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من میخواهم از آنها هم تقاضا کنم که شما برای ثواب میخواهید
بروید مکه مشرف بشوید،
میخواهید بروید مدینه منوره ،عتبات عالیات مشرف بشوید؛ امروز
ثوابی باالتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید [نیست] و
این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست
ساخته بشود ،و برادرهای خودتان نجات پیدا بکنند.
خداوند به همه شما اجر عنایت میکند ،و همان ثوابی را که شما از
زیارتها میخواهید خداوند به شما در این جهاد خواهد داد .والسالم
علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
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حمله اقتصادی ،جهاد اقتصادی

«ما امروز در يك ميدان وسيعى در مقابلهى با جبههى دشمن قرار گرفتهايم؛ آن جبهه ،جبههى ضعيفى نيست؛
جبههى تهي دستى نيست؛ پول دارد ،تبليغات دارد ،رسانه دارد ،علم دارد ،سياست و توانائىهاى سياسى دارد؛ اما
ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى در مقابل همهى فشارهاى او ايستاده .همه جور هم فشار وارد مي كنند؛ از فشار
امنيتى و نظامى و ترور و ايجاد اغتشاش و غيره بگيريد ،تا فشار سياسى ،تا فشار اقتصادى ،تا تحريم ،و از اين قبيل
كارها .ملت در مقابل همهى اينها ايستاده و پيش رفته ».این بخشی از بیانات امام خامنه ای در دیدار اخیرشان با
نخبگان جوان بود .بی شک ،اشاره ی رهبر انقالب ،در چنین دیداری
که اقتضای آن ،صحبت پیرامون مباحث علمی می باشد ،نشان از
نگاه ویژه ی ایشان به شرایط فعلی کشور است .شرایطی که فشارها
و تقابالت دشمنان انقالب ،بیش از هر برهه ی دیگری بر پیکره ی
نظام و مردم وارد آمده است .اما پیشانی این دست اقدامات دشمن،
کارشکنی های اقتصادیست؛ چرا که ،دشمنان انقالب دریافته اند که
فشار روزافزون اقتصادی بر ملت ایران و جنگ روانی حاصل از آن ،به
عنوان یکی از آخرین اهرم ها برای مقابله با ایران است.
از روزی که ایاالت متحده خبر از تحریم بانک مرکزی ایران داد و به
موازات آن ،قطعنامه های شورای امنیت علیه کشور تصویب گردید،
پیش بینی می شد که جبهه ی غرب ،قصد ورود به فاز جدیدی از
تقابل با ایران را دارد .تقابلی که اگرچه مسائل هسته ای و پافشاری
نظام بر مواضع خود ،به عنوان بهانه های واهی آن ابراز می گشت،
ولی هدف اصلی خود را زندگی مردم قرار داده بود .اوضاع و احوال این
روزهای بازار ارز را می توان به نوعی ،از پیامدهای این تحریم ها دانست .چرا که کاهش فروش نفت ایران ،در کنار
مشقت های بانک مرکزی برای دست یابی به درآمدهای ارزی حاصله ،مشکالتی را برای دولت در زمینه ی عرضه ی
ارز به بازار پدید آورده است .هر چند که این قبیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی از اولین ماه های انقالب بر ملت
تحمیل گشته ،اما همان گونه که امام خامنه ای در دیدار با هیئت دولت فرمودند ،به واسطه ی ایستادگی دولت و
مردم در برابر زیاده گویی ها و پافشاری بر آرمان های انقالب ،این فشارها در دو یا سه سال اخیر شدت بیشتری
یافته است.

