
قــرارداد  خبــر  آذر   ۱۷ روز 
چیــن و عربســتان همــه ی 
رســانه های داخلــی و خارجــی 
و خــودی و نخــودی را ُپــر کرد. 
بــا  برخی هــا  به طوری کــه 
ــن آب  ــن از ای ماهــی گرفت
گل آلــود ایــن  قــرارداد را 
ــا ایــن  شکســت بــزرگ ایــران تلقــی کــرده و گفتنــد ب
قــرارداد مســیر چیــن از ایــران جــدا شــد، و بــه عبارتــی 

چیــن ایــران را دور زد.

مــاه  چنــد  کــه  بودنــد  همان هایــی  این هــا  امــا 
می خواســتند  چیــن  و  ایــران  وقتــی  هــم  پیــش 
ســند همــکاری ۲۵ســاله امضــا کننــد، دادوفریــاد 
ــد کــه »آآآی« ایــران مســتعمره چیــن شــد!  می کردن
ــام  ــای ن ــرارداد ترکمنچ ــه ق ــق به مثاب ــن تواف و از ای
می بردنــد. )حال آنکــه قــرارداد عربســتان بــا چیــن را 
یــک نقطــه ی عطــف بــرای عربســتان می داننــد!( حــاال 
ــد  ــد دیدی ــد می گوین ــدا کرده ان ــت پی ــه فرص ــم ک ه
بــرای شــما نداشــت؟  بــا چیــن ســودی  قــرارداد 

ــا  ــت؟ م ــتان فروخ ــه عربس ــما را ب ــن ش ــد چی دیدی
ــاره برگردیــم ســمت کدخــدا و برجامــش! بایــد دوب

ــه  ــاً صادقان ــا اص ــه تحلیل ه ــت این گون ــد گف ــا بای ام
و از ســر دلســوزی نیســتند. اینکــه چیــن بــا عربســتان 
ــه ایــن معنــی نیســت  قــراردادی امضــا کــرده اســت ب
کــه ایــران را کنــار گذاشــته باشــد، یــا بخواهــد ایــران 
را دور بزنــد. چیــن کــه متحــد ایدئولوژیــک مــا نیســت. 
بلکــه مثــل ســایر کشــورها دنبــال منافــع ملــی خودش 
اســت. در تعاماتــش هزینــه فایــده می کنــد تــا ببینــد 
چــه کشــوری برایــش ســود بیشــتری دارد کــه بــا همان 
وارد رابطــه بشــود. کمااینکــه مــا هــم بایــد همچیــن 
ــه ی  ــم هم ــرآن ه ــیم و عاوه ب ــته باش ــردی داش رویک

ــم. ــک ســبد نچینی ــان را هــم در ی تخم مرغ هایم

درواقــع خــود مــا هــم در وقــوع این امر مقصریــم. اگر 
بــه سیاســت خارجــی دولــت قبــل نظــر کنیــم متوجــه 
می شــویم کــه کامــاً مخالــف نــگاه بــه شــرق بــود. 

مدت هــا  مــا  به نحوی کــه 
چیــن  در  ســفیری  اصــاً 

تخم مرغ سعودی در سبد چینی

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم
چی  شــدیــــــــم .. 

ــر  ــی اخی ــی تربیت ــه فرهنگ ــام فتن ــدن ای ــس از گذران پ
می تــوان به راحتــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه هــر 
زمــان کــه همبســتگی یــک ملتــی بــه چشــم دشــمنان 
ــد نشســت  ــد، به راحتــی عقــب خواهن خارجــی آن بیای
ــد کشــید.  ــا پــس خواهن و از مواضــع ســخت خــود پ
یکــی از مهم تریــن اهــداف دشــمن انداختــن تزلــزل 
ــا  ــه ب ــود ک ــران ب ــت شــریف ای ــن مل ــت مؤم در اکثری
بصیــرت و همبســتگی مــردم ایــن امــر خطرنــاک روی 

