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▪ فارغ التحصیل مهندسی هوافضا

بار دیگر امیرکبیر نشان داد که با تکیه بر توان داخلی و نخبگان 
ایران  دانشگاهی می توان قدم های موثری در مسیر پیشرفت 
اسالمی و رشد علم و فناوری در کشور برداشت. در حالی در روز 
ملی فضایی از ماهواره دانشگاه صنعتی امیرکبیر رونمایی گردید که 
این پروژه سالهاست از مشکالت عدیده مدیریتی و مالی رنج می 
برد. همچنین باید اشاره نمود که چندین زیرسیستم از بخش های 
اصلی دیگر ماهواره رونمایی شده در این روز یعنی ماهواره ناهید 
1 نیز در مرکز ماهواره دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و ساخته 
شده است. همچنین با حضور معاون اول رئیس جمهور اتاق تمیز 

دانشگاه به بهره برداری رسید.
دانشگاهیان امیرکبیر و حتی سازمان فضایی بعنوان سفارش 
دهنده، ماهواره رونمایی شده تحت عنوان پیام امیرکبیر را با نام 
 )AUT-SAT( ماهواره دانشگاه صنعتی امیرکبیر یا همان آت ست
می شناسند اما با توجه به اراده دولت محترم در فاصله کوتاهی 
مانده به رو نمایی از مدلی که حتی مدل مهندسی نیز نمی توان 
به آن اطالق نمود، نام آن نیز تغییر کرد تا همه چیز به نام دولت 
تمام شود. جالب آنجاست زمانی که دولت در فکر نابودی سازمان 
فضایی بود و بسیاری از پروژه ها را با رکودی بی سابقه روبرو نمود، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن پلی تکنیک علی رغم عدم دریافت 
معوقات خود به مدت بیش از 6ماه با تالش خود نگذاشتند تا 
قطار پیشرفت کشور از حرکت بایستد. قطعا آنان تالش کردند 
تا نام ایران اسالمی سربلند باشد و نه اینکه دولت در فاصله چند 
ماه مانده به انتخابات با اصرار خود علی رغم نظر متخصصان قصد 
رونمایی از جعبه ای را کند که در بهترین حالت تنها قابلیت انجام 

تست های سازه ای را داشته باشد.
ماهواره دانشگاه امیرکبیر از پروژه های کلیدی در راستای 
توسعه فناوری فضایی در کشور است و قطعا موفقیت آمیز بودن 
آن گامی اساسی در راستای نیل به اهداف کشور در حوزه ماهواره 
است. در این ماهواره قرار است برای اولین از عملگرهایی استفاده 
گردد که در ماهواره های قبلی وجود نداشتند. همچنین افزایش 
طول عمر و ارتفاع مداری باالی آن نیز از ویژگی های کلیدی 

آن می باشد. عالوه بر این، با توجه به ارتفاع مداری و ابعادش، 
ماهواره پرتابگر آن نیز نسل جدیدی از پرتابگرهای فضایی خواهد 
بود که مسیر کشور را برای نیل به قابلیت ساخت پرتابگرهای 
ماهواره های زمین آهنگ هموارتر می نماید. اما در حال حاضر این 
ماهواره قابلیت پرتاب را ندارد چرا که نیازمند ساخت مدل های 
مهندسی و پس از آن نمونه پروازی  می باشد. با توجه به تخصص 
افراد حاضر در این پروژه رسیدن به چنین نقطه ای بسیار نزدیک 

است اما نیازمند حمایت همه جانبه دولت، 
سازمان فضایی و مدیران ارشد دانشگاه می 
باشد. نکته قابل توجه آنجایی خودنمایی می 
کند که بسیاری از افراد حاضر در این پروژه 
می توانند در سایر مراکز صنعتی و پژوهشی 
کشور مشغول به فعالیت گردند و از حقوق و 
مزایای مناسبی برخوردار شوند، اما همچنان 
با نازلترین ارقام که حدود سه سال است در 
با تالش  است  نگردیده  ایجاد  تغییری  آن 
فراوان مشغول به فعالیت اند. عالوه بر این 
دانشگاه بدون هیچ عذر و دلیلی بسیاری از 
این افراد را از حق قانونی بیمه محروم نموده 
تا این افراد از این مزیت حداقلی نیز بی بهره 

بمانند. اما علی رغم سوء مدیریت، بی تدبیری و همچنین تمام این 
بی مهری ها پروژه ای با کیفیتی منحصر به فرد و در خور نام پلی 
تکنیک توسط نخبگان این دانشگاه در حال انجام است و در مراحل 

پایانی خود به سر می برد.
قطعا دستاورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صورت تکمیل 
بسیار بزرگ و ارزشمند است، اما بی شک تماما متعلق به پلی 
تکنیکی هاست و نه دولتی که تنها به دنبال اسم هاست به گونه ای 
که نام آن را مطابق با سخنرانی رئیس خود تغییر می دهد. دولتی 
که با منحل کردن سازمان فضایی تمام تالش خود را در ایجاد 
رکود در این صنعت نمود و توانایی متخصصان خود را در حد پخت 
آبگوشت تنزل داد نباید به عنوان حامی این دستاورد بزرگ معرفی 
گردد. حال آنکه دولت تدبیر با این کار زمینه ساز مهاجرت بسیاری 
از متخصصان این حوزه به خارج از کشور و حتی همین شیخ 
نشینان حاشیه خلیج فارس )اگر خارج محسوب شوند!( گردیده 
است. مطمئنا این دستاورد بزرگ است اما به شرط آنکه معاون 
وزیر ارتباطات آن به عنوان ریاست سازمان فضایی بداند هر ماهواره 
ساخته می شود که پرتاب شود و نه در انبارهای سازمانش بماند تا 

قطعات آن و در نتیجه ماهواره دیگر قابلیت استفاده نداشته باشند. 
دولت تدبیر و امید باید بداند که رونمایی از سازه ماهواره دستاورد 
نبوده و نیست و پرتاب موفقیت آمیز آن دستاورد به حساب می آید 
و مردم با رونمایی از ماهواره ها سوء تدبیر و بی توجهی دولت به 

صنعت فضایی و متخصصان آن را از یاد نخواهند برد.
روز  این  در  نیز  ناهید1  ماهواره  گردید  اشاره  که  همانطور 
فارغ  و  دانشجویان  باالی  توانایی  به  توجه  با  گردید.  رونمایی 
التحصیالن امیرکبیر طراحی و ساخت 
بخش عمده ای از این ماهواره نیز به این 
دانشگاه واگذار گردیده بود. شاید بهتر 
باشد دولت به جای رونمایی از ماهواره 
ناهید که هنوز قابلیت پرتاب ندارد و 
حاضر به تحویل گیری زیرسیستم های 
آماده شده از دانشگاه امیرکبیر نبوده 
از مدیرانی  استفاده  به فکر  و نیست، 
با قابلیت های باالتر باشد. زیرسیستم 
ماهواره  این  شده  داده  سفارش  های 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کیفیت 
باالیی آماده گردید، اما متاسفانه کارفرما 
و غرض  مدیریتی  دلیل مشکالت  به 
ورزی برخی افراد مجموعه خود از تحویل گیری نهایی آن سر باز 
زد. این در حالی است که به اذعان بسیاری از متخصصان کار انجام 
گرفته در دانشگاه امیرکبیر دارای کیفیتی کم نظیر بوده و حتی 
برخی از روش ها و ایده های استفاده شده به هیچ عنوان قابلیت 
جایگزینی با روش های دیگر را نداشته است. حال سوال اساسی 
اینجاست که چرا علی رغم هزینه انجام شده کماکان این ماهواره 
غیر عملیاتی است؟ آیا بهتر نیست مسئولین و مدیران ارشد حوزه 
فضا از افراد دارای تخصص در این حوزه باشند؟ به عنوان مثال مدیر 
پروژه ناهید1 در پژوهشگاه سامانه های ماهواره دارای تخصصی غیر 
هوافضایی می باشد. ریاست پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان اصلی 
ترین مجری و طرح های ماهواره ای و فضایی تاکنون هیچ سابقه 
فضایی در کارنامه خود نداشته است. معاونت توسعه کاربرد سازمان 
فضایی هیچ سابقه مدیریتی و تخصصی در حوزه فضایی ندارد. 
شاید به دلیل همین ضعف مدیریت و تخصص است که بسیاری 
از پروژه ها دارای رکود می باشند و یا به دالیل مختلف بصورت 
موازی انجام  می گیرند )مانند پروژه ناهید 1( و دارای بهره وری 
مناسب نیستند. این در حالی است که در حکم ریاست پژوهشگاه 

