نه تنه ــم داد ک خواهی
ــه  ــه رابطــه و قــراردادی را امضــا نمی کنیــم بلکــه هیــچ گاه ب هیچ گون
زیــان ســایر ملت هــا و بــه قیمــت تجــاوز بــه حقــوق آن هــا ،هرچنــد 
ــن  ــم ...موازی ــرار نمی کنی ــد،رابطه ای برق ــران باش ــت ای ــع مل ــه نف ب
اســامی اجــازه تجــاوز بــه هیــچ انســانی را نمی دهنــد خــواه از ملــت 

ــا ســایر ملت هــا.« ــا باشــد ی م
ــورد  ــان در م ــه از ایش ــگاری ک ــواب خبرن ــان در ج ــن ایش همچنی
ــزرگ دنیــا ،ابرقدرت هــا و ســایر  ــا کشــورهای ب نحــوه  رابطــه امــام ب
کشــورها بعــد از پیــروزی می پرســد، می فرماینــد: »...اگــر کشــورها و 
دولت هــا بخواهنــد بــه مــا تحمیلــی بکننــد از آن هــا قبــول نخواهیــم 
ــار ظلــم دیگــران  ــه زیــر ب ــه دیگــران می کنیــم و ن ــه ظلــم ب کــرد .ن

می رویــم.«
   هنگامی کــه خبرنــگار مجلــه ی تایــم از امــام در مــورد کلیــت 
امــام)ره(  می پرســد،  اســامی  جمهــوری  خارجــی  سیاســت 
می فرماینــد کــه: »جمهــوری اســامی مــا بــا تمامــی ممالــک روابــط 
حســنه دارد و احتــرام متقابــل قائــل اســت درصورتی کــه آن هــا هــم 

ــند.« ــل باش ــل قائ ــرام متقاب احت
ــهرداری  ــان ش ــور کارکن ــخنرانی ای در حض ــر در س ــای دیگ و در ج
ــده  ــام آم ــد نیستیم،اس ــی ب ــچ ملت ــا هی ــا ب ــد: »م ــواز می فرماین اه
بــود بــرای تمــام ملل...مــا هــم تابــع اســامیم،ماهم دلســوزیم بــرای 
بشــر،ما بــا هرکــس کــه بــا مــا به طــور انســانی رفتــار کنــد مــا بــا او 

دوســت هســتیم...«
امــام  از  آمریــکا   CBS تلویزیــون  خبرنــگار  هنگامی کــه     
می پرســد:»درصورتی که طرفــداران شــما روی کار بیاینــد برســر 
خارجیــان چــه خواهــد آمد؟نظــر و روش شــما نســبت بــه شــوروی و 

ــود؟« ــد ب ــه خواه ــرائیل چ اس
ــر  ــتند اگ ــت هس ــه در مملک ــان ک ــا خارجی ــد: »ام ــان می فرماین ایش
خافــی در مملکــت نکننــد حکومــت مــا بــر طبــق قوانینــش بــا آنــان 
عمــل خواهــد کــرد و بــرای آنــان ناراحتــی فراهــم نخواهــد شــد. امــا 
ــا  ــت از ظالم(....ام ــوم و برائ ــاع از مظل ــت )دف ــرود ماس ــرائیل مط اس
ــل  ــرام متقاب ــر چنانچــه احت ــک اســت اگ ــایر ممال ــل س ــوروی مث ش
ــه او  ــا ب ــم و م ــار همســایگی می کنی ــا او رفت ــم ب ــد ماه ــظ کن را حف

ــم.« ــان را نمی دهی ــت در مملکتم ــازه دخال اج
و نیــز در جــای دیگــر در جــواب خبرنــگار مجلــه تایــم دربــاره 
ــرب(  ــرق و غ ــان )ش ــدرت آن زم ــک از دو ابرق ــا هری ــان ب ارتباطش
می فرماینــد: »خیــر، }جمهــوری اســامی{ در هیــچ اردوگاهــی قــرار 

نمی گیــرد و بی طرفــی خــود را حفــظ خواهــد کــرد.«
ــایر  ــن و س ــی ژاپ ــال ناراحت ــی از احتم ــگار ژاپن ــه خبرن    هنگامی ک
کشــورهای صنعتــی از کاهــش صــادرات نفــت ایــران )در دوران 
ــاب و در  ــروزی انق ــش از پی ــت پی ــرکت نف ــان ش ــاب کارکن اعتص
اعتــراض بــه وضــع موجــود( ســخن می گویــد، امــام جــواب می دهنــد 
کــه: »سالهاســت کــه ملــت ایــران رنــج صــدور نفــت خــود را بــه نفــع 
دیگــران و بــه زیــان خــود تحمــل کــرده و امــروز هــم به حــق کســی 
ــه به حــق او تجــاوز شــود  ــد ک ــازه نمی ده ــط اج ــرده ، فق تجــاوز نک

پس انسان باید به طعامش نظر کند )آیه 24 سوره مبارکه بس(
مقــام معظــم رهبــری: اگــر در مقابــل ایــن قدرت هــا کوتــاه 
بیاییــم قطعــاً مخالفــت خــود را بــه پیشــرفت ها در حوزه هــای 
ــو و دیگــر رشــته های علمــی حســاس، گســترش  زیســت فناوری، نان
ــا هرگونــه پیشــرفت علمــی، اقتصــادی و  خواهنــد داد، زیــرا آن هــا ب

ــتند. ــف هس ــران مخال ــامی ای ــوری اس ــی جمه تمدن
ــور در  ــگاه کش ــور،تثبیت جای ــی کش ــع علم ــه جام ــی از نقش بخش
فنــاوری زیســتی به منظــور کســب 3 درصــد از بــازار جهانــی مربوطــه 
ــف )ســطح اول(  ــای ال ــاوری زیســتی در اولویت ه ــن فن ــرار گرفت و ق

فنــاوری کشــور مــی باشــد.
ــای  ــرات در ژن ه ــاد تغیی ــه ی ایج ــه درنتیج ــه ک ــان تراریخت گیاه
ــی  ــای طبیع ــه همت ــی شــبیه ب ــد گیاهان ــه وجــود می آین ــان ب گیاه

ــن تفــاوت کــه حامــل ژن هــای افزاینــده  ــا ای خــود هســتند ب
ارزش هــای کیفــی و کمــی بــوده و نســبت بــه گیاهــان 
طبیعــی مزیــت نســبی ماننــد ارزش تغذیــه ای بهتــر، مقــاوم 

ــد. ــات و ... رادارن ــه آف ــودن ب ب
بنابرایــن گیاهــان تراریختــه را دستکاری شــده نخوانیــد 
ــد  ــام ببری ــا ن ــا مهندسی شــده از آن ه ــه و ی بلکــه تغییریافت
ــد  ــی می کن ــن تداع ــی را در ذه ــن معن ــودآگاه ای ــرا ناخ زی
کــه ایــن محصــوالت کاربــرد مطلــوب گذشــته را ندارنــد و 

از حالــت طبیعــی خــود خارج شــده اند.
ــکان  ــاوری ام ــر فّن ــت ه ــودن ماهی ــانی ب ــطه ی انس به واس
ــا  ــت ام ــن نیس ــرات دور از ذه ــن تغیی ــا در ای ــروز خط ب
ــد  ــوب نیســتند مانن ــاً نامطل ــا لزوم ــه ه ــرات تراریخت تغیی

دیگــر فّناوری هــا.
ــاوری مقدمــه بحــث اســت. در  ــه فّن ــگاه درســت ب ابتــدا ن
ــاوری پــس از دوره هــای عصــر ســنگ،  بررســی عــام از فّن
برنــز، آهــن،...، فضــا و اطاعــات، امــروزه بــه دوره ی 

رســیده ایم. بیوتکنولــوژی 
در بررســی خــاص، فّنــاوری زمــان معاصــر این گونــه 

می شــود: تعریــف 
ــد  ــرای تولی ــای الزم ب ــش و مهارت ه ــه ای از دان مجموع
ــناخت  ــری و ش ــدرت فک ــل ق ــه حاص ــات ک کاال و خدم

ــت. ــت اس ــود در طبیع ــن موج ــب قوانی ــان و ترکی انس
ــه  ــود ک ــج می ش ــه را منت ــن نتیج ــا ای ــادات م اعتق

ــت  ــی )حکوم ــگاه تکنوکرات ــاوری ن ــه فّن ــد ب نبای
قائــل بــه تکنولــوژی( و تکنوپولــی )تســلط 

تکنولــوژی بــر فرهنــگ( داشــت زیــرا یکــی 
شــدن فرهنــِگ وســیله و فرهنــِگ هــدف 
باعــث ایجــاد اســتفاده ی بی مــورد از 

تکنیــک می شــود.
همچنیــن بــه دلیــل کاربــردی بــودن 
ــوان آن را  ــچ گاه نمی ت ــاوری، هی فّن
بی طــرف دانســت زیــرا از نظــر 

ــد کنترل شــده در  ــت بای ــن عل ــه همی فرهنگــی جهــت دار اســت و ب
ــت. ــم گرف ــا تصمی ــورد آن ه م

ــه همــراه داشــتن خطــر در کنــار مزایــای خــود  ذات هــر فنــاوری ب
ــتند  ــن نیس ــد ایم ــور 100 درص ــا به ط ــک از فناوری ه ــت. هیچ ی اس
ــای  ــل فناوری ه ــه در مقاب ــود ک ــد ب ــی خواه ــر بدیه ــک ام و این ی