فارغ از این سخنان ،مسئله ی اصلی ،نحوه ی مواجهه ی نظام با این فشارها است .در روزهایی که دشمنان ،از
سخنگوی کاخ سفید گرفته تا مقامات رژیم صهیونیستی ،همگی دم از تأثیرگذاری تحریم ها می زنند و بر طبل
آشوب و ناآرامی در کشور می کوبند ،ضروری ترین اصل ،همکاری و تعامل مسئولین است .همان طور که دکتر
احمدی نژاد در مصاحبه ی مطبوعاتی خود تصریح کرد ،مسئله ی بازار ارز ،جای تسویه حساب های سیاسی نیست
و همه ارگان ها باید به دولت کمک کنند تا این مشکل حل گردد.
در این راستا اما ،مجلس ،نقش گسترده ای دارد .مجلسی ها ،به
جای تقابل با دولت و ایراد سخنان کنایه آلود ،که به تیره کردن
فضای سیاسی کشور می انجامد ،به جای زیر سوال بردن اثر تحریم
ها و درصدسازی و درصدبازی ،به جای پرداختن به سیاسی کاری
و از این دست امور ،باید به عنوان بازوی قوه مجریه ،سعی در رفع
اثرات سوء فشارهای اقتصادی دشمن بنمایند .این که الویت این
روزهای نمایندگان مجلس ،استیضاح وزیر ورزش باشد و یا عده ای،
سخن از سوال دوباره از رئیس جمهور به دلیل نابسامانی های ارزی
برانند ،به هیچ وجه قابل قبول نیست .این امر ،دقیقا مصداق سخنان
دکتر کوچک زاده در مناظره با آقای باهنر ،پیش از برگزاری دور
دوم انتخابات مجلس ،در دانشگاه مان است که می گفت هنگامی
که بودجه ی سال  91هنوز به تصویب نرسیده بود ،نمایندگانی که
داعیه ی اقتصاددانی داشتند ،به دنبال تصویب دو فوریت طرح سوال
از رئیس جمهور بودند!
دست آخر ،خوب است توصیه ی رهبری عزیز را دوباره خوانی کنیم« :ما كجائيم؟ در چه وضعيتى هستيم؟
زورآزمائىها را ببينيد ،فشارها را ببينيد ،ناكامىهاى دشمن را مشاهده كنيد .البته فشارها خيلى زياد است  -از
جوانب مختلف  -اما اينكه ما تصور كنيم با فالن تصميم ،با فالن تدبير و اقدام ،موجب شديم كه دشمنى به طرف
ما جلب شود ،اين غلط است؛ اين درست نيست .ملت ايران به خاطر جايگاه مستقل خودش ،به خاطر تسليم نشدن
در مقابل نظام سلطهى بينالمللى ،مورد اين تهاجم هاست».
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به بهانه تحرکات اخير ترکيه عليه سوريه
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جناب پرز! شما از من مسنتر هستي ،صدايت هم خيلي باال ميرود .معتقدم که اين طور باال رفتن صداي
شما ريشه در يک احساس رواني گناه دارد .پاي کشتار که وسط بيايد ،شما خوب بلديد بکشيد .من خوب
ميدانم که شما در سواحل چطور بچهها را هدف ميگيريد و ميکشيد .شما نخست وزيراني داشتيد که
ميگفتند« :وقتي بر روي تانک وارد سرزمينهاي فلسطين ميشوم ،در خود احساس لذت ميکنم» .من
کساني را هم که براي چنين ظلمي کف ميزنند تقبيح ميکنم ،زيرا فکر ميکنم ،تشويق اين قاتلين
کودکان ،و اين قاتلين انسانها ،خود نوعي جنايت عليه بشريت است.
اينهاجمالتي است که چهار سال پيش رجب طيب
اردوغان نخست وزير  58ساله و اسالمگراي ترکيه با
عصبانيت خطاب به رييس رژيم صهيونيستي بيان کرد
وپس از ترک اجالس داووس به يکباره به قهرمان مبارزه با
اسراييل مبدل شد .آن روزها بسياري از تحليلگران بر اين
باور بودند که ترکيه بعد از تثبيت قدرت حزب عدالت و
توسعه بعنوان يک قدرت منطقه اي مي تواند بعنوان متحد
راهبردي جمهوري اسالمي در مبارزه با اسراييل شناخته
شود .بعدها پس از حمله اسراييل به کشتي آزادي که
راهي غزه بود و موضع گيري شديد اردوغان عليه اسراييل
اين گمانه تقويت شد .اما کساني هم بودند که اين سوال
بزرگ را دائما در ذهنشان مرور ميکردند « چطور ممکن
است کشوري که هم پيمان استراتژيک آمريکا در منطقه
است و عضويت ناتو را افتخار خود ميداند به مبارزه عليه
اسراييل مبادرت ورزد؟» سوالي که در هياهو و شادي
برخي ساده انديشان کمتر شنيده شد.
تالش هاي بعدي ترکيه در سطح جامعه بين الملل از جمله ميانجي گري براي مبادله سوخت بيست
درصد به همراه برزيل/ميزباني مذاکرات هسته اي ايران و  1+5و نقش آفريني گسترده در عراق و ...در کنار
برجسته شدن نگاه ضداسراييلي دولت ترکيه موجب شد نگاه برخي از ملل منطقه هرچند بصورت مقطعي
و کوتاه مدت معطوف به ترکيه و شخص نخست وزير اردوغان شود .و همزمان با همه ي اين تحوالت
ارتباط مستحکم با آمريکا و رايزني هاي مستمر با اين کشور از اصول سياست خارجي ترکيه است..

بعد از خيز بزرگ اسالمي ملل منطقه که عموما حرکتي در نفي نظامات موجود در کشورهاي عربي بود
خال ناشي از نبود يکسيستم جايگزين در اين کشورها نظام سلطه را برآن داشت تا در جهت جلوگيري از
تکرار مدل جمهوري اسالمي در کشورهاي خاورميانه مدل اردوغاني اسالم يا به بياني بهتر اسالم آمريکايي
را به کشورهاي تازه قيام کرده عرضه کند .آنجا که عبداهلل گل(شايد هم اردوغان؟) با حضور در مصر از
مردم مصر ميخواهد نظام سکوالر را براي خود برگزينند .اسالمي که اردوغان به آن معتقد است به او
اجازه ميدهد روز عاشورا در مراسم سوگواري اباعبداهلل شرکت کند اما بي کم و کاست مجري سياستهاي
آمريکا در منطقه باشد .انعکاس اين نوع رفتارهاي اردوغان
در داخل ترکيه هم قابل توجه است ؛ از سويي حضور او
به همراه همسر محجبه اش در مجامع مختلف ترکيه سرو
صداهاي زيادي را برمي انگيزد و از سوي ديگربراي رعايت
استانداردهاي اتحاديه اروپا در جهت تالش براي عضويت
در اين نهاد حاضر است از ديدگاههاي اسالمگرايانه اش!
در مورد حجاب عقب نشيني کرده و حتي با برپايي مراکز
فساد در کشورش موافقت کند.
به هر حال نظام سلطه براي کنترل و يا منحرف کردن
جريان خروشان اسالم خواهي در منطقه چاره اي ندارد
جز اين که ترکيه را بعنوان رهبر جهان اسالم جا بزند.
زيرامعرفي سالطين مرتجع عرب بعنوان رهبر جهان
اسالم خنده جهانيان را در پي دارد /مصر اخواني جاي پاي
محکمي برايآمريکا نيست و رهبري ايران يعني اضمحالل
نظام سلطه و بلندپروازي هاي دولتمردان فعلي ترکيه در
جهت احياي قدرت ترکيه مثل امپراطوري عثماني بر اين
امر دامن ميزند.
در اين شرايط پيروي مو به موي ترکيه از اوامر آمريکا در مواجه با سوريه ميتواند لطمات چشمگيري به
وجه هترکيه بين ملل مسلمان وارد کند ولي درهم شکستن محور مقاومت در اين شرايط خاص زماني
آنقدر به امنيت اسراييل کمک ميکند که آمريکا سربازي مانند اردوغان را فداي اسراييل کند.

