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سرمقاله )محمدامین برهانی(
مــاه مشــتاقان حضــرت حــق فرارســیده و رحمــت الیــزال 
الهــی، راه انسان ســازی را همــوار ســاخته اســت. فرارســیدن 
مــاه رمضــان را بــه همــه مســلمانان تبریــک عــرض می کنم.
فلســطین مســئله اول دنیای اســالم اســت، این کالم هر روز 
کــه می گــذرد بیشــتر نمایــان می شــود. شــهادت بیــش از 50 
نفر از فلســطینی ها را در روز نکبت صهیونیســتی را تســلیت 
می گوییــم. بــه امیــد روزی که همه فلســطینی ها به ســرزمین 

مــادری خویش بیــت المقــدس، بازگردند.
»ماجرای اعتراضات به جشن چهل سالگی«

کمتــر کســی در دانشــگاه هســت کــه از ایــن اتفــاق با خبر 
نشــده باشــد؛ اگــر هــم اطــالع نــدارد، در ایــن شــماره ، مقالــه 
ای تفصیلــی بــه این موضــوع پرداخته اســت. ریخــت و پاش 
و اســراف در بیــت المــال در ایــن جشــن بســیار مشــهود بــود. 
خبرهــای غیــر رســمی از 500 میلیــون تا یک میلیــارد را برای 
جشــن تخمین زده انــد. از جانب نشــریه صبح بــرای پیگیری 
قولــی کــه دکتــر معصومــی، معاونــت مالــی دانشــگاه بــه مــا 
داده بــود، بــرای گرفتــن لیســت هزینــه هــای ایــن جشــن، بــه 
ایشــان مراجعــه کردیم؛ ولیکن دســت خالی برگشــتیم. چرا 
کــه گفتنــد هنــوز فاکتورهــا به دستشــان نرســیده اســت! و  از 
قیمــت دقیق آن هنوز آگاه نیســت. از ما خواســتند چند هفته 
دیگــر  دوبــاره مراجعــه کنیــم. پخش لیســت هزینه هــا دیگر 
در نشــریه صبــح امــکان پذیــر نیســت. اما مســئولین دانشــگاه 
بــرای از بیــن بــردن ایــن شــایعات شــفاف ســازی کننــد و مــا 

نیــز پیگیر ایــن موضــوع خواهیــم بود.
امــا توجیهــی کــه از زبــان بســیاری از مســئولین دانشــگاه، 
برخــی فعالیــن تشــکل هــا مطــرح مــی  شــد ایــن بــود کــه 
جشــن برای ارتقا جایگاه دانشــگاه و کســب اعتبار دانشــگاه  

اســت. بایــد در پاســخ گفــت دانشــگاهی کــه قــرار اســت 
اعتبــار خــود را از جشــن هــای ایــن چنینــی کســب کنــد؛ 
بودنــش مضــر اســت. ایــن آســیبی اســت کــه گریبــان گیــر 
انقــالب اســالمی ما نیز شــده اســت. رشــد تفکر اشــرافی هم 
از همیــن توجیــه شــروع شــد. دانشــگاه بایــد از رشــد علمی، 
اثرگــذاری اجتماعــی و حــل مســائل فراوان صنعــت جایگاه 
کســب کنــد نــه ایــن چنیــن چهــره ســازی هــای دروغیــن 
و بــزک کــردن هــای مســرفانه آن هــم از پــول بیــت المــال. 
رئیــس دانشــگاه از جیــب خــود ده میلیــارد هــم خــرج کنــد 
مانعــی نیســت بــه خــودش مربــوط اســت ولیکــن ایــن پــول 
از بیــت المــال صــرف شــده، بیــت المــال کــه بایــد در قامــت 
نامــوس مســئولین باشــد ایــن چنیــن بــه آن تجــاوز می شــود.

»پیگیری های صبح در چند شماره اخیر«
در ایــن ســه شــماره تحریریــه نشــریه صبــح تــالش کــرد 
پیگیــر مطالباتــی باشــد کــه بــه  شــفافیت و عدالــت خواهــی 
در مســائل درون دانشــگاه مربــوط اســت. مســائلی کــه از آن 
فســاد و ناکارامــدی برمــی خیــزد، انتخــاب افــراد ناشایســته 
بــرای مســئولیت ها، عدم شــفافیت مالی دانشــگاه بخصوص 
در امــوری کــه تراکنــش مالــی باالیــی دارد و بــی توجهی به 
طــرح تحــول از جملــه آنهــا بودنــد. امــا در واکنــش بــه ایــن 
ــات پاســخ مناســبی و واکنــش اصالحــی آشــکاری  مطالب

ندیدیم. 
 در پایــاِن آخریــن ســرمقاله،  بایــد از همه کســانی کــه ما را 
در ایــن امر یاری کردند، نویســندگان، طراحان، ویراســتاران ، 
جنــاب آقــای فوالدگــر) مســئول نشــریات دانشــگاه( کــه ما 
را بســیار تشــویق کردند و دکترســلمانی که بســیار از ایشــان 
ــز  ــن موج ــان در ای ــه ذکرنامش ــراد ک ــایر اف ــم و س آموختی
نمی گنجد، تشــکر می کنیم و توفیقات الهی را خواســتاریم.

نشریه دانشجویی
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ــانه ای  ــای رس ــر در فض ــد روز اخی ــه چن ــی ک ــیرین ترین خبرهای ــی از ش یک
منتشــر شــد، خبــر پیــروزی  نســبی حــزب ا... در انتخابــات پارلمانــی لبنــان بــود.

ــه اش  ــاد تبلیغــات منفــی و مســمومی کــه علی حــزب ا... باوجــود حجــم زی
توســط افــراد مختلــف و در قالب هــای متنــوع  وجــود داشــت توانســت 
۶۷کرســی از ۱۲8 کرســی پارلمــان را بــه دســت آورد. ایــن پیــروزی ازنظــر و 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــددی موردبررس ــراد متع ــای اف دیدگاه ه
ــه چرایــی وقــوع ایــن  البتــه تحلیــل گــران تحلیل هــای متفاوتــی را نســبت ب
رویــداد ارائــه کردنــد؛ به طــور مثــال بعضــی از تحلیــل گــران احتمــال ایــن را 
می دادنــد کــه چــون حــزب ا... در خــط مقــدم درگیری هــای منطقــه حضــور 
فعــال داشــته اســت، باعــث شــده از محبوبیت حــزب ا... در میــان مــردم لبنان کم 
شــود و پیش بینــی آن هــا ایــن بــود کــه ایــن حــزب در انتخابــات پارلمانــی بــا 
بحــران مقبولیــت روبــه رو خواهــد شــد امــا پــس از انتخابــات و بررســی نتایــج 
آن دیدیــم کــه ایــن تحلیــل به کلــی نادرســت بــود. تحــوالت ایــن حــزب در 
دهــه ۹0 میــالدی، بــه حــدی بــود کــه شــگفتی تحلیــل گــران و ناظــران امــور 
خاورمیانــه را در پــی داشــت. به طــور مثــال نیکــوالس بالنــد نــورد، خبرنــگار 
مقیــم لبنــان در مــورد جایــگاه حــزب ا... در میــان اقشــار مختلــف مــردم لبنــان 
ــیعه  ــک حــزب ش ــوان ی ــان به عن ــر اینکــه حــزب ا... لبن ــد: "عــالوه ب می گوی
توانســته نســبت بــه ســایر احــزاب سیاســی در جامعــه طایفــه ای لبنــان، احتــرام و 
همدلــی قابل توجه و برجســتگی خاصی را کســب کند،  توانســته در چارچوب 
نظــام سیاســی لبنــان، چهــره ی مهربــان و منعطفــی نســبت بــه طوایف غیر شــیعه 
بــه نمایــش گــذارد و احتــرام زیــادی از ســوی ســایر گروه هــای اجتماعــی بــرای 
خــود کســب کنــد؛ ایــن میــزان محبوبیــت حاکــی اســت کــه حــزب ا... روندی 

ــه اســت." درســت و موفــق آمیــزی را در پیش گرفت
حــزب ا... جــای خــود را در میــان قلــوب مــردم لبنــان بازکــرده اســت و ایــن 

محبوبیــت و مقبولیــت در بیــن مــردم بــه خاطــر صــدق گفتــار و عمــل حــزب 
ا... اســت امــا بــه نظــر بنــده جــدای از مقبولیــت و محبوبیــت ایــن حــزب کــه بــه 
خاســتگاه آن در اذهــان مــردم به طــور مختصــر اشــاره کردم، شــاید مهم ترین 
دلیــل پیــروزی نســبی حــزب ا... ایــن بــود کــه اکثــر رأی دهنــدگان لبنانی 
بــه خبــث طینــت رژیــم صهیونیســتی  و عربســتان ســعودی و اصالــت 
داشــتن دشــمنی آن هــا بــا مــردم و ملت لبنــان بــاور قلبــی پیداکرده اند. 
ــم  ــه دیدی ــور ک ــه همان ط ــای او در منطق ــراییل و هم پیمان ه اس
تمــام تــالش خــود را کردنــد تــا مــردم را بــه ایــن نتیجــه برســانند که 
پیــروزی حــزب ا... نقطــه ی شــروع مشــکالت عدیــده ای خواهــد 
بــود کــه زندگــی را بــرای آن هــا جهنــم خواهــد کــرد ؛ مثــالً چنــد 
روز قبــل از انتخابــات بمب افکن هــای خــود را در آســمان ضاحیــه 
بــه پــرواز درآوردنــد تــا پــروژه ی ســایه ی جنــگ را اذهــان عمومــی 
تقویــت کنــد و هم فکــران او در فضــای رقابتــی نیــز بــه ایــن هــراس 
افکنــی هــا دامــن زدنــد تــا ایــن فرضیــه را بــه اثبــات برســانند ولــی در 
عمــل دیدیــم کــه بــاور قلبــی ای کــه ایجادشــده اســت تــا حــد مطلوبــی 
مانــع کارگــر شــدن ایــن تیرهــای زهرآگیــن رســانه ای در قلب و ذهــن مردم 

شــد.
اگــر ملتــی بــه ایــن بــاور رســید که نــزاع میــان حــق و باطل ســوءتفاهم نیســت 
و مســئله موردبحــث بنیادیــن و ریشــه ای اســت و بــوِد یکــی درنهایت به نیســتِی 
دیگــری می انجامــد، آنــگاه بــه شــکل دیگــری در ســطح اجتمــاع کنــش گری 
ــا منتقــل خواهــد  ــه حاکمیــت و دنی خواهــد کــرد و نظــرات معنادارتــری را ب
کــرد. نظــر بنــده ایــن اســت کــه ملــت لبنــان بــه برکــت حــزب ا... و رشــادت ها 
ــاد  ــهید عم ــی صدر،ش ــام موس ــون ام ــی همچ ــور مردان ــای غی و مجاهدت ه
مغنیــه و شــهید مصطفــی بدرالدیــن پــا در ایــن مســیر مقــدس گذاشــته اســت و 
ــبی در  ــروزی نس ــه پی ــت ک ــرده اس ــب ک ــی هم کس ــرفت های قابل توجه پیش

انتخابــات یکــی از نمودهــا بیرونــی آن اســت.
امیــدوارم روزی شــاهد ایــن باشــیم کــه تفکــر و خــط و مشــی حــزب ا... در 

بیــن همــه ی مــردم ایــن کشــور نهادینــه شــود. 
ــای  ــراً در فض ــه اخی ــته ای ک ــادل نوش ــته را ب ــط نوش ــد خ ــن چن ــان ای در پای
ــروزی  ــن پی ــم ای ــانم و الزم می دان ــان می رس ــه پای ــود ب ــده ب ــازی منتشرش مج
معنــادار و شــیرین را بــه همــه ی دانشــجویان عزیــز خصوصــاً دانشــجویان لبنانی 

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان تبریــک عــرض کنــم.
"پنجــاه ســال پیش بســیاري از جوانان شــیعه لبنــان آینــده را در دست فروشــی 
و تن فروشــی می دیدنــد، امــا امــروز حــزب اهلل لبنــان بــا درایــت و تدبیر شــگفت 
فخــر اســالم و شــیعه، جنــاب ســید حســن نصــرا... بــه چنــان اقتــدار و جایگاهي 
رســیده کــه مســیحیان با کلماتــش هم نوایــی می کنند و آینــده ی فرزنــدان خود 
را در صالبــت و بینــش او می جوینــد؛ بکــم ســنُغیّر الدنیا و یســمع صوتنــا القدر، 
بکــم نبنــي الغــد األحلــی؛ با شــما دنیــا را عــوض می کنیــم و تقدیر صدایمــان را 

خواهــد شــنید و با شــما فــرداي دلپذیــر را می ســازیم.
در لبنــان غالــب ُدرزي هــا و مســیحیان و اهــل ســنت، او را صادق تریــن رهبــر 
سیاســي می داننــد و حتــی دشــمنانش در تــل آویــو می گوینــد بــه ســخنان او 

بیــش از حرف هــای رهبــران خودمــان اطمینــان داریــم.
دوســتانش تســلیم اراده اوینــد و او را اســتاد مســلم و خبره تریــن کارشــناس 

ــند.  ــي می شناس ــگ روان جن
امــا امــروز هــر درخشــش و توفیــق حــزب ا... حاصــل بذرهایي اســت کــه امام 
موســی صــدر در تنهایــي و غربــت افشــانده بــود، همــه لحظه هایــی کــه عــرق 

ریخــت و تلخــي دید و ناســزا شــنید.
ــالب  ــش انق ــا درخش ــه ب ــا روزي ک ــید ت ــتگی ها را او کش ــا و خس غربت ه
اســالمي خیزشــي عجیــب روي داد و چنین رویش و درخششــي بــراي فرزندان 

او رقــم خــورد.
چــه قــدر جایــش خالــي اســت امــروز تــا ببینــد مرارت هــای او چــه شــیرین و 

گــوارا بــه بــار نشســته اســت .... "

سیاسی

امیرحسین حاجیان/   مکانیک ۹3

زمان پیروزی
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فــرض کنیــد شــما میخواهیــد بــا فــردی در فرانســه مبادلــه ارزی انجــام دهیــد 
نخســتین کارهایــی کــه بایــد انجــام دهید چیســت؟

بــه صرافــی یــا بانــک بروید،معــادل ریالتان یــورو بخرید،سیســتم بانکــی، ارز 
را بــه مقصــد مــورد نظرتــان حوالــه کنــد و در بانــک مقصــد بــه حســاب طرف 
معاملــه شــما واریــز شــود. حــال مشــکل چیســت؟ عــالوه بــر کارمــزد هایــی بــا 
درصدهایــی نــه چنــدان انــدک، تمــام جزئیــات مبادله شــما قابل ردیابی اســت.
اکنــون چنــد ســالی اســت کــه در مقابــل ایــن ارزهــای رســمی هر کشــوری، 
ارز دیجیتــال کــه یــک فــرم از پــول الکترونیکی اســت، مطــرح گردیــده که از 
رمزنــگاری بــرای انتقــال در اینترنــت اســتفاده می شــود. توضیــح در مــورد ایــن 
فــرم از پــول الکترونیکــی را بــا بیــت کویــن کــه اولیــن و معــروف تریــن ارز 

دیجیتــال اســت شــروع میکینیم.
از تفــاوت هــای ارز دیجیتــال بــا ارز هــای متــداول فعلــی، مــی تــوان حــذف 
واســطه هــا )اعــم از تشــریفات بانکــی، بروکراســی اداری و...( و هزینــه هــای 
تبدیــل ارز را بیــان کــرد . در واقــع بیــت کویــن در ایــران هماهنگونــه شــناخته 

میشــود کــه در آمریــکا.
عــالوه بــر ایــن مــی تــوان گفــت دولــت هــا دیگر تســلطی بــر تراکنــش های 
مالــی صــورت گرفتــه ندارنــد )در ادامه به این موضوع بیشــتر پرداخته میشــود.(
هرچنــد ایــن مــورد بــرای حکومــت هایــی کــه بر این شــرکت هــا ســلطه دارند 
صــادق نیســت.حتی میتــوان یکــی از علت هــای پیدایــش بیت کویــن را فریــب 
تبهــکاران ویــا افــراد یــا دولت هایــی دانســت کــه به دنبــال پول شــویی یــا گــم 
کــردن ردپاهــای مالــی خــود از دیــد دولت هایــی ماننــد آمریــکا هســتند و فکر 
می کننــد کــه بیت کویــن قابــل ردگیــری نیســت. بــه عبارتــی دیگر ســازندگان 
ــد کــه  ــز بوده ان ــن موضــوع نی ــال ای ــاد به دنب ــه احتمــال زی ــال ب ــن ارز دیجیت ای
تبهــکاران بــرای پولشــویی یــا افراد یــا گروه هــای مــورد تحریم هــای آمریکا به 
جــای اینکــه بــرای معامــالت خود بــه ســمت تراکنش هــای غیرقابــل ردگیری 
مثــل طــال برونــد، تمایــل بــه اســتفاده از بیت کویــن پیــدا کننــد تــا در صــورت 
لــزوم قابــل شناســایی باشــند..)که ایــن امــر نشــان دهنــده کنتــرل جهانــی دولت 
هــای مســلط بــر جریان هــای مالــی اســت.( تاریخچه ی تمــام تراکنش هــا روی 
بــالک چیــن ذخیــره می شــود و در دســترس همــه  روی شــبکه قــرار دارد.البتــه 
آدرس هــا رمزنــگاری شــده  هســتد و مامــوران امنیتــی مخصــوص می توانند در 

مواقــع خــاص بــه آن داده ها دسترســی داشــته باشــند.
اگــر بخواهیــم تکنولــوژی بــالک چیــن را بــه زبانی ســاده تعریــف کنیم بهتر 
اســت بــا یــک مثــال ســاده شــروع کنیــم. وقتــی شــما پولــی را در یــک بانــک 
ســپرده گذاری می کنیــد، آن هــا اطالعاتــی را در مــورد ســپرده شــما و حســاب 
ــم کار  ــن ه ــت کوی ــد. بی ــره می کنن ــزرگ ذخی ــگاه داده ب ــک پای شــما در ی
مشــابهی را بــرای حفــظ اطالعــات حســاب های کاربــران انجــام می دهــد، امــا 
برخــالف یــک بانــک، در بیــت کویــن بــا توجه بــه ماهیتــی کــه دارد نمی توان 
بــه یــک قــدرت مرکــزی کــه پایــگاه داده را بــرای کاربــران مدیریــت و ذخیره 

کنــد، اعتمــاد کرد.
بیــت کویــن ایــن مشــکالت را با تقســیم کــردن پایــگاه داده بــه مجموعه های 
ــالک  ــده می شــوند حــل کــرده اســت. هــر ب کوچکــی کــه »بالک هــا« نامی
ــه  ــد می دهــد ب ــی پیون ــالک قبل ــه ب یــک جــور برچســب اســت کــه آن را ب
ترتیبــی کــه هــر کســی می توانــد تمــام پایــگاه داده را کــه از ایــن قســمت های 
ــه عبارتــی هــر کســی کــه از بیــت  ــد؛ ب مجــزا تشــکیل شــده گــردآوری کن
کویــن اســتفاده می کنــد، یــک نســخه از کل پایــگاه داده را که زنجیــره بلوک 
نامیــده می شــود ذخیــره می کنــد و ایــن مجموعه هــای بســیار کوچــک را بیــن 
هــم ردوبــدل می کننــد. زنجیــره بلوکــی میــان تمــام کاربــران بیــت کویــن بــه 
اشــتراک گذاشــته شــده اســت و همیــن ویژگــی اســت کــه مــی توانــد احتمال 

هــک شــدن سیســتم را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد.
ــواع  ــود دارد و ان ــه وج ــت ک ــه ای نیس ــی رمزپای ــا نقدینگ ــن تنه بیت کوی
ــد  ــود دارن ــل وج ــوم و ریپ ــره، اتری ــل مون ــم مث ــری ه ــر و کوچک ت ارزان ت
کــه اکتشــاف آن هــا بــه ســختی بیت کویــن نیســت و در بعضــی مــوارد 
کم ارزش تــر و کوچک ترهســتند.اخیرا مدیــر تلگــرام نیــز اظهاراتــی مبنــی بــر 
ایجــاد ارز دیجیتالــی مختــص بــه خــود را کــرده اســت کــه در ادامــه به بررســی 

ــم. آن میپردازی
gram -ارز دیجیتالی تلگرام

ــن  ــالک چی ــاوری ب ــد دارد فن ــرام ، قص ــس تلگ ــاول دورف ،موس ــای پ آق
ــدازی کــرده و ارز مخصــوص خــود را  اختصاصــی خــود را طراحــی و راه ان
ــام پلتفــرم بــالک چیــن تلگــرام بــه اختصــار  در اختیــار کاربــران قــرار دهد.ن

)TON  (the open network اســت.