ــد. ــود آی ــه وج ــد ب ــای جدی ــد، مخالفت ه جدی
ــد مشــکلی از مشــکات بشــر را حــل  حــال اگــر ایــن فنــاوری بتوان
ــان نســبت اســتدالل های  ــه هم ــی و ب ــری از آن اخاق ــد بهره گی کن
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد ب ــی خواه ــان غیراخاق ــی مخالف غیرمنطق
ــای  ــی از روش ه ــکات ناش ــد مش ــه بتوانن ــوالت تراریخت ــر محص اگ
ســنتی را بــه حداقــل برســاند، بــدون اینکــه خــود مشــکل جدیــدی 
ــد در  ــا بای ــتفاده از آن ه ــی اس ــی و اخاق ــر فن ــد از نظ ــاد کنن ایج

ــرار گیــرد. اولویــت ق
آنچــه مســلم اســت کشــاورزی امــروز بــه علــت 
ــازی  ــت بهینه س ــیمیایی جه ــواد ش ــه م ــتگی ب وابس
شــرایط غذایــی خــاک، وابســتگی بــه بــذر ارقــام 
مناســب، اســتفاده از آفت کش هــا و ســموم شــیمیایی 
ــرز  ــای ه ــا و علف ه ــات، بیماری ه ــرل آف ــرای کنت ب
آثــار بســیار ســوئی بــر محیط زیســت دارنــد و از طــرف 
دیگــر رشــد روزافــزون جمعیــت و افزایــش فقــر و نیــاز 
بیشــتر بــه منابــع غذایــی ســؤال هایی را از بــاب 
تأمیــن غــذا بــه روش هــای جدیــد بــا کفیــت بهتــر در 

ــد آورد. ــود خواه ــه وج ــان ب ــن انس ذه
ــا  ــه تنه ــوالت تراریخت ــد محص ــاوری تولی ــاً فّن قطع
راه حــل بــرای رفــع کمبــود غــذا و گرســنگی و 
افزایــش کیفیــت محصــوالت نیســت امــا بــدون 
ــترس  ــای قابل دس ــی از راهکاره ــد یک ــک می توان ش
ــه  ــداف موردتوج ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــب ب و مناس

ــد. باش
ــیاری از  ــوالت در بس ــن محص ــت ای ــه کش ــک ده ی
ــی  ــکل ایمن ــچ مش ــیع هی ــاس وس ــورها در مقی کش
غذایــی گــزارش نشــده اســت و ایــن واقعیتــی اســت 
کــه حتــی منتقــدان ایــن فنــاوری آن را تأییــد می کننــد 

امــا همچنــان نگــران و تــرس کاذب دارنــد.
ــگ  ــود فرهن ــل بهب ــه دلی ــه ب ــد ک ــی برس ــاید زمان ش
الگــوی مصــرف، بهبــود کارایــی و بهــره وری کشــت و کار، 
کاهــش صرفــه اقتصــادی محصــوالت تراریختــه و ظهــور 
ــه اســتفاده  ــازی ب ــر، دیگــر نی ــد بهت فناوری هــای جدی
از محصــوالت تراریختــه نباشــد امــا بایــد پذیرفــت کــه 
امــروزه وجــود ایــن محصــوالت در ســبد غذایــی مــردم 

ــود. ــس می ش ــش ح بیش ازپی
و  مخالفــان  نظــرات  آتــی  مطالــب  در  ان شــاءاهلل 
ــرار  ــی ق ــه موردبررس ــوالت تراریخت ــان محص موافق

خواهــد گرفــت.

ترا ريخته؟!
جواب های هميشه به هم ريخته
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« مهرداد باقری فارغ التحصیل بیوتکنولوژی

و اگر این مقدار هم موجب رنج دیگران است مانعی ندارد.«
   مســلماً بــا تحقیــق و تحقیــق بیشــتر می تــوان شــاخصه های 
ــامی  ــوری اس ــوب جمه ــی مطل ــت خارج ــرای سیاس ــری را ب دیگ
یافــت کــه ایــن مقــال گنجایــش آن را نــدارد ولــی به عنــوان حســن 
ــر  ــی و غی ــل حکومــت طاغوت ــام در مقاب ــار ام ــه ای از رفت ــام نمون خت

ــم : ــی می کنی ــی را بررس طاغوت
به عنــوان کشــوری غیــر طاغوتــی )کشــوری کــه بــه دنبــال تســلط یــا 
تحمیــل تســلط خــود بــر کشــور و مردمــی دیگــر نیســت( می تــوان 
بــه ســراغ ژاپــن و خبرنــگار آن رفــت کــه از امــام می پرســد:«چه نــوع 

روابطــی بــا ژاپــن برقــرار می کنیــد؟«
امــام در جــواب می فرماینــد:» در صــورت رعایــت مهم تریــن اصولــی 
ــه  ــم از هیچ گون ــت نمی دهی ــا را از دس ــت آن ه ــچ قیم ــه هی ــه ب ک
رابطــه ای مضایقــه نداریــم ،مخصوصــاً روابــط اقتصــادی ســالم کــه مــا 
بتوانیــم متقابــًا بــا اســتفاده از صنعــت پیشــرفته ژاپــن کشــور خــود 

را از صنعــت مونتــاژ و وابســته نجــات دهیــم...«
ــه اصولــی کــه هرگــز آن هــا را از دســت  ــا اشــاره ب درواقــع ایشــان ب
نخواهنــد داد ،روحیــه طاغوتــی کشــور مقابــل را )کــه در هــر کشــوری 
ــی درعین حــال  ــروز دارد( ســرکوب کــرده ول ــا حــدودی ظهــور و ب ت
ــچ  ــه از هی ــد ک ــن می کن ــد و تبیی ــان را می گوی ــی پاسخش ــا نرم ب
رابطــه ای مضایقــه نداریــم و آنجــا کــه بــه رابطــه اقتصــادی ســالم و 
صنعــت مونتــاژی اشــاره دارنــد کوشــش می کننــد کــه انتفــاع ملــت 

و کشــور از ایــن رابطــه را نیــز تأمیــن نماینــد.
امــا نمونــه رابطــه بــا کشــور طاغوتــی کــه مظهــر اتــم و اکمــل آن در 
ــدد  ــوان در ســخنرانی های متع ــکا اســت را می ت ــام)ره( آمری ــگاه ام ن
ــه سخنرانی شــان در جمــع مــردم اهــواز جســت وجو  ایشــان من جمل

: د کر
» مــا هیــچ خوفــی از ایــن نداریــم کــه بربخــورد بــه آقــای کارتــر یــا 
ــد کنــد مــا  ــا فــرض کنیــد تهدی ــر بکنــد ی امثــال او و توطئــه زیادت
ــی  ــد . آن کس ــم نمی ترس ــیم،ملت ماه ــد او نمی ترس ــا از تهدی را. م
ــه  ــز را )الن ــن مرک ــرار می داند...ای ــا رادار ق ــن دنی ــه ای ــد ک می ترس
ــا  ــن )محمدرض ــد و آن خائ ــش را بکنن ــا کلک ــی را( ازاینج جاسوس
ــدا  ــن پی ــای ای ــا ج ــرای{ م ــد تا}ب ــا بدهن ــت م ــوی( را هم دس پهل
شــود کــه حاال مــا بنشــینیم یــک صحبتــی بکنیــم }نویســنده:مذاکره 

ــل{...« ــوق ،تعطی ــا اســتیفای حق ــم ت ــا ظال ب
والسام علی من التبع الهدی
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»امــام بــا آن هوشــی کــه داشــتند جملــه »جام زهــر را می نوشــیم« 
را درســت بــکار بردنــد، یعنــی انتخــاب کردیــم کــه بنوشــیم، یعنــی 
بــر ایشــان تحمیــل نشــده کــه بنوشــند« هاشــمی رفســنجانی، پایــگاه 

اطاع رســانی هاشــمی رفســنجانی
چگونگــی  عوامــل  موضــوع  بــه  قبــل،  شــماره  نشــریه ی  در 
ــا  ــم، ام ــاد پیشــگیری آن پرداختی ــگ و بررســی ابع شــکل گیری جن
ــز اهمیــت جنــگ، یــک ســال آخــر جنــگ به خصــوص  نکتــه ی حائ

می باشــد.  598 قطعنامــه 
قطعنامــه 598 از چندیــن جنبــه قابل بررســی اســت. ازلحــاظ 
ــه  ــود ب ــی خ ــت خوش خدمت ــه عاقب ــی ک ــای داخل ــش نفوذی ه نق
ــرایط  ــه و ش ــای قطعنام ــی بنده ــا بررس ــد ت ــان دادن ــب را نش اجان
کشــور و شــرایط جبهه هــا. حتــی بررســی وضعیــت عــراق در اواخــر 
ــد ابعــاد مختلفــی از چرایــی پذیــرش  قطعنامــه  جنــگ هــم می توان
را بــرای مــا روشــن ســازد. بررســی 10 بنــد قطعنامــه و اینکــه چــرا 
اساســادر چندیــن بنــد، جنــگ ایــران و عــراق به عنــوان نــزاع نام بــرده 
می شــود یــا اینکــه چــرا فشــار حقــوق قطعنامــه بــر کشــور مظلــوم 

ــه اســت.  ــاط قابل بررســی قطعنام ــران اســت خــود نق ــی ای یعن
امــا آنچــه بیشــتر تأکیــد ایــن مقالــه اســت، بررســی مســائل تاریــخ 
و قرائــت صحیــح و بی طرفانــه از تاریــخ اســت. از چگونگــی پذیــرش 
قطعنامــه توســط امــام تــا تعبیــر ایشــان از جــام زهــر و سوءاســتفاده 
ــه آن  ــه ب ــدای مقال ــه ای از آن در ابت ــه نمون ــر ک ــام زه ــات ج از ادبی