فضایی آمده است پرهیز از موازی کاری! اما پروژه 
ناهید 1 با موازی کاری بی فایده و تنها به دلیل 
خصومت با دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت 
نیمه کاره رونمایی گردید! آیا این موارد از ضعف 
مدیریت حاکم بر مجموعه فضایی و عدم استفاده 
از نخبگان جوان این حوزه نیست؟ اما اکنون که 
به اصطالح از ماهواره ناهید 1 رونمایی گردیده 
است و بهره برداری تبلیغاتی مورد نظر عده ای 
انجام شده است مطالبه دانشجویان این است که 
این ماهواره پرتاب نشود تا بیشتر از این به بیت 
المال ضرر وارد نگردد و هزینه های پرتاب ماهواره 

ای ناموفق از جیب مردم تامین نگردد. 
دکتر جهانگیری با حضور در دانشگاه اتاق 
تمیز این دانشگاه را افتتاح نمودند. اولین خروجی 
این اتاق مونتاژ ماهواره این دانشگاه بود که در 
روز ملی فضایی از آن رونمایی گردید. همچنین 
معاون اول رئیس جمهور برج فناوری این دانشگاه 
را افتتاح نمودند. ولی سوال اینجاست که چگونه 
می توان ساختمانی 3 طبقه را برج نامید؟! در 
ابتدا قرار بود که این ساختمان در بیش از 10 
طبقه ساخته شود و محلی برای تجمع مراکز 
اما مشخص  باشد  این دانشگاه  فناوری  توسعه 
نیست که بودجه تخصیص داده شده برای آن 
اکنون در کجاست که اینگونه رها شده است. اما 
ای کاش آقای جهانگیری زودتر به این ساختمان 
آمده بودند تا شاهد تالش تیم طراحی هواپیمای 
مسافربری 150 نفره می بودند! ای کاش چند 
سالی زودتر آمده بودند تا شاهد فعالیت نخبگان 
امیرکبیر در پروژه ارسال سفینه حامل موجود 
زنده به فضا می بودند! پروژه هایی که تحت عنوان 
طرح کالن در این ساختمان در حال اجرا بودند 

امروز دیگر وجود ندارند، چرا که دولت هنوز به این باور نرسیده 
است که با تبلیغ و سخنرانی در حوزه اقتصاد مقاومتی نمی توان 
به اهداف آن دست پیدا کرد و برای این کار نباید طرح-های کالن 
را تعطیل و یا بودجه آنان را قطع کرد. احتماال آقای جهانگیری 
برای کوباندن پرچم دولت در مناطقی آمده بودند که با ابزارهایی 
چون قطع بودجه آنان را بمباران کرده بودند. و امروز بسیاری از 

متخصصان آنان درکشورهای دیگر و عده ای نیز در اردوگاه های 
آوراگان به سر می برند. قطعا برای یک متخصص انجام کاری که 
زمینه اصلی و مورد عالقه آن نبوده و صرفا به منظور امرار معاش و 
داشتن زندگی بسیار معمولی به سراغ آن رفته است شبیه زندگی 
در اردوگاه است... و این است حال و روز بسیاری از متخصصان 

هوافضا در دولت تدبیر و ناامیدی!

       
دردنامه ای برای یک رونمایی!

از افتتاح برج سه طبقه! تا رونمایی از ماهواره نیم ساخته!

▪ سید علیرضا فاطمی
▪ کارشناسی  مهندسی عمران

 شاید هر روز و یا شاید هم هر ساعت و شاید هم همین 
چند دقیقه پیش این جمله را شنیده باشید که "ایران 
کشوری در حال توسعه است" و به معنای واقعی تر آن ،ایران 
کشوری توسعه نیافته است. اما این اصطالح را همان هایی به 
ما داده اند که ما را خاور میانه می دانند. همان هایی که در 
زمان حکومت های دیکتاتور حاکم بر این ملت، این کشور را 
دویست سال در تمامی زمینه ها عقب انداختند و خودشان 
نیز با غارت و استثمار دیگران پیشرفت کرده و حال از تمامی 
جنایاتشان تبری جوییده و به ما القابی نسبت می دهند که 
ساخته ذهن خودشان است و وقتی که توانستند این القاب 
را بر اذهان ما حاکم کنند آن وقت است که دیگر می توانند 
هر چیزی را با نام توسعه به ما قالب کنند. عده ای در داخل 
نیز که به حلقه به گوشی عادت کرده اند، نظریات و قوانین 
ارباب هایشان را وحی مطلق الهی دانسته و حتی تالش نمی 
کنند تا الگویی مطابق فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و 
سنن و سرمایه های انسانی و طبیعی خود ایجاد کنند. شاید 
بتوان از نظرلغوی توسعه را مقابل محرومیت قرار داد ولی از 
نظر ماهوی جور دیگری است! محرومیت زدایی یکی از آرمان 
های اصیل انقالب اسالمی است که این روزها مورد آسیب 

بسیاری از عوامل است.
الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه ی 
اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج 
نیز نتوانسته اند وعده هایی را که درخصوص ارزش هایی نظیر 
»آزادی« و »عدالت« داده بودند، محقق کنند. این جوامع 
اگرچه پیشرفت هایی نیز داشته اند اما پیشرفت ها تا اعماق آن 
جوامع نفوذ نکرده و به »اخالق، عدالت، معنویت و امنیت« 
منتهی نشده است؛ بنابراین ما باید الگوی پیشرفت بومی خود 
را متکی بر مبانی اسالمی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه کنیم. 
البته زیرساخت اجرایی اگر مناسب نباشد و با سیستم های 

محرومیت زدایی هماهنگ نباشد طبیعتا اجرای این سیستم 
ها غیر ممکن خواهد بود.و هرچند هم شما در کمک به 
محرومین تالش کنید باز هم تغییری حاصل نخواهد شد؛ 
پس در ابتدا باید ریشه های تولید محرومیت در ساختار 
توسعه را بررسی کرد تا در صورت ارائه مدل جدید دوباره 
دچار چنین مشکلی نشویم و با اسم دیگری همین محرومیت 

را ایجاد نکنیم.
ادبیات توسعه به شما اجازه نمی 
دهد که یک بنگاه اقتصادی را در 
منطقه ای محروم ایجاد کنید زیرا 
بازده اقتصادی این بنگاه در منطقه 
اینکه  یا  و  است  بیشتر  دیگر  ای 
اگر هم صنعتی را ایجاد می کند 
جاده و آموزشگاه و غیره را بعنوان 
هدیه خود به آن بخش می بخشد 
و روابط اجتماعی و هویت آنها را به 
مرور تغییر می دهد و آنها را از تولید 
کننده به خادم توریست ها تبدیل 
می کند که این نیز خود به نوعی 
ای  عده  واقع  در  است.  محرومیت 
فکر می کنند تنها دلیل محرومیت 
اشراف و اشرافی گریشان است در 
حالیکه دلیل مهمتر، ساختار حاکمی 

است که محرومیت را به رسمیت نمی شناسد. ساختاری که 
جهاد سازندگی را به عنوان مهم ترین نهاد محرومیت زدایی 
در کشور در دو مرحله نابود کرد.اولین بار در جایی که آن را 
به وزارتخانه تبدیل کرد و دومین بار نیز در جایی که آن را با 

وزارتخانه کشاورزی ادغام کرد.
البته باید در ابتدا یک تعریف مناسب از محرومیت ارائه 
دهیم تا درگیر توسعه غربی نشویم که محرومیت را نداشتن 
خانه بهداشت معرفی می کند و هیچ جایگاهی برای عدالت 

اجتماعی قائل نمی شود.
غرض از رفع محرومیت رفاه است. اصل در رفاه نیز روابط 
انسانی است به عنوان مثال خانواده ای که با یک مشکل مالی 