زهرا فوالدگر /  برق ۹5
محدثه محرابی / برق ۹5

تلگرام  و ارزدیجیتال
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شــبکه آزاد تلگــرام )TON( یــک بــالک چیــن نســل ســوم خواهــد بــود؛ 
ــارت  ــدون نظ ــی ب ــی خصوص ــتم مال ــک سیس ــی از ی ــرام تلفیق ــبکه تلگ ش
شــرکتی یــا دولتــی اســت. قابلیــت دیگــری کــه تلگــرام بــا اســتفاده از شــبکه 
ــر  ــا همــان فیلت ــرای خــود خواهــد ســاخت ، ضــد سانســور ی ــن ب بــالک چی
نشــدن اســت. در ایــن شــبکه هرگونــه نظــارت دولتــی بــر اینترنــت محــدود 
مــی شــود و هیــچ ارگانــی قادرنخواهــد بــود ایــن شــبکه را از دســترس کاربران 

خــارج ســازد-مگر اینکــه اینترنــت بــه طورکامــل قطــع شــود.
حال تاثیری که ارز دیجیتال بر اقتصاد کشور ها می گذارد چیست؟

از اساســی تریــن ابزارهــای اقتصــادی حاکمیتــی ، تاثیرگــذاری بــر ابزارهــای 
پولــی و بخــش عمده نوســانات بــازار پــول مــی باشــد.دور زدن حاکمیت های 
ملــی و قــدرت اقتصادی-سیاســی کشــور درایــن حــوزه ســبب مــی شــود ایــن 
قــدرت دراختیــار کمپانــی هــای خارجــی وپیرو سیاســت هــای انها قــرار گیرد.
ــات  ــد مالی ــه کن ــر ان تکی ــد ب ــت بای ــی کــه دول ــد هــای اصل یکــی از درام
اســت.در اســتفاده از ایــن ارزهــا یــک چالش،شــکل گیــری بــازار زیرزمینــی 
پــول وعــدم امــکان رصــد و گرفتــن مالیــات ســتانی براســاس تراکنــش هــای 

مالــی افــراد اســت.
ــه در بازارهــای  ــال امــکان انجــام معامل از دیگــر اشــکاالت ارزهــای دیجیت
غیــر رســمی و غیــر قانونــی از جملــه: مــواد مخــدر، قاچــاق، بازارهــای زیــر 
زمینــی )dark web ) بــوده وهمچنیــن معامــالت آنها قابل پیگیری نیســت و 

افزایــش فســاد مالــی را درپــی دارد.
همچنیــن اگــر سیاســت حاکمــان ایــن شــبکه بــر کاله بــرداری یا کــم کردن 

ارزش ایــن ارزهــا قــرار بگیــرد ،دولتــی پشــتیبان این ارزها نیســت.
اما چرا گرام تهدید ها را بیشتر میکند؟

ــی  ــبکه اجتماع ــتر ش ــار از بس ــن ب ــرای اولی ــون ب ــرام ، چ گ
اســتفاده میکنــد میتوانــد بســیار رایــج و متداول شــود وبــه روش 
هــای مختلــف میتوانــد تــا 50 میلیــارد دالر ارز از کشــور خارج 
کنــد؛ قابــل ذکــر اســت کــه در قبــال پــول خــارج شــده هیــچ 
کاالیی وارد کشــور نمیشــود و فقــط مجوعه ای عــدد  در اختیار 

مــردم قــرار میدهــد. هم چنیــن ارزهــای مجــازی بــه هیــچ عنوان ثبــات نــدارد.و 
ممکــن اســت درچنــد ســال اینــده در اثــر برخــی اتفاقــات ماننــد رشــد پیــام 
رســان دیگــر بــا قابلیــت هــای بیشــتر و عرضــه ارز دیجیتــال جــذاب دیگــری، 
ارزش گــرام بــه یــک بــاره ســقوط کنــد. در اثــر آن بــه زندگــی بخــش عمــده 

ای از مــردم کشــور اســیب جــدی وارد مــی شــود.
ــاب  و دیگــر اینکــه وقتــی یــک واحــد پولــی جدیــد بیــن مــردم کشــور ب
شــود و مــردم بتواننــد بــا آن خریدهــای روزانــه خــود را انجــام دهنــد و اتفاقــا 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــد باع ــور باالترباش ــمی کش ــول رس ــی آن از پ ارزش پول
مــردم بــه ســمت ایــن پــول تمایــل پیــدا کننــد وپــول رایــج کشــور بــه تدریــج 
کنارگذاشــته شــود و بــه ارز خارجــی در بســتر تلگــرام کــه بــه راحــت تریــن 
شــکل در دســترس اســت تبدیــل شــود. مشــابه همیــن اتفــاق در ونزِوئــال باعث 
افــت شــدید ارزش پــول ایــن کشــور دربرابــر دالر شــد و مــردم ایــن کشــور در 

مبــادالت روزانــه خــود دالر را جایگزیــن پــول ملــی کردنــد.
اگــر وضعیــت اقتصــادی کشــور بــه ایــن پیام رســان منتقــل شــود، ازایــن پس 
ــا تلگــرام  ــود در هــر شــرایطی ب ــد ب ــور خواهن مِســوالن و مــردم کشــور مجب

همــکاری کننــد و تابــع سیاســت هــای آن باشــند.
حــال ایــن نکتــه حائــز اهمیت اســت کــه آیــا فیلتر کــردن تلگــرام بــه دالیلی 
از جملــه تضعیــف پــول ملــی ،خــارج شــدن ارز از کشــور ،انحصار پیام رســان 
خارجــی و... بهتریــن راه حــل و حــل کننــده مشــکالت ارزهــای دیجیتــال )که 

در حــال گســترش نیزهســت( می باشــد؟!

منابع: 
www.mashreghnews.ir
www.cioniran.com
www.arzdigital.com
و افراد مطلعی که با ارز دیجیتال معامله 
کرده بودند.

اقتصادی
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جنگ تمام عیار اقتصادی
ــش  ــوری از راه کاه ــه در آن کش ــگ ارزی ک جن
ارز  برابــر  در  خــود  پــول  ارزش  رقابتــی  دادن 
هــای  دیگــر کشــور هــا بــه جنــگ بــا آنــان بــر مــی خیــزد، از ویرانگــر تریــن 
و ترســناک تریــن رخدادهــا در اقتصــاد بیــن الملــل اســت. بــا بــه میــان آمــدن 
ســخن از جنــگ ارزی گویــی شــبح رکــود بــزرگ  دهه ۱۹۲0 باز ســایه گســتر 
مــی شــود، آنــگاه کــه کشــور ها بــا اتخــاذ سیاســت فقیر ســازی همسایگانشــان 
از راه کاهــش رســمی ارزش پــول خــود و اعمــال تعرفــه هــای گــزاف موجــب 

فروپاشــی تجــارت جهانــی شــدند.
از زمانــی کــه پــول اعتبــاری ظهــور کــرده و رابطــه یــک بــه یــک طــال و نقره 
بــا پول گســیخته شــده، تجــارت در میان کشــورها از حالــت ســاده ی اثرگذاری 
هزینــه هــای عــادی بــه اضافه تعرفــه هــای گمرکی،خارج شــده و عامــل نامرئی 
ارزش گــذاری پــول هــای ملــی بــه موثرتریــن عامــل در شــکل دهی بــه تجارت 
بیــن الملــل تبدیــل شــده اســت. تغییــر در ارزش گــذاری پــول ملــی بــه راحتــی 
مــی توانــد ده هــا درصــد بــر هزینــه هــا بیفزایــد و یــا از آنهــا کــم کنــد. از ابــزار 
ــی  ــول مل ــرای کاســتن از ارزش پ ــی ب ــای مل ــول ه ــر در ارزش گــذاری پ تغیی

اســتفاده مــی شــود .
ایــن وضعیــت کــه »جنــگ ارزی« نامیــده می شــود ســابقه ای صــد ســاله دارد 
و نخســتین بــار در بحــران بــزرگ ۱۹۲۹ بــه وســیله کشــورهای صنعتــی علیــه 
یکدیگــر بــه کار گرفتــه شــد. جنــگ ارزی بــه معنــای »کاهــش رقابتــی ارزش 
پــول ملــی« اســت کــه بــا ارزان کــردن قیمــت کاالهــای داخلــی در مقایســه بــا 
رقبــای خارجــی؛ هــم بازارهــای صادراتــی بیشــتری ایجــاد می کنــد و هم باعث 
جایگزیــن شــدن کاالهــای تولیــد داخــل بــا اجنــاس مشــابه وارداتــی مــی شــود.
»جنــگ ارزی« یــا همــان ارزشــگذاری کمتــر پــول ملــی؛ بــرای کشــور فاعــل 
مزیــت تجــاری ایجــاد مــی کنــد و ایــن مزیــت از طــرف هــای مقابــل به دســت 

آمــده و بــرای آنهــا کســری تجــاری بــه بــار مــی آورد. نتیجــه ایجاد کســری 
در طــرف های مقابل دور پیچیده ای شــامل، کســری 
تجــاری، کســری بودجــه، اســتقراض، انباشــت بدهی 

هــا، خــروج ســرمایه هــا از کشــور متضــرر بــه کشــور 
دارای مزیــت شــده و در نهایــت پســرفت صنعتــی ایجــاد می کند، 

یعنــی صنایــع کشــورهای متضــرر بــه تدریــج از بیــن 
ــات  ــج وجهــی تبع ــده پن ــن دور پیچی ــد. ای ــی رون م

ــای  ــاخص ه ــر ش ــا ب ــوا تنه ــم دارد و دع ــی ه اجتماع
اقتصــاد کالن نیســت. افزایــش نرخ بیــکاری، به دنبــال آن 

کاهــش دســتمزدها و در نتیجــه کاهش ســطح رفــاه و در نهایت 
فــرار نخبــگان را بــه دنبــال خواهد داشــت کــه عرصــه کار و فعالیت را 

تنگتــر مــی بیننــد. ضمــن اینکــه دولــت هــا مجبــور مــی شــوند بــرای کاســتن از 
هزینــه هــا از خدمــات تامیــن اجتماعــی کــم کنند. 

دالر عامــل اصلــی جنــگ جهانــی ارزی اســت بنــا بــر ایــن بــرای رفع بســیاری 

از مشــکالت بایــد از مبنــای معامــالت خارج شــود.
امــروز کشــور در محاصــره ی اقتصــادی اســت و منشــا اصلــی ایــن فشــار هــا 
آمریکاســت بــرای اینکــه مــردم در مقابــل حکومــت قــرار بگیرنــد و مســائل 
اقتصــادی بهانــه ای باشــد بــرای تحریــک مــردم بــه اغتشــاش و ...  در نهایــت 

دنبــال کــردن اهــداف و منافــع خودشــان.
بــا وجــود ســقوط علــم اقتصــاد لیبرالــی  اجــرای سیاســت هــای غربــی چیزی 
بــه جــز فقــر و وابســتگی بیشــتر بــرای کشــور نــدارد. اقتصــاد مبتنــی بــر ســود 
بیشــتر بــا نــام دروغیــن یکــی شــدن ایــران بــا تجــارت آزاد جهانــی، دامی اســت 
کــه فرهنــگ و سیاســت و اقتصــاد برزیــل و مکزیــک و آرژانتیــن و هند و مصر 
و چیــن در آن حــل شــدند و باعــث تخریــب تمــام زیرســاخت هــای فرهنگــی 

،اجتماعــی ، سیاســی هر کشــوری میشــود.
ــروت  ــدن ث ــزوده ش ــی، اف ــای بانک ــی، رب ــالف طبقات ــض و اخت ــر و تبعی فق
ــران، نتیجــه ی اجــرای  ــردم ای ــر شــدن عمــوم م عــده ای محــدود و بدهکارت
همیــن سیاســت هــا در اقتصــاد تقلیــدی مــا اســت! رانــت خــواری، اختــالس و 
دزدی هــای کالن، بخشــی از نتایــج ایــن الگــو در  کشــوری اســت کــه بایــد بــا 
اســالمی ســازی و تغییــر ماهیــت بانکــداری اقتصاد، جلویــش را گرفــت! خوی 
اشــرافی گــری، مصــرف گرایــی و حرکتــی بــه ســمت رفــاه طلبــی و تجمالت 

مصرفــی… از نتایــج اجــرای ایــن سیاســت هــا اســت.
امــا بــا وجــود تمــام این مشــکالت هنــوز راه هایــی برای نجــات کشــور از این 
بحــران وجــود دارد یکــی از ایــن راه هــا پیــاده شــدن اقتصــاد مقاومتی اســت آن 
هــم بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی و راه دیگــر حــذف ربــا از بانکهــا که بــا همدلی و 

همــکاری مــردم و دولــت امــکان پذیر اســت.

مطهره سهرابی/  نساجی ۹۶

اقتصادی
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ــل  ــران در مقاب ــار ای ــت ب ــت ذل ــران و روس و دو شکس ــای ای ــد از جنگ ه بع
ــی شــد. ــای فراوان ــول قرارداده ــه قب ــور ب ــران مجب ــت ای روســها، دول

بــه دلیــل یــک پشــتوانه ی عمیق و قــوی بــه خصــوص دوران افتخارآمیــز صفویه،  
مــردم ایــران تــا قبــل از شکســت در آن جنگ هــا یــک احســاس و یک توانایــی در 
خــود می دیدنــد کــه بــا اســتفاده از آن در مقابــل هــر نــوع مشــکلی پیروز می شــدند 
ولــی طــی ۷0 ســال از جنــگ هــا تــا تحریــم تنباکــو چنیــن حســی در بیــن مــردم 
ســرکوب شــده بــود و مــی تــوان ایــن دوران را دوران بــی خبری مــردم ایــران نامید.

حتــی بعــد از شکســت در جنــگ اول و شــروع جنــگ دوم یــک اتحاد گســترده 
بــرای مقابلــه بــا روس هــا در تمام شــهرهای ایران را شــاهد هســتیم. از فتــوای علمای 
وقــت تــا سپهســاالری عباس میــرزا. امــا جنــگ دوم با روس هــا همه چیــز را عوض 

کرد!!
فتــوای جهــاد آیــت اهلل شــیخ جعفر کاشــف نیز دربــاره ی جنــگ دوم بــا روس ها 
چنیــن اســت: »ای کافــه اهــل ایــران، از عراق، فــارس، آذربایجــان، و خراســان آماده 
شــوید بــه جهــاد کفــار لئــام و برآوریــد تیغ هــا از نیــام.... پــس بفروشــید جا نهــای 

خــود را بــه بهــای گــران...«
مدیریــت جنــگ بــا دولت مــردان بــود و همراهــی روحانیــون بــا دولــت عــده ای 
را بــه اشــتباه انداخــت کــه روحانیــت و دولــت نقــش یکســانی دارنــد و همیشــه بــا 

ــتند.. هم هس
بعــد از شکســت یــک ســرخوردگی در بیــن بعضی علمــا و مردم شــکل گرفت. 

همیــن دوران بــود کــه دوگانــه ی اشــتباه ســنت و تجــدد در ایــران به وجــود آمد.
ــوالت  ــی از محص ــون وچرای ــچ چ ــدون هی ــد ب ــه بای ــد ک ــد بودن ــده ای معتق ع
ــا  اقتصــادی و فکــری خارجی هــا بــرای حــل مشــکالت ایــران اســتفاده کــرد و ب
ــد. ــه دنبــال وارد کــردن توســعه درون ایــران بودن اعطــای امتیــازات و قراردادهــا ب

عــده ای دیگــر نیــز معتقدبودنــد کــه اعتمــاد  بــه بیگانــگان و واگــذاری منابــع، 
امکانــات و سرنوشــت کشــور بــه آنهــا نــه تنهــا موجــب آبادانــی و رشــد و ترقــی 
کشــور نخواهــد شــد بلکــه بــا بازشــدن پــای اجنبــی به کشــور اســتقالل اقتصــادی، 

سیاســی، فرهنگــی مــا از بیــن مــی رود.
ــرا،  ــروه اوِل غرب گ ــت و گ ــا روس می گذش ــای ب ــال از جنگ ه ــدود ۷0 س ح
در رئــوس مملکــت نفــوذ کردنــد و دوران ســیاهی را بــرای کشــوررقم زدنــد، تــا 

آنجــا کــه شــیخ حســن کربالیــی نویســنده کتــاب تاریــخ دخانیــه می نویســد: »کار 
ایــن روزهــا خیلــی ســخت و دشــوار شده اســت و چگونه ســخت و دشــوار نباشــد، 
حــال آنکــه چندین ســال اســت تاکنــون به ســبب مداخله اســتیالی فرنگیان، رشــته 

تجــارت ایــران بــه کلــی از دســت تجــار مســلمان بیــرون رفتــه اســت...«.
در طی ســومین ســفر ناصرالدین شــاه به فرنگســتان و نمک گیر شــدن شــاه ســر 
ســفره ی انگلیســی هــا بــود کــه بالفاصلــه بعــد از آمــدن شــاه بــه ایــران قــرار دادی 
بیــن ایــران و شــرکت رژی منعقــد شــد؛ کــه طــی آن امتیاز خریــد و فــروش تنباکو 
و توتــون سراســر ایــران را بــه آن شــرکت واگــذار کــرده بودنــد و مبلــغ اندکــی نیــز 
درعوض به شــخص شــاه و امین الســلطان)از روشــنفکران آن دوران( داده شــد. که 
بیشــتر آن پول هــا هــم در ســفرهای شــاه و کاروان همراهــش در همــان کشــورهای 

اروپایــی خرج شــد.
بــا کار تبلیغــی و فرهنگــی علمــا و روحانیــون در بیــن مــردم و تبیین شــرایط یک 
مــوج عظیــم نارضایتی در شــهرهای اصفهــان، تبریز، تهران، مشــهد، کرمانشــاه و ... 

ــکل گرفت. ش
علمایــی چــون شــهید شــیخ فضــل اهلل نــوری، آیــت اهلل محمــد تقــی آقــا نجفی، 
ســید علــی اکبــر فــال اســیری و ... شــرایط و اذهــان مــردم را بــرای فتــوای نائــب 

عامــه ی امــام زمــان ، آیــت اهلل میــرزای شــیرازی ، فراهــم کردنــد.
میــرزای شــیرازی در ابتــدا طــی تذکــری بــه شــاه آثــار زیــان بــار وابســتگی بــه 
ــا در رفتــار شــاه تغییــری رخ نمی-دهــد، تــا  غــرب را بــرای او روشــن می کنــد امّ

باالخــره میــرزای شــیرازی آن فتــوای تاریخــی را صــادر میکننــد: »
بســم اهلل الرحمــن الرحیم. الیوم اســتعمال تنباکو و توتــون بِاَی نحــٍو کان در حکم 

محاربــه بــا امــام زمان عجــل اهلل تعالی اســت«
حرره االحقر محمد حسن الحسینی

بعــد از ایــن فتــوا فقــط متشــرعین نبودند که کشــیدن دخانیــات را تحریــم کردند 
بلکــه افــراد الابالــی و غــرب زده هــم کــه اعتقــاد و اعتنایی به اســالم نداشــتند نیــز از 

حکم میــرزای شــیرازی تبعیــت کردند.
در طــول تاریــخ عــده ای ســعی کــرده انــد کــه فتــوای میــرزای شــیرازی ماننــد 
دیگــر فتواهــای مراجــع نشــان دهنــد و تنها فــرق آن بــا بقیه ی فتــاوا را اعتقاد بیشــتر 
مــردم آن زمــان بــه مراجــه یــا نفــوذ زیــاد از حــد میــرزای شــیرازی در بیــن مــردم 
میداننــد. امــا می تــوان ریشــه ی ایــن اقــدام مــردم را در کلمــه ی "محاربــه بــا امــام 
زمــان" بررســی کــرد. اگــر میــرزای شــیرازی صرفــا فقــط یــک فتــوای حرمــت 
مــی داد شــاید تبعیــت بــه این گســتردگی را همــه اعــم از متشــرع و الابالی بــه همراه 
خویــش نداشــت. محاربــه بــا امــام زمــان، نشــان از نقــش کلیــدی والیــت اســت. 
والیــت آن نکتــه ی کلیــدی تاریــخ اســت کــه از صفویــه تــا کنــون هرجــا بــه میــان 
آمــد، همراهــی و پشــتوانه ی گســترده ی مــردم را بــه همراه داشــته اســت. در انقالب 
اســالمی هــم گرچــه عــده ای معتقدند که مــردم بــرای جمهوریــت قیــام کرده اند و 
واقعــا جمهوریــت و مــردم ســاالری بــا اهمیت اســت ولــی مــردم آنجا جان خــود را 

بــه دســت گرفتــه و بــه میــدان آمده انــد کــه "والیــت" باشــد.
همیشــه والیــت و مــردم باعث رشــد و تعالی همدیگر شــده اند، و در طــول تاریخ 
یــک نقــش مکمــل با هــم داشــته اند. در تحریــم تنباکو نیز نکشــیدن تنباکو نــه کار 
ســختی اســت و نــه کار ارزشــمندی، بلکــه اتحــاد و یــک صــدا شــدن مــردم بــود 
کــه یــک اتفــاق ارزشــمند در تاریــخ را رقــم زد. مــردم ایــران کــه در طــی ۷0 ســال 
بی خبــری از اوضــاع مملکــت بــه دنبــال یــک اتفــاق و یــک جریــان بــرای مقابلــه 
بــا شــرایط بودنــد، از فرصــت تحریــم تنباکو اســتفاده و نفــوذ بیگانــگان در ایــران را 
کــم کردنــد. گرچــه عــده ای هنــوز هســتند کــه تحریم تنباکــو را منحصــر میکنند 
بــه صــرف نکشــیدن دخانیــات امــا از متــون تاریخی آنچــه برمی آیــد، ایجــاد اولین 
مــوج بیــداری و اولیــن تقابــل ایرانیــان بــا تمــدن غــرب بــه پشــتوانه  ی امــر والیــت 

اســت، کــه خــود را در تحریــم دخانیــات نشــان داده اســت.
"اصــل و عمــده ایــن منظــور مــا )تحریــم تنباکــو( کوتــاه کــردن دســت خارجی 

از امور مســلمین اســت."
آیت اهلل میرزا حسن آشتیانی                         

"اگــر مــا آن روز تحریــم تنباکــو را انجــام نمی دادیــم، مســلمانان امــروز دســت به 
ســینه  جلوی اجنبــی می ایســتادند."