ــداد. ن
یکــی از عوامــل همبســتگی ملــت ایــران، هویــت ملــی 
ــن  ــی از مهم تری ــوی ای اســت. یک ــی و ق و تاریخــی غن
اهــداف دشــمن در فتنــه اخیــر عفــاف و حجــاب زنــان 
بــود درحالی کــه در تــراث تاریخــی ایران زمیــن، چــه در 
قبــل از اســام و چــه در پــس از ورود آن همیشــه 
ویژگی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  عفــاف  و  حجــاب 
تأثیرگــذار در هویــت ملــی مــا بــوده اســت. شــاهد ایــن 
ماجــرا عکس هــای پوشــیده زنــان در تخت جمشــید و 
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در حالیکــه تــا ســال 1357 شمســی، »میــزان دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم در روســتاها« در ایــران 12% بــود، اما پس از انقاب اســامی 
بــا کوشــش نیروهــای داخلــی، ایــن میــزان در ســال 1400 شمســی بــه 5/ 82% رســیده اســت. میانگین این شــاخص در جهان 53% اســت. 
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عرفان جوادی

محمد مهدی سعیدی صابر ســـرمقـــاله



آثــار ایرانــی اســامی در نقطــه نقطــه کشــور اســت. ایــن 
شــواهد نشــان از قدمــت ایــن میــراث بــزرگ می باشــد.
نظــم و قانون مــداری دیگــر میــراث ایرانیــان در هویــت 
ملی شــان، بــوده اســت. چیــزی کــه امــروز فشــار تهاجــم 
فرهنــگ ُپرتاطــم غربــی ســعی در کم رنــگ کــردن 
همیشــه  ایرانیــان  قانون پذیــری  و  نظــم  دارد.  آن  
زبــان زد خــاص و عــام بــوده اســت، از ســپاه جاویــدان 
هخامنشــیان تــا قانون پذیــری بی نظیــر ایرانیــان در دوره 
ســامانیان تنهــا گوشــه ای از ســابقه تاریخــی مــا در ایــن 

زمینــه اســت. 
عنصــر مهــم دیگــر در ایجــاد همبســتگی، فــداکاری 
ــان از اســتراتژیک ترین  ــرای جهانی ــه ب ــان اســت ک ایرانی
نقاطــی بــوده اســت کــه باعــث شــده سرنوشــت جنــگ 
ایــران را نــه تعــداد و ســازوبرگ جنگــی؛ بلکــه ایــن 
ــگ  ــخ و فرهن ــد. در تاری ــن کن ــداکاری تعیی ــه ف روحی
ایــران شــما چــه در کنــار آریوبــرزن باشــی و چــه در 
بــا چمران هــا و باکری هــا و  دفــاع مقــدس همــراه 
باقری هــا باشــی عنصــر فــداکاری در روح شــما وجــود 

دارد.
ــا  ــش از آنه ــده و بی ــاد ش ــی ی ــر مل ــن عناص ــه ی ای هم
در هویــت ملــی مــردم ایــران بــود کــه یــک همبســتگی 
ناگسســتنی را ایجــاد کــرد، تکیــه بــر ایــن نــکات مهــم 
در هویــت ملــی اســت کــه ایــران را در برابــر فتنه هــای 

ــد. ــن می کن ــان ایم آخرالزم

ــپاه و  ــی     و س ــی و انتظام ــلح نظام ــوای مس ــران از ق ــت ای ــه مل ــم ک ــروز می بینی ام
بســیج تــا قــوای مردمــی از عشــایر و داوطلبــان و از قــوای در جبهه هــا و مــردم   
بــا کمــال شــوق و اشــتیاق چــه فداکاری هــا می کننــد و چــه  پشــت جبهه ها، 
چــه  کشــور  سراســر  محتــرم  مــردم  کــه  می بینیــم  و  می آفریننــد  حماســه ها   
ــیب دیدگان  ــهدا و آس ــدگان ش ــه بازمان ــم ک ــد و می بینی ــده می کنن ــای ارزن کمک ه
جنــگ و متعلقــان آنــان بــا   چهره هــای حماســه آفرین و گفتــار و کــرداری مشــتاقانه 
و اطمینان بخــش بــا مــا و شــما  روبــه رو می شــوند و اینهــا همــه از عشــق و عاقــه 
ــدان.  ــات جاوی ــام و حی ــال و اس ــد متع ــه     خداون ــت ب ــان اس ــار آن ــان سرش و ایم
درصورتی کــه نــه در محضــر مبــارک     رســول اکــرم ؟ص؟  هســتند، و نــه در محضــر امــام 