سریعا به سمت طالق و فروپاشی می رود به مراتب از خانواده 
ای که با تمام مشکالت، مدیریت شده و مهر و محبت در 
آن جریان دارد محروم تر است. البته این موضوع مانعی در 
برابر محرومیت اقتصادی نیست اما آن را همه چیز نمی داند. 
برای روشن تر شدن موضوع به حدیثی از پیامبر رجوع می 
کنیم که می فرمایند عاجزترین مردم کسی است که رفیق 
ندارد و بدبخت تر از او کسی است که رفیق دارد و او را از 
دست می دهد. ما باید با نظام فکری 
ای مبارزه کنیم که اصل را بر اقتصاد 
و سرمایه می داند؛ مثال مسکن مهر 
را مزخرف می داند چون پول زیادی 
در آن متمرکز شده است یا گندم 
را وارد می کند چون سود بیشتری 
دارد. تا وقتی این نظام فکری وجود 
دارد محرومیت را نمی توان از بین 
برد. ما وقتی می توانیم سیستم و 
مجموعه مان را بهینه کنیم که روابط 
انسانی را در ابتدا بهینه کنیم. بعنوان 
مثال صنعت در کشورهایی مثل ژاپن 
به همین صورت رو به جلو حرکت 
می کند یعنی آنها با امتیازات خاص 
و امکانات خوبی که به کارگران می 
دهند و با نگاه جامعی که به روابط 
بین خودشان و وظیف شان نسبت به کشورشان دارند 
توانسته اند روحیه کار و تالش را در مردم ایجاد کنند که 

باعث افزایش بسیار زیاد بهره وری در آنجا شده است.

غرب محرومیت زدایی را همان توانمند سازی دانسته و 
محوریت توانمندسازی را گسترش »آزادی انتخاب« معرفی 
می کند. در واقع یک مفهوم را محور قرار داده و در ادامه کار 
مفاهیم غلط بسیاری را وارد کرده که هیچکدامشان با فرهنگ 

ملت ایران همراهی نداشته و حتی در تعارض است.
گاهی یک مفهوم خوب را محور قرار می دهیم ولی 
در شناخت مصادیق و معانی دچار اشتباه می شویم. مثال 

میگوییم که باید اقتصاد کشور مردمی شود و از حالت دولتی 
این مردمی که میگویند چه کسانی  خارج شود. خوب 
هستند؟ بخش خصوصی االن همان مردم سرمایه دار هستند 
و نه مردمی که انقالب از آنها دفاع می کند و امام آنها را کوخ 
نشین و مستضعف می نامد. این اقتصاد مردمی چه کمکی به 

مستضعفین و مردم عادی می کند؟
بنا بر اسنادی که به امضای معاون اول توسعه پایدار 
مدیریت  اول  معاون  و  بانک جهانی  اجتماعی  اقتصادی 
اقتصادی و کاهش فقر رسیده است  حدود 2.8 ملیارد نفر 
در کره زمین گرسنه هستند و مدل های تمدن غربی هرچند 
ظاهری بسیار مناسب و آراسته دارند اما هنوز نتوانسته اند این 
موضوع را عالج کنند و به قول خودشان آنها را توانمند سازند 
و وضعیت روز به روز نیز بدتر و بدتر می شود. البته بسیاری 
از کسانی که این فقر اقتصادی را ندارند دچار فقر فرهنگی 
هستند که به مراتب محرومیت زایی اش بیشتر است. پس 
مدلی که عده ای در داخل کشور به هنگام آمدن اسم آن آب 
از دهانشان آویزان می شود هم نتوانسته مدینه فاضله خود 
را ترسیم کند و با مکیدن خون مستضعفان ساختاری این 

چنینی برای خود دست و پا نموده است.
وظیفه جریان دانشجویی ایجاد گفتمان پیشرفت بر مبانی 
ایرانی- اسالمی است؛ تا دچار مشکالت ناشی از مدل توسعه 
غربی نشویم و بتوانیم در جهت پیشرفت به سوی اهداف 

متعالیه گام برداریم.
االن موقع درگیری است و باید به  سراغ جایی رفت که 
توسعه را برنامه ریزی می کند و هدایت می کند "اذهب الی 
فرعون انه طغی" البته درگیری به معنای نزاع و در مواجهه 
با وحدت نیست. بلکه باید به گونه ای از درگیری نرم و سوال 
محور رو بیاوریم تا هم احترام طرف مقابل حفظ شود و هم به 

چالش کشیده شود.
هدف از درگیری جلوگیری از سرچشمه آلوده محرومیت 
است و اگر ما با یک عامل بیرونی مشخص درگیر نباشیم دچار 

اختالفات درونی و از هم پاشی خواهیم شد.

توسعه؛ به نام اکثریت، به کام اقلیت
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از جشنواره ای که هرگز 
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»ماجرای نیمروز«
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دردنامه ای برای یک 
رونمایی!

صفحه 4

مدل های محرومیت زدایی مردمی، جایگزین توسعه غربی

 آیا بهتر نیست مسئولین و 
مدیران ارشد حوزه فضا از افراد 
دارای تخصص در این حوزه باشند؟ 
به عنوان مثال مدیر پروژه ناهید1 
در پژوهشگاه سامانه های ماهواره 
دارای تخصصی غیر هوافضایی می 
باشد. ریاست پژوهشگاه فضایی 
ایران به عنوان اصلی ترین مجری 
و طرح های ماهواره ای و فضایی 
در  فضایی  سابقه  هیچ  تاکنون 

کارنامه خود نداشته است.

توسعه، هاشمی و انحراف در 
مسیر انقالب

صفحه 2

فتنه آشتی ملی
صفحه 2

سگ زرد برادر شغال 
صفحه 4

از  توسعه،  رایج  الگوهای 
لحاظ مبانی، غلط و بر پایه ی 
اومانیسم و اصول غیر الهی 
هستند و از لحاظ آثار و نتایج 
نیز نتوانسته اند وعده هایی را 
ارزش هایی  درخصوص  که 
»عدالت«  و  »آزادی«  نظیر 
داده بودند، محقق کنند. این 
جوامع اگرچه پیشرفت هایی 
نیز داشته اند اما پیشرفت ها 
نفوذ  جوامع  آن  اعماق  تا 
نکرده و به »اخالق، عدالت، 
منتهی  امنیت«  و  معنویت 

نشده است

▪ حامدجواهری
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

می کند،  تغییر  آمریکا  جمهور  رئیس  که  زمان  هر 
عده ای با تصور اینکه سیاست های آمریکا هم تغییر خواهد 
کرد خواهان تغییراتی در سیاست های جمهوری اسالمی 
جمهور  رئیس  تغییر  با  متناسب  آمریکا  با  مواجهه  در 
آمریکا می شوند. زمانی که بوش بر سر کار آمد، عده ای 

قضا  از  که  از سیاسیون خودباخته 
اختیار  در  نیز  را  زمان  آن  دولت 
کردند  تالش  و  ترسیدند  داشتند، 
تا از ایران چهره ای همچون شهروند 
جهانی  دهکده  مطیع  کوچک 
بسازند. در آن زمان ایران با در پیش 
و  تنش زدایی  سیاست های  گرفتن 
ارائه طرح هایی همچون »گفتگوی 
تمدن ها« تالش کرد تا نظر کدخدا 
را به خود جلب کند واز جنگی که 
اما  کند.  دور  داشت  را  آن  پندار 
دولت  همان  سوی  از  بعد  چندی 
»محور  عنوان  ایران  به  آمریکا 
شرارت« نسبت داده شد. و با روی 

کار آمدن دولت انقالبی نهم، مشخص شد که سیاست 
تنش زدایی دولت اصالحات جایگاهی نداشته است. زیرا 
حرف های تند شخصی چون احمدی نژاد آمریکا را با ایران 

وارد جنگ نکرد.