آیت اهلل آقا نجفی اصفهانی                  

تاریخی

علی قانعیان / برق94

بازخوانی  تاریخی
 تحریم  تنباکو
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شروعی بر پایان بی تفاوتی ها
  برآوردهــای مــا )اعضــا مــوج فاطمــی( از وضعیــت دانشــگاه و جامعــه ایــن 
بــود کــه هویــت دختــران و زنــان مــا در میــان ارزش هــای متفــاوت فرهنــگ 
ســنتی ایــران و فرهنــگ غربــی نامشــخص اســت و هنــوز بــا معیارهای اســالمی 
فاصلــه زیــادی داریــم؛ هم چنیــن بنــا بــر توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری بــه 
ــه ی  ــاره زن (( و ارائ ــی درب ــا گفتمــان غرب ــه ب ــزوم )) مقابل )) بحــران زن (( و ل
ــه، در ســطح  ــر آن شــدیم اقداماتــی را در ایــن زمین ))الگــوی زن اســالمی(( ب
دانشــگاه انجــام دهیــم لذا بخــش خواهران تشــکل جامعه اســالمی دانشــجویان 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــرای برنامه ریــزی و پیگیــری ایــن موضــوع ، ســتاد 
ــزوم کار  ــه ل ــا توجــه ب مــوج فاطمــی را شــکل داد و فعالیت هــا آغــاز شــد.  ب
ــدت  ــدت و بلندم ــم انداز کوتاه م ــا دو چش ــروژه ب ــن پ ــی ، ای ــق و اساس عمی
ــم  ــه معتقدی ــتیم ک ــدی ای هس ــیری ج ــروع کننده مس ــا ش ــد .م ــف ش تعری

ــد .  ــزرگ را ایجــاد کن ــی ب ــد تحول می توان
زنگ خطر بحران خانواده

ــتند  ــواده هس ــران خان ــار بح ــان دچ ــورهای جه ــیاری از کش ــه  بس ازآنجاک
ــز  ــد و نی ــه ســمت فروپاشــی می رون ــر تشــکیل می شــوند و زود ب ــی دی و خیل
فرزنــدان طــالق هــر روز زیادتــر می شــوند و نیــز می دانیــم متأســفانه در کشــور 
مــا نیــز آمــار طــالق روزبــه روز افزایــش می یابــد ، ایــن موضــوع اهمیــت زیادی 
دارد و مــا بایــد تــالش کنیــم تــا بــه ســمت تقویــت کانــون خانــواده در ایــران 
پیــش رویــم. ازآنجاکــه مســائل زنــان همچنانــی کــه نیمــی از پیکــره اجتمــاع 
هســتند همیشــه از مســائل مهــم جوامــع بــوده ، می کوشــیم تــا بــه مســائل واقعی 
و اساســی در ایــن حــوزه بپردازیــم و توجهــی بــه آدرس هــای غلــط رســانه های 
ــم .  ــد نکنی ــا دارن ــی اولویت ه ــالش در جابجای ــدرت کــه همیشــه ت ــول و ق پ
متأســفانه برخــی در داخــل نیــز مســائل اصلی و فرعــی حــوزه زنان را به درســتی 

تفکیــک نمی کننــد . 
در مقابل جریان سنتی و غرب گرا

از دیــدگاه اســالم میــان زن و مــرد ازنظــر فطــرت و جایــگاه انســانی تفاوتــی 
وجــود نــدارد و زن در اســالم خصوصــاً به عنــوان کســی کــه پرورش دهنــده ی 

نســل آینــده ی بشــریت اســت جایــگاه ویــژه ای دارد.
امــا زن و مــرد تفاوت هایــی دارنــد کــه باعــث می شــود نقش هــا و وظایــف 
خانوادگــی و اجتماعــی آن هــا متفــاوت باشــد کــه بــه نظــر می رســد دو دیدگاه 
متفــاوت از دیــدگاه حقیقــی اســالم مطــرح باشــد ، یــک دیــدگاه نــگاه ســنتی 

اســت کــه زن را از مــرد پایین تــر می دانــد و او را موجــودی بــرای پاســخگویی 
ــان تشــابه  ــی کــه خواه ــدگاه غرب ــد  و دیگــر دی ــی می کن ــرد تلق ــای م نیازه
حقــوق و وظایــف زن و مــرد در همــه ی ابعــاد اســت و نقش و رســالت آفرینش 
را نادیــده می گیــرد . الزم بــه ذکــر اســت کــه تشــابه با تســاوی متفاوت اســت و 

غــرب بــه دنبــال تشــابه اســت و نــه تســاوی . 
فمینیسم، نگاه غالب در دانشگاه

ــگاه فمینیســتی و نشــات  ــده می شــود ن آنچــه بیشــتر در ســطح دانشــگاه دی
ــی  ــط برخ ــفانه توس ــم متأس ــا ه ــعارهای آن ه ــه ش ــت ک ــرب اس ــه از غ گرفت
تشــکل ها و مجموعه هــا  تکــرار می شــود و اثــرات ایــن تفکــر غلــط ازجملــه 
ــه نظــر می رســد  تشــابه زن و مــرد در نــگاه دانشــجوها دیــده می شــود. البتــه ب
خــط دهی هایــی نیــز از خــارج دانشــگاه بــر روی نگاه هــا مؤثــر اســت . نــگاه 
دیگــر نــگاه ســنتی اســت کــه در برخــی افــراد دیــده می شــود و  البتــه عمومیت 
نــدارد و ایــن نشــانگر فاصلــه مــا تــا نــگاه واقعــی اســالم بــه زن و تفکــر اســالمی 

اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن بایــد تــالش کنیــم . 
تشکل های دانشجویی، پیشرو و دیده بان

بــا توجــه بــه اینکــه دانشــجو و تشــکل های دانشــجویی بایــد همیشــه پیشــرو و 
دیده بــان مســائل سیاســی و فرهنگــی  جامعــه باشــند ، اگــر طبق فرمــوده رهبری 
موضــع تهاجمــی نســبت بــه غــرب در این مســئله داشــته باشــند و در پــی احقاق 
حقــوق زن جریــان ســازی کننــد می تواننــد نخســت بــا ارتبــاط درون کشــور و 
ســپس ارتبــاط دانشــجویان جهــان اســالم اثــرات فرهنگــی بــر منطقــه و جهــان 
بگذارنــد کــه مهم تریــن آن صــدور تفکــر اســالمی در موضــوع زن اســت . اگر 
آنچــه در غــرب اتفــاق افتــاده به درســتی بیــان و نقــد شــود و در کنــار آن تفکــر 
اســالم نــاب شــناخته شــود تــا الگوی مناســبی بــرای زن مســلمان معرفی شــود ، 
قطعــاً جذابیتــی کــه ایــن تفکــر دارد هــر انســانی را مجذوب خــود می کنــد . ان 
شــااهلل کــه ایــن حرکــت بتواند مؤثــر واقع شــود و به همــه ی دانشــجویان خواهر 
در مجموعه هــای دانشــگاهی توصیــه می شــود کــه علــم ایــن حرکــت را بایــد 

شــما بلنــد کــرده و شــما بایــد ایــن موضــوع را دنبــال کنید . 
گزارشی از موج فاطمی

هســته محتوایــی ســتاد فاطمــی بــا  مشــورت از اســاتید و تجارب گذشــتگان ، 
بــه بررســی عناویــن زیــر در ســه محــور پرداخــت : 

۱. زن در غرب و همچنین نگاه سنتی به زن 
۲. نگاه اسالم به زن و ارائه الگوی اسالمی 

3. بررســی مشــکالت زن ایرانــی امــروز و فاصلــه ی او تــا ایــده آل موردنظــر    
اســال م  

محور اول،  بررسی وضعیت کنونی زن در ایران : 
در ایــن مرحلــه ســاختارهای اجتماعی،فرهنگــی و قانونــی نامناســب کــه زن 
ــد  ــوق می ده ــوب س ــار نامطل ــه آث ــودآگاه ب ــا ناخ ــودآگاه ی ــورت خ را به ص
ــز  ــگاه نی ــوب  دانش ــط و نامطل ــاختارهای غل ــن س ــود همچنی ــی می ش بررس

ــرد .  ــرار می گی ــه ق ــه و مطالب موردتوج
محور دوم ، بررسی و نقد زن در غرب و نگاه سنتی به زن : 

ــط و مشــکالت ،کــه  ــه بررســی ریشــه ی ســاختارهای غل ــه ب ــن مرحل در ای
ــه زن  ــت ب ــنتی و نادرس ــگاه س ــز ن ــی و نی ــگ غرب ــه  فرهن ــوط ب ــاً مرب عمدت
اســت، پرداختــه می شــود و وضعیــت  زن در غــرب به عنــوان راهــروان چنیــن 

ــردد. ــان می گ ــاختارهایی بی س
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موج فاطمی در یک نگاه
فرهنگی
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محــور ســوم ، ارائــه راه حــل ، معرفی 
الگوی زن مســلمان : 

ــه معرفــی الگــوی  ــه ب در ایــن مرحل
حقیقــی زن از منظــر اســالم، به عنــوان 
پرداختــه می شــود  اصلــی  راه حــل 
ــواده را  ــه زن و خان ــت ب ــگاه درس و ن
ــرا  ــرت زه ــز حض ــی دارد و نی ــان م بی
الگــو  ایــن  محــور  به عنــوان  )س( 
معرفــی می شــوند و رســالت حقیقــی 
ــان  ــدادادی او بی ــای خ زن و توانایی ه

می گــردد. 
بخــش  دو  بــه  کارهــا  رونــد 
محتوایــی و اجرایــی تقســیم شــد کــه 
کار محتوایــی در قالــب جلســات و 
ــا اســاتید  مطالعــات پیگیــری شــد و ب
مختلــف نیــز در ایــن زمینــه جلســاتی 
برگــزار شــد. کار اجرایی بــا برگزاری 
ــه  کرســی آزاداندیشــی و قرائــت بیانی
ســتاد مــوج فاطمــی آغــاز شــد.  ایــن 
کرســی بــا موضــوع اشــتغال زنــان 
ــا  برگــزار شــد کــه در آن دو گــروه ب
دو دیــدگاه مختلــف حضــور داشــتند. 
بحــث اصلــی در ایــن جلســه بررســی 
اشــتغال بــا محوریــت جایــگاه و منزلــت بانــوان بــود. ایــن جلســه بــرای شــروع 
جلســه خوبــی بــود چــرا کــه تصویــر ذهنــی درســتی از فضــای دانشــگاه بــه مــا 

ــی داد .  م
همچنیــن سلســله جلســات آموزشــی در ســطح دانشــگاه بــا موضوع  بررســی 
ابعــاد شــخصیتی زن مســلمان و بــا محوریــت حضــرت زهــرا)س( در ســه بعــد 
ــور  ــا حض ــب ب ــه ترتی ــی ب ــی _ اجتماع ــواده و سیاس ــوی  ، خان ــی و معن ایمان
حجت االســالم حــاج علــی رهبــر ، حجت االســالم دهنــوی و حجت االســالم 
ســید احمــد هاشــمی برگــزار شــد . ایــن جلســات نســبت بــه ابعــاد گوناگــون 
زندگــی بابرکــت حضــرت صدیقــه بســیار مؤثــر و آگاهی بخــش بــود . 
به خصــوص بعــد سیاســی و اجتماعــی آن بانــو کــه معمــوالً مغفول مانده اســت 
. قالب هایــی چــون نشــریه نبــز )نهضــت بیــداری زنــان(  ، برگــزاری جلســه در 
ــواده ،کلیــپ و فعالیت هــای مجــازی هــم  ــا موضــوع خان خوابــگاه دختــران ب
در کنــار ایــن فعالیت هــا بــه چشــم می خــورد. الزم بــه ذکــر اســت محوریــت 
برنامه هــا در ســال گذشــته بــر روی برنامه هــای تشــکیالتی و آموزشــی بــرای 
ــا موضــوع  ــا کرســی آزاداندیشــی ب توانمنــدی اعضــا بــود و ایــن فعالیت هــا ب
حجــاب در اواســط اردیبهشــت ماه ادامــه یافــت و اختتامیــه ایــن طــرح در ۱۹ 
ــان در  ــاون زن ــزا )مع ــر روح اف ــم دکت ــرکار خان ــور س ــا حض ــت ماه ب اردیبهش
شــورای انقــالب فرهنگــی و فعــال در حــوزه زنــان ( و بــا تقدیــر از فعــاالن موج 

فاطمــی برگــزار شــد . در جلســه بــا خانــم روح افــزا عنــوان شــد:
ازآنجایی کــه ســند ۲030 در بعضــی از نقــاط کشــور در حال اجرا اســت الزم 
اســت ذکــر شــود جمعــی از زنــان و اعضــای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی 
متناســب بــا دیــن و فرهنــگ بومــی مــردم ایــران دســت بــه تنظیــم ســند بنیــادی 
آموزشــی زدند.ایــن ســند در حــال حاضــر آمــاده اســت امــا بــا توجــه بــه نبــود 
دغدغــه کافــی و مطالبــه کافــی و حضــور افــرادی کــه از ضررهــای ســند ۲030 

آگاه نیســتند هنــوز بــه مرحلــه اجرا نرســیده اســت.
ــود  ــری خ ــه گ ــه ی مطالب ــد روحی ــال بای ــر فع ــوان قش ــجو به عن ــر دانش قش
ــان  ــن علمــی و عقلــی احــکام اســالمی در مــورد زن ــا تبیی را افزایــش دهــد. ب
به ســادگی و زیبایــی می تــوان اثبــات کــرد کــه نــگاه اســالم بــه زن و جایــگاه 
زن بســیار کامــل و جامــع اســت.این در حالــی اســت کــه نــگاه اســالم بــه زن 

در کشــورهای اســالمی کامــالً مشــهود نیســت. بــا بررســی آمــار و نتایجــی کــه 
غــرب در ایــن ســال ها بیــان کــرده و مشــکالتی نظیــر مادرانــی کــه بچه هــای 
خــود را می کشــند، فرزندانــی کــه از جهــت معلــوم نبــودن پدرشــان مشــکالت 
عاطفــی و روانــی پیــدا می کننــد و.... می شــود به خوبــی نتیجــه گرفــت درواقــع 
ایــن فرهنــگ بــه زنان کمــک زیــادی نکرده و چه بســا مشــکالت زیــادی برای 

آن هــا بــه بــار آورده اســت.
اگــر ایــران به جــای اینکــه بــه زنــان جایگاهشــان در اســالم را بدهــد و 
بــرای تبییــن آن تــالش کنــد بــه ســمتی بــرود کــه غــرب رفتــه طبیعتــاً باوجــود 
مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی که اکنون کشــور درگیر آن اســت مشــکالت 

زنــان در ایــران چنــد برابــر خواهــد شــد.   
حضور سیاسی، اجتماعی زنان

بــا توجــه بــه اینکــه زنــان نیمــی از جامعــه را تشــکیل می دهنــد اگر در مســائل 
ــه ســمت تعالــی پیــش  سیاســی و اجتماعــی حضــور نداشــته باشــند جامعــه ب
نخواهــد رفــت. بــا نگاهی بــه زندگــی پربرکت حضــرت زهــرا)س( درمی یابیم 
کــه ایشــان در همــه ی جریانــات حســاس زمــان خــود حضــور فعــال و مؤثــر 

داشــته اند . هــم در زمــان حیــات پــدر بزرگــوار و هــم در زمــان پــس ازآن . 
ــالب  ــد و انق ــاوت باش ــود بی تف ــه ی خ ــه جامع ــبت ب ــد نس ــلمان نبای زن مس
ــا  ــان شــد .  ام ــرای حضــور سیاســی و اجتماعــی زن ــی ب اســالمی نقطــه عطف
متأســفانه آنچــه در ایــن زمینــه مشــاهده می کنیــم رکــود و بی رغبتــی نســبت 
بــه فعالیــت  اســت کــه دختــران دانشــجو را فراگرفتــه و آن هــا را بــه بی تفاوتــی 
کشــیده اســت . بــه نظــر می رســد دختــران دانشــجو هنــوز قــدرت و نقــش مؤثر 
خــود در اجتمــاع و دانشــگاه را پیــدا نکرده انــد کــه ایــن هــم بــه بحــران هویــت 

کــه قبــالً اشــاره شــد بازمی گــردد .  
تفکــری کــه ازدواج و مــادر شــدن را مانــع پیشــرفت می داند در میان بســیاری 
از دانشــجوها فراگیــر شــده و ایــن تفکــر متأســفانه در حتــی در بعضی مــوارد از 
ســمت اســاتید بــه دانشــجوها القــا می شــود و نقــش مــادری امــروزه از اصــل بــه 
فــرع کشــیده می شــود کــه در ایــن خصــوص بایــد از مســئولین ســؤال کــرد و 

علــل آن تشــخیص داده شــود . 
پیرو فاطمه ایم... 

مــا معتقدیــم حضــرت زهــرا الگــوی 
ــوان  ــوی بان ــط الگ ــریت اند و نه فق بش
ــم  ــو ه ــن بان ــور ای ــوق تص ــاد ماف . ابع
می توانــد فکــر را بــا خــود همــراه 
ــم  ــر بخواهی ــب را . اگ ــم قل ــد و ه کن
موجــی جدیــد در جهــان در موضــوع 
زن مطــرح کنیــم ، مــوج فاطمی اســت 
. موجــی کــه آغازگــر آن فاطمــه 
اســت .. مــا بــه فعــاالن در ایــن حــوزه 
عنــوان خادمــان فاطمــی دادیــم چراکه 
معتقدیــم هرکــس بــرای عملــی شــدن 
الگــوی حضــرت فاطمــه )ســالم اهلل 
علیهــا(  تــالش کنــد  و آن بانــو را 
معرفــی کنــد از خادمــان آن حضــرت 

محســوب می شــود . 
در  فعالیت هایمــان  اســت   امیــد 
نیروهــای  توســط  کشــور  همــه ی 
ــاندن  ــا رس ــترش یافته و ب ــی گس انقالب
ــن  ــئولین دریافت ــه مس ــود ب ــدای خ ص
حــل  بــرای  مناســب  راهکارهــای 
مؤثــر  جامعــه  زنــان  مشــکالت 
واقع شــده و مــورد رضــای خداونــد 

متعــال قــرار گیــرد.

فرهنگی
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خدا آورد،
کدخدا برد!!

آمریکا بازیگر غایب حاضر در همه جلسات مذاکرات اروپایی ها بود. 
گوینــده ی ایــن جملــه دکتــر محمدجــواد ظریــِف دهــه ی80 اســت! جمله 
ای کــه در اوایــل دهــه ی ۹0 تنهــا دلیــل حســن روحانــی بــرای گرفتــن اجــازه 

مذاکــره مســتقیم بــا امریــکا بود.
حســن روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری یازدهــم کســی بــود کــه 
تنهــا راه حــل بــرون رفت از مشــکالت اقتصادی کشــور را مذاکره ی مســتقیم 
بــا امریــکا مــی دانســت. در جلســات گوناگــون ســعی در تبییــن درســتی نظــر 
خــود داشــت و بــا مــدد افــرادی همچــون علــی اکبــر والیتــی درســتی  ایــن 
گــزاره غلــط را در اذهــان مــردم بــه اثبــات رســاند. او در ۲3اردیبهشــت۹۲ در 

دانشــگاه شــریف گفت:
»مذاکــره بــا آمریکا بســیار ســخت امــا امکان پذیــر اســت. مذاکره بــا آمریکا 
ــا  ــک »آق ــا ی ــه اروپایی ه ــت، چراک ــا اروپایی هاس ــره ب ــر از مذاک راحت ت

ــد.« ــا می خواهن ــازه«ای از آمریکایی ه اج
بــا انتخــاب او بــه عنــوان رییــس دولــت یازدهــم جبــراً ایــن اجــازه بــه او داده 
شــد کــه عقایــد خــود را عملیاتــی کنــد. 5 ســال ســرمایه، نیــرو، وقــت و تــوان 
فکــری و معنــوی ملــت را دســتمایه ی رســیدن بــه گــزاره ای کرد کــه عقالی 
نظــام بــا اتــکا بــه تجربــه هــای متعــدد تاریخــی و محکمــات قرآنــی صحیــح 
بــودن آن را متذکــر شــده بودنــد و آن  : » مــن بــه مذاکــره امریــکا خــوش بیــن 

نیستم.«
ترامــپ چنــد روز پیــش  از برجــام خــارج شــد و همــگان منتظــر واکنــش 
رییــس جمهــور مــا بودنــد. برخــی هــا  فکر مــی کردنــد کــه راه دیگــری غیر 
از آتــش زدن برجــام نخواهــد بــود امــا حســن روحانــی گزینــه ای را مطــرح 
کــرد کــه کمتــر از۱5 ســال پیــش  توســط خــود او در ســنجه ی محــک قــرار 

ــود:  گرفته ب
»از ایــن لحظــه توافــق برجــام بین ایران و 5 کشــور اســت. از این لحظــه 5+۱، 
یــک را از دســت داده اســت و در ایــن شــرایط مــا بایــد منتظــر آن باشــیم کــه 
ایــن کشــورهای بــزرگ جهانــی نســبت به ایــن توافــق چگونه عمــل خواهند 

کرد.«
برجــام بــدون حضــور امریــکا و بــا اتحادیــه ی اروپا ادامــه پیدا خواهــد کرد! 

بــه قــول برنامــه نویــس ها لــوپ مذاکــره به نقطــه ی شــروع خود رســید!
آزمــوده را آزمــودن در ایــن مــورد بــه خصــوص خطــا نیســت! ما مجــددا از 

ابتــدای لــوپ شــروع خواهیــم کــرد تــا بــه دنیــا اثبــات کنیــم 
هیــچ گاه و تحــت هیــچ اهــرم فشــاری از عقایــد و باورهــای 
ــاه  ــودن برجــام و ... – کوت ــان ب ــاب تاب ــی آفت ــان- یعن خودم
نخواهیــم آمــد. حتــی اگــر ایــن اهرم فشــار تنگنای معیشــتی 

مردممــان باشــد.
ــم برخــی از  ــاه، مایل ــه ی کوت ــن مقدم ــس از ذکــر ای پ

موضــع گیــری هــای حســن روحانــی در ســال هــای 8۲ 
تــا84 یعنــی وقتــی کــه ایشــان بــه عنــوان مســئول تیــم 

ــا  ــره ب ــال مذاک ــته ای در ح ــده ی هس ــره کنن مذاک
ســه کشــور اروپایــی آلمــان، فرانســه و انگلیــس را 

ــر  ــره ای را از وزی ــان خاط ــوم و در پای ــادآور ش ی
پیشــین خارجــه انگلیــس جــک اســتراو نقــل 

خواهــم کــرد.
ممکــن اســت یــادآوری ایــن نقــل هــای 

تاریخــی، بــه حصــول بصیــرت تاریخــی 
کمــک کنــد.