ــب اســت. ــه غی ــان ب ــان ایمــان و اطمین ــزۀ آن معصــوم ؟ع؟ و انگی

صحیفه امام جلد 21 صفحه 411-410

عشـق لــم یــزلی؟ق؟امام روح اهلل 

نشریه ئئگفتمان انقالب اسالمی | بسیج دانشجویی دانشئئگاه امام صادق2 ؟ع؟| نشریه فتح

ایــن روزهــا، تحلیل هــای مختلفــی از جرایــم امنیتــی و از جملــه آن، 
جــرم محاربــه و مجــازات اعــدام، بــه گــوش می رســد؛ تحلیل هایــی 
کــه گاه ناشــی از اختــاف دیــدگاه و گاه از شــیطنت های رســانه ای 
نشــأت می گیــرد. بــا ایــن اوصــاف در این یادداشــت، ســعی خواهیم 
کــرد تحلیلــی حقوقــی و جامــع از جــرم محاربه و شــرایط آن داشــته 

باشیم.
طبــق مــاده ۲۷9 قانــون مجــازات اســامی ۱39۲، محاربه عبــارت از 
کشــیدن ســاح به قصــد جــان، مال یــا ناموس مــردم یا ارعــاب آنها 

اســت، بــه نحــوی کــه موجب ناامنــی در محیط گــردد.
در ابتــدا بــرای تحلیــل هــر جرمــی الزم اســت عناصــر مــادی و روانــی 
آن مــورد بررســی قــرار بگیــرد. در بــاب عنصــر مــادی، فعــل مجرمانه 
عبارت اســت از کشــیدن ســاح،  )که در فقه از آن با عنوان تجرید 
الســاح یــاد می کننــد( و موضــوع مجرمانــه نیــز عبــارت اســت از 

جــان، مــال، نامــوس و امنیــت روانــی مــردم.
در قانــون قبلــی تنهــا ارعــاب مــردم مورداســتفاده قــرار گرفتــه بــود 
لکــن در ســال ۱39۲، ســه موضــوع جــان، مــال و نامــوس نیــز بــه 
مــاده اضافــه شــد و به عبارت دیگــر، مفهــوم محاربــه توســعه پیــدا 
کــرد. همچنیــن در خصــوص نتیجه مجرمانــه در مــاده آمده اســت 
»بــه نحــوی کــه موجــب ناامنــی در محیــط گــردد«؛ پــس محاربــه از 
جرایــم مقیــد بــه نتیجــه اســت و نتیجــه مجرمانــه بایــد منــوط بــه 
رفتــار مجرمانــه باشــد و تــا ناامنــی در محیــط رخ نــداده اســت، فــرد 

نمی توانــد محــارب شــناخته شــود.
در خصــوص عنصــر معنــوی و روانــی، علــم بــه موضــوع یکــی از 
مهم تریــن بخش هــای عنصر روانــی اســت. دو مؤلفه مهم از عنصر 
روانــی جــرم عبــارت اســت از ســوءنیت عام )عمــد در رفتار مجرمانه( 
و ســوءنیت خــاص )قصــد وقوع نتیجه مجرمانــه(؛ بنابراین تازمانی 
که محرز نشــود که شــخص قصد وقوع نتیجه )ناامنی( را نداشــته 
اســت، نمی تــوان شــخص را محــارب دانســت. ازآنجایی کــه محاربه، 
جــرم مقیــد به نتیجــه بوده اســت، بنا بــر مــاده ۱44 قانون مجــازات 