علی حسن زاده

دانشجوی رفتگر
روزی ساکنین یک کوچه پیرمرد رفتگری را با حقوقی نازل ،برای نظافت کوچه شان استخدام کردند .پیرمرد
هر روز کوچه را جارو و زباله ها را جمع آوری می کرد و می رفت .چون پیرمد سرش به کار خودش بود و با
کسی چندان صحبت نمی کرد ،ساکنین کوچه به او مشکوک شدند که نکند در وظیفه اش کم کاری کند .به
همین دلیل فردی را برای نظارت بر او گماردند وی که تحصیل کرده رشته نظارت بود حقوقی بیشتر نسبت
به پیرمرد درخواست داشت و ساکنین که چاره ایی نداشتند ،هر ماه به او این مبلغ را پرداخت می کردند.
پس از مدتی چندی از ساکنان به فکر این افتادند که نکند ناظر و رفتگر
دستشان در یک کاسه باشد و به عنوان راه چاره ،ناظر دیگری را استخدام
کردند و ناظر جدید که می خواست بر دو نفر نظارت کند حقوقی بیش از
ناظر قبلی می گرفت .این روند ادامه داشت و هر از چند گاهی ناظری جدید
با دستمزدی باالتر بر کار ناظرین قبلی و پیرمرد ،نظارت می کرد .مدتی به
همین صورت گذشت و ساکنین می دیدند که نظافت کوچه روز به روز بدتر
از قبل می شد .آنها که از این کار عصبانی بودند دور هم جمع شدند تا چاره
ایی برای کم کاری پیرمرد وناظران بیاندیشند .آنها می خواستند یکی از
ناظران را به برای عبرت گرفتن باقی اخراج کنند اما چون ناظران از قوانین
کار ،آگاه بودند ،ساکنین می ترسیدند که از آنها شکایت کنند ،در نهایت
برای اینکه به ناظران قدرتی نشان دهند ،پیرمرد را از کار اخراج کردند و
کوچه ماند و ناظرانی که بر کار یکدیگر نظارت می کردند.
اکنون وضعیت دانشگاه ما هم اینگونه شده و معلوم نیست کارمندان برای
راه انداختن کار دانشجویان استخدام شده اند یا دانشجویان افرادی اضافی
در دانشگاهند که هر روز کاری جدید بر سر کارمند خسته از کار می
گذارند .دانشگاه جاییست که دانشجو تربیت می کند و چون ثبت نام و واحد گیری ها کاغذ بازی های زیادی
دارد چند نفر نیاز است که این کار ها را طبقه بندی کند .اما در حال حاضر می بینیم که وقتی دانشجو
پیش فردی اداری رفته و درخواستی دارد ،معموال یا با بی توجهی مواجه می شود یا با منت گذاری باید کار