حســن روحانــی در صفحــه 3۷۶ 
ــی  ــی و دیپلماس ــت مل ــاب امنی کت

می نویســد:  هســته ای خــود 
ــم کار  ــادی ه ــوزه اقتص »در ح
ــل پیــش نمی رفــت  ــن دلی ــه ای ب
ــا  ــم تحریم ه ــا می گفتی ــه م ک
ــا آنهــا  ــد شکســته شــود ام بای
می گفتنــد اینهــا مراحلــی دارد 
و در کوتاه مــدت نمی تــوان 
ــم  ــا دیدی ــید. م ــه رس ــه نتیج ب

ــد بحــث  ــی می خواهن کــه گوی
ادامــه دهنــد. در  را چنــد ســال 

بــر  می گفتنــد  اروپایی هــا  ضمــن 
ــم،  ــا را برداری ــن تحریم ه ــه ای ــرض ک ف

شــما بایــد مشــکل تان را بــا آمریــکا 
نیــز حــل کنیــد. بــرای اینکــه در شــرایط 

تحریــم آمریــکا، شــرکت های مــا بــا شــما کار 
نمی کنند. پیشــنهادهای اقتصــادی آنها هــم در حد 

ــا ادامــه مذاکــرات  ــران ی دادن وام و خریــد گاز از ای
ــود.« ــه تجــارت و همــکاری ب درخصــوص موافقتنام

 روحانــی پــس از تشــریح جزئیــات پیشــنهادهای 
می نویســد:   80 دهــه  در  ایــران،  بــه  اروپایی هــا 
»در مجمــوع پیشــنهاد مذکــور در زمینــه تقاضاهــا از 
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ایــران بســیار طوالنــی امــا در مــورد پیشــنهادهای ارائــه شــده بــه ایــران به طــور 
مضحکــی کوتــاه و نارســا می باشــد. فقــدان هــر گونــه تــالش بــرای ایجــاد 
ظاهــری متــوازن، ایــن پیشــنهاد را بــه دســتور اســتعماری کاپیتوالســیون شــبیه 
ــران اســت کــه ســه  ــه تمــام ملــت ای می ســازد. پیشــنهاد یادشــده توهینــی ب

کشــور اروپایــی بایــد بــه خاطــر آن از ملــت ایــران پــوزش بطلبنــد!«
 جــک اســتراو، وزیــر خارجــه پیشــین انگلیــس در مســتندی بــه نــام ایــران و 
غــرب کــه از شــبکه بــی بــی ســی پخــش شــد، خاطــره ای از دوران مذاکرات 

ــد:  ــه تعریــف می کن را این گون
ــران  ــس کــه طــی آن ای ــق پاری ــس از انجــام مذاکــرات و امضــای تواف »پ
ــه  ــت ب ــد، در بازگش ــق کن ــازی را تعلی ــای غنی س ــه فعالیت ه ــت هم پذیرف
انگلســتان، بــرای گذرانــدن تعطیــالت آخــر هفتــه بــا قطــار عــازم شــهر محل 
زندگــی خــود بــودم. بیــن راه تلفــن همراهــم زنــگ زد. آن  ســوی خــط دکتر 

کمــال خــرازی، وزیــر خارجــه ایــران بــود.
 او گفــت: مــا می خواهیــم ۲0 ســانتریفیوژ را بــرای تحقیقــات علمــی فعــال 
نگــه داریــم. مــن دیــدم در حضــور همراهانم در قطــار نمی توانــم درخصوص 
یــک پرونــده حســاس بین المللــی مذاکــره کنــم، لــذا بــه توالــت قطــار رفتــم. 
آنجــا بــه خــرازی گفتــم شــما توافقنامــه را امضــا کرده ایــد و دیگــر نمی شــود 
زیــرش بزنیــد. امــا او بــاز اصــرار کــرد. مــن گفتــم بایــد در ایــن خصــوص بــا 
دیگــران صحبــت کنــم. در همــان حــال کســی هــم بــه در توالــت 
مــی زد و ظاهــرا عجله داشــت تــا از آن برای کاری غیــر از مذاکره  

اتمــی اســتفاده کند.
ــده  ــق ش ــه تواف ــس  بیانی ــاد پیش نوی ــیاری از مف ــاره بس درب
بــود؛ فقــط دشــوارترین مســاله ]تعلیــق غنی ســازی اورانیــوم[ 
کنــار گذاشــته شــده بــود. بحــث دور میــز جریــان داشــت، 
ــه  ــی ک ــتیِک کتب ــن ژیمناس ــد ای ــدوار بودن ــا امی ایرانی ه
بــرای آن شــهره عالم انــد، بتوانــد ترکــی در دیوار ســفِت 

مــا ســه نفــر ایجــاد کنــد.
ــورت  ــی ص ــوز توافق ــود و هن ــاعت ۱0:30  ب  س
نگرفتــه بــود، به ویــژه بــر ســر مــورد حســاس تعلیق 
ــی  ــر روحان ــان دکت ــوم. ناگه ــازی اورانی غنی س
اعــالم کــرد کــه وقتــش اســت کــه همــه برویم 

ــم. ــور را ببینی و رئیس جمه
 مــا ســه نفــر بــه یکدیگــر نــگاه کردیــم. 
دیگــر همدیگــر را خــوب می شــناختیم. 
مــن گفتــم امــا چیــزی وجــود نــدارد که 
ــم.  ــدار کنی ــم و دی ــه خاطــرش بروی ب
ــای کاری  ــت برنامه ه ــک گف دومینی
مــا در هواپیمــا و فــرودگاه آماده اســت 
و یوشــکا گفــت مــا خیلــی خوشــحال 
می شــویم کــه برویــم بــه کارمــان برســیم. 
توافــق را بــه وقــت دیگــری موکــول کردیم و 
همــه از صندلی هــا بلنــد شــدیم. بهــت و حیــرت 
بــر چهــره طــرف ایرانی ها نشســته بــود. ایرانی هــا را 
دیدیــم که رفتنــد دور هم جمع شــدند. دکتر روحانی 
و دیگــر مذاکره کننــدگان شــروع بــه تلفــن زدن کردند؛ 

بــه تصــور مــا بــا مقامــات ایرانــی تمــاس می گرفتنــد.
ــا  ــاغ زیب ــه ب ــس ب ــرای تنف ــد ب ــم، بع ــی پلکیدی ــا کم م
ــدیم.  ــوت ش ــل دع ــه داخ ــت، ب ــم. درنهای ــعدآباد[ رفتی ]س
طفــره رفتن های شــفاهی جــای خــودش را بــه مذاکره 
جــدی و ســخِت قدیمــی داد. نتیجــه، بیانیــه تهــران 

ــود.« ب
آیا تاریخ  دوباره تکرار خواهد شد؟

سیاسی

ــانه ای و  ــای رس ــری ه ــر پذی ــه از تأثی ــم ک ــی میکنی ــه ای زندگ    در جامع
ــا  ــم. بعض ــوده ای ــه دور نب ــدن ب ــر متم ــه ظاه ــای ب ــور ه ــری کش ــات فک القائ
ــده  ــاد ش ــه ایج ــود آگاه جامع ــی در ناخ ــی غلط ــای ذهن ــزاره ه ــا و گ رفتاره
کــه آینــده مــا را تحــت تأثیــر قــرار داده انــد. ماننــد همیــن مازوخیســم فضــای 
ــا امیــدی گــوی ســبقت را از هــم  رســانه ای، کــه در ایجــاد فضــای یــأس و ن
مــی رباییــم. در کشــوری کــه بــه فراخــور موقعیتــش و عقــب ماندگــی هــای 
گذشــته، مشــکالت کمــی نــدارد، تــاب شــنیدن خبــر خوبــی را هــم نداریــم! و 
یــا در صــورت وقــوع یــک رویــداد خــوب؛ بــه طــور مثــال نام گــذاری امســال 

بــه نــام )حمایــت از کاالی ایرانــی( ترجیــح میدهیــم بــه آن نپردازیــم. 
    ســوء ظن ویژگی بالقوه ای در انســان اســت و در دین ما نهی شــده اســت. 
در مــورد همیــن حمایــت از کاالی ایرانــی؛ کــه موضوعــی کامــال منطقــی  و 
روشــنی اســت، بســیاری قبــل از هــر گونــه تأییدی، ســعی بر یافتــن اولیــن ایراد 
بــرآن بــوده انــد. البتــه حســاب افــراد مغــرض ماننــد شــبکه های تحــت حمایت 
آمریــکا و انگلیــس جداســت، آن هــا بــرای تشــدید چنیــن فضایــی فعالیــت 
میکننــد.  متأســفانه ایــن ســال هــا کلماتــی ماننــد: حمایــت، مقاومت، انســجام و 
... کــه همــه بــار معنایــی مثبــت و در جــای خود توضیحــات مبســوطی دارند؛ با 
ایجــاد یــک فضــای منفــی، بــه حصــار کشــیدن، تنــش زایــی و جنگ افــروزی 
ــن هــا دامــن  ــه ای ــی ب ــر میشــوند. در داخــل هــم، اشــخاص و رســانه های تعبی
میزننــد، کــه بایــد ببینیــم سودشــان را از کجــا میبرنــد. عمــوم افــراد در مواجهــه 
بــا چنیــن فضایــی دو راه دارنــد: یــا تحقیــق کنند و نســبت بــه موضــوع واکنش 
دهنــد و یــا بــدون هیــچ زحمتــی فقــط بشــنوند و یــک نظــر بــدون تعــارض 
بدهنــد. انتخــاب راه دوم کــه راهــی آســان تــر اســت، بــه معنــی عدم وجــود هر 
گونــه عزمــی بــرای پیشــبرد اهدافی اســت که در جمهوری اســالمی مشــخص 
شــده. همچنیــن بــه مــرور باعــث ایجــاد یــک حــس مقاومــت در مقابــل هــر 

حــرف درســتی از جانــب نظــام میشــود.
   نظــر مــا در ایــن زمینــه انتخــاب راه ســخت تــر؛ یعنــی تحقیــق کــردن و بــی 
تفــاوت نبــودن اســت. در حکومــت اســالمی مــردم نبایــد اســیر پروپاگانــدای 
ــی از  ــالمی و یک ــت اس ــه حکوم ــری، الزم ــد فک ــن رش ــوند. ای ــانه ای ش رس
ــا کمرنــگ  ــح و ی ــر صحی اهــداف آن اســت. ســال هاســت بخاطــر فهــم غی
کــردن شــعار هــای انقــالب متحمــل هزینــه هــای فراوانــی شــده ایــم و واضــح 
اســت کــه بیشــتر ســنگینی بــار ایــن مســئولیت بــر دوش رســانه هــا، متفکرین و 

جامعــه دانشــگاهی  قــرار دارد.

جواد برزنه/ کشاورزی  ۹۶

حمایت از کلمه حمایت
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چهلمین سالگرد چگونه در گذشت؟

ــه  ــتی ب ــم بزرگداش ــزاری مراس ــه برگ ــه زمزم ــود ک ــش ب ــال پی ــل س از اوای
مناســبت چهلمین ســال تأســیس دانشــگاه در فضای دانشگاه شنیده می شــد. در 
کنــار ایــن شــنیده ها مشــاهداتی بــود کــه در برخــی تبلیغات در ســطح دانشــگاه 
ــا این کــه در محــل ورودی ســاختمان  ــه چشــم می خــورد. ت ــوان ب ــن عن ــا ای ب
مرکــزی در میــان تابلوهــای راهنمــا، تابلویــی جدیــد خودنمایــی کــرد. تابلویی 

بــا عنــوان: دبیرخانــه چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان!
رفته رفتــه تبلیغــات عمومــی ایــن رویــداد جلــوه بیشــتری بــه خــود گرفــت تــا 
این کــه در ماه هــای پایانــی ســال پیــش اعــالم شــد بــه دلیــل مشــکالت مالــی 

دانشــگاه برگــزاری مراســم چهلمیــن ســال تأســیس کنســل شــده اســت!
ــه همــگان اعــالم  ــن رو کــه ب ــود. ازای ــی مســرت بخش ب ــر از جهات ــن خب ای
می کــرد کــه مســئولین دانشــگاه بــا دغدغــه صیانــت از بیت المــال از برگــزاری 
ایــن جشــن خــودداری کرده انــد. امــا روی دیگــر ســکه آن بــود کــه در اذهــان 
ایشــان مختصــات جشــنی در حــال ترســیم اســت کــه برگــزاری آن در شــرایط 
آن زمــان، هــم بــه لحــاظ منابــع مالــی و هــم بــه دلیــل جــّو عمومــی دانشــگاه بــه 

صــالح نیســت!
بــه هــر ترتیــب بــا آغــاز ســال ۹۷ مجــدداً تبلیغــات عمومــی چهلمیــن ســال 
تأســیس دانشــگاه شــروع بــه خودنمایــی کــرد تــا این کــه در روز سه شــنبه ۱8 
ــه همــراه اقدامــات و حاشــیه هایی غیرقابل انتظــار  اردیبهشــت ماه ایــن جشــن ب

برگــزار شــد.
ــز در ایــن جشــن آن قــدر گســترده  اقدامــات غیرمنطقــی و بعضــاً اهانت آمی
ــای  ــت مجموعه ه ــکل ها و اکثری ــراض تش ــورد اعت ــه م ــود ک ــر ب و همه گی
ــان  ــز نش ــجویی نی ــر دانش ــای غی ــای فض ــت. زمزمه ه ــرار گرف ــجویی ق دانش
ــات  ــز اقدام ــدان نی ــون کارمن ــگاه همچ ــه دانش ــی از بدن ــد بخش های می ده
ــن  ــرده و از ای ــداد ک ــود قلم ــه خ ــن ب ــن را توهی ــن جش ــول ای ــده ح انجام ش

ــتند! ــی هس ــیار عصب ــگاه بس ــئوالن دانش ــت مس حرک
در ایــن مطلــب ســعی بــر آن کردیــم کــه بــه بــا توجــه بــه مشــاهدات عینــی و 
تحقیقــات روزهــای اخیــر بــه بررســی مشــکالت واقعــی ایــن رویــداد بپردازیم.

هزینه های گزاف در روزهای فشار اقتصادی
در خصــوص ضــرورت برگــزاری ایــن جشــن، بــر همــگان پوشــیده نیســت 
ــرای یک نهــاد علمــی مهــم  ــژه ب کــه برگــزاری آئین هــای بزرگداشــت به وی
و تجلیــل به ویــژه تجلیــل از کســانی کــه ســال های زیــاد بــه دانشــگاه و نظــام 
علمــی کشــور خدمــت کرده انــد، ضرورتــی اســت مهــم. امــا ســؤاالتی کــه در 
ایــن خصــوص بــه اذهــان متبــادر می شــود ایــن اســت کــه ایــن بزرگداشــت بــا 
چــه هزینــه ای؟ بــا چــه کیفیتــی؟ در چــه شــرایطی؟ و بــا در نظــر گرفتــن چــه 

مؤلفه هایــی بــرای تحقــق ایــن امــر؟
ــردم در  در شــرایطی کــه بخش هــای مختلــف کشــور و اقشــار مختلــف م
فشــار اقتصــادی شــدید ناشــی از بی تدبیری هــای دولــت و تحریم هــای 
ــوم و مســتضعف جامعــه  ــد و گروه هــای مظل ــرار دارن ــه پســابرجامی ق ظالمان
و حتــی دانش آموختــگان ممتــاز و توانمنــد دانشــگاهی بــا بیــکاری و تبعــات 
شــدید اقتصــادی و روحــی و روانــی آن دســت وپنجه نــرم می کننــد مســئولین 
دانشــگاه بایــد پاســخگو باشــند کــه ایشــان بــا چــه توجیهــی اقــدام به برگــزاری 
چنیــن جشــنی آن هــم بــا هزینه های چنــد صدمیلیونــی و تشــریفات و تجمالت 

ــد؟ ــه حفــظ و حراســت از بیت المــال نموده ان ــدون توجــه ب ــه ب غیرمنصفان
همــه ی دانشــگاهیان و در رأس آن هــا بدنــه دانشــجویی بیــدار و مطالبــه گــر 
ــگاهی  ــه دانش ــد ک ــاهده کردن ــوح مش ــر به وض ــای اخی ــا و هفته ه ــی روزه ط
بــا ۱۱000 دانشــجو، بــرای برگــزاری یــک مراســم تشــریفاتی و غیرضــروری 
چگونــه بخش هــای مختلــف اداری خــود را بســیج کــرده تــا بــا تعلیــق دیگــر 
ــه امــورات جشــن چهل ســالگی  فعالیت هــای جــاری دانشــگاه تنهــا و تنهــا ب

بپردازنــد!
فضاســازی مســیرهای عبــور مســئولین دولتــی درحالی کــه مدت کوتاهــی از 
عیــد نــوروز می گــذرد نوســازی و بــه ســازی می شــود. درودیــوار دانشــگاه و 
حتــی برخــی میدان هــای اصلــی شــهر آکنــده از بنرهــا و پوســترهای تبلیغاتــی 
اســت کــه چهلمین ســال تأســیس دانشــگاه را بــه رخ می کشــند. حتی طــی این 
چنــد روز هرکــدام از روزنامه هــای اصفهــان را مشــاهده می کردیــد در صفحــه 

اول خــود بــه ایــن تبلیــغ پرداخته انــد!
ذکرشــده،  هزینه هــای  از  فــارغ 
مراســم  در  هــم  دیگــر  مــواردی 
می کنــد.  بزرگداشــت خودنمایــی 
و  گران قیمــت  پذیرایی هــای  از 
غیرمعمــول کــه ســابق بــر آن در هیــچ 
جشــن و مراســم دانشــجویی مشــاهده 
سرشــناس،  مجــری  تــا  نمی شــد 
کنســرت خواننــده چنــد ده میلیونــی، 
دکــور و فضاســازی چنــد ده میلیونــی، 
فیلم هــا و کلیپ هــای خــاص و بــا 
ــه  ــروف ک ــه های مع ــدای هنرپیش ص
ــش  ــد و پخ ــزاف تولی ــای گ هزینه ه
آن بــر هــر بیننــده ای پوشــیده نیســت 
تــا هزینــه انتشــار کتاب هایــی خــاص 
از چهــل ســال و چهــار ســال گذشــته 
ــه  ــای آن ب ــراوان و اعط ــراژ ف ــا تی و ب
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همــراه هدایــای خــاص  بــه شــرکت کنندگان در مراســم.
ــل  ــه دلی ــی ب ــه صرفه جوی ــگاه ب ــر دانش ــای دیگ ــه بخش ه ــرایطی ک در ش
ــر  ــکل ها و دیگ ــه تش ــی ک ــوند و در ایام ــده می ش ــی فراخوان ــکالت مال مش
مجموعه هــای دانشــجویی بــه دلیــل ایــن محدودیت هــا از عهــده تأمیــن 
هزینه هــای برنامه هــای خــود برنمی آینــد جشــن چهلمیــن ســال تأســیس 

دانشــگاه بــا خرج هایــی عجیــب و قریــب برگــزار می شــود.
توهین آشکار مسئولین دانشگاه به دانشجویان

ازجملــه بخش هــای قابل توجــه ایــن مراســم عملکــرد مســئولین دانشــگاه و 
شــخص رئیــس دانشــگاه در برخــورد بــا بدنــه دانشــگاهیان غیــر هیئت علمــی 

ازجملــه دانشــجویان بــود.
مســئولین دانشــگاه بایــد پاســخگو باشــند کــه در شــرایطی کــه طــی یــک 
اتفــاق کم ســابقه، وزیــر علــوم طــی کمتــر از یــک ســال دو بــار و بطورمفصــل 
در دانشــگاه حضــور پیداکــرده، چــرا ایــن حضــور، از دانشــجویان مخفــی و از 
مواجه شــدن ایشــان بــا فضــای عمومــی دانشــجویی ممانعــت بــه عمــل آمــد؟! 
چــرا هیــچ برنامــه عمومــی بــرای ارائــه مطالبات دانشــجویی بــه وزیر علــوم طی 
دو ســفر گذشــته وزیــر بــه دانشــگاه تــدارک دیــده نشــده و ایشــان صرفــاً در 

آئین هــای تشــریفاتی هیئت رئیســه دانشــگاه شــرکت کردنــد؟!
در ادامــه ایــن تصمیــم نادرســت چــرا ایشــان قصــد داشــتند حضــور معــاون 
رئیس جمهــور و ســخنگوی دولــت را نیــز بــه همــان ســیاق گذشــته از 
دانشــجویان پنهــان کــرده و جنــاب آقــای نوبخــت را بــا ایزولــه کامــل از فضای 

دانشــجویی دانشــگاه میزبانــی نماینــد؟
توهیــن آشــکار مســئولین دانشــگاه بــه دانشــجویان و کارمنــدان دانشــگاه در 
روز برگــزاری مراســم و تعطیلی دانشــگاه در ســاعت ۱5:30، اقــدام نابخردانه ای 
ــود کــه افــکار عمومــی را از عملکــرد مســئولین امــر در ایــن  در ایــن راســتا ب

خصــوص جریحــه دار کــرده اســت.
همچنیــن بخــش زیــادی از دانشــجویان معتقدنــد چــرا باید ظرفیت ســالن این 
مراســم مهــم بــا مدعویــن پُرُشــمار و نیز همســران اعضــای هیئت علمــی و کادر 
آموزشــی دانشــگاه پــر شــود امــا ســهم دانشــجویان بســیار محــدود و انــدک 

باشد؟!
بی توجهی به سؤاالت و ابهامات توسط مدیران

ــددی  ــؤاالت متع ــود س ــر خ ــماره های اخی ــی ش ــگاه ط ــح دانش ــریه صب نش
ــرار داده  ــرم ق ــژه ریاســت محت ــرم دانشــگاه به وی را پیــش روی مســئولین محت
اســت امــا باگذشــت چندیــن مــاه نه تنهــا در قبــال ســؤاالت مســتند طرح شــده 
هیچ گونــه پاســخ و واکنشــی از ایشــان مشــاهده نشــده بلکــه برخــی تصمیمــات 
و اقدامــات صــورت گرفتــه در جشــن چهلمیــن ســال تأســیس دانشــگاه نیــز بــا 
ــر عمــق تردیدهــا و  ــه ســؤاالت و ابهامــات طرح شــده، ب دهن کجــی نســبت ب

تاریکی هــا نســبت بــه عملکــرد مســئولین دانشــگاه افــزوده اســت.
ــول  ــرح تح ــت ط ــه وضعی ــبت ب ــگاه نس ــس دانش ــخگویی رئی ــدم پاس از ع
ــود  ــته باوج ــاه گذش ــدود ۷ م ــی ح ــال یعن ــان پارس ــتی آن از آب و بی سرپرس
ــانی  ــه کس ــی ب ــکه های اهدای ــرح، س ــن ط ــگاه در ای ــیار دانش ــای بس هزینه ه
ــا خــاص خرج هایــی در  ــد و... ت ــه بودن ــالً حــق الجلســه خــود را گرفت کــه قب

بخش هایــی از دانشــگاه  و...
ــگاه  ــالگرد دانش ــن س ــن چهلمی ــه در جش ــود ک ــاهده می ش ــوز مش ــا هن ام
جنــاب آقــای دکتــر مــدرس هاشــمی بــدون پاســخگویی بــه هیچ کــدام از ایــن 
ابهامــات، همچنــان دســتاورد بــزرگ دانشــگاه را طرح تحــول پرهزینــه و بدون 
ــه  ــود مراجع ــده و باوج ــت رهاش ــت بی سرپرس ــاه اس ــه ۷ م ــد ک ــی می دان نفع
مکــرر مــا بــه دفتــر برنامه ریــزی راهبــردی هیچ کــس در دانشــگاه در خصــوص 

ایــن طــرح پاســخگو نیســت!
ــی  ــگاه گفتگوی ــح دانش ــریه صب ــته نش ــماره گذش ــر در ش ــرف دیگ از ط
از مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه و دیدگاه هــای ایشــان در خصــوص ســوابق 
گذشته شــان مطــرح شــد. در پایــان آن گفتگــو مطــرح شــد کــه چگونــه فردی 
ــم و  ــابقه ی مبه ــته و دارای س ــگاهی نداش ــابقه دانش ــچ س ــن هی ــه پیش ازای ک

شــبهه ناک قضایــی بــوده بــرای منصب مهمــی چــون مدیرعاملی بنیاد دانشــگاه 
ــه دلیــل این کــه پــدر ایشــان از مدیــران ســابق،  انتخاب شــده اســت؟! )شــاید ب
ــاد  ــره بنی ــی هیئت مدی ــه از اعضــای اصل ــس دانشــگاه و البت ــی رئی مشــاور فعل

دانشــگاه اســت!(
آیــا اگــر در ایــن خصــوص قاعــده و قانونــی وجــود نــدارد، اعتبــار، شــأن و 
حیثیــت دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در حــدی هســت کــه چنیــن فــردی بــا ایــن 

ســابقه بــر مســند مدیرعاملــی بنیاد دانشــگاه بنشــیند؟!
ایــن انتقــاد جــدی نه تنهــا تاکنون هیــچ واکنش و پاســخی از ســوی مســئولین 
دانشــگاه بــه همــراه نداشــته بلکــه شــاهد آن هســتیم که بــا دهن کجی مســئولین 
ــن  ــان در جش ــن فتحی ــای ابوالحس ــی آق ــوب یعن ــن ژن خ ــدر ای ــگاه، پ دانش
ــدون  ــود ب ــل می ش ــه تجلی ــر نمون ــوان مدی ــالگی به عن ــت چهل س بزرگداش
ــوص  ــا در خص ــی م ــتباه احتمال ــبت به اش ــخی نس ــن پاس ــه کوچک تری این ک

فرزنــد ایشــان داده شــده باشــد!
رکود یا آرامش

یکــی از مســائلی کــه مدیریــت محتــرم دانشــگاه آن را به عنــوان یــک 
ــد آرامــش دانشــگاه در  ــرای خــود و دانشــگاه به حســاب می آورن دســتاورد ب
چنــد ســال اخیــر می باشــد. البتــه بایــد دیــد ایــن آرامــش ناشــی از چــه امــری 
اســت و چــه عللــی دارد؟ امــا ســرنخی کــه در مراســم بزرگداشــت اخیــر و البته 
دیگــر برنامه هــای مشــابه می تــوان یافــت آن اســت کــه ریاســت دانشــگاه در 
ســخنرانی خــود بــه جایــگاه علمــی دانشــگاه در رتبه هــای بین المللــی اشــاره و 
ــت  ــه اس ــا درحالی ک ــن رتبه ه ــه ای ــات ب ــد. مباه ــار می دان ــه افتخ ــا را مای آن ه
کــه همــه افتخــارات مطرح شــده توســط ایشــان مرتبــط بــا جایــگاه بین المللــی 
دانشــگاه طــی ســال های ۲0۱۲ تــا ۲0۱5 بــوده و بــا مراجعــه ســاده بــه ســایت این 
رتبه بندی هــا ازجملــه تایمــز مشــاهده می کنیــم کــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

طــی ســال های اخیــر ســیر نزولــی شــدیدی داشــته اســت.
از طرفــی بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد یــک دانشــگاه نمونــه کشــوری در 
حالــی برگــزار شــد کــه در آن خبــری از معرفــی دســتاوردهای علمــی جدیــد 
دانشــگاه نبــود کــه شــاید ایــن امر می توانســت وجــه تفــاوت بزرگداشــت یک 
دانشــگاه بــا هــر جــای دیگــری باشــد. ایــن رکــود در اتمســفر علمــی را به عنوان 
مهم تریــن بخــش دانشــگاه)البته در پارادایــم فکری غالــب در مدیران و اســاتید( 
وقتــی در کنــار رکــود در ســایر بخش هــای فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه و 
تکاثــر برنامه هــای مختلــف امــا بی نتیجــه قــرار می دهیــم بــه معنــای دیگــری از 

آرامــش در دانشــگاه می رســیم.
به هــرروی، بــار دیگــر از مســئولین محتــرم دانشــگاه خصوصاً ریاســت محترم 
درخواســت می کنیــم کــه بی توجهــی نســبت بــه مطالبــات دانشــجویی را کنــار 
بگذارنــد و پاســخ خــود نســبت بــه ایــن ســؤاالت را ارائه دهنــد. ما نیز در انتشــار 

ایــن پاســخ ها کمــال همــکاری را خواهیــم داشــت.