اشــاره شــد.
رســید.  امنیــت  شــورای  تصویــب  بــه  قطعنامــه  29تیــر66 
ــت  ــه وق ــور خارج ــر ام ــد و وزی ــک روز بع ــت ی ــور وق رئیس جمه
)آقــای والیتــی( دو روز بعــد از تصویــب قطعنامــه، قطعنامــه ی 598 را 
ــران طــی  رد می کننــد. حــدود چنــد روز نیــز جمهــوری اســامی ای
یــک بیانیــه ی رســمی ایــن قطعنامــه را بــه رســمیت نمی شناســد1. 
ــد  ــال بع ــک س ــدود ی ــه ح ــن قطعنام ــه چنی ــود ک ــه می ش ــا چ ام

ــود؟ ــه می ش ــران پذیرفت ــط ای توس
امــام خمینــی در نامــه ای کــه برای مســئولین کشــور در مــورد علل 
پذیــرش قطعنامــه 598 نوشــته، چنیــن آوردنــد:» در مــورد اتخــاذ این 
تصمیــم تلــخ، بــه نکاتــی از نامــه فرمانده ســپاه کــه در تاریــخ 67/4/2 
نگاشــته اســت اشــاره می شــود. فرمانــده مزبــور نوشــته اســت کــه تــا 
پنــج ســال دیگــر مــا هیــچ پیــروزی نداریــم، ممکــن اســت در صــورت 
ــم،  ــت می آوری ــه دس ــال ب ــج س ــول پن ــه در ط ــایلی ک ــتن وس داش
ــیم و  ــته باش ــل را داش ــا مقابله به مث ــی و ی ــات انهدام ــدرت عملی ق
ــاده، 2500  ــپ پی ــا دارای 350 تی ــر م ــال 71 اگ ــان س ــد از پای بع
ــر و  ــی و 300 هلی کوپت ــا جنگ ــوپ و 300 هواپیم ــک و 3000 ت تان
....- کــه از ضرورت هــای جنــگ در آن موقــع اســت- داشــته باشــیم، 
می تــوان گفــت بــه امیــد خــدا عملیــات آفنــدی داشــته باشــیم. وی 
ــت  ــه هف ــپاه ب ــروی س ــد توســعه ی نی ــر اســت بای ــد قابل ذک می گوی
برابــر و ارتــش بــه دو برابــر و نیــم افزایــش پیــدا کنــد. او آورده اســت 
ــق  ــرد و اال موف ــرون ک ــارس بی ــد از خلیج ف ــم بای ــکا را ه ــه آمری البت
ــن قســمت موفقیــت خــود را  ــده، مهم تری ــن فرمان ــود. ای ــم ب نخواهی
تحویــل به موقــع بودجــه و امکانــات دانســته اســت و آورده اســت کــه 
بعیــد بــه نظــر می رســد دولــت و ســتاد فرماندهــی کل قــوا بتواننــد 

ــا ذکــر ایــن مطلــب می گویــد بایــد  ــه تعهــد عمــل کننــد. البتــه ب ب
بازهــم جنگیــد کــه دیگــر شــعاری نیســت«!

ــن  ــزارش محس ــه گ ــور خاص ــوق به ط ــه ف ــی در نام ــام خمین ام
ــاح  ــا به اصط ــزارش ی ــه ی گ ــا قضی ــد، ام ــان می کنن ــی را بی رضای
ــا  ــام چیســت؟ آی ــه ام ــار ارائه شــده توســط فرماندهــان ســپاه ب طوم

ــوده؟ ــد ب ــدر ب ــع آن ق ــا در آن موق ــی م ــت نظام وضعی
ســردار احمــد ســوداگر در مــورد طومــار ارائه شــده بــه امــام 
ــای  ــه آق ــن ب ــت: م ــمی گف ــای هاش ــد :» آق ــل می کن ــن نق این چنی
محســن رضایــی گفتــم کــه لیســت امکانــات موردنیــاز خــود را بــرای 
عملیــات بعــدی تهیــه کنــد کــه منجــر بــه آن نامــه ی معــروف آقــای 

ــی شــده«!2 رضای
طبــق اظهارنظــر آقــای توالیــی، محســن رضایــی معتقــد اســت کــه 
آقــای هاشــمی ایشــان را فریــب داده انــد، زیــرا آقــای هاشــمی گفتــه 
بودنــد کــه پیشــنهاد مذکــور بایــد در شــورای عالــی دفــاع بــه بحــث 
ــام  ــش حضــرت ام ــه پی ــود ک ــرار نب کارشناســی گذاشــته شــود و ق

بــرده شــود.3
ــدی داشــتم کــه  ــدر وضعیــت ب ــا ازلحــاظ نظامــی آن ق ــا م ــا آی ام
ــم؟ 3  ــه دســت آوری ــا پنــج ســال آینــده نتوانیــم هیــچ پیــروزی ب ت
ــتی  ــف و سس ــم ضع ــا توه ــراق ب ــه ، ع ــرش قطعنام ــد از پذی روز بع
ــتعداد 13  ــترده ای را بااس ــت گس ــدداً حرک ــی مج ــای ایران در نیروه
ــهر  ــمال خرمش ــه ش ــگ( در منطق ــاز جن ــتر از آغ ــکر)حتی بیش لش
ــه  ــاره پیروزمندان ــتیم دوب ــا توانس ــرد، ام ــروع ک ــواز ش ــوب اه و جن
ــا  ــتاوردی ب ــن دس ــم، چنی ــت کنی ــراق ، مقاوم ــاوز ع ــل تج در مقاب

ــد!! ــور درنمی آی ــام ج ــه ام ــالی ب ــی ارس ــزارش نظام گ
امــا تمــام دالیــل پذیــرش قطعنامــه توســط امــام، گــزارش نظامــی 
نبــوده اســت، بلکــه آقــای میرحســین موســوی) نخســت وزیر 

ــای  ــه( و آق ــر برنامه وبودج ــی) وزی ــی زنجان ــای روغن ــت(، آق وق
ــت  ــادی وضعی ــزارش اقتص ــی گ ــاد( ط ــر اقتص ــی) وزی ایروان

ــه  ــد ک ــزارش می دهن ــر گ ــر صف ــت را زی ــادی مملک اقتص
امــام در نامــه ی 67/4/25 نیــز ایــن 
ــای  موضــوع را نقــل می کننــد:» آق
نخســت وزیر از قــول وزرای اقتصــاد 
و بودجــه وضــع مالــی نظــام را زیــر 

ــد..« ــام کرده ان ــر اع صف
حــال آیــا وضعیــت اقتصــاد 
ــت؟  ــوده اس ــر ب ــر صف ــور زی کش
ــا توســط  ــه بعده در پژوهشــی ک
ــورت  ــه ص ــازمان برنامه وبودج س
می شــود  مشــخص  می گیــرد، 
کــه ســهم بودجــه دفاعــی از 
در  کشــور  عمومــی  بودجــه 
طــول جنــگ، هیــچ گاه از 15 
ــه و همــواره  ــر نرفت درصــد فرات
بیــن 12 تــا 15 درصــد نوســان 
بودجــه  داشــته و تخصیــص 
15 درصــد نیــز تنهــا در ســال 

ــت.4 ــده اس ــق ش ــهر محق ــح خرمش 1361 و فت
مســعود روغنــی زنجانی)وزیــر برنامه وبودجــه( نیــز علی رغــم 
واقعیــت فــوق، دراین بــاره می گویــد:» تحلیل هــا و گزارش هایــی 
ــام  ــه ام ــوی ب ــای موس ــت آق ــر دول ــی عم ــال های پایان ــه در س ک
داده شــد، مبنــی بــر اینکــه اســتراتژی ادامــه جنــگ بــا منابــع ملــی 

ــد.«5 ــه598 ش ــرش قطعنام ــث پذی ــت باع ــازگار نیس س
امــا از ایــن نیــز بگذریــم کــه جنــاب میرحســین موســوی بعدهــا 
ــر اقتصــاد  ــت نبــوده اســت! وزی ــن نظــر دول ــد کــه ای اعــام می دارن
نیــز بعدهــا طــی مصاحبــه ای اظهــار مــی دارد کــه مــا ازنظــر اقتصادی 

تــوان ادامــه ی دفــاع را داشــتم.6
امــا از دیگــر گزارش هــای مؤثــر دررونــد پذیــرش قطعنامــه 
ــی  ــد خاتم ــید محم ــاب س ــه جن ــورد ک ــم می خ ــه چش ــی ب گزارش
بــه امــام داده انــد. امــام نیــز از آن گــزارش در نامــه 67/4/25 چنیــن 
نقــل می کنند:»مســئوالن سیاســی می گوینــد ازآنجاکــه مــردم 
ــه  ــد شــوق رفتــن ب ــه دســت نمی آی ــد پیــروزی وســیعی ب فهمیده ان

ــم شــده اســت.« ــا ک ــه در آن ه جبه
ــی  ــئولین سیاس ــزارش مس ــورد گ ــن در م ــلیمی نمی ــاس س عب
این گونــه می گویــد:» ماجــرا ازاین قــرار بــود کــه ســید محمــد 
ــتاد  ــت س ــال ریاس ــه درعین ح ــامی ک ــاد اس ــر ارش ــی )وزی خاتم
ــای  ــه آق ــه ای ب ــت( در نام ــده داش ــر عه ــز ب ــگ را نی ــات جن تبلیغ
هاشــمی، بــه نبــود روحیــه ی قــوی در میــان جوانــان بــرای ادامــه ی 

جنــگ اشــاره کرده بــود.«7
محســن رضایــی نیــز بــا اشــاره بــه نامــه آقــای خاتمــی می گویــد:» 

نامــه ی آقــای خاتمــی حکایــت از آن داشــت کــه بســیجی ها و مــردم 
بــه جبهــه نمی رونــد و مــا در جبهــه نیــرو کــم داریــم« 