خود را پیش ببرد .البته مقصر کارمندان نیستند ،این سیاست کلی دانشگاه است که افراد را به این سمت
می برد .وقتی که بسته شدن د ِر مکانیک ابوریحان از ساعت  6عصر به  5تغییر می کند ،وقتی علت را می
پرسی دلیل را تعطیلی کارمندان در این ساعت می یابی ،می فهمی که در این دانشگاه درها تا وقتی بازند که
کارمندان قصد عبور از آنجا را دارند و دانشجو در این محاسبات به حساب نمی آید .یا همان وضعیت سلف را
اگر ببینی به عینه سیاست کارمند محوری دانشگاه را در می یابی .سلف دانشجویان مملو از جمعیت ،شلوغ
و گرم که باید منتظر فصل سرما باشی تا فضای داخلی سلف کمی متعادل
شود اما اگر از پله های در سلف  ،پایین بروی سلف کارمندان را خواهی
یافت که در محیطی آرام که با کولرهای گازی تهویه می شود ،غذا سرو می
گردد .البته این را هم بگویم که شما با کارت دانشجویی تان نیز می توانید
از دستگاه کارت خوان آنجا غذایتان را بگیرید اما حواستان باشد که زیاد
متوجه دانشجو بودنتان نشوند .آیا دانشگاهی را می شناسید که سلفی به
این شلوغی و کوچکی داشته باشد؟! .وقتی قشر مدیریتی از قشر زیر دست
جدا شد ،دیگر مشکالت آنها را درک نمی کند و دغدغه ها مسائلی دیگر می
شود و نتیجه اش ساخت و سازهای عظیم در محیط دانشگاه و عدم توجه
به خوابگاه و سلف می گردد .با گفتن این اوصاف به یاد قشر متفک ِر مزرعه!!!
در کتاب قلعه حیوانات می افتیم که به خانه آقای جونز رفته بودند و برای
مشکالت مزرعه تفکر می کردند .در این نوشته قصد بر این بود که بگوییم
این سیستم کاری ،کارمند پرور است و بودن افرادی خوش برخورد در این
سیستم نقیضی بر این ادعا نیست .و حتما باید در آخر این را بگوییم که
برخی کارمندان دانشگاه انسان های بسیار شریف و با وجدان کاری باالیی اند
دلیل این متعهد بودن ،حضور در این سیستم نیست و این افراد بدلیل فرهنگ باالی خانوادگی به این سمت
رفته اند .امید است روزی هر چیزی به جایگاه خویش باز گردد.
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وقتی يک داستان انقالبی را با تم «وضع خراب است» پيوند میزنيم
همایون اسعدیان ،کارگردانی بود در ردیف سایر فیلم سازان تا اینکه «طال و مس» را در جشنواره ی بیست و هشتم
رونمایی کرد .طبیعی است که عالقمندان به سینما با تماشای یک فیلم موفق و طالیی ،تعریفشان را از فیلمساز تغییر
میدهند و از آن پس به انتظار مینشینند تا اثر بعدی؛ «بوسیدن روی ماه» فیلم جدید اسعدیان و منوچهر محمدی
است .فیلمی که پیش از هر چیزی ذهن امثال من را میبرد به فضای دوست داشتنی داستان «روی ماه خداوند را
ببوس» اثر مصطفی مستور؛ هرچند بعد از تماشای فیلم دریافتم که نسبت روشنی بین این دو اتفاق وجود ندارد .به
هر تقدیر درباره اثر جدید کارگردان فیلم بیاد ماندنی «طال و مس» ،نکات زیر به نظر میرسد:
« .۱بوسیدن روی ماه» همانند «طال و مس» در یک خانه ی قدیمی ،با فضا و صحنهپردازی صمیمی و بیآالیش اتفاق
میافتد .کل قصه قبل از هرچیز روایت دلمشغولیها و دغدغههای مادرانه ی دو پیرزن است که تا میانههای فیلم دو
خواهر تصور میشوند ،در حالیکه این دو ،مادر دو شهیدند که… .روابط عاطفی صمیمی و تماماً ایرانی بین اعضای
خانواده ،فرزندان و حتی اعضای این محله ی قدیمی تهران ،اتفاقی دوست
داشتنی ،باور پذیر و آرامش بخش است .بازی روان و باور پذیر شیرین یزدان
بخش در نقش احترام السادات به موفقیت اسعدیان در پیاده سازی این فضا
بسیار کمک کرده است .ایرانی بودن «بوسیدن روی ماه» در تمام طول روایت
حفظ میشود و فیلم را از این جهت میتوان در ادامه ی «طال و مس» و البته
نه به قوت آن ،ارزیابی کرد.
« .۲بوسیدن روی ماه» داستانی است که برای مخاطبان حس روشن و غیر
قابل انکاری در همدلی و هم افقی با مادران شهید فراهم میکند؛ بیتردید
برخی سکانسها ،از جمله صبر رویایی مادر شهید و مواجههاش با خبر پیدا
شدن پیکر فرزند شهیدش پس از بیست سال ،فوران احساسات و حتی
گریستن مخاطبان را موجب میشود .فیلم از این جهت مملو از احساسات
صحیح ،تعریف شده و مألوف اسالمی و ایرانی است.
 .۳اسعدیان در فیلم «بوسیدن روی ماه» ،نگرانی و دغدغهای را که برخی
منتقدین دربارهی «طال و مس» مطرح کرده بودند ،قوت بخشید .طال و مس یک فیلم دینی و ایرانی موفق بود ،اما
برخی در این خصوص به نکته ی ظریفی اشاره کردند و آن اینکه عرفان و معنویت «طال و مس» هیچ نسبتی با
مسوولیتهای انقالبی برقرار نمیکرد .طلبهای که قهرمان قصه است ،حداکثر انسانی جوانمرد ،متخلق و صبور است که
البته هیچ اثری از دلمشغولیهای اجتماعی ،سیاسی و حضور در مختصات تاریخی در او دیده نمیشود؛ او یک «خوب
خنثی» است .پرداختن به «خوبهای خنثی» شاید در بادی امر چندان جای گیرو گالیه نداشته باشد ،اما وقتی در
ارتباط با مفاهیم و معانی ذاتاً انقالبی دیده میشوند ،ناکافی ،ناقص و حتی خطرناکاند.
قصه ی «بوسیدن روی ماه» درباره ی شهید و شهادت و مادران شهید است؛ اینها موقعیتها و مفاهیمی ذاتاً انقالبی
و سیاسی هستند .تهی کردن مفهوم شهادت و خانواده ی شهید از خصلتهای سیاسی و در عوض انباشتن آن از
احساسات و عواطف صرفاً انسانی ،تقلیل و تخریب این جایگاه است .شهید در این قصه جوانی است که کاستهای
فرهاد و داریوش گوش میکرده ،عاشق شده و شر و شور بوده و همین.