بود  کرده  تغییر  آمریکا  جمهور  رئیس  زمان  آن  در 
بود.  کرده  تغییر  حدودی  تا  هم  آمریکا  سیاست های  و 
قدرت  اوج  دوران  شوروری  فروپاشی  از  پس  که  آمریکا 
به  و  بود  شده  تر  جنگ طلب  می کرد،  سپری  را  خود 
روحیه  نه  اما  بود.  کرده  لشکرکشی  افغانستان  و  عراق 
سلطه طلبی آمریکا تغییر کرده بود و نه اصل دشمنی آن 
با ملت ایران. اما به راستی چه چیزی باعث شده بود که 
آمریکا از طرفی نه به ایران حمله کند و نه با خوش رقصی 
دولت وقت به ایران ابراز محبت کند؟ دلیل جنگ نکردن 
ایران با آمریکا به توانایی های دفاعی 
کشور و یکپارچگی و وحدت مردم 
آیت اهلل  رهبری  و  مقابل دشمن  در 
طرفی  از  و  بر می گردد.  خامنه ای 
تداوم دشمنی آمریکا با ایران حتی 
در صورت عقب نشینی در مقابلشان 
به ماهیت جمهوری اسالمی و نظام 
حاکم بر آمریکا بر می گردد. جمهوری 
اسالمی به دلیل نفی سلطه آمریکا و 
ایستادگی در برابر تمدن سلطه طلبانه 
آن ها  غضب  مورد  همواره  غرب 
خواهد بود و آن ها تا زمانی که نتوانند 
ایران را به طور کامل شکست دهند 

عقب نشینی نخواهند کرد.
آمد،  با مشت مخملین  اوباما  و  وقتی که بوش رفت 
این بار نیز عده ای که وعده های اوباما را می دیدند، با بهانه ای 
جدید، گفتن که باید از ادبیات انقالبی دست برداریم و 
سیاست تنش زدایی را دستور کارمان قرار دهیم. اوباما که 

قبل از انتخابات از خود چهره ای صلح طلب و اهل گفتگو 
به نمایش گذاشته بود، دو نامه هم به رهبر ایران نوشت و 
دست دوستی به سوی ایران دراز کرد. اما دیری نگذشت 

که با وقوع فتنه 88 چهره واقعی 
رو شد  ایران  با  در دشمنی  اوباما 
و وی علنا به حمایت از فتنه گران 
بود که یک  اینجا  از  اما  پرداخت. 
چیز در سیاست های آمریکای اوباما 
تغییر کرد؛ وضع تحریم های شدید. 
آمریکا و غرب که با وقوع فتنه 88 
احساس کردند می توانند بین مردم 
و نظام اختالف ایجاد کنند؛ با گرا 
خائنین  بعضی  طرف  از  گرفتن 
تا  شدند  امیدوار  دوباره  وطنی، 
بتوانند با اعمال فشار و تحریم از 
از  وعید  و  وعده  دادن  و  یک سو 
سوی دیگر در سیاست های نظام 
تغییر ایجاد کنند. اوباما که توانایی 
خوبی در ایجاد اجماع علیه ایران 

داشت، توانست سخت ترین تحریم های پس از انقالب را 
علیه ایران وضع کند. با روی کار آمدن دولت یازدهم که 
شعارش تعامل با جهان و مذاکره با کدخدا بود، مذاکرات به 
نتیجه رسید و برجام حاصل شد. برجامی که کامال نامتوازن 
و یک طرفه بود و امتیازات کمی برای ایران در پی داشت. 
اما آمریکا به همین برجام هم عمل نکرد و دولت آمریکا 
عهدشکنی کرد. آمریکای اوباما چندان صلح طلب هم نبود! 
با  جنگ 50 روزه غزه و حمله عربستان به یمن هر دو 

حمایت آمریکا مستقیم اوباما صورت گرفت. تشکیل داعش 
و مقابله با انقالب های منطقه هم از دیگر اقدامات اوباما بود.

اوباما هم با بوش فرق داشت؛ اما او نیز به »سنت رهبری 

آمریکا در جهان« اعتقاد داشت. به دشمنی با ایران ادامه 
داد و جنگ هم به راه انداخت. منتهی روشش با بوش فرق 

داشت که بیشتر به توانائیش در ایجاد اجماع بر می گشت.
خوب است که به یک نکته توجه کنیم. آمریکای اوباما 
زمانی سیاست هایش در قبال ایران را تغییر داد که امیدوار 
شد با ایجاد تحریم های شدیدتر می تواند ایران را زمین گیر 
کند؛ درست بعد از فتنه 88. آن چیزی که باعث می شود 
رفتار دشمن تغییر کند، وضعیت داخلی خود ماست نه 

ناامید  ایران  از  تغییر رئیس جمهور آمریکا. اگر دشمن 
دشمن  روزی  اگر  نمی شد.  امیدوار  تحریم  به  می شد 
متوجه شود که در جنگ اقتصادی شکست خورده و ایران 

به خوش متکی شده است، قطعا رفتار خود را از روی ضعف 
تغییر خواهد داد.

ما  دوست  نه  آمده،  کار  سر  بر  ترامپ  که  هم  امروز 
خواهد شد و نه به ما حمله خواهد کرد. چون آمریکای 
ترامپ که همان آمریکای بوش و آمریکای اوباماست؛ هم 
از توان دفاعی ما خبر دارد و هم از اتحاد ما. اما به تحریم 
و تهدید ادامه می دهد، چون هنوز به عده ای در داخل 

کشور امید دارد.

سگ زرد برادر شغال
سیاست های آمریکا را رئیس جمهور تعیین نمی کند!

از  بعد  سال های  در 
بر  که  برخی  نیز   88
شورش  به  آزادی  علیه 
از  بودند،  زده  دست 
دست  خود  غلط  راه 
فضا  البته  نکشیدند. 
 88 سال  شکل  به 
آرام تر  دانشگاه  و  نبود 
بهانه های  اما  بود  شده 
تمامی  ساختارشکنان 
هم  هنوز  و  نداشت 

تمامی ندارد.



توسعه، هاشمی و انحراف در مسیر انقالب
نگاهی به چگونگی محجوریت عدالت پس از انقالب

اصولگرایی مرد؛ زنده باد حزب اهلل
جریان اصیل انقالبی خود را از اصولگرایی جدا کند!

از جشنواره ای که هرگز باانقالب همراه نشد تا »ماجرای نیمروز«
نقدی به جشنواره فجر و نگاهی به رویش های جدید در سینمای انقالب

▪ علی چیت ساز
▪ کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

و مثل االمام مثل الکعبه...
راه نجات، طواف کردن دور ولی است.

آمده بودند برای عیادت، حضرت مادر)س( راهشان نداده بود، موقع برگشت 
علی)ع( را دیده بودند و او را واسطه قرار دادند که کاری کن تا فاطمه )س( 
اجازه ورود بدهد... حضرت با فاطمه)س( در میان گذاشته بود و بعد مادر)س( 
فرموده بود:« علی جان، خانه، خانه شماست و فاطمه کنیز شما...« و مثل االمام 

مثل الکعبه...
شب ها، فاطمه )س( سوار بر چهارپایی به در خانه های انصار می رفت تا برای 
علی)ع( بیعت بگیرد... در را بر رویش می بستند، جوابش را نمی دادند و دلش 
را شکستند... بغض کرده بود و آه کشیده بود که »مثل امام، مثل کعبه است...

مردم باید دور آن طواف کنند نه آنکه او دور مردم طواف نماید...« و مثل االمام 
مثل الکعبه...

تاریخ اما نایستاد و قصه دوباره تکرار شد...
عصر هفتم ذی الحجه، عباس)ع( دندان به هم ساییده بود و باالی بلندی ایستاده 
بود و خطاب به حاجی های ظاهری غروب مکه فرموده بود: »و اگر حکمت های 
خداوند بلند مرتبه نبود و اسرار باال و امتحانات موجودات نبود، همانا بیت به 
سوی ایشان ]حسین )ع([ پرواز می کرد؛ قبل از اینکه مردم حجر را لمس 
کنند، حجر دستانش ]حسین )ع([ را استالم می کند و اگر خواست موالی 
من خواست خداوند رحمان نبود هر آینه بر سر شما مانند بازِ شکاری که بر 

گنجشکان فرود می آید نازل می شدم.«
حاال این روزها که دوباره عطر بهشتی شما در کوچه های دنیاهایمان پیچیده 
است، باز انگار به یاد آورده ایم که ما باید به سمت امام عالم پرواز کنیم و تمام 
زندگیمان طواف به دور او باشد... اصال این روزها همه چیز به هم گره خورده 

است و انگار باید دوباره بیعت کرد... و مثل االمام مثل الکعبه...
دوربین ، قدم های محکمش را نشان می دهد وقتی قدم به قدم از هواپیما پایین 
می آید و کمی آنطرف تر بغض های مردمی که یک به یک می شکند و دور او 
جمع می شوند... اصال امام عالم خود فرموده بود: » مردي از قم، مردم را به حق 
دعوت کند، افرادي پیرامون او جمع می شوند که قلب هایشان همچون پاره هاي 
آهن استوار است. بادهاي تند حوادث آنان را نلغزاند، از جنگ خسته نشده و 

نترسند، توکل بر خدا است و سرانجام کار از آن پرهیزکاران است.«
همه آمده بودند تا به عشق حسین)ع( دور او بگردند، او که آمده بود تا همه، 
»رفتار« در قبال »ولی« را با او تمرین کنند... او که برایمان گفته بود والیت فقیه 
همان والیت رسول اهلل )ص( است. وقتی آمد، بسیجیان مخلص روح اهلل آنقدر 
دورش چرخیده بودند تا ایران شده بود »امت« در قبال »امام امت«... و مثل 

االمام مثل الکعبه...
یکبار در زمان حضرت روح اهلل دیدیم که وقتی همه هماهنگ با پیش قراول 
باشیم می توانیم زمینه امت شدن را فراهم کنیم. یکبار دیده ایم که وقتی 
خودمان را با ولی جامعه هماهنگ می کنیم چقدر فضا به سمت بهشت شدن 

می رود... و مثل االمام مثل الکعبه...