اســامی، قصــد وقــوع نتیجــه نیز بایــد احراز شــود.
در کنــار مطالــب فــوق توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز حائز اهمیت اســت 

باالخره محارب ڪیست؟
کــه بــر اســاس مــاده ۱44 قانــون مجــازات، در جرائمی کــه وقوع آنها 
بــر اســاس قانــون منــوط بــه تحقــق نتیجــه اســت، قصــد نتیجــه یا 
علــم بــه وقــوع آن نیــز بایــد محــرز شــود؛ یعنی همین که شــخص 
ــوان نتیجــه  ــط به عن ــت محی ــار، امنی ــن رفت ــوع ای ــا وق ــد ب می دان
مجرمانــه بــه هــم می خورد، همیــن در اثبات قصد نتیجــه آن کافی 

بــه نظــر می رســد.
باتوجه بــه مطالــب فــوق و بــرای تمایــز دقیق تــر ایــن جــرم، اشــکال 

مختلــف محاربــه در مــاده ۲۷9 را برمی شــماریم:
۱.کشــیدن ســاح به قصــد صدمــه بــه جــان مردم بــا علم بــه ایجاد 

ناامنی در محیط
۲.کشــیدن ســاح به قصــد بــردن مــال مــردم بــا علــم بــه ایجــاد 

ناامنــی در محیــط
3.کشــیدن ســاح به قصــد تعــرض بــه نامــوس مــردم بــا علــم بــه 

ایجــاد ناامنــی در محیط
4.کشــیدن ســاح به قصد تعــرض به امنیــت روانــی مــردم )ارعاب( 

بــا علم بــه ایجاد ناامنــی در محیط
همچنیــن بــر اســاس بخــش دوم مــاده ۲۷9، درصورتی کــه انگیــزه 
شــخصی در کشــیدن ســاح وجود داشــته باشــد و عملش، جنبه 

عمومــی نداشــته باشــد، نمی تــوان شــخص را محــارب دانســت.
ــان،  ــی از حقوق دان ــدگاه بعض ــود در دی ــای موج ــا اختاف نظره ام
ناشــی از آن اســت کــه محاربــه را تنهــا الخافــه النــاس دانســته و ســه 
موضــوع دیگــر محاربــه را کــه در ســال ۱39۲ بــه آن اضافــه شــده 
اســت را در نظــر نمی گیرنــد؛ بنابرایــن هرچنــد اختاف فتــاوی و نظر 
فقهــا در زمینــه محاربه وجــود دارد؛ اما درنهایت قانون حاکم اســت 

و مــاده ۲۷9  حــدود را مشــخص کــرده اســت.
در پایــان بایــد ایــن نکتــه را نیز متذکر شــد کــه دادگاه هم محلــی برای 
توجــه بــه حقــوق دفاعــی متهــم و هــم محلی بــرای توجــه به امنیت 
جامعــه و نظــام اســت؛ لذا نادیده گرفتن هــر یک از ایــن موارد، منجر 
به نابســامانی های حقوقی و امنیتی در جامعه می شــود و نباید بدون 
اطــاع از جزئیــات هــر پرونــده ای، اظهارنظــر حقوقــی داشــت تــا مبادا 

موجب تضعیف جایگاه دادگاه و امنیت جامعه شــود.