دانشجویی
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ســه مــاه پیــش بــود کــه فرانســیس فوکویامــا در کنفرانــس حکومــت جهانــی 
ــود و در آن  ــزار می ش ــی برگ ــاالنه در دب ــه س ــی ک ــرد. کنفرانس ــخنرانی ک س
پژوهشــگران سیاســی از نقــاط مختلــف جهــان در آن حضــور دارنــد. فوکویاما، 
متفکــر سیاســی آمریکایــی، در ایــن ســخنرانی چالش هــای پیــش روی 
ــرد. او  ــان ک ــی بی ــی و اجتماع ــادی، امنیت ــای اقتص ــازی را در زمینه ه جهانی س
کــه بــه خاطــر نظریــه پایــان تاریــخ مشــهور اســت در بخــش دوم ســخنرانی بــه 
پرســش های مجــری برنامه پاســخ می دهــد. در یکــی از ســؤاالت بحــث از ایران 
ــد: ــه می گوی ــران این گون ــت ای ــل وضعی ــا در تحلی ــد فوکویام ــان می آی ــه می ب

ــر  ــس[ دارد، یــک انقــالب اجتماعــی در زی ــی ]از تون ــران داســتان متفاوت »ای
پوســت ایــن کشــور در حــال وقــوع اســت. ایــران یکــی از بهتریــن کشــورها 
ــالن  ــه اســت. حــدود ۶0 درصــد فارغ التحصی در حــوزه آمــوزش در خاورمیان
در ایــران را زنــان تشــکیل می دهنــد. کــه اهــل مــدارا بــا ســاختار محافظــه کار و 

ســنتی )روســتایی(حاکم بر ایران نیســتند. این کشــور در حال 
رفتــن بــه ســمت نوعــی انفجــار اســت. خیلــی ســخت 

اســت کــه پیش بینــی کنیــم در ایــران چــه اتفاقــی 
خواهــد افتــاد؛ ایــران ثبــات نــدارد. « ]۱[

ــادم  ــر افت ــن فک ــه ای ــخنرانی ب ــن س ــد از ای بع
کــه در این بــاره تحقیقاتــی انجــام دهــم. بــا مــرور 

اخبــاری کــه در یــک ســال 
ــای  ــه جنایت ه ــته در زمین گذش

ــا رخ داده  ــه م وحشــتناک در جامع
بــود بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه یــک 

مقالــه پیرامــون اثر ســرکوب جنســی نتایج 
خشــن ناشــی از آن بنویســم که مقالــه اول این 

دو مقالــه در تحلیــل صحبت هــای فوکویامــا بــه 
نــام بحــران جنســی و انفجار جامعــه ایرانی اســت. 

مقالــه دوم بــه خاطــر وقــوع اتفاقاتــی ازجملــه ظهور 
دختــران خیابــان انقالب و حضــور پررنگ دختــران و 

زنــان در اعتراضــات دی مــاه بــه تحلیــل نســلی جدیــدی 
از زنــان ایرانــی پرداختــه اســت. البتــه ایــن دو مقالــه در نظر 

نگارنــده مســتقل از همدیگر نیســتند.
یــادآوری ایــن نکتــه الزم اســت کــه ســخنان فوکویامــا 
ــه  ــا توج ــرد و ب ــه رأی ک ــیر ب ــه تفس ــوان این گون را نمی ت
ــه در  ــای جامع ــا، تضاده ــری فوکویام ــوب فک ــه چارچ ب
حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی بــرای رســیدن بــه لیبرالیســم 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــز ب ــا نی ــن بحران ه ــود و ای ــیر می ش تفس
همــان غایــت انســان لیبــرال ایجاد شــده اســت؛ امــا حقیقت 
ماجــرا ایــن اســت کــه جامعه مــا حــال وروز مناســبی نــدارد. 
وجــود شــکاف نســلی و از بیــن رفتــن توجیه هــای اعتقــادی 
و ایدئولوژیــک قوانیــن مدنــی و جزایــی، قابل چشم پوشــی 
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ــا گســترش ســیطره ژورنالیســم و رســانه های جمعــی و  ب
ــاهد  ــی، ش ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــاری اس ــد انفج رش
افزایــش بازتــاب در عمــوم هســتیم. فراگیــر شــدن اخبــاری 

ــون  ــته همچ ــه درگذش ــی ک ــد. حوادث ــوش می کن ــی را مش ــکار عموم ــه اف ک
امــروز امــکان طــرح شــدن در بیــن مــردم را نداشــتند؛ امــا برخی خبرهــا آن چنان 
شــوکه آور و غیرقابل انتظــار هســتند کــه نمی تــوان بــا برچســب »همیشــه ایــن 
حــوادث رخ مــی داد« از آن هــا گــذر کــرد؛ بخصــوص زمانــی کــه یک طــرف 
ایــن حــوادث را کــودکان و جوانــان تشــکیل می دهــد. در ایــن مقالــه بــا بررســی 
بســیاری از جنایــات و تجاوزهــای چنــد ســال اخیــر و مصاحبه هــای پخش شــده 

ــی را در ادامــه آورده ام. ــن یافته های از متهمی
یکــی از ایــن اتفاقــات، آتــش زدن یــک قهوه خانــه در اهــواز به وســیله یــک 
نوجــوان ۱۷ ســاله بــود. آن طــور کــه خــود متهــم گفتــه اســت ایــن کارش بــه 
خاطــر اختالفاتــی بــود کــه بــا صاحــب قهوه خانــه یعنــی شــوهرخاله اش داشــت. 
در ایــن حادثــه هولنــاک ۱۱ نفــر کشــته شــدند. این کــه چگونــه یــک نوجــوان 
دچــار چنــان خشــونت جنون آمیــزی بشــود کــه این چنیــن کشــتاری بــه پــا کند 
یــک ســؤال مهــم اســت. نوجوانــی کــه بعدازایــن اتفــاق هنــوز در شــوک ایــن 
ــاق  ــه ای انجــام داده اســت. اتف ــن کار جنایت کاران اســت کــه چــرا این چنی
دیگــری کــه چنــد روز پیــش رخ داد و نوجــوان دیگــر بــه خاطــر اختــالف 
بــا پــدرش و دعوایــی پــدر و پســری کــه به صــورت معمــول ممکــن اســت 
در خانواده هــا از گذشــته تــا بــه امــروز رخ دهــد، دســت بــه آتــش زدن پــدر 

ــد. ــل او می زن و قت
ایــن قبیــل اتفاقــات کــه ناشــی از خشــونتی غیرقابل تصــور در نوجــوان و 
جوانــان اســت از معضــالت جــدی و نشــانه هایی از وجــود یــک بیمــاری 

ــان را وخیم  ــان و نوجوان ــه جوان ــت ک ــی اس اجتماع
ــات  ــن اتفاق ــه اســت. بســیاری از ای نشــانه رفت
وجــه جنســیتی نیــز پیــدا می کنــد؛ ماننــد تجــاوز 
و ســوزاندن با اســید و قتل ســتایش دختر خردســال 
ــل  ــان آن هــم توســط یــک نوجــوان ۱۶ ســاله! قات افغ
ســتایش در مصاحبــه ای کــه بــا ایســنا داشــت گفــت: دلــم 
ــم، بابایــم  ــرای بابایــم می ســوزد امــا آن هــا را مقصــر می دان ب
نمی گذاشــت خواهرهایــم قبــل ازدواج از خانــه بیــرون برونــد. تــا 
وقتــی ازدواج کردنــد گوشــی نداشــتند. امــا در اختیــار مــن همه چیــز 

گذاشــتند و پیگیــر کارم نبودنــد. ]۲[
او جایــی دیگــر می گویــد تنهــا تفریحــش گوشــی موبایــل بــود. ســتایش 
دختــر همســایه آن هــا بــود بــه خانــه قاتــل می آیــد تــا بــا دخترخواهــرش بــازی 
کنــد امــا آن هــا نبودنــد و تنهــا کســی کــه در خانــه بــود ایــن پســر ۱۶ ســاله بــود. 
او قصــاص شــد ولــی یــک ســرنخ مهــم به جــا گذاشــت. واقعــاً چــرا او گمــان 

می کــرد کــه گوشــی موبایــل بزرگ تریــن دشــمن او اســت؟
ــی می شــوند کــه  ــد وارد دنیای ــه فنّاوری هــای جدی ــا دسترســی ب ــان ب نوجوان
عقالنیــت آن چنــان تعیین کننــده انتخاب هایشــان نیســت. آن طــور کــه در ابتــدا 
ــازی  ــای وب و مج ــازی در فض ــده زمین ب ــا تعیین کنن ــد، آن ه ــان می کنن گم
نیســتند. شــکارچیان فروانــی در انتظارشــان هســتند. ناآشــنایی بــا ایــن رســانه ها 
ــا  ــر آن حکم فرم ــرعی ب ــاب ش ــل حج ــی مث ــه قانون ــا ک ــور م ــم در کش آن ه
اســت و حیــا هنــوز از جامعــه رخــت نبســته اســت ســبب جذابیــت بیش ازپیــش 
مســائل جنســی در نظرشــان می شــود. به ســرعت در ســاختار به اصطــالح 
بزرگ ســال وارد شــده و بــا چالش هــای متعــدد فرهنگــی، اعتقــادی و جنســی 
روبــرو می شــوند. فیلم هــای ســینمایی بخصــوص ســینمای هالیــوود و بازی های 
کامپیوتــری و صفحــات فــروان وب کــه تولیدکننــده محتواهــای غیراخالقــی 
فروانــی هســتند در شــکل گیری ایــن وقایــع مؤثــر هســتند. مســتندی تحقیقاتــی 
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دراین بــاره ســاخته شــد کــه وضعیــت یکــی از مناطــق جنــوب غــرب چیــن را 
ــدازآن بررســی می کــرد.  ــواره ای و بع ــون و اتصــاالت ماه ــل از ورود تلویزی قب
نتایــج باورنکردنــی بــود چراکــه آمــار تجــاوز و قتــل افزایــش بســیاری یافتــه بود. 
اثرگــذاری ایــن ابــزار زمانــی کــه در تعــارض و کشــمکش بــا ســنت ها و عــرف 

آن جامعــه باشــد بیشــتر مشــهود و گفتمــان ســاز می شــود. 
در صنعــت فیلم ســازی جهانــی، بــه خاطــر ســیطره منفعت گرایــی و اقتصــاد، 
ــیخته  ــط افسارگس ــت. رواب ــا اس ــوچ و بی معن ــعادت پ ــا و س ــه ارزش ه ــه ب توج
ــن  ــام اکش ــا ن ــه ب ــونت هایی ک ــی، خش ــروبات الکل ــتفاده از مش ــرد، اس زن و م
ــی  ــی حت ــر مفهوم ــت. ه ــده اس ــروز ش ــینمای ام ــول س ــده اند از اص آراسته ش

ــرد. ــرار بگی ــا ق ــن پیرایه ه ــا همی ــی ب ــد در قالب های ــا بای ــانی ترین آن ه انس
برهنگــی از اساســی ترین مؤلفه هــای هنــر، زن و فرهنــگ در غرب اســت. رهبر 
انقــالب نیــز در ســخنرانی خویــش بــه آن تصریــح کردنــد کــه ویژگــی امــروز 
زن غربــی برهنگــی اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه هــر زنــی در غرب 
ایــن صفــت را دارد یــا حیــا و خانــواده دیگــر وجــود خارجــی ندارد بلکــه فضای 
رایــج جامعــه برهنگــی اســت و ایــن بــه خاطــر عادی ســازی اســت کــه در طــول 
یــک قــرن اخیــر در غــرب رخ داده اســت. زمانــی کــه یــک خانــواده بــه ســینما 
مــی رود و تصاویــر یــک رابطــه جنســی را در برهنگــی کامــل می بینــد حتــی اگر 
اعتقــاد بــه برهنگی هم نداشــته باشــد ســبب دریدگــی پرده های حیــا در خانــواده 
ــه  و روابــط اجتماعــی می شــود. ظهــور و رشــد نودیســت هــا خــود یــک نمون
افراطــی برهنگــی اســت کــه هــرروز حیطــه حضورشــان از ســاحل ها بــه موزه هــا 
و ســایر اماکــن عمومــی هم بازشــده اســت. خانــواده ای کــه فرزنــدش از ابتــدا در 
ایــن وضعیــت فرهنگــی متولــد می شــود در برهنگــی تنفس می کنــد، آیــا از حق 

خــود محــروم نیســت؟   ایــن تناقــض را معتقدیــن بــه آزادی انســان، چگونــه 
توجیــه می کننــد. آیا کــودک متولدشــده در این محیــط آزاد اســت؟ یا خیر؛  
آیــا تحــت تأثیــر محیــط خانوادگــی و اجتماعــی اش، نظــام ارزشــی خاصی 
بــر او جبرنمــی شــود ؟ اگــر آزادی اســت بایــد در ایــن باشــد کــه بتوانــد 
محیــط رشــد خــود را آن طــور کــه می خواهــد انتخــاب کنــد و می دانیــم 
ایــن اتفــاق در کودکــی کــه هنــوز رشــد عقلــی کامــل نشــده امکان پذیــر 
نیســت. منادیــان دروغیــن آزادی فقــط با جایی مشــکل دارند کــه فردی 

در بســتر و فضــای فکــری مذهبی رشــد 
ــام آن را دگماتیســم و تعصــب  کنــد و ن

بگذارنــد. ولــی هنگامی کــه در  دینــی 
محیــط، اندیشــه ای شــیطانی چــون برهنگــی 

ــا  ــت. اینج ــش آزادی اس ــود دارد، نام ــام وج ت
اســت کــه معنــای حقیقــی آزادی را کــه همــان 

آزادی معنــوی و رهایــی از بنــد هواهــای نفســانی و 
رفتــن بــه ســمت عقالنیــت اجتماعــی و دینــی اســت 

ــم. می فهمی
حضــور زنــان زیبــاروی و خوش انــدام در تصاویــر رایج 

ــت  ــه غای ــودی ک ــوان موج ــا به عن ــردن آن ه ــر ک و تصوی
ســایرین دســت یافتــن بــه او بــرای روابــط جنســی اســت، قــوه 

شــهوانی افــراد دنبــال کننــده را هــرروز بیشــتر تحریــک می کنــد. 
ــرار  ــا ق ــال و هرزه نگاری ه ــای بزرگ س ــه فیلم ه ــرد در ورط ــر ف اگ

ــان  ــه مدافعــان حقــوق زن ــرد ســقوط او تســریع می شــود. چگون بگی
اینجــا وارد نمی شــود؟ کنوانســیون های بیــن المللــی و حقــوق بشــر 
کجــا هســتند؟ اغلــب روان شناســان و متفکــران غربــی ایــن صنعــت 
پــورن را ظلمــی بــه زن و ســبب تنــزل جایگاهــش در اجتمــاع و عامل 
رشــد خشــونت علیــه زن مــی داننــد. ولی ابــزار قــدرت و ثــروت برای 
تــداوم خــودش نه تنهــا ایــن حرکــت را متوقــف نکــرده بلکــه هــرروز 
افزایــش داده اســت. ظهــور واژه ای در ادبیــات جنســی بــه نــام دختــران 
لولیتــا کــه برگرفتــه از رمــان مشــهور لولیتــا اســت، نشــان مــی دهــد 
کــه هیــوالی شــهوت تنهــا بــا ارضــای بی حدومــرز  پایــان نمی آیــد 
و روزبــه روز بــه تنــوع جنســی آن هــا افــزوده می شــود تــا آنجــا کــه 
جزایــر مختلــف مولتــی میلیاردرهــای آمریکایــی جایــی بــرای رابطــه 

جنســی بــا دختربچه هاســت.
در بســیاری کشــورهای اروپایــی قوانیــن حداقــل ســن ازدواج یک دختــر را ۱8 
ــی کــه رابطــه  ــد. در حال ــن می کنن ــن ۲0 ســال تعیی ــا ۱۷ ســال و حتــی در چی ی
جنســی یــک دختــر ۱5 ســاله با همنوعــش پذیرفته شــده و فراگیر اســت. چگونه 
ازدواج ناپســند اســت ولــی زنــا مــورد تاییــد؟ گــواه این مدعــا تحقیقاتــی فراوانی 
اســت کــه در کشــورهای مختلــف اروپایــی و آمریکایی انجام شــده اســت یکی 
از آن هــا تحقیقــات، پژوهــش جمعــی از پژوهشــگران فنالنــدی اســت کــه روی 
بیــش از ۹0 هزارنفــر پــس و ۹0 هــزار نفــر دختــر بیــن ســنین ۱4 تــا ۱8 ســال انجام 
شــد. و نتیجــه آن نشــان مــی داد کــه تنهــا ۲5 در آنهــا تجربــه جنســی در ســطوح 
مختلــف نداشــته انــد.]3[ در اســالم ســن ازدواج، ســن بلــوغ شــرعی یعنــی نیــاز 

جنســی فــرد تعییــن شــده و معقــول تریــن راه نیــز بنظــر نگارنــده همین اســت.
ــای  ــت. ارض ــات اس ــن اتفاق ــر ای ــه نظاره گ ــا ک ــه م ــه جامع ــم ب ــا برگردی ام
نوجوانــان و جوانــان ایرانــی کــه تحت فشــار جنســی اســت در اجتمــاع کنونی به 
روش شــرعی و آرامش بخــش آن دشــوار شــده اســت. او یــا مجبــور به ســرکوب 
ایــن نیــاز اســت یــا ارضــای نامشــروع آن کــه ایــن روش هــای غیــر فطــری نیز جز 
بــر پریشــانی و آشــفتگی او نمی افزایــد و نوعــی اختــالل روانــی و آشــوب ذهنــی 
برایــش پدیــد مــی آورد. بــه گفتــه وکیــل قاتــل ســتایش، او نیــز دچــار اختــالل 

روانــی بــود.
ســرکوب زیــاد شــهوت ایجــاد نوعــی پرخاشــگری می کنــد. البتــه نظریــات 
روانشناســی نــوع افراطی تــری را نیــز مطــرح می کنــد و تمــام بیماری هــای روانــی 
را تحــت تأثیــر موضــوع جنســی و ســرکوب آن می دانــد کــه البتــه نگارنده قصد 
بحــث و ارجــاع بــه آن هــا را نــدارد. ولیکــن اثــر ســرکوب جنســی بــر خشــونت 
بســیاری از اتفاقــات جنایــی حاکی از ارتباط مســتقیم ایــن دو دارند. 
ایــن خــوره درونــی در بســیاری از مــوارد بــه درون گرایــی 
دردناکــی در فــرد نیــز می انجامــد کــه روزی منفجــر 
ــون  ــه نظــر برخــی کارشناســان کان می شــود.   ب
ــون  ــای کان ــن بچه ه ــت، آرام تری ــالح و تربی اص
کســانی هســتند کــه نــه مرتکــب ســرقت شــده اند 
و نــه اعتیــاد دارنــد بلکــه در یک لحظــه مرتکــب قتــل 
ــه ارتــکاب  ــات دســت ب ــر هیجان شــده اند؛ یعنــی در اث

جــرم زده انــد.
ســال گذشــته بــود کــه یــک 
نوجــوان ۱4 ســاله، ملیــکا دختــر 8 ســاله 
خوزســتانی را پــس از ســرقت طالهایــش 
کشــت. او؟ بــرای بــازی کــردن بــا دوســتانش بیرون 
رفتــه بــود کــه جســدش در یــک خرابــه در همــان محلــه 

پیــدا شــد.
ــه  ــد ب ــچ گاه نمی توان ــه هی ــزه جامع ــن غری ــا ای ــدم اطف ــا ع ب
مرحلــه عقالنیــت و تخــالق راه بیابــد. پاییــن آمــدن ســن اســتفاده 
ــبکه های  ــف در ش ــس مخال ــا جن ــط ب ــی، رواب ــای جنس از محرک ه
اجتماعــی کــه نوعــی عواطــف ناشــی از نیازمنــدی جنســی اســت و 
بــاال رفتــن ســن بلــوغ عقلی ایــن تقابل را شــدیدتر کرده اســت. رشــد 
اعتیــاد بــه خــود ارضایــی بیــن دانــش آمــوزان نیــز از دالیل ایــن اتفاق 
اســت. درصورتی کــه وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی خانــواده نیــز 
روبــه راه نباشــد، نوجــوان بعضــاً بــه اعتیــاد بــه ســیگار یــا مــواد مخــدر 

ــی آورد.  روی م
البتــه ایــن اتفاقــات مختــص جوانــان و نوجوانــان نیســت. یکــی از 
تلخ تریــن اتفاقــات ســال گذشــته قتــل آتنــا بــود. آتنــا دختــر ۷ ســاله 
پارس آبــادی کــه توســط مــردی 40 ســاله مــورد تجــاوز قــرار گرفت 
و بعــد کشــته شــد. جســد او را در بشــکه ای در پارکینــگ خانــه اش؟ 
یافتنــد. یــا قتــل پســر ۱۱ ســاله توســط جوانــی کــه تــازه از ســربازی 
آمــده بــود. قاتــل علــت ایــن کار را عقــدهٔ تجــاوز در کودکــی بــه 

ــت. ــودش می دانس خ
زمانــی کــه صحبــت از راه حــل می شــود، حــرف از ازدواج اســت 
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و کاهــش ســن ازدواج. بــر اســاس آمــارِ مدیــر دفتر اطالعــاِت ثبت احــوال، بیش 
از یــازده میلیــون جــوان داریــم کــه در ســن ازدواج قــرار دارنــد و مجــرد هســتند 
ــواده  ــه ازای هــر دو خان ــر اســت؛ یعنــی ب ــاً براب ــان تقریب کــه ســهم مــردان و زن
ایرانــی یــک جــوان ازدواج نکــرده وجــود دارد. همچنیــن آمــار ازدواج در ســال 
۹۶ چیــزی حــدود ششــصد هــزار نفــر و طــالق هــم حــدوداً صــد و هفتــاد هــزار 
نفــر بــود کــه البتــه این هــا آمــار طــالق واقعــی اســت و نــه طــالق عاطفــی کــه 
آمــار دقیقــی از آن وجــود نــدارد. موانــع متعــددی در پیــش روی ازدواج جوانــان 
وجــود دارد کــه معمــوالً در اولیــن مــورد کــه هــم اثــرات روانــی و هــم اثــرات 
فیزیکــی دارد مشــکالت اقتصــادی اســت. نــرخ بیــکاری جوانــاِن تــا ۲۹ ســال در 
ســال ۹۶ حــدود ۲۲ درصــد بــود. ناپایــداری ارزش پــول ملــی و حــال وروز بــد 
بســیاری از صنایــع اقتصــادی کشــور باعث شــده جوانــان درآمد مشــخصی برای 

برنامه ریــزی شــخصی نداشــته باشــند. ]4[
ــا  ــن آن ه ــی از مهم تری ــود دارد. یک ــز وج ــی نی ــدد فرهنگ ــل متع ــه عوام البت
بی اعتمــادی خانــواده و جوانــان بــه یکدیگــر اســت. عوامــل ایجادکننــده ایــن 
بی اعتمــادی یکــی ایــن حــوادث متعــدد  جنایــی و فســادهای رفتــاری و اخالقی 
ــت. 45  ــده اس ــالق ش ــرس از ط ــث ت ــا باع ــاد طالق ه ــداد زی ــود تع ــت. خ اس
ــه 5 ســال اول زندگــی اســت. تــرس از عــدم  ــوط ب درصــد آمــار طالق هــا مرب
همتایــی فرهنگــی و اخالقــی، رشــد تنوع طلبــی جنســی و وجــود رقبای جنســی 
در رســانه هایی چــون ماهــواره و فیلم هــای ســینمایی و محیــط پیرامــون کاری 
و شــهری خــود بــر ایــن آمــار افــزوده اســت. رشــد زنــان مطلقــه و تــرس آن هــا 
ــرف  ــودن ع ــرا نب ــت. پذی ــی اس ــش فرهنگ ــک چال ــود ی ــاره خ از ازدواج دوب

جامعــه بــرای ازدواج مجــدد آن هــا مشــکالت روانــی و اخالقــی مختلفــی 
پدیــد آورده اســت. از طرفــی در جریــان نبــودن خانواده هــا از نیــاز 

فرزندانشــان و انتظــارات زیــاد اقتصادی خــود، بر موانــع ازدواج 
افــزوده اســت.