 .۴نگرانی اصلی درباره «بوسیدن روی ماه» پیوند دادن مفهوم شهادت و خانوادههای شهید به تمهای تلخ و مایوس
کرات با تم «وضع خراب است» در فیلمهای روشنفکرانه مواجه بودهایم و
کننده است .پیش از این در سینمای ایران به ّ
اساساً فیلمهای روشنفکرانه بدون نق زدن به وضع موجود و سیاه نمایی و ابراز یأس از آینده اص ً
ال روشنفکرانه نمیشوند.
اما شیفت دادن این فضای تلخ و مأیوس کننده به فضاهای انقالبی بیشک اتفاق جدیدی است .شفافتر اینکه تصور
کنید بجای یک از فرنگ برگشته یا یک بورژوای از همه جا بیخبر در فیلمهای روشنفکرانه ی تقوایی و مهرجویی ،اینبار
در فیلمهای اسعدیان یک مادر شهید از خرابی اوضاع و گرفتاریهای زمانه حرف بزند .مادر شهیدی که در خانهاش
هیچ عکسی از امام (ره) یا رهبر انقالب نیست و در عوض در کل فیلم با قطب منفی فیلم یعنی کارمند جوان جاه
طلب ،کم فهم و بیحوصله ی بنیاد شهید –بخوانید نمایندهی حاکمیت متاخر در ایران -درگیر است .کارمندی که
در کل سکانسهای مرتبط با او زیر عکسی از امام و رهبری در حال هم زدن چای نبات است و دغدغهی رسیدن به
مراتب باالتر او را از شنیدن درد دلهای مادر شهید باز میدارد!
مادر شهید در فیلم اسعدیان ناچار است برای بیرون رفتن ماسک بزند تا
هوای زمانه نفسش را تنگ نکند ،اتوبوس سوار میشود و هربار از کنار یک
اتفاق تلخ همچون تصادف خونبار یک موتور سوار یا دعوا و جنجالی خیابانی
عبور میکند ،برای دیدن کارمند سابق بنیاد شهید که بیست سال حرف او
را شنیده و همدالنه کمکش کرده است به گورستان ماشینهای فرسوده
میرود ،جایی که آقای «مصطفوی» (!) به آنجا تبعید شده است تا جلوی
چشم نباشد و جایگاه او به دیگرانی که دیگر از جنس او نیستند رسیده است
و… اینها استعارههایی است که اسعدیان برای القای انفکاک و ناامیدی
مادران شهید از ایران امروز بکار میگیرد .اضافه کنید جمالتی چون «ما
مال این روزگار نیستیم» یا «ما هم باید مثل ماشینهای اسقاطی برویم
توی دستگاه» از زبان مادر شهید که تاکید اسعدیان در رسیدن به مقصود
خود است.
 .۵تردیدی نیست که از خانوادههای شهدا و ایثارگران و جانبازان هیچگاه
آنچنان که شایسته است قدردانی نشده و نخواهد شد ،همچنین تردیدی نیست که از مسوولین و نهادهای این حوزه
نیز گالیههای جدی وجود دارد؛ لیکن ماجرا اینجا وارونه میشود که در بازی زمانه ،خانوادههای شهدا اتفاقاً همواره
استوارترین و کم توقعترین حامیان انقالب بودهاند و آشکارترین نشانههای انقالب اسالمی و حمایت از رهبری و نظام
اسالمی در اینان پیداست و به سختی میتوان باور کرد که در لفظ و احساس با جریانهای روشنفکری واگرا با انقالب
اسالمی همداستان بشوند و یا مظلومانه و ناامیدانه احساس کنند «انقالب به دست نامحرمان افتاده است».
تامل برانگیز بودن «بوسیدن روی ماه» در کلید زدن گسست میان خانوادههای شهدا و حاکمیت است .یعنی القای
جدایی جدیترین حامیان انقالب از انقالب و خطرناکتر اینکه هزینهی القای این جدایی اینبار نه از جیب ژستهای
روشنفکرانه از نوع شعارهای حقوق بشری یا فقدان آزادی بیان که از عواطف و احساسات پردامنه و عمیق در فضای
شهید و شهادت پرداخته میشود .به عبارت دیگر همایون اسعدیان در «بوسیدن روی ماه» برای اولین بار دو قطبی
خیر و شر را در دوگانه ی خانواده ی شهدا و جمهوری اسالمی پردازش کرده است!

وحید یامین پور

«انتقام جويان» :انتقام پوزيتيويستی از خدايان
«انتقامجویان ( »)The Avengersکلکسیونی است از قهرمانان کمیک بوکها تا خدایان افسانه ای .این فیلم شاید
در نظر اول تنها فیلمی تجاری به شمار آید که با جمع کردن قهرمان های فیلم های پر فروش چون «مرد آهنی»،
«کاپیتان آمریکا»« ،هالک»« ،ثور» و … سعی داشته است تا مخاطبین را به هر نحو ممکن به سینما بکشاند .هر
مخاطبی که هر کدام از قهرمان ها را بپسندد وقتی تمام قهرمان ها را در کنار قهرمان مورد
عالقه اش بر پرده سینما می بیند بیشک تماشای این فیلم را از دست نمی دهد .جاس ودون
کارگردان «انتقامجویان» در کارگردانی «ثور( »)Thorنیز نقش داشته است .وی همچنین
کارگردانی «انتقامجویان  »۲را نیز در دستور کار دارد که قرار است در سال  ۲۰۱۵اکران شود.
از «ثور» تا «انتقامجویان»
داستان «انتقامجویان» به گونهای ادامه داستان «ثور» است ،ثور خدای تندر و رعد در اساطیر
اسکاندیناوی است که هرگاه پتکش را پرتاب میکند رعد و برق بوجود می آید ،داستان فیلم
«ثور» جنگ وی با برادر خوانده اش «لوکی» است که به زمین کشیده میشود و در این گیر و
دار است که عشق بین این خدا و دختری زمینی شکل میگیرد ،اما این عشق با از خود گذشتگی
ثور که برای نجات سرزمینی دیگر دروازه جهان خود را از بین می برد به فراق میانجامد.
اما داستان انتقام جویان از آنجایی آغاز میشود که «لوکی» این بار به زمین می آید تا باز کردن
دروازهای نیروهای پلیدی را به این جهان آورده و زمین را به تسخیر خود در آورد اما ثور برای
توقف او به زمین میآید .در میان ابَر قهرمان های زمینی نیز ندای وظیفه را شنیده به جنگ
خدای بد و کمک خدای خوب میآیند.
سودای مدیریت واحد جهانی
باز هم قهرمانان تحت لوای مدیریت جهانی آمریکا پا به عرصه جنگ می گذارند ،مدیریتی که پس از جنگ جهانی
دوم و دخالت آمریکا در آن توسط سردمداران آمریکا تعریف شد .هالیوود پر است از نمونههایی که چنین مدیریتی را
تئوریزه می کنند و نمونه بارز آن را میتوان در «تبدیل شوند گان  »۳با نام «نیمه تاریک ماه (tranformers:dark
 »)of the moonو «رزم ناو ( »)battleshipمشاهده کرد ،مدیریتی که تمام اختیار زمین را در دست آمریکا
قرار میدهد و قیومیت آمریکا را به عنوان پدرخواندهای خودخوانده جزو اصول اولیه جامعه جهانی میداند .و
مشارکت بقیه کشورها را هنگامی مشروع میداند که در که در ردههای بعدی و تابع این مدیریت واحد باشند.