محمد حسن  ابوالحسنی



نداشــتیم! چیــن هم کنــش 
ــل  ــای تمای ــه معن ــران را ب ای
ــت  ــه می گرف ــرد و نتیج ــیر می ک ــرب تفس ــه غ ب
ــا شــرق  ــل ب ــه تعام ــی ب ــدان رغبت ــران چن ــه ای ک
نــدارد. دولــت فعلــی هــم علی رغــم فعالیت هــای 
مثبتــی کــه در دیــدار بــا ســران چینــی داشــت کــه 
یکــی از نتایــج آن عضویت در ســازمان شــانگهای 
بــود، آن طــور کــه بایدوشــاید ســودی از این روابط 
بــه دســت نیــاورد. بســیاری از بندهــای ســند 
همــکاری بــا چیــن هنــوز معطل مانــده و تأثیــری 
ــرارداد بلندمــدت در فضــای حقیقــی و  ــن ق از ای
مجــازی بــروز نیافتــه اســت. اغتشاشــات ماه هــای 
اخیــر در ایــران هــم ماننــد هیزمــی کــه بــر آتــش 
ایــن وضعیــت بــود، به طوری کــه اغتشاشــگران 
بــا ایجــاد خســارت بــرای دولــت و ایجــاد ناامنــی، 
ــش  ــات و آرام ــه ثب ــران ب ــه ای ــی ک ــت زمان درس
دارد،  نیــاز  اقتصــادی  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
فضــای عمومــی کشــور را آشــفته مخابــره کردنــد 
تــا کشــورهایی نظیــر چیــن بــا مــا تعامــل نکننــد؛ 
ــد  ــدا کردن ــا پی ــا از م ــه چینی ه ــری ک ــذا تصوی ل
تصویــر یــک شــریک متزلــزل غیرقابل اعتمــاد 

بــود. 

ــه  ــد کــه ذکــر ایــن مباحــث ب ــه نمان ــه ناگفت البت
ادعاهــای  موضــوع  نداشــتن  اهمیــت  معنــی 
واهــی و نامربــوط آنــان در مــورد جزایــر 3 گانــه 
ــًا ایــن  جمهــوری اســامی نیســت. چراکــه اتفاق
موضــوع یــک امــر حیثیتــی بــوده و به نوعــی 
دخالــت در تمامیــت ارضــی جمهــوری اســامی 
تمامیــت  ســر  ایــران  می شــود.  محســوب 
ــًا  ــذا اتفاق ــدارد؛ ل ــا کســی شــوخی ن ارضــی اش ب
توســط  موضــوع  ایــن  پیگیــری  خواســتار 
مســئولین ذی ربــط هســتیم. امــا نکته اینجاســت 
ــل  ــدون فهــم نظــام بین المل ــراد ب کــه بعضــی اف
ــه و نسنجیده شــان را از روی  ــای ناپخت تحلیل ه
جهــل و یــا عمــد بــه خــورد مــردم می دهنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه  مــا هــم در حــوزه 
دگرگونی هــای  حــوزه ی  در  هــم  و  انــرژی 
ژئوپلیتیکــی در غــرب آســیا می توانیــم روابــط 
خــود را بــا چیــن بیشــتر و بهتــر کنیــم. کمااینکــه 
معــاون نخســت وزیر چیــن نیــز در دیــداری کــه 
ــه همیــن  ــا رئیس جمهــور کشــورمان داشــته ب ب
موضــوع اشــاره کــرده اســت. منطــق روابــط 
»باقــدرت تصمیم گیــری  بین الملــل می گویــد: 
کنیــد، همــه ی منافــع خــود را بــه یــک نقطــه 
گــره نزنیــد و از ظرفیت هــای داخلــی و خارجــی 

ــوید.« ــل نش غاف
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 توصیــه ام بــه خواهــران حــزب اهلل ایــن اســت کــه 
ــون  ــد، چ ــت کنن ــًا رعای ــامی را حتم ــاب اس حج
ــت نکــردن  ــه حجــاب اوســت و رعای ــت زن ب زین
حجــاب پایمــال کــردن خــون شــهیدان اســت. از 
خواهرانــم مــی خواهــم کــه زینــب وار عمــل کننــد 
و بــا حجــاب اســامی در جامعــه رفــت و آمــد 