8.محمدحســن روزی طلــب در مقالــه ای بــا اشــاره بــه ایــن قضیــه 
می نویســد:» محمــد خاتمــی کــه در طــی هشــت ســال دفــاع 
ــود،  ــه ب ــا نرفت ــری جبهه ه ــه 100 کیلومت ــم ب ــار ه ــدس، یک ب مق
در نامه هــای مفصــل از عــدم حضــور رزمنــدگان در جبهه هــا ســخن 

می گفــت!«
به طــور خاصــه آنچــه امــام را راضــی کــرد کــه قطعنامــه را 
بپذیــرد نــه تصمیــم خــود ایشــان، بلکــه گزارش هــای اشــتباه برخــی 
از مســئولین جنــگ و مملکــت بــوده، همان طــور هــم کــه خــود امــام 
در پیامــی بــه مناســبت پذیــرش قطعنامــه چنیــن می گوید:»امــا در 
ــواری  ــخ و ناگ ــیار تل ــئله بس ــاً مس ــه حقیقت ــه ک ــول قطعنام موردقب
ــا  ــن ت ــه م ــت ک ــن اس ــود، ای ــن ب ــرای م ــاً ب ــه و خصوص ــرای هم ب
چنــد روز قبــل معتقــد بــه همــان شــیوه دفــاع و مواضــع اعام شــده 
ــودم و مصلحــت نظــام و کشــور و انقــاب را در اجــرای  در جنــگ ب
ــه نظــر تمامــی کارشناســان سیاســی  ــا توجــه ب ــدم، ... و ب آن می دی
ــوزی و  ــد و دلس ــه تعه ــن ب ــه م ــور، ک ــاالی کش ــطح ب ــی س و نظام
صداقــت آنــان اعتمــاد دارم، بــا قبــول قطعنامــه و آتش بــس موافقــت 
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 مجتهدیــن دروغین و متفکرین اســتعمار زده 
ــس در  ــگ 747 ایرفران ــای بوئین ــراوان هواپیم ــای ف ــود تهدیده باوج
ــا هواپیمــا  ــاد تهــران می نشــیند. دقایقــی می گــذرد ت فــرودگاه مهرآب
ــکان  ــد. پل ــافران برس ــردن مس ــاده ک ــرای پی ــر ب ــل موردنظ ــه مح ب
ــت تمــام یکی یکــی پله هــا  ــرارداده شــود؛ و مــردی باصاب هواپیمــا ق
را پاییــن بیایــد. در کنــار او ژرژان فابیــن در پیــاده شــدن او را همراهی 
ــاره  ــي دوب ــال تبعیدقدم ــد از 14 س ــد. بع ــک می کن ــد و کم می کن
ــات  ــرای نج ــه ب ــت ک ــال ها اس ــذارد. س ــران می گ ــرزمین ای روی س
ــدت  ــتمکار مجاه ــاهان س ــتعمارگران و ش ــت اس ــردم از دس ــن م ای
ــرای  ــده ب ــادی ش ــه نم ــل ب ــکوه تبدی ــه ی پرش ــن صحن ــد. ای می کن
ــی اســت  ــام خمین ــه ام ــا ب ــه ی توجه ه ــران. هم ــاب اســامی ای انق
ــه  ولــی ایــن هواپیمــا مســافران دیگــری دارد. افــراد سرشــناس آن ب
ــه و  ــت فاصل ــه گذش ــرروزی ک ــه ه ــانی ک ــد. کس ــر مي رس 15 نف
انحرافشــان آشــکارتر شــد. تــا آنجایــی کــه بعضــی تــاش بــرای تــرور 
ــوی  ــا جل ــا آمریکایی هــا هم پیمــان شــدند ت ــد و برخــی ب ــام کردن ام
پیــاده شــدن احــکام اســامی را بگیرنــد. ایــن افــراد به ظاهــر همــراه 
امــام خمینــی بودنــد ولــی ازآنچــه گمــان کنــی دورتــر بودنــد. هواپیما 
ــافرانش  ــیاری از مس ــی بس ــد ول ــرود آم ــر ف ــدون دردس ــد ب هرچن
ــت.  ــی از آن سقوط هاس ــرحی یک ــه ش ــن مقال ــد؛ و ای ــقوط کردن س
مــاک حــال فعلــی افــراد اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه مــا را بــه ایــن 
مــی دارد کــه شــرایط پایانــی و اختافــات اصلــی را بیشــتر بیــان کنیم.

در اولیــن شــماره نشــریه بــه دکتــر ابراهیــم یــزدی می پردازیــم که در 
کارنامــه خودسرپرســتی کیهــان وزیــر خارجــه عضــو مجلــس و دبارت 
نهضــت آزادی را دارد. ایشــان چنــدی پیــش در شــهریورماه چشــم از 
دنیــا بســتند؛ و اکنــون بحثــی در حــوزه ی سیاســی و نــه در حوزه های 
فــردی و اجتماعــی را در بســتري تاریخــی ارائــه خواهــم کــرد.

ــی  ــی سیاس ــی زندگ ــرای بررس ب
ابراهیــم یــزدی بــه بیــش از. یــک 
مقالــه یک صفحــه ای نیــاز اســت. 
را  یــزدی  زندگــی  بااین وجــود 
بررســی می کنیــم.  در دوالیــه 
الیــه ی اول یــزدی در نهضــت 
ابراهیــم  دوم  الیــه ی  و  آزادی 
نخســت وزیر  به عنــوان  یــزدی 

ــت. ــت موق دول
ابتــدای  از  آزادی  نهضــت 
)جدایــی  خــود  شــکل گیری 
از جبهــه ملــی بــه خاطــرات 
ــزی  ــورای مرک ــی در ش اختافات
دینــی(  گرایش هــای  و  حــزب 
به عنــوان  را شــبیه  اندیشــه ای 
ســر  در  دینــی  روشــنفکری 
داشــت کــه پایــه ی آن نوعــی 
ــن در  ــی در دی ــاد غیراصول اجته
ــه غربــي  ــه علــوم تجرب انطبــاق ب
مبنــای  بــر  برداشــت هایی  و 
تفکــرات شــخصی از دیــن مبیــن 
ــن  ــه ای ــه البت ــت؛ ک ــام داش اس
در  اســام  صــدر  از  اندیشــه 
تفکــرات اموی هــا وجــود داشــت 
را  احادیــث  و  قــران  اســام  و 
ــخصی  ــع ش ــه مناف ــه ب ــا توج ب

ــه  ــن( ک ــای دروغی ــن در اجتهاده ــازمان منافقی تفســیر می کردند.)س
ــت آزادی را  ــرب نهض ــر غ ــی در براب ــا واماندگ ــزاج ب ــار در امت ــن ب ای
تشــکیل مــی داد. تــا آنجــا کــه امــام خمینــی در نامــه ای در ســال 66 
می نویســد: ایــن نهضــت به اصطــاح آزادی طرفــدار جــدی وابســتگی 
کشــور ایــران بــه امریــکا اســت و دراین بــاره از هیــچ کوششــی 
فروگــذار نیســت.) 3: ج 21 صفحــه 481 ( کــه در جریــان ایــن نامــه 
ــی  ــد خمین ــاج احم ــه ح ــزدی ب ــم ی نهضــت آزادی و شــخص ابراهی
تهمــت زدنــد و در آخــر محکــوم شــدند هرچنــد حــاج احمــد خمینــی 
ــت آزادی  ــرای نهض ــزرگ ب ــی ب ــن بی آبروی ــد و از ای ــت کردن گذش
ــر غــرب زمانــی کــه  جلوگیــری کــرد. امــا اندیشــه ی مرعــوب در براب
در وزارت خارجــه دولــت موقــت عملیاتــي شــد.  ضررهــای بســیاری 
را متحمــل نظــام تازه پــا کــرد. یکــی از آن اقدامــات پــس دادن 
هواپیماهایF-14بــه ایاالت متحــده بــود بــه بهانه هایــي چــون نگــه داری 
ایــن ســاح ها ســبب وابســتگی مــا می شــود یــا مــا توانایــی اســتفاده 
ــت  ــود وضعی ــار بهب ــردم از انتظ ــد م ــا گفتن ــم. بعده از آن را نداری
ــود وســایل نظامــی خــود  ــراي ایــن کار نیــاز ب معیشــت داشــتند و ب
ــد  ــود می نویس ــرات خ ــی در خاط ــن روحان ــای حس ــیم. آق را بفروش
ــتاد.  ــزدی ایس ــازرگان و ی ــرار ب ــل اص ــاب در مقاب ــورای انق ــه ش ک
ــی  ــی آمریکای ــا طرح ــروش جنگنده ه ــد ف ــر می نویس ــی دیگ درجای
بــود. امــا باگذشــت زمــان بــا روشــن شــدن نیــاز حقیقــی ایــران بــه 

ــاش  ــن جنگنده هــا گروهــی ت ای
ــوان  ــاق را به عن ــن اتف ــد ای کردن
اشــتباه از طــرف یــزدی بیــان 
او  خیانــت  مخالــف  و  کننــد 
ــه  ــتباه ب ــت اش ــد گف ــد. بای بودن
دو صــورت اســت یــا ســهوی 
اســت و یــا عمــدی. اگــر اشــتباه 
ــوده بعــد از چپ هــا ســال بایــد  ب
ــد،  ــیمان باش ــاق پش ــن اتف از ای
درحالی کــه ایشــان تــا اواخــر 
عمــر بــر درســتی کارش ایســتاده 
ــی در  ــه بادهباش ــود)در مصاحب ب
ســال 95(. پــس ایــن اشــتباه 
عمــدي اســت؛ و اشــتباه و ضربــه 
آن هــم  نظــام  یــک  بــه  زدن 
عامدانــه مطابــق تعریــف خیانــت 