سپوزیتیویسم «آگوست کنت» در نبرد با اسطورهها
اما در انتقام جویان به جز این نقد های همیشگی نکتهای اساسیتر به نمایش گذاشته میشود و آن رویارویی ابر
قهرمانهای تکنولوژیک بشری در برابر خدایان پیشین وی است .آگوست کنت (Auguste
 )Comteبنیانگذار دکترین پوزیتیویسم ،تاریخ بشر را به سه دوره تقسیم میکند .وی دوره
اول را دوران الهی ،دوره دوم را دوران فلسفی و دوره سوم را دوران علمی می داند .تعریف
کنت از دوران الهی دورانی است که انسان همه اتفاقات را به امور ماورایى و فوق طبیعى نسبت
مىداد .انسان در این دوره به این دلیل که علل اتفاقها را نمىدانست یا به تعبیرى مشاهداتش
را متعلق شناسایى خود قرار نداده بود کارها را به خدایان نسبت مىداد .وی دوره سوم را در
تقابل با دوره اول میداند ،دورانی که علم شروع به پاسخ گفتن به سواالت بشری و معماهایی
میکند که در دوران اول پاسخ آنان «خواست خدا» بود .در این نظریه وجود خدایان ناشی از
جهل انسان شمرده میشود و امروزه هر چه علم پیشرفت میکند دایره معلومات انسان از دنیا
افزایش مییابد دایره جهل وی و به تبع آن دایره قدرت خدایان در نظر بشر کاهش مییابد.
در انتقام جویان «مرد آهنی»« ،هالک» و «کاپیتان آمریکا» هرسه ابرقهرمان ،فرزند خواسته
و یا ناخواسته تکنولوژی بشری یا همان خدایان علم هستند که در برابر «ثور» و «لوکی»
خدایان جهل بشری قد علم میکنند و بدون کمک این خدایان تکنولوژیک حتی «ثور» که
خدای خوبیهاست نمیتواند پلیدی برادر خواندهاش را مهار کند .در بسیاری از دیالوگ ها
هم تاکید بر شان خدایی «ثور» و «لوکی» وجود دارد که صحه گذار بر عمد سازندگان در
این رویارویی است.
اومانیسم تکنولوژیک
از نقطه نظری دیگر انتقام جویان فیلمی کامال اومانیستی است .اوج اومانیسم در این فیلم قیام خدایان بر ضد انسان
است .انسان دیگر موجودی خودسر است که هر چند خدایان وی را آفریده باشند اما حق تصمیم گیری و حاکمیت
بر او را ندارند و بشر با تکیه بر دست آوردها خویش میتواند دربرابر آنان قیام کند و آنان محکوم به شکست هستند.
بشر مدرن دیگر نیازی به خدایان ندارد چه آنان وجود داشته باشند چه نه ،تمام آنچه امروز مورد نیاز بشر است علم
و روحیه ای که باید آن را روحیهی آمریکایی دانست که توضیح آن به تفصیل نیازمند مجالی دیگر است.
تریبون مستضعفین  -عبدالرضا عاصی
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اخبار کوتاه

دستاويزي به نام بودجه
بودجه؛ بزرگترين دستاويز مديران براي گلگي و عدم انجام کار .واقعاً
بايد فکر کرد در کشور ما چه مقدار هزينهي اضافي وجود دارد و با اين
مقدار هزينهي اضافي چه مقدار پروژههاي عمراني ،صنعتي ،فرهنگي،
سياسي و … ميتوان ايجاد کرد.
موضوع را در دانشگاه خودمان محدود ميکنيم و آيا واقعاً مشکالتي
که درون دانشگاه رخ ميدهد به علّت نبود بودجه است يا به علّت
عدم مديريت صحيح بودجهي موجود؟ بودجهي
فرهنگي دانشگاه در ترم اخير کاهش يافته است
و مسئولين فرهنگي بيش از پيش از نبود بودجه
مينالند و بهانهي بودجه که از بسياري از ف ّعاليتها
را جلوگيري ميکرد ،امروز به طرز قويتري اهرم
دست افراد باالدست شده است.
بعد از مقولهي فرهنگ -که مهمترين اصل زندگي
انساني است -نيز نميتوان از مسائل رفاهي -که
حداقل نياز براي زندگي است -گذشت .همواره
بهانهي کمبود امکانات رفاهي در دانشگاه بودجه
بوده است .اين درست است که بودجهي دانشگاه
ممکن است خيلي نباشد ولي ميتوان همين
مقدار را به نحو احسن تقسيم کرد.
ساليان درازي است که دانشگاه صنعتي اميرکبير از کمبود خوابگاه
رنج ميبرد .در سالهاي اخير هم به دليل افزايش ظرفيت خوابگاهها
اين مشکل دو چندان شده است .اتاقهاي  11نفره يا بيشتر واقعاً
محلي براي زندگي است يا محلي براي زنده بودن؟ فقط تعداد

