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برادران و خواهرانم! 
جهــان اســالم پیوســته نیازمنــد رهبــری اســت؛ رهبــری متصــل بــه 
ــن  ــد منّزه تری ــوب می دانی ــوم. خ ــی معص ــرعی و فقه ــوب ش و منص
ــی  ــرد، یعن ــا ک ــالم را احی ــکان داد اس ــان را ت ــه جه ــن ک ــم دی عالِ
خمینــی بــزرگ و پــاک مــا، والیــت فقیــه را تنهــا نســخه نجات بخش 
ــه آن  ــیعه ب ــوان ش ــه به عن ــما ک ــه ش ــذا چ ــرار داد؛ ل ــت ق ــن ام ای
ــد و چــه شــما به عنــوان ســّنی اعتقــاد عقلــی  اعتقــاد دینــی داری
ــات  ــرای نج ــالف، ب ــه اخت ــه  دور از هرگون ــد[ ب ــد ]بای ــد، بدانی داری
ــول اهلل  ــه رس ــه، خیم ــد. خیم ــا نکنی ــت را ره ــه والی ــالم خیم اس
اســت. اســاس دشــمنی جهــان بــا جمهــوری اســالمی، آتــش زدن و 
ویــران کــردن ایــن خیمــه اســت، دور آن بچرخیــد. واهلل واهلل واهلل این 
خیمــه اگــر آســیب دیــد، بیــت اهلل الحــرام و مدینــه حــرم رســول 
ــد؛  ــی نمی مان ــهد باق ــامرا و مش ــن، س ــال، کاظمی ــف، کرب اهلل و نج

ــد. ــیب می بین ــرآن آس ق

کالم سردار



سخن سردبیر
                                                         به نام خدا

زمســتان، واژه ای ســرد، انــگار تــا اســمش را مــی بریــم بــرف و ســردی را هــم 
حــس مــی کنیــم. زمســتان بــا طوالنــی تریــن تاریکــی خــود، یلــدا از راه مــی 
ــا ســیاهی و ظلمــت حکومــت  ــر ب رســد و ســرد و ســردتر، تاریــک و تاریــک ت
ــر  ــرد ب ــی گی ــخت م ــد و س ــی فروش ــا م ــد و فخره ــی کش ــه رخ م ــود را ب خ
هــر آنکــه طالــب نــور اســت؛ امــا هیــچ زمســتانی بــرای همیشــه نمــی مانــد و 

ــو. ــه چشــم در راه بهــاری ن طبیعــت صبوران
در پی کدامین زمستان ، بهاری نبوده است؟

حتــی در دل زمســتانی ســخت و ســیاه هــم بهــاری پرنشــاط و ســبز جلــوه گــر 
شــد.

ــی ثمــری،  ــود و ب ــأس  ب ــود و ســیاهی، هرچــه ی بهــاری کــه هرچــه تاریکــی ب
ــرد. ــم همــه را ازبیــن ب ــدوه و مات هرچــه ان

بهارانــی پــر خاطــره در ایرانــی ســبز بــا کبوترانــی ســفید و اللــه هایــی ســرخ 
ــه رنــگ خــون هــزاران عاشــق، عاشــق آزادی، عاشــق امــام، عاشــق اســالم،  ب

عاشــق مــردم و عاشــق ایــران. 
ما آن روزها نبودیم؛ اما وارثان آن بهاریم و رهپویان آن راه...

همه باهم برای ایرانی سربلند در تالشیم.

بهمن بر نیک اندیشان مسیر انقالب مبارک.



یــد مســتکربین ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. چــرا کــه غــرور و غیــرت ملــی و 

مذهبــی بــه آن هــا اجــازه منــی دهــد کــه چکمــهء رسبــازان بیگانــه را در 

خــاک خــود تحمــل کننــد. تــا آنجــا کــه هــزاران شــهید در همیــن تقابــل 

بــا مســتکربین و یــا دســت نشــاندگان آن هــا از خونشــان درخــت تنومنــد 

حریّــت آییــن خــود و رسزمینشــان را آبیــاری کــرده انــد.