است. 
بعــد از تســخیر النــه و اســتعفای 
دســت جمعــی دولــت موقــت )از 
ــاط  ــه ارتب ــنادی ک ــه اس ــا ک آنج
ــت آزادی  ــای نهض ــه اعض مخفیان
سیاســیون  و  جاسوســان  بــا 
می کــرد.  آشــکار  را  آمریکایــی 
بــرای  اســتعفا  جــز  چــاره ای 
دولــت موقــت نداشــت( ابعــاد 
جدیــدی از ارتباطــات ابراهیــم 
ــزدی  ــت ی ــی اهمی ــد. از جهت ــخص ش ــا مش ــا آمریکایی ه ــزدی ب ی
بــرای آمریکایی هــا بیشــتر از نخســت وزیر دولــت اول بعــد از انقــاب 
اســت. در اســناد کشف شــده آمــده کــه آمریکایی هــا گفته انــد 
ــا از او پشــتیبانی  ــد م ــزدی را دســتگیر کن ــی ی ــت اهلل خمین ــر ای اگ
کنســولی می کنیــم. )یــزدی شــهروند مــا در ایــران اســت( )جلــد دوم 
ــا امیــر انتظــام  ــه جاسوســی( هم چنیــن ارتبــاط نهضــت ب اســناد الن
جاســوس آمریکایــی از نــکات دیگــری اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــزدي  از ســمت وزارت  تــاش خــود را در  ــاری ی کــرد. بعــد از برکن
ــگ  ــان جن ــه داد. در زم ــی ادام ــگ تحمیل ــه جن ــت آزادی علی نهض
ــدام  ــه ص ــود ک ــده ب ــح ش ــم واض ــل ه ــازمان مل ــر س ــه ب درحالی ک
ــب  ــگ و او را جنگ طل ــل جن ــام را عام ــاز ام ــا ب متجــاوز اســت آن ه
ــا را  ــاره مرحــوم هاشــمی رفســنجانی آن ه ــه دراین ب ــد؛ ک می خواندن
ــکات  ــرد. از ن ــد خطــاب ک ــردن هــم ندارن ــه اســتحقاق م کســانی ک
ــی ایشــان اســت  دیگــر در شــخصیت ابراهیــم یــزدی خودمحــور دان
ــک  ــر ی ــه در ه ــد ک ــود می دان ــاب را از خ ــم انق ــات مه ــه اقدام ک

می توان ضعیف بودن این ادعا را با کمی تحقیق پیدا کرد. 
ــا تمام کارهــای خــوب و بــد کــه در ایــن دنیــای فانــی  ســرانجام او ب
داشــت در ترکیــه از دنیــا رفــت؛ و ایــن پایــان کار هــر انســان اســت؛ 
و خســران حقیقــی آن اســت کــه بــه دنیــا دل بســته شــد و بــه خــود 

ظلمی عظیم کرد. 
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اســام مســئولیت اصلــی مــرد را 
نــان آوری و مســئولیت اصلــی زن 
ــا  ــد؛ ام ــواده می دان ــظ خان را حف
ــلیم  ــل س ــه باعق ــور ک همان ط
ســازگار نیســت که چــون وظیفه 
اصلــی مــرد نــان آوری اســت 
مســئولیت  هیچ گونــه  دیگــر 
در  باشــد؛  نداشــته  اجتماعــی 
مــورد زن هــم همین طــور اســت؛ 
ــان  ــده زن ــی گفته ش ــی وقت یعن
مســئولیت تربیــت فرزنــد و امــور 
ــد  ــر عهده دارن ــه را ب ــی خان داخل
کــه  نیســت  آن  معنــای  بــه 
دوش  از  اجتماعــی  مســئولیت 
آن هــا برداشته شــده؛ بلکــه آن هــا 
ــن مســئولیت  ــا حفــظ ای ــد ب بای
ــد  ــی دارن ــه توانای ــدار ک ــر مق ه
ــی  ــرای مســئولیت های اجتماع ب
ــد.  ــرف کنن ــت ص ــی وق و سیاس
چراکــه زنــان نیمــی از جمعیــت 
تشــکیل می دهنــد  را  جامعــه 
از  نمی توانــد  کشــور  یــک  و 
ــان در عرصه هــای  نیــروی کار زن

مختلــف بی نیــاز باشــد.
کنــد،  جراحــی  می توانــد  زن 
فــان کار علمــی را انجــام دهــد، 
ــان  ــد، ف ــرح را بنویس ــان ط ف
بدهــد،  دانشــگاه  در  را  درس 
همــه ی این هــا به جــای خــود 
ــه  ــد ســهم خان ــا بای ــوظ ام محف
را هــم در نظــر بگیــرد. متأســفانه 
امــروز در دنیــا  تفکــری کــه 
به خصــوص جوامــع غربــی حاکم 
شــده ایــن اســت کــه اگــر زن در 
خــارج خانــه شــغلی نداشــته 
باشــد از زنیتــش کــم می شــود؛ 
فروشــندگی  اگــر  بنابرایــن 
ــوپرمارکت را  ــا س ــازه ی ــک مغ ی
هــم بــه او بدهنــد خوشــحال 
می شــود. درحالی کــه این یــک 
مســئولیت اجتماعــی نیســت. 
ــه  ــان درآوردن ک ــی ن ــن یعن ای
مطلقــاً جــزء وظایــف زن نیســت.

مســئله دیگر نــوع حضــور زن در 
ــر  ــام تکب ــت. در اس ــه اس جامع
حــرام اســت؛ امــا بــرای زن هــا در 

مقابــل مــرد بیگانــه جــزء صفات 
هم چنیــن  اســت.  ممــدوح 
ــردان  ــل م ــد در مقاب ــان بای زن
ــل داشــته  نامحــرم حجــاب کام
ــی  ــت بعض ــن اس ــند. ممک باش
محدودیــت  این هــا  بگوینــد 
ــت.  ــور نیس ــی این ط ــت؛ ول اس
توجــه  آن  می خواهــد  اســام 
ــرای  ــه ب ــه جامع ــی ک و احترام
تمامــاً  می شــود،  قائــل  زن 
ــر و  ــخصیت، تفک ــر ش ــه خاط ب
ــه  ــه ب ــد؛ ن ــای وی باش توانایی ه
ــای  ــا و جاذبه ه ــر زیبایی ه خاط
جنســی او. می خواهــد بــه زن 
ــگاه  ــان ن ــک انس ــم ی ــه چش ب
ــث.  ــک جنــس مؤن ــه ی شــود؛ ن
بــه خاطــر همیــن اســت کــه در 
و  بی بندوبــاری  کــه  جوامعــی 
ــت؛ آن  ــادی اس ــری ع ــاد ام فس
ــه زن  ــه ب ــاری ک ــه و اعتب توج
ــخ  ــود تاری ــص داده می ش تخصی
وی  هنگامی کــه  و  دارد  انقضــا 
زیبایــی و جاذبــه اش را از دســت 
خــارج  توجــه  کانــون  از  داد 
می خوانــد  اســام  می شــود. 
زنــان  بــرای  اتفاقــی  چنیــن 

ــد. نیفت
همــه ی  بــه  اســام  دیــن   
نیازهــای انســان پاســخ منطقــی 
ــه شــرطی کــه  ــح داده ب و صحی
بــرای دریافــت آن بــه ســراغ 
سرچشــمه ها برویــم و چــه زیبــا 
جمهــوری  بنیان گــذار  گفــت 

اســامی امــام خمینــی )ره(:
اســام  و  نمی توانیــم  مــا   
نمی خواهــد کــه زن به عنــوان 
یــک شــئ و عروســک در دســت 
مــا باشــد. اســام می خواهــد 
ــد و  ــظ کن ــخصیت زن را حف ش
از او انســانی جــدی و کارآمــد 
اجــازه  هرگــز  مــا  بســازد. 
نمی دهیــم تــا زنــان فقــط شــئ 
بــرای مــردان و آلــت هــوس 
پنجــم  )جلــد  باشــند.  رانــی 
امــام صفحــه 294( صحیفــه 
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در نوشــتار قبــل بیــان شــد که 
ــات و  ــی درج ــات و زندگان حی
ــده  ــی دارد وزن ــب گوناگون مرات
بــودن بــرای هــر موجــودی 
و  قابلیت هــا  بــه  توجــه  بــا 
ــف  ــود تعری ــات آن موج امکان
می شــود. درواقــع حیــات، یــک 
طیــف پیوســته اســت کــه هــر 
ــی در  ــگاه خاص ــودی جای موج
ایــن طیف دارد. در این نوشــتار 
قصــد داریــم بــه امکانــات و 
ــم  ــان بپردازی ــای انس قابلیت ه
و مــالک حیــات حقیقــی ایــن 
ــم. در  ــی کنی ــود را بررس موج
علــم منطــق وقتــی بــه تعریــف 
ــم کــه:  انســان می رســیم، داری
»ااَلنســان حیــواٌن ناِطــق« ؛ 
یعنــی انســان را یــک نــوِع 
خاصــی از حیــوان می داننــد 
ــه  ــاص ک ــی خ ــن ویژگ ــا ای ب
ــق«  ــه »نط ــت. کلم ــق اس ناط
در لفــظ بــه معنــای ســخن 
گفتنــی اســت کــه بــر معنایــی 
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــت کن دالل
گفتن هــا،  ســخن  از  بعضــی 
گفتــن  ســخن  حقیقتــاً 
نیســتند. مثــاًل در بعضــی از 
طوطی هــا  ماننــد  حیوانــات 
ــخن  ــه س ــم ک ــاً می بینی بعض
مرادشــان  ولــی  میگوینــد 
مفاهیــم  انتقــال  و  رســاندن 
ــاظ نیســت.  ــا آن الف خاصــی ب
ــن  ــخن گفت ــن س ــخصاً ای مش
ــا آن ناطقیتــی کــه در مــورد  ب
ــاوت  ــد، متف ــان ش ــان بی انس
انســان ها  چراکــه  اســت. 
ــد،  ــخن میگوین ــه س هنگامی ک
ــال  ــاص را دنب ــدف خ ــک ه ی
ــی و  ــاندن معان ــد؛ رس می کنن
مفاهیمــی خــاص بــه اشــخاص 
کار  مــورد  در  مثــاًل  دیگــر. 
ــورد  ــم، در م ــت می کنی صحب