پروژههاي عمراني درون دانشگاه ميتواند دليلي بر رد عدم وجود
بودجه باشد .در حال حاضر دانشکدهي مهندسي پزشکي ،دانشکدهي
مهندسي مکانيک ،دانشکدهي مهندسي شيمي و يک مکان نامعلوم
پشت دانشکدهي مهندسي نساجي در حال ساخت و ساز هستند.
پارسال هم دانشکدهي مهندسي عمران و سال قبلش دانشکدههاي
فيزيک و مهندسي صنايع ساخت و ساز ميکردند .اين حجم عظيم
پروژههاي عمراني درون دانشگاه خبر از نبود
بودجه نميدهد بلکه خبر از عدم مديريت
مناسب ميدهد .يا اين که اگر بخواهيم بهتر
بگوييم خبر از نبود دغدغه براي ساخت خوابگاه
جديد ميدهد.
آيا بهتر نيست مدير دانشگاه به جاي دخالت
در کار مديران پايين دست و خرج بودجه در
درون دانشگاه استقالل بيشتري به مديران داده
و بودجه را عادالنه و با توجه به اولويتها تقسيم
کند؟ آيا دانشجويان بايد در خوابگاههايي
استقرار يابند که شايد ميانگين عمرشان از
عمر نويسنده هم باالتر باشد؟ در حالي که ما
ميدانيم که دانشگاه صنعتي اميرکبير در اطراف خود زمينهاي زيادي
دارد که ميتوانند به خوابگاه تبديل شوند .و سؤال مهمتر اين که اگر
مسئولين توجيهي براي کارهاي خود دارند چرا آن را ارائه نميدهند
و به وظيفهي خود که مورد سؤال قرار گرفتن است عمل نميکنند؟
پرسشهاي بيجوابي که اميدواريم روزي مؤثّر واقع شوند.

ابراهيم کريمي

گروگانهای ایرانی در لیبی آزاد شدند
هفت تبعه ایرانی ربوده شده در لیبی آزاد و تحویل سفارت ایران در
طرابلس شدند و به زودی به کشور بازمیگردند.
 2جنگنده اسرائیلی یک هواپیمای مسافربری لبنانی را ربودند
خبرگزاری فارس :روزنامه «الدیار» لبنان نوشت که  2جنگنده رژیم
صهیونیستی یک هواپیمای مسافربری لبنان را ربوده و به سمت سرزمین
اشغالی هدایت کردند.
محمد بنا :در فدراسیون کشتی سوءمدیریت هست و قطعا با این
فدراسیون کار نمیکنم /وقتی در فدراسیون هزارجور اختالف وجود
دارد ،مطمئناً نمیشود برای تیم کشتی فرنگی معجزه کرد /متنفرم از
کشتیگیری که مدام بگوید 'پول' نداریم؛ ورزشکار باید با دست خالی
هم کشتی بگیرد
روزنامه انگلیسی ‹ساندی تایمز› :اتباع کشورهای عربی مقیم انگلیس
با موافقت برخی مقامات لندن برای پیوستن به گروههای مسلح مخالف
بشار اسد به مرزهای سوریه اعزام میشوند
فهد جاسم الفریج ،وزیر دفاع سوریه :ارتش سوریه وارد جنگی شبه
جهانی خواهد شد تا بر اساس قوانین بینالمللی از حاکمیت ارضی خود
دفاع کند /دولت این کشور از هر کسی که قصد بازگشت به آغوش
حکومت را داشته باشد ،استقبال میکند
رئیسجمهور در رونمایی از دستاوردهای 'فناوری نانو':امروز ملت
ایران در اوج خود باوری است و اگر امثال بنده هم قدر ملت را ندانیم و
در شان آن عمل نکنیم ،این ملت از امثال بنده عبور میکند /اخالل در
بازار ،کار شیطان است
دالر دیروز در بازار تهران بین  2500تا  2700تومان معامله میشود
که به دلیل کاهش تقاضا بیشتر مراجعهکنندگان فروشنده ارز هستند/
با توجه به نرخ اعالمی  2597تومانی مرکز مبادالت ارزی ،فروش ارز در
این مرکز به صرفهتر است