ایــن موانــع باعــث شــده در بســیاری ازنظــر ســنجی های 
دانشــجویی دانشــگاه های تهــران، تعــداد زیــادی الاقل در 

نظــر بــه ازدواج ســفید و رشــد آن در جامعــه نظــر مثبت 
داشــته باشــند. البته متشــرعین نیز راه حل این مشــکالت 
را در ازدواج موقــت جســت وجو می کننــد. البتــه بایــد 

دانســت کــه ایــن راه، راهــی فرعــی بــرای اطفا شــهوت اســت. از ســویی کاهش 
ــن  ــد. همچنی ــه آن؟ ســخت می کن ــرای رســیدن ب ــراد راه را ب ــری اف اعتمادپذی
بافــت فرهنگــی متفــاوت جامعــه ایرانــی نیــز مزیــد بــر علــت شــده اســت. البتــه 

نتیجه گیــری دراین بــاره کار دشــواری اســت و نیازمنــد تحقیــق بیشــتر اســت.
بــرای نتیجه گیــری کلــی بایــد گفت کــه تحقیقــات متعــددی داریم که نشــان 
می دهــد بســیاری از اعتراضــات و آنارشــی هــای فــردی و اجتماعــی حاصــل 
از نبــود راه حــل مناســب بــرای نیــاز جنســی اســت. مایــکل جونــز معتقــد اســت 
ــای  ــه و گرایش ه ــر عالق ــبب تغیی ــوود س ــوص هالی ــدرن بخص ــانه های م رس
ــازی در غــرب شــده  ــه هم جنس ب ــی ازجمل ــات اخالق جنســی و ایجــاد انحراف
اســت. نبــود راه کار مناســب بــرای چالش هــای جنســی در ایــران ســبب کاهلــی 
جوانــان و عــدم آرامــش روانــی شــده اســت. جامعــه مــا نیــز بــه خاطــر وجــود 
حیــای حمقایــی بجایــی حیــای عقالیــی و توجــه بــه نیازهــای جنســی در کنــار 
ســایر نیازهــا نیازمنــد تغییــرات اســت. بایــد ایــن فرهنــگ کــه ازدواج و جمــاع 
زیــاد از ســنت پیامبــران اســت در جامعــه جایگاه بیشــتری پیدا کنــد . گفت وگو 

پیرامــون ایــن مســئله می توانــد جامعــه را از انفجــار جنســی در امــان بــدارد.

]۱[ فایل ویدیویی آن در یوتوب وجود دارد.
]۲[ مصاحبه منتشرشده در ایسنا

[3] Experiences of sexual harassment are associated 
with the sexual behavior of 14- to 18 -year-old 
adolescents ,Riittakerttu

]4[ امار از سایت مهرخانه
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ــی  ــد ول ــروع ش ــادی ش ــای اقتص ــزه ه ــا انگی ــب ب ــاه اغل ــات دی م اعتراض
ــران  ــان و دخت ــع زن ــن وقای ــد. در ای ــب ش ــر آن غال ــی ب ــزه سیاس ــه انگی در ادام
زیــادی حضــور داشــتند. اولیــن بــاری نبــود کــه زنانــی در جنبــش  و اعتــراض 
حضــور دارنــد. ولــی بــا رادیــکال شــدن برخــی از ایــن اعتراضــات و نزدیــک 
ــی  ــان کــم رنــگ شــود ول ــه اغتشــاش، انتظــار مــی رفــت حضــور زن شــدن ب
 دختــران و زنــان زیــادی در حــرکات و شــعارهای ســاختار شــکن فعــال بودنــد.
کمتــر کســی اســت کــه بــا اصطــالح دختــران خیابــان انقــالب آشــنا 
افــکار  ســفید،  هــای  چالــش چهارشــنبه  اتفــاق  ایــن  از  قبــل  نباشــد.  
ــان  ــران خیاب ــرای دخت ــود. در ماج ــرده ب ــنا ک ــی اش ــن جریان ــا چنی ــی ب عموم
ــن  ــورت نمادی ــه بص ــرای جامع ــون الزم االج ــا قان ــا ب ــان صریح ــالب زن انق
ــد.  ــر پرداختن ــی س ــغ برهنگ ــه تبلی ــکار ب ــا  آش ــد. آن ه ــی کردن ــت م  مخالف
کاری کــه در  عــرف و قانــون  بــه عمــل خــالف عفــت عمومــی شــناخته مــی 
شــود. کمتــر مســابقه فوتبالی مهمی اســت که در تهــران برگــزار شــود و دختران 
ــه وارد ورزشــگاه نشــوند.  اگــر از دســت هــای صحنــه  ــا چهــره ســازی مردان ب
گــردان غربــی و داخلــی صــرف نظــر کنیــم در ایــن چنــد وقــت شــاهد ظهــور 
زنــان و دخترانــی هســتیم کــه کمــی دور از انتظارعمومــی از یک دختر دســت به 

فعالیــت هــای  رادیــکال سیاســی مــی زننــد. 
از نظــر فوکویامــا، زنانــی در ایــران ظهــور کردنــد کــه بــا حاکمیــت ایــران بــه 
راحتــی مــدارا نمــی کننــد. و علــت آن را افزایــش حضور دختــران در دانشــگاه و 

آگاه شدنشــان از حقــوق خــود مــی دانســت.
امــا واقعیــت ماجــرا چیســت؟ آیــا حضــور زنــان در مراتــب بــاالی تحصیلــی 
و دانشــگاهی عامــل ایــن اتفــاق اســت و جمهــوری اســالمی بــا بازکــردن درب 
دانشــگاه بــه روی دختــران، راه را بــرای لرزانــدن ارکان خــود باز گذاشــته اســت؟ 
آیــا ایــن وقایــع نشــانه هایــی از یــک انقــالب اجماعــی در ایــران اســت؟ در مقاله 

بســیار کوتــاه  و مــوردی بــه بررســی علــل ایــن وقایــع مــی پــردازم.
ــه خطــر مــی انــدازد کــه یــک  ۱. آگاهــی افــراد زمانــی امنیــت عــده ای را ب
محیــط بســته هرچنــد نخبه ســاالر بــر جامعه حاکــم باشــد و شــفافیت جایگاهی 
در آن کشــور نداشــته باشــد. در کشــورما باید تالش کرد شــفافیت بر بســیاری از 
تصمیــم گیــری هــا و تایید هــا و ردهــا حاکم شــود.عدم  دفــاع قانع کننــده قانون 
گــذاران بــرای مصوبــات خــود و بســته بــودن چرخــه برخــی اطالعات در مســیر 
قانــون گــذاری ســبب ایجاد حــدی از بی اعتمادی اجتماعی شــده اســت. البته در 
مــوارد زیــادی نیز شــفافیت وجــود دارد ولی اطالعــات آن در بین مــردم بصورت 
مناســب پخش نمی شــود. یکــی از آرمــان های انقالب اســالمی باالبردن ســطح 
معرفــت و ســواد مــردم بــود. ایــن را می شــود در نامــه امــام خمینــی در تشــکیل 
نهضــت ســواد آمــوزی مشــاهده کرد. " مــن از ملت عزیــز امیــد دارم که با همت 

 واالی خــود بــدون فــوت وقــت، ایــران را به صــورت مدرســه ای در آورنــد " ]۱[ 
امــا دیگــر دالیلــی کــه موجــب ایجــاد احســاس ظلــم در بیــن زنــان شــده از نظــر 

نگارنــده بصــورت زیــر اســت.
۲. وجود مشکالت اقتصادی  و تبعات  روانی آن. 

3.  نبود بستر سیاسی مناسب برای مطالبه زنان در فضای سیاسی حاضر.
4. احساســات زدگــی در شــعار آزادی و برداشــت غلــط و تــا حــدودی ظاهری 

از آزادی کــه بــه ســادگی ســمت افــراط و تفریط مــی رود.
5. انباشت تبلیغات منفی  و دروغین گسترده علیه انقالب و نظام سیاسی حاکم.

ــی و  ــائل فرهنگ ــان و مس ــای زن ــته ه ــا خواس ــردن ب ــورد ک ــی برخ ۶. سیاس
ــا. ــی آن ه اجتماع

۷. ســکوت دربرابــر برخــی از خواســته هــای روز زنــان و بــی اهمیــت جلــوه 
دادن صــورت مســئله نیــز بــه ایجــاد احســاس بــی عدالتــی در حــق زنــان دامــن 

ــت. زده اس
ــع  ــان در جوام ــوق زن ــاق حق ــت احق ــت در جه ــالب حرک ــر انق در نظررهب
اســالمی و در جامعــه مــا حتمــا باید صــورت بگیــرد. زن در همه جوامــع از جمله 
جامعــه مــا گرفتــار ســتم و دچــار کمبودهایی اســت کــه بــر او تحمیل می شــود. 
ایــن کمبــود، کمبــود آزادی بــه معنــای بــی بنــد و بــاری نیســت. کمبــود معرفت 
و پیشــرفت اســت. همچنیــن بارهــا تصریــح کردنــد عفــت زن مهــم ترین عنصر 

بــرای شــخصیت زن اســت. ]۲[
امــا آنچــه کــه بــه عنــوان راه حــل بنظــر مــی رســد کنــار زدن زنگارهــا یــی که 
بــه خاطــر هجمــه بــی ســابقه رســانه ای بــه حیــا و شــرافت زن صــورت گرفتــه و 
بســیاری از کــم اطالعــی هــا بــا برگــزاری کرســی هــای آزاد اندیشــی راه را برای 
ارتقــا اندیشــه و عمــل همــوار می کنــد. توســعه سیاســی در جهــت اثــر گــذاری 
بیشــتر ارده عمومــی و تــالش بــرای حــل بعضــی از صــورت مســئله هــای بــی 
جــواب در حــوزه آزادی بــه همــه مــا بــرای زندگــی بــا آرامــش و ســعادتمندانه 

ــد.  کمــک می کن
]۱[صحیفه نور، جلد یازده، صفحه ۱۶۱ مورخه هفتم دی ۱358

]۲[ گزیده ای از فیش های دیدارهای ایشان با جمعی از زنان
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ــی کــه الزم اســت در فضــای  ــن موضوعات ــن و اصلی تری یکــی از مهم تری
علمــِی دانشــگاهی بــه آن پرداخــت و آن را از ابعــاد مختلف موردبررســی قرار 

داد، نظریــه ی مهــم والیت فقیــه اســت.
ــد:  ــه خودشــان می فرماین ــاب والیت فقی ــی)ره( در کت ــام خمین حضــرت ام
»هرکــس عقایــد و احــکام اســالم را حتــی اجمــاالً دریافتــه باشــد، چــون بــه 
والیت فقیــه برســد و آن را بــه تصــور آورد بی درنــگ تصدیــق خواهــد کــرد 

و آن را ضــروری و بدیهــی خواهــد شــناخت.«
ــز هــم در  ــه دارد و امــام نی یکــی از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه ایــن نظری
ایــن کتــاب و هــم در جلــد ۲ "کتــاب البیــع" خودشــان بــه آن اشــاره می کننــد 
ایــن اســت کــه والیت فقیــه یــک امــر بدیهــی و ضــروری اســت و ایــن جملــه 
ــا از  ــد ی ــی کــه در اصــل آن تشــکیک می کنن ــا اســت کــه آن های ــدان معن ب
ــن  ــل ای ــه منکــر آن می شــوند و از قِبَ ــا عامدان ــد و ی ــزی نمی فهمن اســالم چی

انــکار ســود و فایــده ای عایدشــان می شــود.
ــون  ــه همچ ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــی موردتوج ــده وقت ــن ای ــت ای ــا اهمی ام
ــه خــود  ــه ی عمــل ب ــد در ســطح اجتمــاع جام ــده بتوان ــن ای ــی، ای ــان فعل زم
بپوشــد و حکومتــی بــر مبنــای آن شــکل بگیــرد. متأســفانه بامطالعــه ی تاریــخ 
درمی یابیــم کــه عــده ای در اصــل لــزوم تشــکیل حکومــت تشــکیک ایجــاد 
ــد؛  ــی کرده ان ــاح تلق ــری مب ــرایط ام ــن ش ــت را در بهتری ــد و حکوم کرده ان
مثــالً آنارشیســت ها معتقــد بودنــد ضــرورت حکومــت ناشــی از انحــراف و 
بی اخالقــی مــردم اســت و بهتــر اســت هزینــه ای کــه بــرای ایجــاد حکومــت 
خــرج می شــود، صــرف تربیــت مــردم شــود تــا نیــاز به حکومــت مرتفع شــود! 
ــری  ــان مالیم ت ــر شــده اســت و بابی ــخ لطیف ت ــن نظــر در طــول تاری ــه ای البت
توســط گروه هــای مختلــف ابــراز شــده اســت به طوری کــه در همیــن زمــان 
معاصــر نیــز می تــوان رد پــای ایــن نظــر را در اعتقــادات افــرادی پیــدا کــرد.

بخــش  در  امــام  حضــرت 
دیگــری از کتــاب والیت فقیــه 
خودشــان در پاســخ بــه این دســته 
از شــبهات و اشــکاالت بــه نظریه 

می فرماینــد: والیت فقیــه 
» بایــد توجــه داشــته باشــیم 
ــکیل  ــرورت تش ــاد به ض ــه اعتق ک
برقــراری  و  اســالمی  حکومــت 
از  جزئــی  اداره،  و  اجــرا  دســتگاه 

اســت. والیــت 
ایــن را کــه دیانــت از سیاســت 
علمــای  و  باشــد  جــدا 
اســالم در امــور اجتماعــی 
ــد،  ــت نکنن ــی دخال سیاس
گفتــه  اســتعمارگران 
کرده انــد.  شــایع  و 
اگــر مــا مســلمان ها 

کاری جــز نمازخوانــدن و دعــا و ذکــر گفتــن نداشــته باشــیم، اســتعمارگران و 
بــه مــا ندارنــد.« دولت هــای جائــر متحــد آن هــا هیــچ کاری 

ــن  ــام)ره( ای ــاه و ذکــر جمــالت حضــرت ام ــن مقدمــه ی کوت هــدف از ای
بــود کــه ذهــن خواننــده ی محتــرم را بــا ایــن جمــالت مهــم درگیــر کنــم تــا 
اهمیــت تشــکیل حکومــت و بــه عبــارت بهتــر و صحیح تــر ضرورت تشــکیل 
حکومــت بــرای رســیدن بــه اهــداف عالیــه واضــح و روشــن شــود منتهــا مایلم 
قبــل از اینکــه وارد اصــل بحــث شــوم ایــن نکتــه را متذکــر شــوم کــه دالیــل 
ــرای جوامــع بشــری  ــرای اثبــات ضــرورت حکومــت ب عقلــی و محکمــی ب
وجــود دارد کــه عالقه منــدان می تواننــد آن را در کتــب محققــان ایــن عرصــه 

ــه نمایند. مطالع
در دوره ی معاصــر عــالوه بــر حضــرت امــام)ره( افــراد دیگــری نیــز بودنــد و 
البتــه هســتند کــه در رد یــا اثبــات و تعییــن حــدود و ثغــور والیت فقیــه لــب بــه 
ســخن گشــوده و کتــب و مقــاالت متعــددی را نیــز تألیــف نموده انــد؛ افــرادی 
همچــون آیــت ا... منتظــری، آیــت ا... مصبــاح، آیــت ا... جوادی آملــی و... که 
بررســی نظــرات آن هــا خالــی از لطــف نیســت امــا در اینجــا و بنــا بــه ضرورتی 
کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــم کــرد، بــه بیــان بخشــی از نظــرات آیــت ا... 
مصبــاح به عنــوان اصلی تریــن متفکــر معاصــر مدافــع »والیــت« فقیــه )در مقابل 

وکالــت فقیــه و یــا تعابیــر دیگــر( خواهــم پرداخت.
ممکــن اســت برخــی از مخاطبــان ایــن مقالــه بــا شــنیدن نــام مصبــاح یــزدی 
از خوانــدن هــر مطلبــی کــه در مــورد ایشــان نوشته شــده اســت پرهیــز کننــد 
ولــی بــه آن دســته از عزیزانــی کــه دأب شــان بــر این نیســت کــه افــراد را بدون 
شــنیدن عقایــد و نظراتشــان مــورد قضــاوت قــرار دهنــد پیشــنهاد می کنــم ایــن 

متــن را نقطــه ی شــروع بررســی آراء و نظــرات ایشــان قــرار دهنــد.
آن چیــزی کــه نویســنده را تهییــج کــرد تــا قصــد نوشــتن چنیــن نوشــته ای 
را بکنــد، ایــن بــود کــه متأســفانه در فضــای دانشــگاهی و خصوصــاً دانشــگاه 
ــه هســتیم! کــه توســط برخــی از  صنعتــی اصفهــان شــاهد ایــن بودیــم و البت
گروه هــا و جریانــات نظــرات آیــت ا... مصبــاح به صــورت ناقــص بیــان 
می شــود و منتــج بــه ایجــاد ذهنیــت و تصــور کامــالً غلــط از آراء و نظــرات 
ایشــان می شــود. در وادی اخــالق و ادب، تقطیــع معنــادار ســخنان فــردی برای 
نیــل بــه هدفــی مشــخص، از پســت ترین رفتارها و نشــانه ی اســتیصال ایــن افراد 
از نقــد منصفانــه و علمــی اســت؛ البتــه بــرای بنــده پـُـر واضــح اســت کــه چــه 
نیــت و هدفــی در پــس پــرده ی ایــن اعمــال و رفتارها هســت و این افــراد راهی 
جــز تخریــب مخالفــان بــرای غالب کــردن اندیشــه ی خود بــه دیگــران ندارند 
ولــی بــا توجــه بــه گســترش ایــن فضا، ضــرورت پیــدا کــرد تــا برخی از ســؤال 

خیــز تریــن نظــرات ایشــان را در ایــن مقالــه بیــان کنــم.
ــده ی  ــام اداره کنن ــف نظ ــای مختل ــی نظریه ه ــرفصل در بررس ــن س مهم تری
یــک کشــور )حکومــت(، موضــوع »نقــش مــردم در آن حکومــت« اســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه مــردم در مشــروعیت و مقبولیــت یــک حکومــت و حاکــم 
آن چقــدر مؤثــر هســتند. مشــروعیت بــه معنــای دادن حــق حکومت کــردن به 
حاکــم و مقبولیــت بــه معنــای پذیــرش، حمایــت و همراهــی مــردم بــا حاکــم 

اســت.
آیــت ا... مصبــاح، امــام و برخــی دیگــر از متفکریــن معتقدنــد مشــروعیت از 
جانــب خــدا اســت و مــردم و بــه عبــارت دقیق تــر »انســان« در آن هیــچ نقشــی 

نــدارد حتــی انســان کامــل کــه وجــود مقــدس اهل بیــت را شــامل می شــود.
ادلــه ی مختلفــی نیــز بــرای درســتی ایــن مدعــا ذکر می شــود که تفصیــل آن 
ــه اســت امــا به طــور خالصــه می تــوان این طــور  خــارج از حوصلــه ایــن مقال

اندیشه

نقش مردم در حکومت اسالمی
امیرحسین حاجیان/مکانیک 93
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بیــان کــرد کــه یکــی از اقســام توحیــد کــه بایــد بــه آن معتقــد بــود، توحیــد در 
ربوبیــت تشــریعی اســت؛ بــه ایــن معنا که فقــط و فقط خــدا حــق قانون گذاری 
و حکومــت بــر انســان ها را دارد )چراکــه فقــط خداســت کــه مالــک حقیقــی 
انســان ها و کل عالــم اســت( و هیــچ انســانی حــق حکومت بــر خــود و دیگران 
را نــدارد مگــر بــه اذن خــدا. البتــه مشــخص اســت کــه چــون مجــری قانــون 
ــس  ــادی اســتنقش، پ ــرا م ــد مســتقیماً خــدا باشــد چــون او ف ــی نمی توان اله
نیازمنــد موجــود مــادی ای می شــویم کــه بــا اذن خــدا حکومــت تشــکیل دهد 
و قوانیــن او را روی زمیــن اجــرا کنــد لــذا اســت کــه خداونــد بــه انســان هایی 
بــا ویژگی هایــی خــاص )کــه در اصطــالح بــه آن هــا نــام امــام و ولــی جامعــه 