کننــد و الگــوی زنــان دیگــر باشــند.
شهید سعید شاوری

    از ئئگذشتـــــه برای امـــــروز

یکــی از مظاهــر اســتعمار در قــرن جدیــد، ایجــاد وابســتگی فکــری 
ــان رســانه ای و علمــی ایجــاد  ــر جری و اندیشــه ای اســت کــه در اث
ــره از  ــیاه و تی ــر س ــان دادن تصوی ــر آن نش ــه از مظاه ــود ک می ش
ــت  ــان دادن وضعی ــال نش ــه و درعین ح ــران و منطق ــت ای وضعی
ــکا و غــرب اســت.  ــی به خصــوص آمری ســفید از کشــورهای غرب
ایــن دیــدگاه وقتــی در ســطح ذهــن و اندیشــه یــک انســان رســوخ 
می کنــد، باعــث می شــود بــه توانمندی هــا و اســتعدادهای کشــور 
ــام  ــد و تم ــه باش ــه و بیگان ــود بی توج ــان خ ــان و هم وطن و جوان
ــات  ــا نظری ــه ت ــوژی گرفت ــی، از تکنول ــدات غرب ــه تولی توجهــش ب

ــژه علوم انســانی باشــد. ــوم به وی ــف در تمامــی عل مختل
ــردی  ــا عملک ــده و ب ــرد مسخ ش ــک ف ــه ی ــود ک ــن می ش این چنی
بــدون خشــونت و به اصطــاح نــرم یــک ســرباز، یــک عامــل 
ــه عبــارت دقیق تــر یــک مــزدور آمریــکا و غــرب در کشــور  ــا ب و ی
ایجادشــده و ایــن فــرد در هــر جایگاهــی کــه باشــد تمــام تــاش 
ــرای  ــد و ب ــه می کن ــاع و جامع ــردن اجتم ــی ک ــرای غرب ــود را ب خ
پیشــرفت به جایــی کــه از علــم و فنــاوری اســتفاده کنــد، بــه دنبــال 
جنبه هــای ظاهــری زندگــی غربــی اســت و تلقــی اش از آزادی و 
پیشــرفت بی حجابــی و بی بندوبــاری اســت و چــون زندگــی خــود 
ــران را  ــامی ای ــوری اس ــد جمه ــیاه می بین ــر س ــه را سراس و جامع
هــم نفــی می کنــد و می اندیشــد کــه بــا زدودن اســام از جمهــوری 
می توانــد بــه پیشــرفت برســد! ایــن در حالــی اســت کــه جنبه هــای 
انحطــاط بشــریت و خانــواده و ازبین رفتن معنویــت در جهان غرب 
به وضــوح خــود را نمایــان کــرده و ایــن آزادی غربی باعث اســتثمار 
مــرد و زن شــده و به نوعــی تقلیــل انســان الهــی بــه ســمت انســانی 

بــا خــوی حیوانــی شــده اســت.
البتــه ایــن دســت اتفاق هــا ریشــه در تاریــخ روشــنفکران ایــن 
ــک  ــه ی ــکا ب ــا ات ــی زاده ب ــال تق ــه امث ــد، روزگاری ک ســرزمین دارن
ــدر  ــای 3 اســفند رضــا قل ــم دست نشــانده انگلیســی و کودت رژی
بیــان می کردنــد »ایرانــی بایــد ظاهــراً و باطنــاً، جســماً و روحــًا 
فرنگی مــآب شــود و بــس« و بــا هــر ابــزاری بــه زدودن دیــن و 
حجــاب از جامعــه پرداختنــد، آنچــه آن هــا می پنداشــتند ایــن بــود 
کــه نهــاد دیــن باعــث عقب افتادگــی جامعــه اســت؟! حال آنکــه بــا 
چــه دلیــل و اســتنادی ایــن ادعــا را مطرح می کردند، ســؤالی اســت 
کــه امثــال تقی زاده هــا در عصــر مــدرن الزم اســت بــه آن بپردازنــد 
ــه ایــن  ــد )البت ــه راه انداختن کــه حکومت هایــی کــه مســلمانان ب
حکومت هــا اســامی نبودنــد؛ بلکــه عمومــاً زمامــداران مســلمان 
داشــتند( چندیــن قــرن ســرآمد علــم و تمــدن بشــریت بوده اســت 