غــذا صحبــت می کنیــم یــا 
ــر  ــا دیگ ــان ب ــورد روابطم در م
انســان ها صحبــت می کنیــم. 
ــی  ــورد طوط ــه در م درحالی ک
به وضــوح میدانیــم کــه ســخن 
ــه  گفتــن آن هــا چیــزی جــز ب
صداهایــی  ســپردن  خاطــر 
خــاص و تکــرار آن هــا نیســت؛ 
واقعــاً  حیوانــات  آیــا  امــا 
زندگــی  مســائل  مــورد  در 

یکدیگــر  بــا  خــود  روزمــره 
البتــه  نمی کننــد؟  صحبــت 
مــا  اگــر  می کننــد.  کــه 
صحبــت کــردن را صرفــاً در 
ــاظ و اســتفاده  ــردن الف ــکار ب ب
و  نکنیــم  محــدود  زبــان  از 
ــر  ــه منج ــی ک ــر راه ارتباط ه
ــم  ــال مفاهی ــه انتق ــود ب می ش
و معانــی بیــن دو موجــود از 
و  ناطقیــت  را  یکســان  نــوع 
ســخنگو بــودن بدانیــم، تمامــی 
ناطق انــد.  نیــز  حیوانــات 
از  حیوانــاِت  تمــام  درواقــع 
بــه  را  مفاهیمــی  یک گونــه، 
می کننــد.  منتقــل  یکدیگــر 
رفتارشناســی  علــوم  امــروزه 
شناســی  صــدا  و  حیوانــات 

بررســی  عهــده دار  زیســتی 
ادعــای  موضوع انــد.  ایــن 
دانشــمندان ایــن علــم ایــن 
بــا  حیوانــات  کــه  اســت 
درآوردن  ماننــد  روش هایــی 
ــدن  ــف، نمایان ــای مختل صداه
در  خــاص  حرکت هــای  یــا 
اعضــای بــدن، ارتبــاط از طریق 
خــاص  غده هــای  و  بویایــی 
مختلــف،  بوهــای  مترشــح 

یکدیگــر،  کــردن  لمــس 
و...  ســیگنال ها  از  اســتفاده 
بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار 
می کننــد. جالــب اینجاســت 
کــه مفاهیمــی کــه در ایــن 
ارتباطــات منتقــل می شــوند 
بســیار بــرای ما آشــنا هســتند. 
ماننــد  مفاهیمــی  ازجملــه 
مشــاجره ای،  فعل وانفعــاالت 
همســریابی،  عشــق ورزی، 
اعــالم گرســنگی و نیازهــای 
طبیعــی دیگــر، هشــدار دادن و 

مشــورت کــردن! ]۱[
این هــا دقیقــاً همــان کارهایــی 
ــم  ــان ها ه ــا انس ــه م ــت ک اس
حیوانــات  حتــی  می کنیــم. 
جمعــی،  روابــط  اکثــر  در 

ــی  ــی و حت ــای اجتماع نظام ه
معمــاری  و  مهندســی  در 
بســیار  زندگــی،  مکان هــای 
نشــان  انســان ها  از  موفق تــر 
داده انــد. اغلــِب مــا مثال هایــی 
کــه از وجــود نظم هــای بســیار 
مهندسی شــده  و  پیچیــده 
و  اجتماعــی  روابــط  در 
در  معمــاری  شــاهکارهای 
حکایــت  حیوانــات  دنیــای 
شــده ایم؛  روبــرو  می کننــد، 
ــط بیــن زنبورهــای عســل  رواب
ســرباز  و  ملکــه  )زنبورهــای 
ــا،  ــای آن ه ــر(، کندوه و کارگ
ــای  ــن گروه ه نظــم موجــود بی
و  مورچه هــا  مختلــف 
زیرزمیــن  کــه  شــهرهایی 
مجموعــه ای  و  بناکرده انــد 
بزرگراه هــای  از  اســت 
ــو  ــای تودرت ــی و النه ه ارتباط

امثال ذلــک. و 
کــه  اســت  چگونــه  پــس 
جامعــه ی انســانی را برتــر از 
میدانیــم؟ حیوانــی  جوامــع 
می تــوان  به عبارت دیگــر 
به عنــوان  مــن  اگــر  گفــت 
فعالیت هایــی  انســان  یــک 
بــا  داشــتن  ارتبــاط  ماننــد 
ــرت  ــرده، معاش ــران، کارک دیگ
ــدن،  ــوردن و خوابی ــردن، خ ک
آینده نگــری  و  برنامه ریــزی 
ــردن،  ــی، ازدواج ک ــرای زندگ ب
بچــه دار شــدن و امثالهــم را 
ــه نحــو  انجــام دهــم، آن هــم ب
بــه  )کــه  دقیــق  و  منّظــم 
ــد  ــی فرآین ــد حت ــر می رس نظ
تحصیــل کــردن و دانشــگاه 
خدمــت  در  هــم  رفتنمــان 
همیــن اهــداف اســت!(، شــاید 
ــا  ــت ب ــن حال ــم در بهتری بتوان
از یک گونــه ی  یــک حیــوان 
دیگــر، برابــری کنــم. بــه نظــر 

وجــه  واقعــاً  یــا  می رســد 
ــان  ــرای انس ــی ب ــری خاص برت
و جوامــع انســانی نمی تــوان 
قائــل شــد، یــا اگــر قــرار اســت 
وجــه برتــری و تمایــزی وجــود 
ــد آن را در  ــد، بای ــته باش داش
جــای دیگــری جســتجو کنیم!
عرفــی  مکالمه هــای  در 
ــه  ــه گفت ــنیده ایم ک ــیار ش بس
می شــود تفــاوت انســان بــا 
داشــتن  حیوانــات در عقــل 
ــت  ــل اس ــان عاق ــت. انس اوس
ولــی حیــوان عقــل نــدارد؛ امــا 
ــد پرســید عقــل چیســت؟! بای
شــد  مالحظــه  چنانکــه 
زیــادی  بســیار  مشــابهت 
انســان و  بیــن فعالیت هــای 
حیوانــات وجــود دارد. پــس 
ــه کمــک  عقــل انســان کجــا ب
قــرار  و  شــتافت  خواهــد  او 
اســت چه گــره ای از مشــکالت 

او بــاز کنــد؟
اینجاســت کــه برمی گردیــم 
و  پرســش  مســئله ی  بــه 
ــان  ــدن انس ــم ش ِ ــت عال قابلی
ــی  ــن او. گوی و ســؤاالت بنیادی
آنچــه می توانــد انســان را از 

رهایــی  حیوانــی  حیــات 
ــر  ــد و او را از دیگ بخش
حیوانــات متمایــز کنــد، 

حرکت انســان از 

بــه  بنیادیــن  ندانســته های 
ــت و  ــتن آن هاس ــمت دانس س
ایــن حرکــت نیازمنــد یــک 
پتانســیل و قابلیــت خاصــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــان عقل اســت. هم
ــخ  ــتجوی پاس ــی و جس بررس
ــان  ــون جه ــؤاالت پیرام ــه س ب
هســتی و آغــاز و انجــام آن، 
نســبت موجــودات بــا یکدیگــر 
)کــه در ایــن نوشــتار بــه یکــی 
از مصادیــق ایــن امــر پرداختــه 
شــد(، پرســش از خدا، پرســش 
از جهان هــای ورای مــاّده و... 
امــری  ایــن  و  می پــردازد؛ 

ــورد  ــه در م ــت ک اس
حیوانــات  دیگــر 
 . ســت بی معنا

چراکــه چنیــن قابلیتــی را ذاتــاً 
ندارنــد و اینجاســت کــه مالک 
حیوانــات  از  انســان  تمایــز 
می کنــد.  رخ نمایــی  بهتــر 
معنــای  بــه  به عبارت دیگــر 
ــت انســان  ــری از ناطقی دقیق ت
رســیدیم. گویــی حیوانــی را 
بایــد ناطــق بدانیــم کــه در 
مــورد مســائل بنیادین هســتی 
در  و  می کنــد  پرسشــگری 
حــد تــوان خودپاســخی بــرای 
ــن  ــؤاالت دارد؛ و چنی ــن س ای
کــه  اســت  بودنــی  ناطــق 
ــان  ــه ارمغ ــات انســانی را ب حی
ــِی  ــات حیوان ــی آورد و از حی م
ــه  ــرد. ب ــه می گی ــض فاصل مح
ــش های  ــه پرس ــزان ک ــر می ه
پاســخ های  و  مطرح شــده 
و  عمیق تــر  ارائه شــده 

حیــات  می شــود،  دقیق تــر 
جلــوه  بیشــتر  انســانی 
ــان در  ــگاه انس ــد و جای می کن
طیــف حیــات ارتقــاء می یابــد؛ 
و ایــن آغــاز تفکــر و انســانیت 
بــه معنــای حقیقــی کلمــه 
اســت. همــان گوهــری کــه 
می شــود،  واجــدش  هرکــه 
زنده تــر  به ســوی  هرلحظــه 
و  می کنــد  حرکــت  شــدن 
ــی  ــچ پایان ــیر هی ــن مس در ای
بــا هــر حجابــی  نمی یابــد؛ 
ــی درد،  ــت م ــه از رخ حقیق ک
هــم لــذت فهمیــدن ارزانــی او 
ــای  ــم باحجاب ه ــود و ه می ش
و  می شــود  روبــرو  بعــدی 
تلخــی ندانســتن و اشــتیاق 
حجاب هــای  کشــف  بــرای 
می شــود. نصیبــش  بعــدی 