▪ محمد حسین مرادی

▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

درجهان امروز کمتر دولتمردان و سیاستمداران عاقلی را می توان 
یافت که برای حل و فصل اختالفات کشورشان با کشورهای دیگرگزینه 

جنگ و درگیری نظامی را برگزینند.
در فضای بین الملل، حل مسالمت آمیز اختالف ها نه تنها از بار 
تنش ها خواهدکاست، بلکه فضا را برای بهره برداری بیشتر از فرصت 

ها باز می کند.
درک این واقعیت مهم، به تصمیم سازان و تصمیم گیران کمک 
می کند تا بر انتخاب ابزارهای منطقی وکارآمد درحوزه سیاست خارجی 
تامل کنند. از این شیوه درادبیات سیاسی با عنوان »سیاست تنش 

زدایی« یاد می شود.
اما سوالی که وجود دارد این است که آیا این شیوه در تمامی 
اختالفات و تهدیدات کارآمد است و می توان تمامی مشکالت بین 

المللی را به این شیوه حل نمود؟!
پاسخ این است که تجربه نشان داده این شیوه اگرچه در اختالفات 
جزئی و با کشورهای دوست یا خنثی راه مناسب و کارآمدی است، اما 
درمواجهه با کشورهایی که دشمنی آن ها برای ما ثابت شده است، 
نتیجه ای کامال عکس می دهد. درحقیقت هنگامی که در مقابل چنین 
دشمنانی شعار » تنش زدایی » سر می دهیم، به آنها نشان می دهیم 
که » تنش » موجود برای ما موضوعیت داشته و این خود اهرم فشاری 

در دست آنها می شود که با افزایش »تنش«، ما را عقب تر برانند. 
این حقیقتی غیر قابل انکار است که با عقب نشینی ما، دشمن 
هرگز عقب نخواهد نشست، بلکه تهدید و ارعاب خود را موثرتر دانسته، 
زبان تهدیداتش تیزتر می شود. برای نمونه وقتی در زمان اصالحات 
هنگامی که توسط رئیس جمهور  وقت طرح گفتگوی تمدن ها مطح 
شد و برخی پس ازحمله آمریکا به عراق و افغانستان بر خود لرزیدند و 
تمام هسته ای را یک جا بخشیدند، آمریکایی ها باز هم ایران را محور 

شرارت خواندند.
در این وضعیت است که داشتن نیروی نظامی و تسلیحات مدرن 
از المان های اصلی قدرت یک کشور محسوب میشود و این عامل 
کشور  آن  زنی  وچانه  دیپلماسی  قدرت  روی   مستقیم  صورت  به 
موثراست و اساسا در بحران ها و مشکالت ، کشورهایی به عنوان طرف 
مذاکره مورد پذیرش قرار می گیرند که خارج از  اتاق مذاکره حرفی 
برای گفتن داشته باشند، وگرنه بدون قدرت نطامی، حتی قهار ترین 
مذاکره کنندگان و به اصطالح  »سرداران دیپلماسی« نیز حرفی برای 
گفتن نخواهند داشت. تا آنجا که کشورهای پیشرفته و البته مدعی 
صلح طلبی، دنیای دیروز و امروز و فردا را دنیای گفتمان ها نمی دانند و 
همگی برای آینده نظامی خود برنامه های سنگین و پرهزینه طراحی 

کرده اند و به طور مستمر درحال بروز رسانی تسلیحات خود هستند.
از همین دریچه است که خداوند در کتاب مقدسش به ما مسلمانان 
دستور می دهد تا با فراهم آوردن ساز و برگ جنگی، باعث ترس 
دشمنان خود و دشمنان خدا شویم تا آنها حتی »خیال« حمله نظامی 

به ما را در سر نپرورانند.
اما متاسفانه جریانی فکری در داخل کشور، راه حل رفع این گونه 
تهدیدات را نیز در »مذاکره« دانسته و اقدامات در جهت تقویت بنیه 
دفاعی را مانعی در برابر سیاست تنش زدایی می بیند. از جمله اینکه بعد 
از انقالب و قبل از شروع جنگ تحمیلی، دولت موقت پیشنهاد استرداد 
جنگنده های اف 14 به آمریکا را که در زمان طاغوت خریداری شده 
بود، مطرح کرد )که همه ی کارشناسان نظامی بر نقش بی بدیل این 
جنگده در جنگ تحمیلی اتفاق نظر دارند ( و البته با مخالفت افرادی 
چون آیت اهلل خامنه ای و شهید چمران مواجه و کنار گذاشته شد و 
البته همین جریان فکری است که نمایش توانمندی های موشکی 

کشور را اشتباه دانسته و آن را »کم عقلی« می نامد.
امید است که در شرایط حساس کنونی، مسئولین کشور با سخنان 
و اقدامات نسنجیده ی خود آب در آسیاب دشمن نریخته و موجبات 

کاهش اقتدار و عزت کشور را فراهم نیاورند.

یادداشت

و مثل االمام مثل 
الکعبه  
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تنش زدایی یا تهدید 
زدایی

▪ احسان منگلی
▪ کارشناسی مهندسی پزشکی

 
تکنوکرات در لغت به معنای کسی است که نظام تکنیک مدرن 

را اداره می کند و به طبقه نوظهوری اطالق میشود که آشنایان 

تکنوکراسی  و  تکنوکرات  تکنیک جدید هستند.  راهبران  و 

مفهومی است که اساسا قبل از دوره مدرن و ایجاد تعریف جدید 

از سرمایه ، کار ، توسعه و... امکان بسط و بروز نداشته است. 

واقعیت این است که از دهههای پایانی قرن نوزدهم همه مظاهر 

تمدن مدرن به سیطره تکنوکراسی درآمده است. تکنوکراتها 

یک قشر اجتماعی ذی نفوذ جامعه مدرن هستند که پس از 

زرساالران )سرمایه داران( قویترین طبقه اجتماعی را تشکیل 

میدهند و بخش مهمی از آن ها در قدرت حاکمه نیز سهیم 

میباشند.

در کنار مفهوم تکنوکراسی، مفهوم جدیدی وجود دارد که از 

یاد می شود.  به عنوان »توسعه«  آن 

معنای توسعه با آن چیزی که پیشتر 

به رشد و پیشرفت تعبیر می شد تفاوت 

دارد.« برنامه های توسعه« ) که اولین 

توسط  میالدی   40 ی  دهه  در  بار 

آمریکا برای عرضه به کشور های تحت 

نفوذش تدوین شد( اساسا راهی برای 

ورود و استقرار در عالم مدرنیته است. 

رویکرد توسعه مدارانه اعتقادی به تقدم 

عدالت ندارد، بلکه معتقد به تقدم آزادی 

اقتصادی بر عدالت است.

تکنوکرات حضور  نیز طبقه  ایران  در 

های  سال  در  ویژه  به  و  است  داشته 

موسوم به »سازندگی« بر اثر در پیش 

گرفتن رویکردهای توسعه مدارانه )توسعه به همان مفهوم غربی 

آن( از قدرت و ثروت بسیاری برخوردار گردیده و به عنوان 

یک جناح نیرومند در جمهوری اسالمی ظاهر 

ساختار  توانست  اگرچه  اسالمی  انقالب  گردید. 