و در قــرون بعــدی بــا ایجــاد یکســری اتفاقــات در منطقــه آســیا و 
جریــان اســتعمار وحشــی غربی این پیشــرفت رو به افول رفــت، از 
کجــای دیــن ناکارآمــدی دیدیــد کــه خواســتید آن را از بیــن ببرید و 
از کجــا فهمیدیــد بــا ازبین رفتــن اعتقــادات دینــی و زدودن دیــن از 

جامعــه )سکوالریســم( می تــوان بــه پیشــرفت رســید؟!
در حــال حاضــر در جهانــی زندگــی می کنیــم که انبوهــی از کتاب ها، 
مجــات و رســانه ها وجــود دارد و هرگونــه اطاعــات بــا یــک 
جســتجوی ســاده در اختیــار همگان اســت، امــا همــان تقی زاده ها 
در ایــن عصــر وجــود دارنــد، چــه بــا ژســت روشــنفکری می نگارنــد 
ــه  ــت ب ــدری دس ــا قل ــونتی رض ــا خش ــه ب ــد و چ ــخن می رانن و س
آشــوب و کشــتار و تــرور می زننــد درحالی کــه در طــول 44 ســال 
کــه انقــاب اســامی مــردم ایــران بــر آن دوران ســیاه تاریــک پهلوی 
پیــروز شــد و نــور امیــدی بــرای تمامــی آزادی خواهان جهــان دوباره 
فروغــی تــازه گرفــت، آیــا مگــر زنــان و دختــران ایران زمیــن در هــر 
عرصــه ای کــه می خواهنــد نمی تواننــد پیشــرفت کننــد؟ مگــر 
دختــران و زنــان ایرانــی باحجاب در مســابقات ورزشــی و علمی دنیا 
ــان و دختــران  دارای عنــوان و مدال هــای جهانــی نیســتند؟ آیــا زن
ایرانــی در دانشــگاه ها در رشــته های مختلــف مشــغول بــه تحصیل 
نیســتند؟ و آیــا در جامعــه در پســت های مختلف علمــی و اجرایی 
مشــغول به کار و ارائه خدمت نمی باشــند؟ آیا جمهوری اســامی 
ســبب این همــه پیشــرفت نبــوده اســت؟ آیــا حجاب مانعی شــده 

بــرای رشــد و پیشــرفت بانــوان محتــرم ســرزمینمان؟ 
ــم.  ــف بیندازی ــای مختل ــه آماره ــی ب ــی اســت نگاهــی اجمال  کاف
ــردان در  ــه م ــبت ب ــان نس ــی زن ــزان خودکش ــودن می ــار ب فاجعه ب
ــان  ــاره زن ــد درب ــل متح ــازمان مل ــزارش س ــی، گ ــورهای غرب کش
ــان در  ــه زن ــی علی ــونت جنس ــرب و خش ــوار در غ ــت خان سرپرس
غــرب و... باعــث می شــود مــا بــه ارزش زن در غــرب پــی ببریــم، 
چیزهایــی کــه هیــچ گاه ســخنی از آن به میــان نمی آیــد و در عوض 
بی حجابــی و عریانــی نمــاد زندگــی آزاد و مطلــوب مطرح می شــود.
ایــن پدیــده اســتعماری تنهــا از طریــق آگاهــی قابــل مقابله اســت، 
آگاهی یافتــن از شــگردهای تبلیغاتــی و جنگ رســانه ای غرب علیه 
ملت هــای مســلمان و به خصــوص مردم جمهــوری اســامی ایران. 
مــرد و زن مســلمان ایرانــی در وهلــه اول بایــد خــود را بشناســد، 
جایــگاه خــود را بفهمــد تــا بتوانــد حربه هــای دشــمن علیــه خــود 
را تشــخیص دهــد. امــروز ارزش فهــم جایــگاه انســان در جهــان و 
تشــخیص راه درســت از نادرســت برای رســیدن به ســعادت بســیار 

ضــروری اســت. بایــد بشناســیم تــا بتوانیم بشناســانیم.