منابع:
رشــد؛  دانشــنامه ی   ]۱[
اجتماعــی،  علــوم 
ت  طــا تبا ر ا

. ت نــا ا حیو

سرآغاز زنـده تر شـدن
را  چیــز  »هــر  گفــت:  و 
ــل  ــت و زکات عق ــی اس زکات
ــل.« ــت طوی ــی« اس »اندوه
تذکــره  نیشــابوری،  عطــار 

االولیــا

تمامــی حیوانــات اگرچــه زبــان نظام منــد انســانی ندارنــد، 
ــا یکدیگــر  ــه معنــای ســخن نگفتــن آن هــا ب ولــی ایــن ب
ــان ها دارای  ــد انس ــا مانن ــی آن ه ــه تمام ــت. چراک نیس
روابــط اجتماعــی ماننــد مشــاجره کــردن، محبــت کــردن، 
ــا هســتند ــد این ه ــردن و مانن ــردن، مشــورت ک ازدواج ک

همــه مــا معتقدیــم یــک تفــاوت اساســی بیــن حیوانــات 
و انســان ها بایــد وجــود داشــته باشــد و آن تفــاوت 
ــزی  ــه تمای ــل آن وج ــم. عق ــودن میدانی ــل ب را در عاق
ــن  ــائل بنیادی ــورد مس ــگری در م ــا پرسش ــه ب ــت ک اس
ــذران  ــرای گ ــاز ب ــاره ی مســائل موردنی ــه درب هســتی ون
مرفه تــر زندگــی، انســان را از حیــات حیوانــی بــه ســمت 

حقیقــی اش حرکــت می دهــد.
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ت رشــد کــرد.
ت و جمعیــ

ش یافــ
کــم کاهــ

ت عمومــی و بــا
گ و خواســ

در اثــر ایــن فرهنــ
ت و کشــاورزی متحــول  

ت، صنعــ
ش جمعیــ

افزایــ
ف رشــد کــرد، چراکــه 

شــد و به طــور مضاعــ
رشــد اقتصــادی، بــه یگانــه خواســته انســان عصــر 
تبدیل شــده بــود. در همیــن زمــان بــا اختــراع 
ماشــین بخــار توســط جیمــز وات در ســال 1769 
ت متحــول شــد و تولیــد چنــد 

میــادی، صنعــ
ت. چراکــه بــا افــراد و هزینــه کمتــر، 

برابــر گشــ
محصــول بیشــتری تولیــد می شــد. درواقــع 
ش برنــده انقــاب 

ک و پیــ
ماشــین بخــار محــر

صنعتــی شــد. به طوری کــه بســیاری شــروع 
دنیــای مــدرن را اختــراع ماشــین بخــار می داننــد.
در همیــن زمــان رشــد روزافــزون محصــوالت 
ب بحــراِن اقتصــادی 

صنعتــی و کشــاورزی موجــ
شــد. چراکــه تولیــد محصــوالت، بســیار بیشــتر 
از مصــرف و تقاضــای مــردم شــده بــود. در ایــن 

هنــگام ســرمایه داران بــه دو راه حــل روی آوردنــد:
اول: ایجــاد کــردن تمایــل افراطــی بــه مصــرف در 
مــردم بــا اســتفاده از پدیده هایــی مثــل مــد و ...

دوم: روی آوردن بــه ســرزمین های جدیــد، بــرای 
ت و مهم تــر 

تأمیــن مــواد اولیــه الزم بــرای صنعــ
از آن ایجــاد بــازاری بــرای مصــرِف محصــوالِت 
تولیدشــده. از همیــن زمــان بــود کــه اســتعمار 

ت.
رونــق فــراوان گرفــ
اروپا و استعمارگری

همان طــور کــه گفتیــم اروپاییــان بــرای تأمیــن 

ت و ایجــاد بــازاری بــرای مصرِف 
مــواد اولیــه صنعــ

ت، ب
محصــوالِت تولیدشــده توســط همــان صنعــ

جدیــد روی آوردنــد. ایــن  
ســرزمین های 

ه 
ت خارجــی اروپــا 

ش، مبنــای اصلــی سیاســ
نگــر

س بــود. روی آوردن 
س از رنســان

در ســال های پــ
بــه ســرزمین هایی کــه تــا قبــل از آن فرهنگــی 
گ اروپایــی داشــتند. بــه همیــن 

متفــاوت از فرهنــ
دلیــل چنــدان مصرف کننــده اقــام تولیدشــده در 
س ایجــاد تغییــری فرهنگــی 

غــرب هــم نبودنــد، پــ
در ایــن ســرزمین ها نیــز الزم بــود؛ بنابرایــن 
ک 

ت کــه ایــن اســتعمار ذاتــاً یــ
می تــوان گفــ

اســتعمار فرهنگــی نیــز بــود.
اســتعمار کننــدگان کشــورهایی ماننــد اســپانیا، 
پرتغــال، فرانســه، انگلســتان و هلنــد بودنــد کــه 
بــرای تســخیر ســرزمین های آســیا، آفریقــا و 
آمریــکای التیــن بــا یکدیگــر می جنگیدنــد. 
به عنوان مثــال انگلســتان پیشــتاز ایــن عرصــه 
ت. ازجملــه 

بــود و بیشــترین مســتعمرات را داشــ
مســتعمرات انگلســتان می تــوان جزایــر جنــوب 
س آرام، اســترالیا، خــاور دور )چیــن و هند(، 

اقیانــو
س از اســتقال 

ســواحل آفریقــا، ایرلنــد و کانــادا )پ
آمریــکا( را نــام بــرد. یکــی از کشــورهایی کــه مورد 
ت اندازی بســیاری از ایــن اســتعمار کننــدگان 

دســ
ت، 

مثــل روســیه، انگلســتان و فرانســه قــرار گرفــ
ایــران بــود.

اندیشه و مبانی نظری غرب مدرن
بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه در تجــارت، اقتصــاد، 
گ ذکــر کردیــم 

ت، دیــن و فرهنــ
علــم و صنعــ

می تــوان یگانــه اندیشــه و محــور همــه تحــوالت 
ک بــاور خاصه کرد: 

انســاِن جدیــِد اروپایــی را در ی
ت و 

ک حقیقــ
اومانیســم؛ اومانیســم یعنــی تنهــا یــ

ت 
ت )دقــ

ش وجــود دارد و آن بشــر اســ
ک ارز

یــ
شــود کــه بشــر و نــه انســان(. به عبارت دیگــر بشــر 
ش و هم وغــم 

ت. تمــام تــا
ف هســتی اســ

ســق

ت 
انســاِن جدیــِد اروپایــی، اعتــاِی ایــن بشــر اســ

ش دیگــری را قربانــی  
و در پــای ایــن بشــر هــر ارز

ت 
می کنــد. البتــه ایــن بشــر هــم بشــر اروپایی اســ

و نــه هــر بشــری، چراکــه همان طــور کــه گفتیــم 
ت تر 

ســیاهان را انســان هایی پســ
اروپاییــان، 

می دانســتند و آن هــا را بــه بردگــی می گرفتنــد. 
ِت همیــن انســان اروپایــی بــه 

اروپــا بــرای پیشــرف
اســتعمار روی آورد و بســیاری از انســان ها را بــه 
گ هــای دیگــر 

بردگــی کشــید و بســیاری از فرهن
ِت خــود 

را هــم بــرای ایجــاد بــازاِر مصــرِف صنعــ
ت بشــر در همــه امــور 

از بیــن بــرد. البتــه محوریــ
ب رشــد چشــم گیر علــوم 

مــادی و معنــوی، موجــ
ت شــد کــه نتیجــه آن بــاال آمــدن 

تجربــی و صنعــ
ش لــذات مــادی 

ک و افزایــ
ک، پوشــا

ســطح خــورا
ت پیــدا کــرد 

س چــون ایــن بشــر اصالــ
بــود. پــ

ش انســان اروپایــی جدیــد شــد، بــرای 
و تنهــا ارز

ت دیگــر نیــازی بــه دیــن 
اداره جامعــه و حکومــ

ب 
س به طــور طبیعــی، مذهــ

ب نبــود. پــ
و مذهــ

بــه  امــری شــخصی و وجدانــی تبدیــل شــد. 
ب رشــد چشــم گیر بشــر 

همــه ایــن مــوارد موجــ
اروپایــی در امــور مــادی و قــدرت بی بدیــل او در 

قــرن 19 میــادی شــد.
ایران و دنیای مدرن

س از عصــر طایــی صفویــه 
ایرانیــان نیــز پــ

به مــرور اعتــای فکــری، فرهنگــی و تمدنــی خــود 
ت قاجاریــه 

ت دادنــد و در دوران حکومــ
را از دســ

و در حوالــی قــرن 19 میــادی بــه مرحلــه ای 
رســیدند کــه نه فقــط ازلحــاظ تکنولــوژی و ابــزار 

گ 
کــه حتــی از منظــر فرهنــ

گ ها بــا دوران اعتــای فرهنگــی 
و تفکــر، فرســن

و تمدنــی عصــر صفویــه و تمــدن اســامی فاصلــه 
گ هــای 

ب بــا شــروع جن
داشــتند. بــه همیــن ســب

ایــران و روســیه، وقتــی بــار دیگــر بــا غربیــان 
مواجــه شــدند، حیــرت کردنــد و حیــرت نامه هــا  
 

ت 
نوشــتند و به واســطه ایــن از خودباختگــی تحــ

ســیطره غــرب قــرار گرفتنــد. ایــن حیــرت و 
ت و در دوران پهلــوی 

خودباختگــی ادامــه یافــ
بــه اوج خــود رســید. ایرانیانــی کــه دوران هــای 
ت تاریــخ 

اوج تاریــخ و تمدن هایــی بــه عظمــ
را چشــیده بودنــد، در زمانــه ای علیــه ایــن 
خودباختگــی قیــام کــرده و در مســیر اســتقال و 
آزادی، انقابــی اســامی شــکل دادنــد کــه امــروز 
ت خــود بــرای رهایــی از ایــن وابســتگی 

بــه حرکــ
و خودباختگــی می کوشــد...