سیاسی موجود را تغییر دهد اما دست کم تا به 

حال نتوانسته در ساختار اقتصادی مسموم قبل از 

انقالب تغییر جدی ایجاد کند و جهتگیری اقتصاد 

تغییر دهد.  فراگیر اسالمی  به سمت عدالت  را 

اگرچه در برهه هایی در این جهت تالش هایی 

شد اما حقیقت این است که حلقه های اقتصادی 

کشور که در دست عده خاصی است اجازه ورود 

تکنوکرات های  نمی دهد.  را  جدید  اندیشه های 

و  اعتقادات  برخی  رغم  علی  ایران  حکومتی 

ظواهر مذهبی، به شدت تابع و مروج رویکردهای 

اقتصادی و اجتماعی غرب سکوالر هستند. در این 

یادداشت بنا داریم عملکرد مدیران و رویکرد های 

اقتصادی و اجتماعی توسعه محور بعد از انقالب و به طور خاص 

دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی 

را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. 

گرچه ممکن است هر کدام از این 

افراد، مدیران و گروه ها در زندگی 

های  انسان  بسیار  خود  فردی 

ظاهر  باشند.  معتقدی  و  متدین 

مذهبی اصال مسئله ما نیست. اما 

به شیوه  اختصار  به  می خواهیم 

تفکر و عملکرد آن ها بپردازیم. فی 

المثل اگر می خواهیم درباره ی 

آن ها قضاوت کنیم که در اقتصاد، 

می برند  کدام سمت  به  را  کشور 

نمی شود به ظاهر مذهبی و جای 

مهر در پیشانی کفایت کرد. باید 

دید نگاهشان چقدر با جهت گیری های اقتصادی اسالم همسو 

است؟ چقدر به دنبال ایجاد یک زندگی زیبای قشنگ اشرافی 

و تجملی هستند؟ نگاهشان به عدالت اجتماعی چگونه است؟

حقیقت این است که درک دولت هاشمی رفسنجانی ) و به تبع 

آن دولت روحانی( از انقالب اسالمی یک درک توسعه مدارانه و 

تکنوکرات گونه است. عملکرد تکنوکرات ها در مدیریت آمیخته 

اشرافی گری است. ممکن است شعارهایی خالف  نوعی  به 

این هم بدهند، اما در عمل جریان های اقتصادی ایجاد می 

کنند که یک هسته اشرافی بسیار متمول به وجود می آورد. 

فراز معروف خطبه هاشمی رفسنجانی پیرامون ضرورت مانور 

تجمل مسئولین از همین باب است. درک دولت هاشمی از 

خصوصی سازی هم نوعی خاص سازی بود. نمونه های این را 

در دولت سازندگی به کرات می توانید پیدا کنید. و از طرفی 

همان هسته های اشرافی که در دولت رفسنجانی حلقات بسته  

اقتصادی را اداره می کردند و از طریق رانت های حکومتی ثروت 

های نجومی برای خود و اطرافیانشان به وجود آوردند، امروز هم 

در دولت روحانی در سطح وزیر و معاون به وفور وجود دارند. 

وزرایی که تمام عمرشان را مسئولیت های دولتی داشته اند اما 

امروز ثروتی افزون بر هزار میلیارد برای خود رقم زده اند.

توسعه گرایی اساسا معتقد به حمایت از قشر مستضعف نیست و 

جامعه را جز در دو طبقه ی سرمایه دار و طبقه متوسط مدرن 

نمی بیند و آن پابرهنه ای که نتواند خود را تا سطح متوسط 

جامعه باال بکشد الجرم باید محو شود. اینکه یکی از مشاوران 

اقتصادی هاشمی در آن سال ها مطرح کردکه اگر در فرآیند 

تعدیل، 15 درصد جمعیت کشور که عموما دهک های محروم 

جامعه بودند در زیر چرخ های توسعه له شوند، اشکال ندارد، 

ناشی از همین نگاه توسعه مدارانه است. هاشمی معتقد بود که 

این سیاست ها قربانی های خاص خودش را دارد و نمی شود 

برای آن ها کاری کرد. زیرا هزینه و بهای توسعه است و الجرم 

باید آنرا پذیرفت. آثار و تبعات سیاست تعدیل هاشمی چنان 

فشاری روی قشر ضعیف جامعه آورد و قدرت خرید مردم را 

کامالً کاهش داد که رهبر انقالب شخصا مانع ادامه طرح تعدیل 

اقتصادی شدند.

گرچه چنین نگاه های توسعه مدارانه ای منحصر به دولت 

سازندگی و کارگزاران نیست و طیف وسیعی از اصالح طلبان 

اما به جد می توان هاشمی  و اصولگرایان را دربرمی گیرد، 

رفسنجانی را پدر توسعه گرایی غربی پس از انقالب در ایران 

معرفی کرد.

▪ علیرضا ممدوحی
▪ کارشناسی  مهندسی معدن

بیـش از 40 روز اسـت کـه یکـی از شـخصیت هـای مهم 

نظام، حجت االسـالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی، دار فانی 

را وداع گفته اسـت. به ظاهر تنها فردی فوت شـده  اسـت، ولی 

در اصـل، شـاید بتـوان فـوت او را به عنوان مـرگ جریانی نیمه 

جـان در عرصـه ی سیاسـت کشـور تلقـی کـرد! جریانی نیمه 

جـان کـه پس از یک قمار بزرگ در سـال 88 بر سـر قدرت ، با 

ضربه ی محکمی که در 9 دی همان سـال خورد، به پشـتوانه 

ی حضـور هاشـمی به حیات نباتی خود ادامه مـی داد ولی حاال 

بـا فـوت او، حیات  خـود را در خظر میبیند.

بـرای همگان مرگ قظعی این جریان خاص سیاسـی واضح 

و مبرهـن اسـت! ولـی گویا ایـن اصل بـرای یکی از سـران اصلی 

ایـن طیف سیاسـی چنـدان واضـح نیسـت! چنانکـه در روزهای 

قبل و همزمان با سـالروز پیروزی انقالب اسـالمی شاهد تاکتیک 

جدیـد سـران ایـن جریـان بـرای بقـا و ادامـه ی حیات را شـاهد 

بودیـم؛ طرح آشـتی ملی!

ماجـرای ایـن طـرح جایـی جالـب تر می شـود که برخـی از 

اصولگرایـان نیـز از ایـن طرح اسـتقبال کردند! طیف مشـخصی 

از اصولگرایـان کـه در چنـد سـال اخیـر گویا سـعی دارنـد به هر 

روشـی، آرا مـردم را از آن خـود کننـد و بـه قـدرت بازگردند،گویا 

حسـاب ویـژه ای بـر روی آرا حاصلـه از ایجـاد طـرح هایی نظیر 

آشـتی ملـی بـاز کـرده اند! با چنیـن حرکاتـی گویا سـعی دارند 

پوچـی گفتمانـی خود را که به دلیل فاصله گرفتـن از آرمان های 

انقالب اسـالمی حاصل شـده اسـت، فریـاد بزنند!

امـا در بـاب طرح چنیـن موضوغاتـی در عرصه ی سیاسـی 

کشـور با توجه به اعـالم موضع صریح 

ملـت در 9 دی 88، نکاتی الزم به ذکر 

اسـت! گویا حضـرات مطـرح کننده و 

حامـی این طـرح فرامـوش کـرده اند 

کـه چه ضربـات سـنگینی بـر پیکره 

ی نظام اسـالمی ناشـی از آشوب های 

پسـا انتخاباتـی وارد آمـد! بـه عنـوان 

مثـال بحث طرح تحریم های بیشـتر 

علیـه ملـت که همگـی به اسـتناد به 

آشـوب هـای خیابانـی آن سـال علیه 

نظـام وضع شـد! مجموع ایـن ضربات 

بقـدری عظیـم و سـنگین بود، کـه از 

سـوی رهبـر معطـم انقـالب بـا عناوینی چـون »بردن کشـور به 

پرتـگاه« و«لگـد زدن به کشـور« یاد شـد! بدیهی اسـت که توقع 

فراموشـی ایـن ضربات از سـوی ملت، 

وقاحـت محض اسـت!