استعمار فکری و مسئله حجاب
محمدحسین دلدار
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ــده و  ــن ترکیــب متناقــض و مشــمئزکننده ای اســت کــه چکی ای
خاصه وقایع اخیر اســت. صحبت از آزادی اســت که جز از مســیر 
تهدیــد بــه قتــل بقــال بینوایی که تصمیم گرفته به شــخصی چند 

شــکات بدهــد نمی گــذرد. همین قــدر زشــت و َکریــه.
ــون داران  ــن خواســته مــن، کامی ــرای تأمی ــد ب  آزادی کــه می گوی
همگــی بایــد اعتصــاب کننــد و ااّل کامیــون و صاحــب آن 
تاوانــش را بــه اشــکالی کــه در روزهــای گذشــته دیدیــم بایــد پــس 
ــرای  ــه آتــش زدن مغازه هــا ب ــد ب ــا تهدی ــد. آزادی کــه جــز ب بدهن
کــه  آزادی  نمی شــود.  حاصــل  #اعتصابات_زورَکی_سراســری 
می گویــد تــو بایــد از جــان و مــال و دخــل روزانــه مغــازه ات بگذری 

دیڪتـاتــوری آزادی خواهــان
محمدامین  احمدی

تــا هــدف مــن حاصــل شــود. آزادی کــه می گویــد مــن صراحتــًا 
دعــوت بــه اغتشــاش کنــم و تــو حتــی به قــدر یــک پلمــب کــردن 
هــم بــا مــن کاری نداشــته بــاش. یعنــی مــن از امنیــت ایــن نظــام 
اســتفاده کنــم و امنیــت آن را بــر هــم بزنــم و تــو هــم کــه اصاً چه 
معنــی دارد کــه بخواهــی کاری کنــی. ایــن تعریــف آزادی افــرادی 
اســت کــه در اغتشاشــات اخیــر ســعی در آســیب بــه کشــور دارنــد.
بــه نظــر می رســد، اغتشاشــگران از گــزاره )مــا خیلــی زیادیــم 
رســانه ای(  وارد گــزاره مــا خیلــی زیادیــم زورَکــی شــده اند. بــرای این 
عــده مهــم، زیــاد دیده شــدن بــه هــر وســیله ممکــن اســت؛ البتــه 
بایــد گفــت کــه در زیــاد دیده شــدن و همراه کــردن مــردم موفــق 

نبوده انــد. شــاهد ایــن امــر هــم توجــه بــه جریــان عــادی زندگــی 
در بازارهــا اســت. مــردم به خوبــی خواســته اصلــی ایــن جریــان را 
ــم  ــت ه ــد. عل ــدا کرده ان ــان ج ــن جری ــود را از ای ــد و خ دریافته ان
واضــح اســت وقتــی مطالبــه ات، مطالبــه مــردم نباشــد، و وســیله 
رســیدن بــه ایــن مطالبــه، خســارت های جانــی و مالــی بــه مــردم 
و بــازاری بینــوا باشــد پرواضــح اســت کــه این گونــه مفتضــح 
می شــوی. البته این همه موید نفی مســائل و مشــکات نیســت 
کــه غــرض مــا نفــی و یــا پاک کــردن ایــن مشــکات نیســت. امــا 
ایــن جریــان به قــدری ماهیــت کثیف و خواســته های پلید خــود را 
در تریبون هــا فریــاد کرده انــد کــه مــردم به ســهولت تفــاوت آن را 
بــا مطالبــات خــود یافته انــد و صف خــود را از ایشــان جــدا کرده اند 
کــه ایــن واقعــه بی تردیــد ایــن هــم از الطــاف خفیــه الهــی اســت. 
شــعار آزادی بــا اجبارکــردن عــده ای بــه اعتصــاب، با قتل و آشــوب، 
ــا هوچیگــری و ساختارشــکنی در تناقــض اســت و افــرادی کــه  ب
ادعــای ایــن امــر را دارنــد یــا آزادی را نمی فهمنــد و یــا هدفشــان از 

ایــن شــعار رســیدن بــه چیــز دیگــر اســت.

عکس هایی که حرف میزنند