ــی  ــاره م ــتکبار اش ــا اس ــارزه ب ــه موضــوع مب ــاً ب ــی )ره( دامئ ــام خمین ام

کردنــد و یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای ایشــان همیــن بــود. همیــن 

شــد کــه ایــن موضــوع ایــن چنیــن دغدغــهء پیــروان ایشــان گشــت.

استکبار

)اسم مصدر( ]عربی[ ۱. )سیاسی( زورگویی ناشی از داشنت قدرت.

ــی  ــگ فارس ــردن. )فرهن ــرب ک ــنت؛ تک ــزرگ دانس ــود را ب ــی[ خ ۲. ]قدیم

ــد( عمی

در طــول تاریــخ هــامن طــور کــه مفهــوم اســتکبار و ســلطه وجــود 

داشــته مفهــوم استکبارســتیزی و مقابلــه بــا ســلطه گــر هــم بــوده. گرچــه 

ــن  ــا ای ــی دارد ام ــن مبارزات ــه چنی ــده ب ــدی فزاین ــامی تاکی ــاب اس انق

طــور نیســت کــه ایــن مفهــوم بعــد از انقــاب بــه وجــود آمــده باشــد. از 

مصادیــق تاریخــی مقابلــه بــا ســلطه گــر مــی تــوان بــه مبــارزات حــرت 

موســی)ع( دربرابــر فرعونیــان اشــاره کــرد. 

استکبارســتیزی اصــوالً مفهومــی نیســت کــه محــدود بــه قــر مذهبــی 

باشــد و هــر انســانی از هــر طیــف و بــا هــر طــرز فکــری اگــر ذره ای از 

»غیــرت« )خــواه غیــرت ملــی یــا دیگــر مصادیــق غیــرت( بــو بــرده باشــد 

از آن بهــره منــد اســت. 

ایــن فرهنــگ کــه بایــد در برابــر زورگــو ایســتاد و اجــازه غصــب خــاک، 

منابــع و حقــوق کشــور را بــه ســلطه گــر نــداد بحمداللــه در متــام اقــوام 

ــان  ــرت ایرانی ــوم غی ــه در مفه ــوع ریش ــن موض ــود دارد و ای ــی وج ایران

دارد. 

از منونــه هــای تاریــخ معــارص ایــن ایســتادگی دربرابــر زورگــو مــی تــوان 

بــه هشــت ســال دفــاع مقــدس در برابــر حملــه متجاوزانــه حــزب بعــث 

عــراق اشــاره کــرد. گرچــه حــزب بعــث بــه فرماندهــی صــدام در قــد و 

قــواره ای نیســت کــه مفهــوم ســلطه گــر بــه آن هــا اطــاق شــود امــا از 

آنجــا کــه ایــن تجــاوز در راســتای آشــکار منافــع اســتکبار جهانــی بــوده 

ــه  ــت ک ــتیزی اس ــتکبار س ــق اس ــده از مصادی ــر بن ــا آن از نظ ــه ب مقابل

ــه  ــن حمل ــر ای ــوا در براب ــام ق ــا مت ــان ب ــه ایرانی ــد ک ــن ش ــهء آن ای نتیج

ایســتادند تــا دشــمن متجــاوز نتوانــد بــه ناحــق بــه خواســته هــای حــق 

آن هــا دســت درازی کنــد.

ــد از آن  ــه بع ــدس و چ ــاع مق ــال دف ــت س ــل از هش ــه قب ــان چ ایرانی

همچنــان درگیــر ایــن تقابــل هســتند و ایــن درگیــری تــا کوتاهــی قطعــی 

محمدامین علیزاده

همچنان موسی)ع(
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امــا چــرا امــام راحــل )ره( استکبارســتیزی را بــه جــای امپریالیســم ســتیزی 

کــه اتفاقــاً ایــن موضــوع در زمــان ایشــان بیشــر مطــرح بــود بــه کار مــی 

بردند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مــی تــوان بــه دو دلیــل اشــاره کــرد. یــک 