امـا مهمترین ابهام، اساسـا مقوله 

چگونگـی رخ دادن آشـتی اسـت! قرار 

اسـت ایـن آشـتی حـول چـه آرمانی، 

چـه مکتبـی و میـان چـه کسـانی 

صـورت بگیـرد!؟ مگـر مـردم بـا هـم 

عنـوان  آن  بـه  کـه  دارنـد  مشـکلی 

»ملـی« می دهنـد؟ ایـن را بهانـه قرار 

داده انـد کـه چون ترامپ آمده اسـت و 

از نظرشـان تهدیدها علیه ایران بیشتر 

از قبـل شـده اسـت، نیاز اسـت تا بین 

مـردم در مواجهه با دشـمن اختالفی 

نباشـد. امـا مـردم ایـران همـواره بـا 

وجود اختـالف نظرهای سیاسـی، در 

مقابل دشـمن خارجی متحد بوده اند 

و اساسـا مردم که با هم قهر نیسـتند. 

آشـتی ملـی طـرح جریان شکسـت 

خورده ای اسـت که حاضر نشدند رای 

مـردم را بپذیرند و از توهین کنندگان 

بـه عاشـورا و برانـدازان نظـام اعـالم 

برائـت کننـد. ایـن جریان کـه اکنون 

در موضـع ضعف بیشـتری قـرار دارد 

در تـالش اسـت با مظلوم نمایـی و از 

موضع اتحاد در برابر دشـمن خارجی؛ 

طلبکارانه و بدون حتی یک عذرخواهی وارد عرصه سیاسـی شود 

و قهـر خـود از ملـت را بـه حاکمیت نسـبت دهد. 

امـا طرحی کـه نه »آشـتی« اش وجهی داشـت و نه »ملی« 

بودنش، از همان ابتدا هم سـاده انگارانه و ناشـیانه بود و با موضع 

صریـح و قاطع رهبر انقالب در نطفه خفه شـد.

بایـد بـه ارائـه دهنـدگان چنیـن طرح هایی گفت کـه دیگر 

دوران قرآن سـر نیزه کردن تمام شـده اسـت و مردم ادعاهای به 

ظاهر مردم سـاالرانه کسـانی که روزی حاضر نشـدند از رایشـان 

تمکیـن کننـد را بـاور نمی کنند و پاسخشـان به منافـق همانی 

اسـت کـه از رهبری شـنیدند. اگر کسـانی به دنبال بازگشـت به 

آغوش ملت هسـتند در ابتدا باید به اشـتباهات خود اقرار کرده و 

از مـردم طلـب پوزش کنند تا بعدا درباره سرنوشـت آنان تصمیم 

شود. گرفته 

فتنه آشتی ملی
راهکار جدید فتنه گران برای بیرون آمدن از موضع ضعف

ارائـه دهنـدگان  بـه  بایـد 
چنیـن طرح هایـی گفـت کـه 
دیگـر دوران قـرآن سـر نیزه 
و  اسـت  شـده  تمـام  کـردن 
ظاهـر  بـه  ادعاهـای  مـردم 
کسـانی  سـاالرانه  مـردم 
از  نشـدند  حاضـر  روزی  کـه 
رایشـان تمکین کننـد را باور 
بـه  پاسخشـان  و  نمی کننـد 
منافـق همانـی اسـت کـه از 

شـنیدند. رهبـری 

▪ پیمان حسینی
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

 
تنها راه بازگشت به جایگاه اصیل و اصلی حزب اهلل ، کنار 

زدن پوستین کهنه راستگرایی و خوانشهای راستگرایانه از 

گفتمان انقالب تحت عنوان اصولگرایی است. کاری که در 

مقطعی در سال 84 انجام شد و به اقبال مردمی منجر شد. اما 

باید توجه داشت که این کار لزوما با انزوا یا تغییر افراد انجام 

نمی شود. باید روشهای محافظه کارانه، شیخوخیت مآبانه، 

سیاستزده، افراط گرایانه و سلب گرایانه که منتهی به معطوف 

شدن به مسئله های فرعی میشود را کنار گذاشت. باید به 

کاری  »محافظه  که  رسید  باور  این 

انقالب  )رهبر  است«  انقالب  قتلگاه 

فرآیند  یک  در  و   )1379 /12 /09

اندیشه  رسوبهای  معرفتی  خلوص 

های محافظه کارانه را از ذهن و زبان 

حزب اهلل زدود. باید بفهمیم دو گانه 

اصالح  اصولگرا-  و  راست  و  ی چپ 

و  انقالب  گفتمان  منظر  از  طلبی، 

ادبیات رهبری، غلِط فکری، مشهور 

اجتماعی و مشروعیت بخش درگیری 

بکوشیم  باید  است.  سیاسیون  های 

خودمان را حول مسائل اصلی انقالب بازسازی کنیم. نظام 

مسئله شناسیمان را از سیطره 

اصولگرایان پیر و جوان، سنتی 

و تحول یافته آزاد کنیم. حزب 

اهلل باید به خود بازگردد. بازیابی 

و بازسازی حزب اهلل بر اساس 

گفتمان انقالب، امام و رهبری، 

نه ترجمانی از آن؛ این کاری 

است که با تمام توان باید انجام 

داد.

این  در  که  مهم  آسیب  یک 

جا ممکن است رخ دهد، بازتولید اصولگرایی است. این روند 

مشابه همان پروژه ای است که پس 

از سالهای 76 تا اوائل دهه 80 طی 

شد و  گفتمان اصولگرایی را جعل 

کرد. ممکن است همان تفکری که 

در 76 شکست خورد، در 84 و 92 

هم، بخواهد بازهم خود را در قامتی 

جدید و با عنوانی جدید بازتولید کند. 

گهگاه  هم،  کوتاه  مدت  همین  در 

شکل  اراده  از  روشنی  های  نشانه 

میشود.  نمایان  روند  این  به  دهی 

»عصر  یادداشت  نمونه  عنوان  به 

پسااصولگرایی« این فرآیند را به خوبی تشریح میکند. اینکه 

در این روند نسل جوانتری از اصولگرایان، جوانی خود در سن 

را بدل از جوانی فکری بگیرند و با مشاورت جریانهای سنتی 

کار را دنبال میکنند. پیران را »بازنشسته های سیاسی« اعالم 

می کنند و حوزه کاری آنها را  »در سطوح مشورتی« تعریف  

کرده و با »سپردن کارها به جوانان و تازه نفس ها«، همان 

محتوای اصولگرایی را در چارچوب اسمی جدید بازسازی 

که  متولد شد  دوره ای  در  اصول گرایی  »گفتمان  میکنند: 

»راستی«ها مقابل »چپی« ها به حاشیه رفته بودند و از تعبیر 

محافظه کار، اقتدارطلب و... نیز خود را منزه می دانستند. امروزه 

این کلیدواژه می بایست دگرگون و اندیشه ی اصول گرایانه در 

قامتی جدید، صورت بندی شود.« 

اگر نخبگاِن احزاب و جریانهای سیاسی موفق شوند در پیشبرد 

پروژه »بازتولید اصولگرایی« از  »بازگشت به خود حزب اهلل« 

پیشی بگیرند، باید منتظر دوران جدیدی از حرکت حزب اهلل 

ذیل نسخه دگردیسانه گفتمان اصولگرایی و احزاب پیرامونی 

آن باشیم. اینکه امروز به یاد نقد »راست سنتی« بیافتیم، 

نشان از یک تأخیر دست کم یکی دو دهه ای دارد. راست 

سنتی در شرایط امروز و تعامالت گسترده اش با دولت آینده، 

اساسا فرصتی نخواهد داشت مفهوم مجعول »اصولگرایی« 

را بازسازی کند.  آنانکه امروز ناکارآمدی اصولگرایی را در 

چارچوبی جدید بر حزب اهلل تحمیل میکند، »تازه نفسهای« 

این جریان هستند. مؤتلفه امروز را توان آن نیست که حزب 

اهلل را از جایگاه پیشروی برای انقالب به ورطه پیروی برای 

احزاب و البیهای سیاسی بکشاند، این کار کسانی است که با 

فاصله ای بیست-سی ساله همان راه محافظه کاران را میروند.

» یادداشتی از حجت االسالم نامخواه«

و  گانه ی چپ  بفهمیم دو  باید 
راست و اصولگرا-اصالح طلبی، 
از منظر گفتمان انقالب و ادبیات 
مشهور  فکری،  غلِط  رهبری، 
مشروعیت بخش  و  اجتماعی 
است.  های سیاسیون  درگیری 
حول  را  خودمان  بکوشیم  باید 
بازسازی  انقالب  اصلی  مسائل 

کنیم.