منابعی برای مطالعه بیشتر
گ و 

ت تفکــر، فرهنــ
مجموعــه روایــ

 .1
معــارف.

تمــدن از آغــاز تاکنــون، نشــر 
بصیــرت تاریخــی، دکتــر موســی نجفــی، 

 .2
نشــر آرمــا.

مبانــی نظــری غــرب مــدرن، شــهریار 
 .3

معــارف.
س، نشــر 

زرشــنا
س، ترجمــه 

تاریــخ تمــدن، هنــری لــوکا
 .4

ســخن.
گ، نشــر 

عبدالحســین آذرنــ

ت دوم
ب مدرن: قسم

ی غر
تاريخچه تحليل

ت قبــل باهــدف تحلیــل چگونگــی 
در قســم

پدیــد آمــدن و قــوام یافتــن تمــدن امــروزی 
ت 

س، پیشــرف
غــرب مــدرن، بــه رنســان

ف 
ت علــوم تجربــی و ضعیــ

تجــارت، پیشــرف
ت هــای دینــی در 

شــدن کلیســا و نهض
تاریــخ 5 قــرن گذشــته پرداختیــم. در ایــن 
ت بــه نتایــج آن اتفاقــات ازجملــه 

قســم
انقــاب صنعتــی و اســتعمار پرداختــه و 
نهایتــاً اندیشــه اساســی غــرب مــدرن و 
ت خودمــان بــا ایــن اندیشــه و تمــدن 

نســب
را شــرح می دهیــم.

انقاب صنعتی
ت قبلــی گفتیــم، در 

همان طــور کــه در قســم
قــرن 17 و 18 میــادی تجــارت و بازرگانــی 
ت ایــن رشــد 

ت. علــ
رشــد چشــمگیری یافــ

ف قــاره 
چشــمگیر، رشــد دریانــوردی و کشــ

ش بــرده از طرفــی و از طــرف 
آمریــکا و فــرو

ِت 
دیگــر تأثیــِر تعالیــِم جدیــِد مســیحی

ش کالِونــی بــود. 
پروتســتان و مخصوصــاً گرایــ

چراکــه پروتستانیســم و مخصوصاً کالِونیســم، 
ثروت انــدوزی را نه تنهــا نهــی نمی کــرد 
ب 

بلکــه تشــویق هــم می نمــود. بــه ســب
ایــن اتفاقــات، تمایــل بــرای کار بیشــتر بــرای 
ت 

رســیدن بــه رفــاه بیشــتر و دوری از ریاضــ
گ عمومــی  

ک فرهنــ
وزندگــی ســاده، بــه یــ

ت علــوم  
تبدیــل شــد. همچنیــن بــا پیشــرف

گ ومیــر در ســنین 
تجربــی و پزشــکی، مر

اره 49
شگاه-هفته سوم مهرماه-ش

صبح دان
دوهفته نامه 

13

اره 49
شگاه-هفته دوم مهرماه-ش

صبح دان
دوهفته نامه 

14
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بســیاری از مورخیــن شــروع 
دنیــای مــدرن را اختــراع 
ماشــین بخــار می داننــد.

می تــوان یگانــه اندیشــه و 
محــور همــه تحــوالت انســان 
ک 

جدیــد اروپایــی را در یــ
بــاور خاصــه کــرد اومانیســم. 
ک 

اومانیســم یعنــی تنهــا یــ
ش وجــود 

ک ارز
ت و یــ

حقیقــ
ت.

دارد و آن انســان اســ
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»کارشناس« يا »کارشناسی«
لیسانس؛ واژه ای آشنا در ادبیات امروز ما که تعبیر به »کارشناسی« 

می شود. اصل این واژه در زبان التین به معنای جواز )مجوز( و 
در جوامع پیشرفته، اصطاحاً به معنای جواز کار و امرارمعاش در 

یک رشته ی علمی است. به این معنا که افراد در یک دوره ی تحصیلی 
شرکت کرده و اصول اولیه تئوری و عملی در رشته موردعاقه ی خود 

را می آموزند. سپس با کسب مجوز در آن رشته، یعنی لیسانس، در 
حوزه مربوطه مشغول به کارشده و پس از چندین سال کار در آن 

رشته و تا حد مطلوبی»کارشناس« شدن، اگرعاقمند به مطالعه بیشتر 
و پیشبرد مرزهای علم یا انجام تحقیقات درزمینه پیشرفت فّناوری های 

مربوطه باشند، تصمیم به ادامه تحصیل می گیرند. لذا عموماً افرادی 
وارد تحصیات تکمیلی می شوند که باکار در آن حوزه، نیازهای علمی 

را شناخته اند و با عاقه مندی شروع به تحصیل و پژوهش می کنند. 
این عامل به عاوه ارتباط دانشگاه ها با صنعت و حمایت ویژه از نخبگان 
علمی، منجر به پژوهش های مفید و کاربردی شده و درنتیجه پیشرفت 

علم و تکنولوژی را رقم می زند.
ایــن ماجــرا در کشــور مــا کامــًا متفــاوت اســت. دانشــجویان لیســانس، 
ــد از  ــند، بع ــه باش ــای الزم را آموخت ــه مهارت ه ــه هم ــرض اینک ــا ف ب
اتمــام دوره تحصیلــی بیشــتر از اینکــه بــه بــازار کار ســوق داده شــوند، 
بــه ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر تشــویق می شــوند. اگــر ناآگاهــی 
دانشــجو از نیازهــای جامعــه را )کــه تــا حــدودی بــا فعالیــت و شــرکت 
در  شــود(،  تعدیــل  می توانــد  دانشــگاه ها  جانبــی  برنامه هــای  در 
ــئولین  ــادی مس ــت، بی اعتم ــگاه و صنع ــدود دانش ــاط مح ــار ارتب کن
ــش و  ــر پژوه ــه ام ــب ب ــه مناس ــص بودج ــدم تخصی ــگاه، ع ــه دانش ب
عاقــه وافــر اســاتید محتــرم بــه تولیــد مقــاالت بــدون در نظــر گرفتــن 
کارایــی بومــی در نظــر بگیریــم، نتیجــه چیــزی اســت کــه امــروز بــا 
ــرا  ــانس و دکت ــان فوق لیس ــاد فارغ التحصی ــم زی ــم؛ حج آن مواجهی

ــوژی کشــورهای دیگــر  ــم و تکنول ــه رشــد عل ــاً ب ــی کــه غالب و مقاالت
ــود  ــه خ ــور را متوج ــس قص ــان هیچ ک ــن می ــد! در ای ــک می کن کم
ــای  ــداد طرح ه ــمارش تع ــار و ش ــه آم ــا ارائ ــئولین ب ــد. مس نمی دان
ــر  ــدون اینکــه حرفــی از نتیجــه ایــن طرح هــا بزننــد، از زی ــی، ب اجرائ
ــا حمایــت نخبــگان، رونــق تولیــد و  ــار مســئولیت خــود در رابطــه ب ب
ــانه  ــگاه، ش ــمت دانش ــه س ــت ب ــه دادن صنع ــی و توج ــتغال داخل اش
خالــی می کننــد. صاحبــان ســرمایه، به تبــع بســیاری مســئولین 
ــد و  ــح می دهن ــی ترجی ــع مل ــه مناف ــت شــخصی را ب کشــوری، منفع
دانشــجویان مســتعد نیــز بــا برشــمردن تقصیــرات دولــت )و بــا نادیــده 
ــه  ــراوان، ب ــکات ف ــود مش ــه باوج ــگری ک ــجویان تاش ــن دانش گرفت
حــوزه عملــی رشــته خــود واردشــده و بــه موفقیت هــای چشــمگیری 
دســت یافته اند(، تنهــا راه حــل را خــروج از کشــور و اســتفاده از 
ــه اینجاســت: چنانچــه هــر کــس  ــا نکت ــد؛ ام ــاده می دانن ــات آم امکان
ــوان دارد درراه  ــه در ت ــرد و هرچ ــئولیت را بپذی ــود مس ــگاه خ در جای
تبدیــل علــم بــه تکنولوژی هــای موردنیــاز جامعــه تــاش کنــد، حتــی 
باوجــود همیــن حلقه هــای مفقــوده در نظــام آموزشــی نیــز می توانــد 
ــروز،  ــجوی ام ــد. دانش ــل کن ــه عم ــال جامع ــود در قب ــه خ ــه وظیف ب
ــی را  ــروز، عافیت طلب ــر او ام ــت. اگ ــر فرداس ــگر و مدی ــتاد، پژوهش اس
ــش در  ــروزه بیش ازپی ــه ام ــی ک ــای مختلف ــته و از راه ه ــار گذاش کن
دســترس هســتند، بــه دنبــال نیازهــا و یافتــن وظیفــه و نقــش خــود 
بــرود، بــا آگاهــی از وضعیــت کشــور و جهــان، تفکــرات نادرســت را در 
ــه پیگیــری منافــع ملــی در  خــود و دیگــران اصــاح کنــد، خــود را ب
ــه فرهنــگ متــداول دانشــگاهی،  فعالیت هــا، به جــای تســلیم شــدن ب
عــادت دهــد و البتــه از برخــی حواشــی و مســائلی کــم اهمیــت چشــم 
بپوشــد، می تــوان بــه آینــده ای درخشــان  و پیشــرفته تر از امــروز 

امیــدوار باشــد.
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