سوريه استان سي و دوم
جمهوري عربي سوريه کشوري در جنوب غربي اسيا و بر سواحل شرقي
مديترانه است،اين کشور با ترکيع،رژيم صهيونيستي،عراق،لبنان و
اردن همسايه است .اين کشور در نقطه اتصال سه قاره اسيا،اروپا
وافريقا قرار دارد به اين جهت اهميت بسيار باالي خغرافيايي در
سياست بين الملل دارد بالغ بر  75درصد مردم اين کشور سني و
 15درصد شيعه و ما بقي مسيحي و دروزي هستند .پس از تحوالت
اخير کشورهاي عربي نوبت به سوريه رسيد تا سناريويي که در
اين کشورها اجرا شد در سوريه هم اتفاق بيفتد اما طولي نکشيد
که اعتراضات کوچک مردمي جنبه
ي خارجي و بين المللي گرفت
ومسايل داخلي سوريه اهميتي
بيشتر از کشت و کشتار مردم
بحرين و يمن و...يافت.
در اين مقاله قصد موضعگيري در
مورد اسد و حکومتش را نداريم
زيرا که بيش از  20هزار نفر
کشته در اين تحوالت جايي براي
موضعگيري نسبت به هر دو طرف
دعوي نمي گذارد اما الزاميست که
نکاتي را در مورد اين تحوالت مد نظر داشت .سوريه همان طور
که گفته شد کشوري استراتژيک ،چه به لحاظ ميان قاره اي چه
خاصا به لحاظ همسايگي با اسراييل براي جمهوری اسالمی ایران.
لذا ما به عنوان يک ايراني بايد تحوالت دنيا را دنبال کنيم و آنچه
را که به نفع کشورمان است را حمايت کنيم.
در باب اين تحوالت و بطور کلي تحوالت از اين دست کشت و
کشتار خواه ناخواه اتفاق ميفتد در اين بين بر ماست که اگر توان
جلوگيري از آن را نداريم حداقل منافع خود را به صورت درست
و منطقي پي بگيريم .مرز سياسي کشور عزيزمان ايران با دشمن

رهبر معظم انقالب در دیدار شرکتکنندگان در همایش ملی نخبگان:
روحیه نشاط و احساس مسئولیت جوانان نخبه نسبت به آینده کشور،
همان فتحالفتوح انقالب اسالمی است

اصلي اش يعني رژيم صهيونيستي همين کشور سوريه است لذا
بودن سوريه به منزله ي پيشبرد اهداف جمهوري اسالمي در
منطقه است و نبودنش يعني محدود شدن خاک سياسي کشورمان
به همين جغرافياي ايران زمين است .چه خوب است که در اين
ميان سياست مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران در دفاع از حکومت
سوريه-نه به عنوان حمايت از حکومت فعلي بلکه حمايت نکردن
از حکومت چند مليتي و غربي جايگزين اين حکومت -همسو شده
با سياست شرق در قبال سوريه .سوريه محلي شده براي تقابل
شرق و غرب ،ارتش چند مليتي
آزاد سوريه(!) از يک طرف و ارتش
اسد از طرف ديگر طرفين اين
جنگ هستند.
ترکيه مترسکي است که حامي
اصلي تروريستهاي حاضردر
خاک ترکيه يا به اصطالح ارتش
آزاد سوريه است در پشت اين
پرده غربيون هستند که سياست
از بين بردن سوريه و پس از ان
لبنان و نهايتا ضعيف کردن ايران
اسالمي .اينجاست که درايتي احتياج است که تشخيص دهد اگر
سياست مداران ما از دولت اسد حمايت ميکنند نه به اين معني
است که کشت و کشتار خوب است بلکه به اين معني است که
سوريه همچون استان 32ام ايران است و از دست رفتن ان همچون
از دست دادن قطعه اي از خاک سياسي ايران است.
اميد است با تدبيري هوشمندانه از نظام مقدس جمهوري اسالمي
ايران و همپيمانان روسي و چيني هرچه زودتر تمام شود و منافع
کشور عزيزمان بيش از پيش مستحکمتر شود.

کیوان چگنی

پارلمان ترکیه با موافقت  286نماینده الیحه پیشنهادی دولت این کشور
مبنی بر انجام عملیاتهای نظامی برونمرزی از جمله در سوریه 'در
صورت صالحدید دولت' را به تصویب رساند
دادستانی تهران از 'دستگیری  16نفر از عوامل عمده اختالل ارزی که با
استفاده از فضای ناشی از جنگ روانی دشمن ،موجب تشدید اخالل در
امور اقتصادی کشور' شده بودند ،خبر داد
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی :اسرائیل از کشورهای غربی میخواهد
که خود را برای همکاری و حمایت از مخالفان داخلی ایران در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری این کشور آماده کنند
نماینده مردم خراسانشمالی در مجلس خبرگان ،استاندار و امام جمعه
بجنورد در آستانه سفر رهبر معظم انقالب به این استان ،دومین پیام
خود را صادر کردند' /مردم این دیار روز  19مهر ،مسیر ورودی ولی امر
خود را گلباران میکنند و خاک قدوم مبارکش را توتیای چشم میکنند'
آخرین وضعیت میدانی سوریه /پاکسازی مناطق جدید و هالکت دهها
تروریست
محسن رضایی در گفتگو با روزنامه 'خراسان':
از رئیسجمهور سوال کردم که شما چه کاری با ارز میخواهید انجام
دهید که وی اطمینان داد طی همین  2هفته ،اقدامی برای ارز انجام
دهد و تغییراتی در این زمینه رخ دهد
روابط عمومی دفتر رئیسجمهور ،نقل قولی از سوی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام از محمود احمدینژاد در خصوص ‹وعده رئیسجمهور به
وی درباره حل برخی مسائل اقتصادی› را تکذیب کرد

علی الریجانی دقایقی پس از آغاز استیضاح محمد عباسی
اعالم کرد؛ برخی از نمایندگان به دلیل ‹شرایط اقتصادی کشور›
امضای خود را پس گرفتند و بنابراین استیضاح وزیر ورزش منتفی
است