اطــالق می شــود( بــرای انجــام ایــن وظیفــه اذن حکومــت می دهــد.
کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال  اینجــا  خــب 
مگــر  می شــود؟  چــه  مــردم  نقــش  پــس 
معتقــد نیســتیم کــه انســان ها دارای اختیارنــد، 

دارد؟ تجلــی  ویژگــی  ایــن  کجــا  پــس 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــت و ب ــالً به جاس ــؤال کام ــن س ای
قــدرت اراده و اختیــار در انســان بایــد ایــن ویژگــی فرصت 
بــروز پیــدا کنــد فلــذا تا حاکمــی مقبولیــت از طــرف مردم 
نداشــته باشــد، در عمل قادر به تشــکیل حکومــت نخواهد 
ــه ی بالفعــل کــردن اذن الهــی  ــود. به عبارت دیگــر وظیف ب
بــه حاکــم، بــه عهــده ی مــردم اســت؛ تــا مــردم نخواهنــد 
حکومــت حقــی تشــکیل دهنــد، اصــالً چنیــن حکومتــی 
ــی حقــی در  ــد امــام و ول شــکل نخواهــد گرفــت؛ هرچن

جامعــه وجــود داشــته باشــد.
ــن  ــد ۱(« در همی ــخ ها )جل ــش ها و پاس ــاب »پرس ــاح در کت ــت ا... مصب آی

ــد: ــرم)ص( می گوین ــر اک ــت پیامب ــورد حکوم ــه و در م زمین
»نقــش مــردم در دو جنبــه قابل بررســی اســت: یکی در مشــروعیت بخشــیدن 

بــه حکومــت اســالمی و دیگری در عینیت بخشــیدن بــه آن.
به اتفــاق نظر مســلمانان مشــروعیت حکومت رســول ا...)صلــی ا... علیــه وآله 
وســلم( از ســوی خــدای متعــال بــوده اســت؛ یعنــی خــدا حــق حکومــت را بــه 
ایشــان عطــا فرمــود و رأی و نظــر مــردم هیــچ نقشــی در مشــروعیت حکومــت 
آن حضــرت نداشــت. ولــی در تحقــق حکومــت پیامبــر )صلــی ا... علیــه وآلــه 
وســلم( نقــش اساســی از آِن مــردم بــوده؛ یعنــی آن حضــرت بــا یــک نیــروی 
قهــری حکومــت خویــش را بــر مــردم تحمیل نکــرد، بلکه خــود مســلمانان از 
جــان ودل بــا پیامبــر بیعــت کــرده، بــا رغبــت حکومــت نبــوی را پذیــرا شــدند. 
ــت  ــای حکوم ــم پایه ه ــث تحکی ــه باع ــود ک ــردم ب ــغ م ــای بی دری کمک ه

ــت.« پیامبر گش

در تاریــخ شــواهد بســیاری را می تــوان نــام بــرد کــه ولــی برحــق در جامعــه 
حضورداشــته اســت )مشــروعیت( امــا چــون دعــوت او از طــرف مــردم لبیک 
ــد )مقبولیــت( دولــت و حکومتــی  ــه نشــد و مــردم او را حمایــت نکردن گفت
ــس از  ــه ی آن، پ ــن نمون ــرد. مهم تری ــکل بگی ــت ش ــته اس ــیله او نتوانس به وس
رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( و عــدم همراهی مــردم بــا امیرالمونین )ولــی برحق( 
اســت. درواقــع حضــرت علــی)ع( از جانــب خــدا مأمــور و منصوب بــه ادامه ی 
حکومــت پیامبــر اکــرم)ص( بود ولــی مــردم او را حمایــت نکردند. ایــن واقعه 
ــر کشــیدن چگونگــی نقــش  ــه تصوی ــرای ب ــن شــاهد ب ــن و واضح تری بهتری

مــردم در حکومــت اســالمی اســت.
آیــت ا... مصبــاح همچنیــن در کتــاب نگاهــی گــذرا بــه نظریــه والیت فقیــه 

ــد: می گوین
» نســبت بــه تحّقــق و اســتقرار حکومــت و حاکمیــت فقیــه در زمــان غیبــت 
امــام معصــوم )علیه الســالم( بایــد بگوییــم کــه ایــن مســئله تمامــاً بــه پذیــرش 
جامعــه و مقبولیــت مردمــی بســتگی دارد. یعنــی این مردم و مســلمانان هســتند 
کــه بایــد زمینــه تحّقــق و اســتقرار ایــن حاکمیــت را فراهــم کننــد و تــا مــردم 

ــیس  ــل تأس ــه در اص ــد و فقی ــد ش ــق نخواه ــالمی محّق ــام اس ــد نظ نخواهن
حکومــت خــود هیــچ گاه متوّســل بــه زور و جبــر نمی شــود بلکــه نظیــر همــه 
پیامبــران و امامــان، تنهــا درصورتی کــه خــود مــردم بــه حکومــت وی تمایــل 
نشــان دهنــد دســت بــه تشــکیل حکومــت خواهــد زد. در ایــن مــورد هــم نظیر 
همــه احــکام و دســتورات الهــی، مــردم می تواننــد بــه اختیــار خودشــان آن را 
بپذیرنــد و اطاعــت کننــد و می تواننــد هــم نافرمانــی کــرده، ســرپیچی نماینــد. 
البتـّـه مــردم در طــول تاریــخ ملــزم و مکلـّـف بوده انــد کــه بــه حاکمیــت الهی و 
حکومــت پیامبــران و امامــان تــن دهنــد و حــق حاکمیــت آنــان را بــه رســمیت 
شــناخته بپذیرنــد و اگــر نپذیرفته انــد در پیشــگاه خداونــد گنــاه کار و معاقــب 

خواهنــد بــود.«
به طــور خالصــه می تــوان گفــت طبــق نظــر آیــت ا... مصبــاح، مــردم هیــچ 
مشــروعیتی بــه حکومــت فقیه نمی دهنــد امــا رأی و 
رضایــت آنــان باعــث بــه وجــود آمــدن آن ]تحقــق 
عینــی حکومــت[ می شــود. کمــک و همدلــی 
ــتـ   ــه حکوم ــیدن ب ــت بخش ــر در عینی ــردم مؤث م

ـ اســت. حتـّـی حکومــت پیامبــر 
اگر کســی اندکــی انصاف داشــته باشــد، تصدیق 
ــل و  ــچ عاق ــه هی ــان و ن ــه ایش ــه ن ــرد ک ــد ک خواه
ــر  ــه اظهارنظ ــه ی والیت فقی ــه درزمین ــری ک متفک
کــرده اســت، منکــر نقــش بی بدیــل مــردم نیســت. 
در هیــچ مکتبــی این قــدر بــرای مــردم و تأثیــر 
کنش هــا و تصمیم هــای آن هــا در ســطح اجتمــاع 

ارزش و وزن قائــل نبوده انــد.
ســعی بنــده بــر ایــن بود کــه در ایــن چند خط نوشــته به طــور مختصر بــه بیان 
نظــر آیــت ا... مصبــاح در زمینــه ی نقش مــردم در حکومت بپــردازم اما ممکن 
اســت بیــان بنــده ناقــص بــوده باشــد و منظــور و مفهــوم موردنظــر به درســتی 
منتقــل نشــده باشــد )البته امیــدوارم کــه این چنین نبــوده باشــد!( امــا بااین وجود 

بــه عالقه منــدان توصیــه می کنــم 
ــر آراء  ــی دقیق ت ــت بررس جه

ــاح  ــت ا... مصب و نظــرات آی
پیرامــون حکومت اســالمی 
والیت فقیــه،  نظریــه ی  و 
ــذرا  ــی گ ــاب »نگاه ــه کت ب
والیت فقیــه«  نظریــه  بــه 
کتــاب  همچنیــن  و 

»پرســش ها و پاســخ ها 
ایشــان   »)۱ )جلــد 

ــد. ــه نماین مراجع
 

نسبت به تحّقق و استقرار حکومت و
 حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام
 معصوم )علیه السالم( باید بگوییم

 که این مسئله تماماً به پذیرش جامعه و
 مقبولیت مردمی بستگی دارد... تا مردم

 نخواهند نظام اسالمی محّقق نخواهد
 شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت

 خود هیچ گاه متوّسل به زور و جبر
 نمی شود. 

اندیشه
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ازدواج همیشــه مقولــه ایــی جــذاب و بحــث بــر انگیــز بیــن دختــران و پســران 
بــوده و هســت و خواهــد بــود!

منظــور از ازدواج دانشــجویی، دانشــجو بــودن هــر دو طــرف اســت وگرنه که 
اگــر فقــط یکــی از طرفیــن دانشــجو باشــند، بســیاری از ازدواج هــا دانشــجویی 

محســوب میشوند.
ازدواج دانشــجویی عــالوه بــر تمامــی مزایــا و خوبــی هــا، دارای ظرافــت ها و 
مــواردی هــم هســت کــه اگــر یکــی از دو طــرف بــه آن توجــه نداشــته باشــند 
ممکــن اســت باعــث دردســر شــود و از معایــب ازدواج دانشــجویی بــه حســاب 

آیند.
شــاید یکــی از مهــم تریــن ویژگی های ایــن نوع ازدواج، شــناخت و آشــنایی 
بــا طــرف مقابــل باشــد.  البته که این شــناخت جــای بحــث دارد کــه آیا منطقی 
و معقــول بــوده (کــه ایــن شــناخت مطلــوب اســت و معمــوال در ســاختارهای 
خــاص ارتباطــی پدیــد می آیــد( و یــا اینکه تحت تاثیــر احساســات و هیجانات 
قــرار گرفتــه انــد و شــناختی ظاهــری و ســطحی از یکدیگــر پیــدا کــرده اند که 

ناگفتــه پیداســت چنیــن شــناختی آســیب های جــدی درپــی خواهد داشــت.
ــی،  ــد ســن کــم، شــور و شــوق جوان ــودن شــرایط دوطــرف مانن یکســان ب
داشــتن انگیــزه و روحیــه ایــی ســر زنــده، تجربــه کــردن محیــط دانشــگاه و پیدا 
کــردن شــناخت اجتماعــی، قــرار گرفتــن در محیطــی یکســان، داشــتن برنامــه 
بــرای آینــده و ... همــه چیــز هایــی هســتند کــه باعــث میشــود دو طــرف حرف 

یکدیگــر را بهتــر متوجــه شــوند و درک بهتــری از هــم داشــته باشــند.
ازدواج دانشــجویی به دلیل شــرایط خاص خودش مســتلزم شــروعی ســاده و 
بــدون تجمــل اســت که ایــن خود بســیار پســندیده اســت و درصــورت انتخاب 

ایــن روش، مزایــای زیــادی هــم بــرای خــود زوج و هــم اطرافیــان دارد.
ــد  ــی میتوانن ــه ی ذهن ــی و دغدغ ــن نگران ــم تری ــا ک ــرف ب ــه دو ط اول اینک
زندگــی آرام و عاشــقانه ای را شــروع کننــد و دوم اینکــه چون دانشــجو هســتند 
توقعــات و انتظــارات از آنهــا کمتــر خواهــد بــود و خانــواده هــا هــم حمایــت 
ــن ســاده زیســتی و  ــل درپیــش گرفت ــن دلی ــه همی ــد کــرد و ب بیشــتری خواهن
حــذف رســوم غیــر ضــرور، راه هموارتــری خواهنــد داشــت. ســوم اینکــه چون 
بــا قبــول ســاده زیســتی، توانســته انــد بــه موقــع و در ســن مناســب ازدواج کننــد، 
بــه آرامــش میرســند و زندگیشــان دارای نظــم و رنــگ و بویــی دیگــر میشــود و 
از همــه مهــم تــر رحمــت و برکــت الهــی بیــش از پیــش در زندگیشــان خودش 

را نشــان میدهــد.
اگــر بخواهیــم تاثیــر ایــن مــدل ازدواج را روی اطرافیان بررســی کنیــم، میتوان  
بــه ایجــاد ســنت ســاده زیســتی ، ازدواج در ســن مناســب، از بیــن رفتــن چشــم و 

هــم چشــمی هــا ،پاییــن آمــدن ســطح توقــع و.....اشــاره کرد.

ازدواج در ایــن ســنین و بــا ایــن شــرایط مزایــای دیگــری هــم دارد؛ از جملــه 
اینکــه هــر دو نفــر بخاطــر جــوان بــودن و داشــتن اندیشــه هــای آرمانــی، خــود 
ــی  ــاختن زندگ ــرای س ــم ب ــر دو باه ــد و ه ــوده نمیکنن ــائل بیه ــر مس را درگی
مشترکشــان بــا جــان و دل تــالش میکننــد و ایــن باعــث تحکیم پیوند و عشــق و 
عالقــه ی بیشــتر آنهــا بــه یکدیگر میشــود، ضمــن اینکه وقتــی زندگی  خــود را 
ایــن  چنیــن بــا چنــگ و دنــدان ســاختند بــه راحتــی حاضــر بــه از بیــن رفتــن آن 
نمیشــوند و بــرای بقایــش تــالش میکننــد و ازطرفــی کــم اهمیــت بودن مســائل 
مــادی در نگاهشــان باعــث میشــود کــه رنــگ معنویــت و عشــق در بیــن آنهــا 

ــود. بیشتر ش
امــا واضــح اســت کــه در ایــن نــوع ازدواج ســختی هایــی هــم وجــود دارد. 
زندگــی دانشــجویی مســتلزم وقــت گــذاری زیــاد بــرای درس می باشــد و الزم 
اســت زوج دانشــجو مدیریــت بهتــری بــرای زندگــی و رفــت و آمدهــا داشــته 
باشــند تــا کیفیــت رابطــه شــان تحــت تاثیر عوامــل بیرونــی قــرار نگیرد.  مســئله 
دیگــر بــی تجربگــی اســت کــه در ایــن مــورد از دانشــجو انتظــار مــی رود بــا 
مطالعــه، بهــره گیــری از مشــاوره و کســب علــم در مــوارد مختلــف، اثــر ایــن 
بــی تجربگــی را کاهــش داده و از طرفــی بــه ایــن نکتــه توجه داشــته باشــند  که 

همــه ی انســانها در یــک دســتگاه
 تربیتــی قــرار گرقتــه انــد و قــرار اســت که رشــد پیــدا کننــد و به کمــال مطلق 

برســند حتما از مشــکالت به ســادگی عبــور خواهنــد کرد .
البتــه کــه تکلیــف آقــا پســر باید بــا خــودش مشــخص باشــد و حداقــل برنامه 
ای بــرای آینــده ی خــودش مدنظــر داشــته باشــد.  او بایــد بداندکه بایــد از عهده 

مســئولیت یــک زندگــی بــر مــی آیــد یــا نه؟
همچنیــن دختــر خانــم بایــد بدانــد کــه بــا قبــول ایــن پیونــد، چــه وظایــف و 
مســئولیت هایــی را بــه عهــده گرفتــه. شــاید در ابتــدا به علــت  خامی بــا وظایف 
خــود آشــنا نبــوده و اشــتباه کنــد ولــی چــون هــردو از صفــر شــروع کردنــد و 
ــد کــرد. در هــر  ــار هــم رشــد خواهن ــی در کن ــه خوب ــد ب شــرایط مشــابه دارن
صــورت بــرای شــروع یــک زندگــی پیــدا کــردن شــناخت از یکدیگــر بســیار 
اهمیــت دارد و در رشــد و پیشــرفت زندگــی  تاثیرخواهــد داشــت. کفویــت و 
همتــا بــودن بســیار بــا اهمیــت اســت و نبایــد بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت.
امیــد اســت کــه همــه ی جــوان هــا همتــای خــود را پیــدا کننــد و در کنــار هم 

بــه کمال  برســند.

مینا خدایی/ نساجی ۹5

ازدواج دانشجویی، 
فرصت ها  

 یا
 معضل ها؟

فرهنگی
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حجــاب اجباری اصطالحی اســت هوشــمندانه و ترفندی اســت کــه مخالفان 
حجــاب در ایــن زمینــه در پیــش گرفته انــد و مســئله را بــه نحــو خاصــی طراحی 
ــی  ــود. وقت ــت ش ــازِی باخت-باخ ــی ب ــار نوع ــب، گرفت ــه مخاط ــد ک کرده ان

ــدار  ــالم طرف ــا اس ــه »آی ــود ک ــرح می ش ــورت مط ــن ص ــه ای ــئله ب مس
حجــاب اجبــاری اســت؟« هــر پاســخی، باخــِت محســوب می شــود. اگر 
جــواب »نــه« باشــد، یکــی از واجبــات اســالم کــه مــورد اتفــاق شــیعه و 

ســنی اســت، انــکار می شــود و اگــر هــم پاســخ »بلــه« باشــد، بازهــم 
ــار منفــی کلمــه »اجبــار« در دوره ای کــه شــعار آزادی مهم تریــن  ب
محــور ارزش گذاری هــا شــده اســت، از اســالم چهــره ای خشــن 
می ســازد و موجــب می شــود فضاهــای عاطفــی بــر تحلیــل منطقی 

غلبــه کنــد. )۱(
مــا در کشــور ایــران  و نظــام جمهوری اســالمی، قانــون خاص خود 
را در رابطــه بــا حجــاب داریــم. اساســاً اســالمی بــودن نظــام مــا بــه این 
معنــا اســت کــه ایــن حکومــت بایــد درصــدد پیــاده کــردن احــکام 
اســالم باشــد و ایــن مطلبــی اســت کــه در قانــون اساســی جمهــوری 

اســالمی بــدان تصریــح شــده اســت؛ »اصــل چهــارم: کلیــه قوانیــن و 
مقــررات مدنــی، جزائی، مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگی، نظامی، 

ــر عمــوم  ــر اســاس موازیــن اســالمی باشــد. ایــن اصــل ب ــد ب سیاســی و ...، بای
اصــول قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات دیگــر حاکم اســت و تشــخیص این 

امــر بــر عهــده فقهــای شــورای نگهبــان اســت.«
پــس حــدود حجــاب در جامعــه مــا بایــد مطابــق نظــر اســالم و قــرآن تعییــن 

شــود.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در مســئله حجــاب، ماننــد هــر مســئله و 
حکــم اســالمی دیگــر، دالیــل و منطــق خاصــی وجــود دارد. درواقــع فلســفه 
پوشــش و حجــاب ازنظــر اســالم می توانــد دلیــل مطرح شــدن ایــن موضــوع را 
توضیــح دهــد کــه در ادامــه بــر اســاس کتــاب »مســئله حجــاب« شــهید مطهری 
بــه ایــن موضــوع می پردازیــم. ایشــان در کتــاب خــود چهــار دلیــل ازنظر اســالم 

ــد: ــر کرده ان ذک
 ۱. آرامش روانی

نبــودن حریــم میــان زن و مــرد و آزادی و معاشــرت های بی بندوبــار، هیجان ها 
ــی می بخشــد و آن را به صــورت یــک عطــش  و التهاب هــای جنســی را فزون
ــاده  ــر فوق الع ــی آورد. روح بش ــدنی درم ــباع نش ــت اش ــک خواس ــی و ی روح
تحریک پذیــر اســت و اشــتباه اســت کــه گمــان کنیــم تحریک پذیــری روح 
بشــر محــدود بــه حــد خاصــی اســت و ازآن پــس آرام می گیــرد. پــس کنتــرل 
نکــردن، آن آرامــش روحــی و روانــی را از بشــر می گیــرد کــه یکــی از عوامــل 

کنتــرل آن رعایــت حجــاب اســت.
۲. استحکام پیوند خانوادگی

مســئله مهــم در رابطــه بــا خانــواده، لــزوم ایجــاد پاک تریــن و صمیمی تریــن 
عواطــف بیــن زوجیــن و برقــرار ســاختن یگانگــی و اتحــاد کامــل در کانــون 
خانــواده اســت. تأمیــن ایــن هــدف وقتــی ممکن اســت کــه زوجیــن از هرگونه 
بهره منــدی از غیــر همســر یــا همســران قانونــی چشــم بپوشــند؛ مــرد چشــم بــه 
زن دیگــر نداشــته باشــد و زن نیــز درصــدد تحریــک و جلب توجــه کســی جــز 
شــوهر خــود نباشــد و اصــل ممنوعیــت هــر نــوع کامیابی جنســی در غیــر کادر 

خانــواده حتــی قبــل از ازدواج هــم رعایــت گــردد.
 3. استواری اجتماع

کشــانیدن تمتعــات جنســی از محیــط خانه بــه اجتمــاع، نیــروی کار و فعالیت 
اجتمــاع را ضعیــف می کنــد کــه بازهــم یکــی از راه هــای عــدم شــکل گیری 

ایــن اتفــاق در رعایــت حجــاب اســت.