▪  حسین جعفری
▪ کارشناسی مهندسی عمران

 
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر، با حاشیه های بیشتری 

نسبت به دوره های گذشته برگزار شد. این حاشیه ها از چند 

روز مانده به آغاز جشنواره و تحت تأثیر نحوه انتخاب فیلم ها 

ایجاد شد. برای همه جای سوال بود که چرا یک سری فیلم 

ها از ورود به جشنواره باز ماندند و گروهی از فیلم ها به رغم 

ضعف ساختاری و محتوایی موفق به راهیابی به بخش مسابقه 

این جشنواره شدند؟ حواشی و جنجال های این دوره از جشنواره 

فجر اما با اعالم اسامی نامزدها اوج گرفت. عدم حضور فیلم های 

خوب و موفق مثل فیلم »21 روز بعد« که هم استقبال مردم را 

در پی داشت و هم تحسین هنرمندان و منتقدان را برانگیخته 

بود در فهرست نامزدها، عامل اصلی این حاشیه ها شد. البته 

این رسم معمول جشنواره فجر است که همیشه، آن هایی که 

دستشان از نامزدی سیمرغ خالی می ماند، اعتراض می کنند، 

اما تفاوت جشنواره امسال با دوره های گذشته در این بود که 

حتی آن هایی که نامزد شده بودند نیز به عملکرد داوری این 

جشنواره اعتراض کردند. کار به جایی رسید که حتی سه نفر 

از نامزدهای دریافت سیمرغ، از این 

موفقیت انصراف دادند. همه منتقدان از 

هر طیف و با هر دیدگاهی، داوری این 

جشنواره را غیرتخصصی و فاقد جنبه 

فنی و تکنیکی و صرفاً بر اساس سلیقه 

یا برخی مصلحت ها دانستند.

اما به جز این حواشی، متن و محتوای 

جشنواه نیز به طور آشکاری نسبت به 

سال های گذشته، فقیرتر و نحیف تر 

شد. این موضوع از آنجا حائز اهمیت 

است که این دوره از جشنواره فیلم 

فجر، در آخرین سال فعالیت دولت 

نتیجه  یعنی  شد.  برگزار  یازدهم 

افتاد، حاصل سیاستگذاری  اتفاق  آنچه در آن  و  جشنواره 

فرهنگی دولت اعتدال محسوب می شود.

نکته ای که بیش از همه در اختتامیه جلب  توجه می کرد حضور 

افرادی در ردیف اول صندلی های اختتامیه بود که قرابتی 

فرهنگ  و  عرصه سینما  با  آن چنانی 

نداشتند و اگر کسی بدون اطالع قبلی 

نگاهی به ردیف اول این مراسم می انداخت 

آن را با میتینگ سیاسی جریانی خاص 

ظریف  محمدجواد  می گرفت.  اشتباه 

وزیرامور خارجه، حسین فریدون مشاور 

ویژه رئیس جمهور و علی ربیعی وزیر کار 

و امور اجتماعی، شهین دخت موالوردی 

و معصومه ابتکار در حالی در ردیف اول 

جای گرفته بودند که بسیاری از اهالی 

سینما به علت ضعف ها و مشکالت این 

دوره جشنواره از شرکت در اختتامیه 

کناره گیری کرده و صندلی هایشان خالی 

بود.

عدم تنوع موضوعات و ژانرها، حضور کمرنگ فیلم هایی با 

مضامین انقالبی و دفاع مقدس و حتی 

ملی و نمایش پرحجم فیلم های بی 

رمق و با ساختار ضعیف، خالصه ای از 

آن چیزی است که در سی و پنجمین 

جشنواره فیلم فجر رخ داد. هرچند که 

تعداد انگشت شماری فیلم خوب و قابل 

دیدن هم به نمایش درآمد. فیلم هایی 

که از قضا، هیچ ربطی به برنامه ریزی 

و سیاست دولت ندارند و حاصل ذوق 

و تالش فردِی هنرمندان محسوب می 

شوند.

ماجرای نیمروز و ویالیی ها را میتوان 

ادامه حرکتی نو در راستای سینمای انقالبی دانست که چند 

سالی است در سینمای ایران جای خود را باز کرده و آینده ای 

مثبت را برای سینمای کشور نوید می دهند.

تنها فیلم این دوره از جشنواره است که با اطمینان و بدون 

هیچ شکی می توان آن را یک فیلم خوب دانست. هم محتوا 

و دیدگاهی ملی و انقالبی دارد و هم ساختار و تکنیکی عالی. 

فیلم »ماجرای نیمروز« فیلمی خوش ساخت و چشم نواز درباره 

حوادث سال 1360 است. دورانی که اوج فتنه گری سازمان 

منافقین بود. اهمیت فیلم، روایت دست اول واقعیت هایی تکان 

دهنده برای نسلی است که در آن دوره حضور نداشت. ساختار، 

بازیگری، بازسازی حوادث واقعی و خلق موقعیت های فیلم در 

سطح استاندارد هستند. بازسازی تهراِن سال 1360 شمسی در 

این فیلم، فقط به نمایش نشانه ها محدود نیست، بلکه روابط، 

مناسبات و روح آن زمان و زمانه نیز در فیلم تجلی یافته است.

 

 مهمتر از ساختار فیلم، محتوای آن است. »ماجرای نیمروز« 

با اینکه یک فیلم تاریخی محسوب می شود، اما دقیقا فیلم روز 

است؛ برخالف تصور اولیه و ظاهر فیلم، موتور محرکه این فیلم، 

صرفا تضاد بین نیروهای امنیتی وفادار به انقالب و فداییان مردم 

با منافقین نیست، بلکه کل درام فیلم بر پایه تقابل دو دیدگاه 

»مذاکره گرا« و »مبارزه جو« بنا شده است. تا وقتی صحبت از 

سازش و رحم به دشمن در میان است، حاصلی جز کابوس و 

رخنه موذیانه نفوذی ها ندارد، اما وقتی مقاومت و نبرد از حاشیه 

به اصل می آید، فتح و گشایش هم اتفاق می افتد.

اما چگونه است فیلمی چون ماجرای نیمروز که نظر مثبت 

منتقدین سرسخت و همچنین مخاطب عام را جلب کرده و حائز 

عنوان بهترین فیلم جشنواره شده فقط در رشته طراحی صحنه 

و لباس سیمرغ بلورین را دریافت می کند درحالی که این اثر از 

فیلم نامه منسجم، بازهای چشم نواز، کارگردانی و فیلم برداری 

قدرتمندی بهره می برد که بدون شک الیق دریافت سیمرغ 

بوده اند، شاید اگر نظر مخاطبین عام در انتخاب این فیلم به عنوان 

بهترین فیلم جشنواره و همچنین واکنش افکار عمومی نسبت 

به لیست عجیب وغریب نامزدهای سیمرغ و غیبت این فیلم در 

بین نامزدها نبود، این جایزه را به فیلم دیگری هبه می کردند. 

مهمتر از ساختار فیلم، محتوای 
با  نیمروز«  »ماجرای  است.  آن 
اینکه یک فیلم تاریخی محسوب 
می شود، اما دقیقا فیلم روز است؛ 
برخالف تصور اولیه و ظاهر فیلم، 
موتور محرکه این فیلم، صرفا تضاد 
به  وفادار  امنیتی  نیروهای  بین 
انقالب و فداییان مردم با منافقین 
نیست، بلکه کل درام فیلم بر پایه 
تقابل دو دیدگاه »مذاکره گرا« و 

»مبارزه جو« بنا شده است.

حقیقت این است که درک دولت 
تبع  به  و   ( رفسنجانی  هاشمی 
انقالب  از  روحانی(  دولت  آن 
اسالمی یک درک توسعه مدارانه 
و تکنوکرات گونه است. عملکرد 
تکنوکرات ها در مدیریت آمیخته 
است.  گری  اشرافی  نوعی  به 
ممکن است شعارهایی خالف این 
جریان  عمل  در  اما  بدهند،  هم 
های اقتصادی ایجاد می کنند که 
یک هسته اشرافی بسیار متمول 

به وجود می آورد.