4. ارزش و احترام زن
 مــرد به طورقطــع ازنظر جســمانی بر زن برتــری دارد. ولــی زن از حیث عاطفی 
همیشــه برتــری خــود را بــر مــرد ثابت کــرده اســت. حریــم نگه داشــتن زن میان 
خــود و مــرد یکــی از وســایل مرمــوزی بــوده اســت کــه زن بــرای حفظ مقــام و 

موقــع خــود در برابــر مــرد از آن اســتفاده کرده اســت. )۲(
در انتهــا الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه بــا وجــود پذیــرش یــا عدم 
ــا عــدم پذیــرش اصــل دیــن، یــک  پذیــرش قلبــی حجــاب ماننــد پذیــرش ی
مســئله فــردی اســت، امــا در مــورد رعایــت حجــاب به عنوان حکمــی اجتماعی 
)نــه فــردی( در جامعــه و نظامــی کــه مبانــی فکــری و ارزشــی اش آن را الزم و 

واجــب می دانــد، طــرح بحــث حجــاب اجبــاری، منطقــی نیســت.
)۱( افکار نیوز

)۲( کتاب مسئله حجاب شهید مطهری

زهرا میرجلیلی/   مکانیک۹5

نگاهی به یک قانون
اجتماعی



۲۱

دوهفته نامه صبح دانشگاه-هفته آخر اردیبهشت-شماره 55

کوري 
راشــل کــوري )ریچــل آلین کوري( یک دختر ۲3 ســاله مســیحي ســاکن 

شــهر الیمپیاي ایالت واشــنگتن آمریکا و دانشــجوي کالــج اورگرین بود.
او در ابتــداي ورود بــه دانشــگاه بــه عضویــت جنبــش همبســتگي بین المللــي 
)ISM( درآمــد و در اولیــن روزهــاي ســال ۲003 میــالدي بــه همــراه ۷ نفــر از 
دوســتان خــود به عنــوان یکــي از فعــاالن جنبــش، بــه رفــح در جنــوب نــوار غزه 
ــردم  ــاي م ــي خانه ه ــع از ویران ــب مان ــک ناظــر صلح طل ــوان ی ــا به عن ــت ت رف

مظلــوم نــوار غــزه در فلســطین شــود.
ــراه  ــه هم ــرد ب ــالش مي ک ــفند ۱38۱( ت ــارس ۲003 )۲5 اس ــل در ۱۶ م راش
هفــت تــن از دوســتان خــود مانــع از تخریــب یک خانه فلســطیني شــود. او خود 
را مقابــل خانــه رســاند و با اســتفاده از یــک بلندگــو از راننده بولدوزر خواســت 
تــا از حرکــت بایســتد، امــا راننــده همچنــان پیــش مي آمــد. راشــل بــه عقــب 
بازگشــت. تلــي از خــاک در برابــرش قــرار داشــت. بــه زمیــن خــورد و راننــده 
بــه حرکــت خــود ادامــه داد و راشــل را بــا قســاوت تمــام زیــر چرخ هــاي خــود 
گرفــت و از روي پیکــر او رد شــد. ســپس تیغه هــاي بولــدوزر را پاییــن آورد و 

بــه عقــب حرکــت کــرد.
راننــده بولــدوزر پــس ازآن حتــي پیاده هم نشــد. شــاهدان عینــي گفتند لبخند 
هم زده اســت. بعدها رســانه هاي صهیونیســتي نوشــتند کــه راشــل در نقطه کور 
دیــد راننــده قــرار داشــته اســت. حتــي یــک روزنامــه رژیــم اشــغالگر قــدس 

نوشــت: »راشــل خودکشــي کــرده اســت!«
راشــل در ایــن دو مــاه حضــور خــود در فلســطین اشــغالي و نــوار غزه، توســط 
ایمیــل و تلفــن بــا خانــواده اش ارتبــاط داشــت و ۷ ایمیــل بــراي مادرش فرســتاد.

ــن  ــم و در ای ــواده اش را آوردی ــه خان ــل او ب ــل ترجمــه دو ایمی در شــماره قب
قســمت ترجمــه ایمیــل اول و قســمت اوِل ایمیــل دوم را مــی آوریــم.

ترک الیمپیا
ژانویه 2۰۰3

همــه مــا یــک روزی بــه دنیــا آمده ایــم و یــک روزی هــم می میریــم. 
به احتمال زیــاد بــا درجاتــی تنهــا هســتیم. اگــر تنهایــی و یکنواختــی مــا یــک 
تــراژدی نیســت، چیســت؟ مگــر غیرازایــن اســت کــه تنهایــی مــا چیــزی اســت 
کــه بــه مــا اجــازه می دهــد حقیقــت را بــدون تــرس بیــان کنیــم؟ مگــر غیرازاین 
اســت کــه تنهایــی مــا چیــزی اســت کــه بــه مــا امــکان ماجراجویــی می دهــد. تا 

دنیــا را به عنــوان یــک حضــور پویــا تجربــه کنیــم.
اگــر مــن در بوســنی یــا روآنــدا یــا ماننــد اینجاهــا زندگــی می کــردم، مــرگ 

ناگهانــی و بــدون دلیــل بــرای مــن دور از انتظــار نمــی بــود.
این یک تشبیه و خیال نیست، بلکه یک واقعیت خواهد بود.

و مــن هیــچ حقی بــرای این اســتعاره نــدارم. اما مــن از آن بــرای دلــداری دادن 
بــه خــودم اســتفاده می کنــم. بــرای معنــی بخشــیدن بــه چیــزی بســیار بــزرگ و 
بی مــورد. ایــن یــک واقعیــت اســت. ایــن واقعیتــی اســت کــه مــن بــرای آن کل 

زندگــی ام را بــا تمــام امتیازاتــش اهــدا می کنــم.

توانایــی مــن در حــدی نیســت که آب هــای جــوش را در روســیه خنک کنم. 
ــن  ــم. م ــیح باش ــی مس ــم عیس ــن نمی توان ــم. م ــو باش ــم پیکاس ــن نمی توان م

ــم. ــی ســیاره را نجــات ده ــم به تنهای نمی توان
من می توانم ظرف ها را بشویم.

ایمیل از فلسطین
7 فوریه 2۰۰3

سالم به همه دوستان، خانواده و دیگران،
مــن بــه مــدت دو هفتــه و یــک ســاعت در فلســطین بــوده ام، و هنــوز کلمات 

اندکــی بــرای توصیــف آنچــه می بینــم دارم.
ــه  ــردن ب ــر ک ــم، فک ــه بنویس ــده نام ــه ایاالت متح ــم ب ــه می خواه وقتی ک
اتفاقاتــی کــه اینجــا می افتــد بــرای مــن بســیار ســخت اســت. تقریبــاً چیــزی 

ــل. ــه تجم ــازی ورود ب ــد دروازه مج مانن
مــن نمی دانــم کــه آیــا تابه حــال کــودکان زیــادی در اینجــا وجــود داشــته اند 
کــه جــای ســوراخ  شــلیک تانــک در دیوارهــای خانه شــان نباشــد؟ و برج های 
ارتــش اشــغالگر کــه دائمــاً در دیــد آن هــا اســت و آن هــا را همیشــه تحــت نظر 
دارد. هرچنــد کــه کامــالً مطمئــن نیســتم، امــا مــن فکــر می کنــم کــه حتــی 
کوچک تریــن ایــن کــودکان نیــز می فهمنــد کــه زندگــی در هیــچ جــای دنیــا 

ماننــد اینجا نیســت.
ــه اینجــا بیایــم یــک کــودک هشت ســاله،  توســط  دو روز قبــل از اینکــه ب
یــک تانــک اســرائیلی بــه ضــرب گلولــه کشــته شــد و بســیاری از بچه هــا بــه 
مــن گفتنــد کــه نــام او علــی بــود و یــا پوســترهای او روی دیــوار را به من نشــان 

می دادنــد...
 ایــن کــودکان همچنیــن دوســت دارنــد کــه بــا مــن عربــی تمریــن کننــد و 
از مــن می پرســند »شــارون چطــور اســت؟« - »بــوش چطــور اســت؟«  و وقتــی 
می گویــم »بــوش مجنــون« )بــوش دیوانــه اســت( »شــارون مجنــون« )شــارون 
دیوانــه اســت( بــه عربــی محــدود مــن می خندنــد. البتــه ایــن دقیقــاً آن چیــزی 
نیســت کــه مــن بــه آن بــاور دارم و برخــی از بزرگ ســاالن کــه انگلیســی بلدند 

جملــه مــرا اصــالح می کننــد: »بــوش یــک تاجــر اســت.«
ــزار  ــوش یــک اب ــم » ب ــرم کــه بگوی ــاد بگی امــروز مــن ســعی کــردم کــه ی
اســت«،  امــا مــن فکــر نمی کنــم کــه توانســتم کامــالً درســت ترجمــه کنــم. 
امــا به هرحــال، بچه هــای هشت ســاله در اینجــا بســیار بیشــتر از چنــد ســال پیــش 

سیاسی

برای خواندن قسمت قبل به مقاله من راشل کوری هستم)۱( در 
سایت jadiut.ir مراجعه کنید.
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مــن، از کارکــرد ســاختار قــدرت جهانــی آگاهــی دارنــد.
بــا این حــال، هیچ گونــه مطالعــه یــا حضــور در کنفرانس هــا، مشــاهده مســتند 
و ســخنرانی ها نمی توانســت مــرا بــرای واقعیــِت وضعیــت اینجــا آمــاده کنــد. 
شــما نمی توانیــد آن را تصــور کنیــد مگــر آنکــه آن را ببینیــد -و همچنیــن شــما 
ــزی تمــام  ــورد چی ــه شــما در م ــی آگاه باشــید کــه تجرب ــد به خوب همیشــه بای
واقعیــت آن چیــز نیســت. بــا دانســتن ایــن واقعیــت کــه ارتــش اســرائیل بــا چــه 
ــلح  ــی غیرمس ــهروند آمریکای ــک ش ــه ی ــر ب ــود اگ ــه می ش ــکالتی مواج مش
شــلیک کنــد و بــا دانســتن ایــن واقعیــت کــه وقتــی ارتــش اســرائیل چاه هــای 
آب را تخریــب می کنــد، مــن بــرای خریــدن آب پــول دارم و البتــه ایــن واقعیت 
کــه مــن امــکان تــرک اینجــا را هــم دارم. هیچ کــس در خانــواده مــن تابه حــال 
ــرج  ــر روی یــک ب ــداز موجــود ب در هنــگام رانندگــی توســط یــک خمپاره ان
واقــع در انتهــای یــک خیابــان اصلــِی شــهِر مــن، مــورد اصابــت قــرار نگرفتــه و 
کشــته نشــده اســت. مــن یــک خانــه دارم. مــن مجــاز بــه دیــدن اقیانوس هســتم. 
ظاهــراً هنــوز ســخت اســت کــه مــن ماه هــا یــا ســال ها بــدون محاکمــه زندانــی 

شــوم )ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه برخــالف بســیاری از افــراد دیگــر، مــن 
یــک شــهروند آمریکایــی سفیدپوســت هســتم(، وقتــی از خانه به ســمت 

مدرســه یــا محــل کار حرکــت می کنــم، نســبتاً مطمئــن هســتم کــه 
ــن  ــن راه، بی ــی در بی ــت و بازرس ــک ایس ــلحی در ی ــربازان مس س

خلیــج Mud و مرکــز شــهر اولیمپیــا، بــا قــدرت تصمیم گیــری 
در مــورد اینکــه آیــا می توانــم بــه محــل کارم بــروم و یــا اینکه 
پــس از اتمــام کارم، آیــا می توانــم دوبــاره بــه خانــه برگــردم، 

وجــود ندارنــد.
بنابرایــن، اگــر مــن نســبت بــه ورود و حضــور مختصــر و 
ناقــص بــه دنیایــی کــه در آن ایــن کــودکان وجــود دارنــد 
خشــمگین شــوم، نمی دانــم بــرای آن هــا چطــور خواهــد 

بــود کــه وارد دنیــای مــن شــوند.
آن هــا می داننــد کــه کودکانــی کــه در ایاالت متحــده 
زندگــی می کننــد، اعضــای خانواده شــان معمــوالً مــورد 
ــه آن  ــد ک ــد و می دانن ــرار نمی گیرن ــه ق ــت گلول اصاب
کــودکان گاهــی اوقــات بــه تماشــای اقیانــوس می روند؛ 
امــا زمانــی کــه شــما اقیانــوس را دیدیــد و در یک مکان 
ــده  ــه آب تصفیه ش ــی ک ــد، جای ــی کردی آرام زندگ
در شــب توســط بولدوزرهــا از بیــن نمــی رود و شــما 
فکــرش را هــم نمی کنیــد کــه هنگامی کــه شــب را 
ســپری می کنیــد ممکــن اســت دیوارهــای خانــه ی 
شــما به طــور ناگهانــی به داخــل فروبریــزد و شــما را 
از خــواب بیــدار کنــد و وقتی کــه شــما گروهــی از 
مــردم را مالقــات میکنیــد، آن افــراد هرگــز کســی 
را از دســت نــداده باشــند و زمانی کــه شــما واقعیت 
دنیایــی را تجربــه کرده ایــد کــه توســط برج هــای 
مرگبــار، تانک هــا، »شــهرک های مســلح« و 
در حال حاضــر توســط یــک دیــوار فلــزی 

عظیــم محاصــره نشــده اســت، مــن نمی دانــم 
کــه آیــا شــما می توانیــد دنیــا را بــرای تمــام 

ســال هایی کــه دوران کودکــی خــود در 
آن سپری شــده اســت، ببخشــید؟ - تنهــا 

مقاومــت موجــود - در مقابــل خفقان 
پیوســته چهارمیــن ابرقــدرت نظامــی 
ــدرت  ــا ابرق ــان کــه توســط تنه جه

جهــان حمایــت می شــود -کــه آن تــالش می کنــد تــا شــما را از خانــه خودتــان 
بیــرون کنــد. ایــن چیــزی اســت کــه مــن در مــورد ایــن بچه هــا تعجــب می کنم. 
مــن تعجــب می کنــم کــه اگــر آن هــا واقعــاً می دانســتند، چــه اتفاقــی می افتــاد؟

ــت حــدود ۱40،000  ــا جمعی ــح هســتم، شــهری ب ــن در رف ــال، م به عنوان مث
نفــر کــه تقریبــاً ۶0 درصــد آن هــا پناهنــده هســتند )بســیاری از آن هــا بــرای بــار 
دوم یــا ســوم پناهنــده هســتند(. رفــح قبــل از ســال ۱۹48 هــم وجــود داشــت 
ــدان کســانی هســتند( کــه  ــا فرزن ــردم اینجــا کســانی هســتند )ی ــا بیشــتر م ام
از خانه هــای خــود در فلســطین تاریخــی )کــه اکنــون اســرائیل نامیــده شــده( 
جابجــا شــده اند. وقتــی صحــرای ســینا بــه مصــر بازگردانــده شــد، شــهر رفــح 

بــه دو نیــم تقســیم شــد.
در حــال حاضــر، ارتــش اســرائیل در حــال ســاخت یــک دیــوار بــا چهــارده 
متــر ارتفــاع بیــن رفــح در فلســطین و مــرز اســت و خانه هــای موجــود در امتداد 
ــح،  ــدگان رف ــی پناهن ــه مردم ــزارش کمیت ــه گ ــا ب ــرد. بن ــن می ب ــرز را از بی م
ــی کــه  ــداد خانه های ــل تخریب شــده اند. تع ــه به طــور کام شــش صد و دو خان

ــا حــدی ویران شــده اند، بیشــتر اســت. ت

سیاسی
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ــون  ــتادی دگرگ ــروی آن می ایس ــه روب ــه را ک ــده: »آن قبل ــره آم ــه43 بق در آی
ــان  ــد از آن ــروی می کنن ــر پی ــان را کــه از پیامب ــدان ســبب کــه آن ــم، جــز ب کردی

ــند.« ــد بازشناس ــت می ورزن مخالف
خداونــد هــدف از تغییــر قبلــه مســلمانان را امتحــان الهــی بــرای شــناخت ســره 
ــوارتر  ــس دش ــی ب ــروز در امتحان ــلمانان ام ــا مس ــد. ام ــی می کن ــره معرف از ناس
قرارگرفته انــد. ایــن بــار قبله اول مســلمانان مــورد تاخت وتاز صهیونیســم قرارگرفته 
اســت و ایــن امتحــان تــا بــه امــروز بــرای غاصبــان بیــت ا.. الحــرام مــردودی بــه بــار 

آورده. 
اینجــا اســت کــه بــرای پیــروی از رســول بایــد بیــن عیــش و خوشــی یــا ســختی 
و جهــاد یکــی را انتخــاب کنــی. یــا از مســلمانان اخــراج شــده از ســرزمین مــادری 
دفــاع کنــی یــا از جبهــه اســتکباری )کــه در صــورت عــدم انتخــاب شــرایط را بــر 
تــو ســخت می کنــد(. شــاید مجبــور شــوی بــه ِشــعب بــروی، در تحریــم شــدید 
اقتصــادی قــرار بگیــری ولــی دســت  از ایمــان خــود و از حــق مســلمین و عدالــت 

کــه یکــی ازاساســی تریــن پایه هــای دیــن اســت، برنــداری. 
ــا  ــا ب ــا خاســتند، ام ــه پ ــه اســرائیل ب ــی چــون مصــر علی ــی کشــورهای عرب زمان
دیــدن دندان هــای تیــز آن هــا، پــا بــه فــرار گذاشــتند ؛ مذاکــره کردنــد و از حقــوق 
خــود کوتــاه آمدنــد. تاریــخ نشــان داد کــه در مســئله فلســطین خــون و نــژاد دیگــر 
نمــی تواندکارســاز باشــد. تاریخ مصــرف آنکــه بــه خاطــر عــرب بــودن کســی بــه 
کمکــش بــروی تمام شــده اســت. کســانی امــروز در خط مقــدم مبــارزه قــرار دارند 
کــه انتخابشــان ریشــه در عقاید محکــم الهی و پیــروی از پیامبر اکــرم دارد. ایــران از 
ابتــدای انقــالب اســالمی چهــل ســال اســت یک بــار هــم از خواســته برحــق خــود 
کــه دفــاع از حقــوق مــردم مظلــوم فلســطین اســت کوتــاه نیامــده اســت و رهبــران، 
فلســطین را مســئله ی اول دنیــای اســالم دانســته اند. هرچنــد بســیاری تــالش کردنــد 
ایــن موضــوع مهــم را مســئله اعــراب بداننــد و گفتنــد بــه ایــران ربطــی نــدارد. البتــه 
جهــان خــواری صهیونیســم موضوع فقط اســالمی هم نیســت. اســرائیل بــرای همه 
کشــورهای منطقــه خطــر اســت. کشــوری کــه مرزهایــش را هــر طور کــه بخواهد 
جابه جــا می کنــد، ســرزمین دیگــران را غصــب می کنــد و ســاکنان آنجــا را فــراری 
ــی  ــورت غیرقابل توجیه ــز به ص ــکا نی ــری امری ــه رهب ــتکبار ب ــه اس ــد. جبه می ده
همــراه ایــن جریــان قرارگرفتــه اســت و مســائل قانونــی و بیــن المللــی را بــه نفــع 
صهیونیســم رقــم می زنــد. هــر جــا کــه اســرائیل بــرود آنجــا می شــود مرزهــای آن 

کشــور و به ســرعت قوانیــن جهانــی بــر ایــن اســاس تغییــر می کنــد.
امــا ایــن ســؤال مهــم شــاید پیش آیــد چرا مســئله فلســطین این چنین مهم اســت؟ 

ــا در ســرزمین خــود کــه صدهــا ســال در آن می زیســتند،  مســلمانان روهینگی
ــای  ــه کمپ ه ــاوز ب ــرای تج ــان را ب ــد. زنانش ــهروندی ندارن ــق ش ــر ح دیگ
نظامــی می برنــد و مردانشــان را بــه بردگــی می گیرنــد. بــا قانــون شــهروندی 
۱۹8۲ حــق شــهروندی از آن هــا ســلب شــده اســت، گرچه در برخــی مواقع 

موقتــاً بــه آن هــا کارت ملــی داده شــده اســت ولــی ایــن جنایت ها به 
صدهــا هــزار روهینگیایی هنــوز ادامــه دارد. چــرا این 

مســئله به جدیت فلســطین نیســت؟

ــد  ــتضعاف قرارگرفته ان ــلمانان در اس ــه مس ــی ک ــت هرجای ــد گف ــخ بای در پاس
ــه  ــد وظیف ــرار می گیرن ــدی ق ــاوز و تع ــورد تج ــق م ــان آن مناط ــط حاکم و توس
دینــی هــر انســان اســت کــه در حــد تــوان خــود بــه آن هــا کمــک کنــد. اســالم 
ملیــت نمی شناســد امــت واحــده بــر همیــن تحلیــل بــر مســلمانان اطــالق می شــود. 
امــا اهمیــت مســئله فلســطین آن را از برخــی جهــات خــاص می کنــد. فلســطین و 
ســرزمین های اشــغالی خــط مقــدم مبــارزه بــا تمام اســتکبار، ســلطه برجهان اســت. 
چراکه در تقابل مســتقیم با صهیونیســم جهانی و ســلطه وحشــیانه آمریکایی است. 
اگــر مســئله فلســطین حل شــود قطــب اصلی کفــر و اســتکبار از بیــن رفته اســت. از 

بعــدازآن می تــوان از صلــح ســخن گفــت.
اگــر مســلمانان جهــان باهــم متحدشــوند، دولت هایشــان آنطورکــه امــام خمینــی 
گفتنــد اتحــاد جماهیــر اســالمی را تشــکیل دهنــد، اســرائیل در برابــر بیــش از یک 
میلیــارد انســان کــه از حــق خــود کوتــاه نمی آینــد چــه می توانــد کنــد؟ امــا حیــف 
کــه دنیــای اســالم درگیــر منافقانــی چــون آل ســعود شــده اســت. وهابیــت فرزنــد 
نامشــروع ایــن تفکــر از ابتــدا تقابــل خــود را با اســالم انقالبی قــرار داده اســت. کجا 
شــده کــه یــک فتــوا علیــه حمــالت غربی هــا بــه کشــورهای اســالمی بدهــد. علیه 
آمریکایی هــا در عــراق، اســرائیلی ها در فلســطین و ... . آن هــا حتــی بــا اســالمی کــه 
بــا آمریــکا و صهیونیســم توافــق دارد نیــز کاری نــدارد. از ابتــدا شــروع ایــن جریــان 
در تاریــخ معاصــر شــاهد برپایــی جنــگ و خونریزی علیه مســلمانانی هســتیم که با 

جبهــه حقیقــی کفــر در حــال مبارزه انــد.
کویــن بــرت پژوهشــگر و نویســنده آمریکایــی کــه در هفته گذشــته به دانشــگاه 
آمــده بــود ســخن خــود را چنیــن آغــاز کــرد کــه امــروز از اینکه آمریکایی هســتم 
متأســفم. او یک آزاده اســت. کســانی که در تابعیت و مشــایعت صهیونیســم بودند 
در ایــن جنایــات روز نکبــت کــه ده هــا نفــر بــه شــهادت رســیدند،  آن هــا نیز مقصر 
ــد؛  ــاع می کنن ــد، از آن هــا دف ــم می زدن ــه نفــع صهیونیســم قل ــد. کســانی کــه ب ان
می توانســتند اعتــراض کننــد و آگاهــی ببخشــند و ایــن کار را نکردنــد؛ آن هــا نیــز 

مقصرند.
امــا آنچــه روزبــه روز در حــال نزدیــک شــدن اســت، نابــودی ایــن نقشــه جعلــی 
ــت. از  ــود اس ــروعیت خ ــر مش ــتر درگی ــی بیش ــرائیل از هرزمان ــروز اس ــت. ام اس
ابتــدا بــا ایــن مســئله درگیربــود ولــی اکنــون شــاهدیم کــه در اروپــا جریان هایــی 
عدالت طلــب آغازشــده کــه اعمــال ایــن رژیم را محکــوم می کننــد. آن هــا را ظالم 
و غیــر مشــروع می داننــد و ایــن آگاهی در حــال افزایش اســت. مدافعان 
قدیمــی ایــن رژیــم نیز بیشــتر ســکوت می کننــد. در برابــر افکار 
عمومــی کشــورهای خــود الاقــل به ظاهــر مجبــور بــه 
محکــوم کــردن هســتند. بــرای برپایــی حکومــت عدالت 
جهانــی کــه امیــد همــه مســتضعفین عالم اســت ایســتاده 
دســت بــه دعــای ظهورحضــرت حجــت برمی داریــم و  

ــم. ــر می کنی ــان را محکم ت قدم هایم

بازگشـــــــت به فلســــــطین
محمدحسین دهقانی  / مکانیک  ۹3