اینکــه امپریالیســم)۱( اشــاره بــه ســلطه »اقتصــادی- سیاســی« بــر یــک 

کشــور دارد امــا اســتکبار بیشــر مفهــوم ســلطهء »روانــی- سیاســی« دارد 

و دوم اینکــه واژهء اســتکبار در واژگان قــرآن کریــم وجــود دارد در حالــی 

کــه واژهء امپریالیســم چنیــن جایگاهــی را نــدارد.)۲( 

ــا هــر  ــن موضــوع ب ــرار اســت چــرا کــه ای ــان برق استکبارســتیزی در جه

فطــرت پــاک انســانی ســازگاری دارد. در قــرن چهــارده هجــری شمســی 

ــه  ــد و ب ــگ ش ــران پررن ــامی ای ــاب اس ــت انق ــه برک ــی ب ــن فطرت چنی

جهانیــان )علــی الخصــوص مســلمین دنیــا( فهامنــده شــد کــه مســتکربین 

را مــی شــود کنــار زد، آن هــا موجوداتــی افســانه ای نیســتند و اگــر تــاش 

ــد متعــال  ــاری خداون ــه ی ــاً ی ــد یقین ــر تــاش خــود ارصار ورزی ــد و ب کنی

ــر  ــای حــق را ب ــر مبن ــی ای ب ــد و زندگ ــار بزنی ــا را کن ــد آن ه ــی توانی م

جوامــع خــود جــاری ســازید.

به امید آن روز... 

ــذار جمهــوری اســامی،  ــان گ ــا کامــی از بنی ــان ســخن خــود را ب در پای

ــان مــی رســانم: ــه پای ــی )ره( ب امــام خمین

ــه   ــن همــه رسمای ــا ای ــه ب ــگ نیســت ک ــان نن ــرای مســلامنان جه ــا ب »آی

ــی و  ــب مرق ــن مکت ــنت چنی ــا داش ــوی، ب ــادی و معن ــانی و م ــای انس ه

ــی و  ــدان مســتکرب و دزدان دریای ــه ســلطه قدرمتن ــن ب ــی ت پشــتوانه اله

ــد؟« )۳(  ــرن بدهن ــی ق زمین

ــر  ــی ب ــت مبتن ــی( سیاس ــوی: impérialisme[ )سیاس ــم( ]فرانس ۱. )اس

توســعه و بســط نفــوذ و تجــاوز قــوای یــک کشــور بــر کشــورهای دیگــر. 

)فرهنــگ فارســی عمیــد(

۲. مثال: ...و اسکتربوا استکباراً. )آیه ۷ سوره مبارکه نوح(

۳. صحیفه امام، ج۱۵، ص: ۱۷۲- ۱۵/۶/۱۳۶۰
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ســوالی کــه ایــن روز هــا اکــر افــراد جامعــه از 

یکدیگــر مــی پرســند و البتــه هــم ســوال مهــم و 

جــدی اســت، ایــن ســوال اســت کــه آیــا انقــاب 

اســامی موفــق بــوده اســت در برابــر همــه آن 

آرمــان هــا و مبانــی اولیــه کــه بــا تکیــه بــر آن 

هــا نظــم جهــان بــی ثبــات روزگار خــود را بــر 

هــم زد، پایبنــد مبانــد و ســقوط نکنــد و یــا مثــل 

ــی  ــه م ــد انچ ــه ض ــه ب ــی فرانس ــاب مردم انق

خواســت تبدیــل شــده اســت؟

حقیقــت مســئله این اســت کــه انقاب اســامی 

یــک مکتــب بــا جهــان بینــی مشــخص و درواقع 

یــک ســبک زندگــی اســت کــه جمهوری اســامی 

ــب در عرصــه ی  ــن مکت ــه نوعــی ترجــامن ای ب

حکومــت و سیاســت اســت.

حــال مــا بــا گذاشــنت جمهــوری اســامی در 

تــرازوی نقــد و بررســی مــی توانیــم کمــی 

خروجــی نــگاه سیاســی و حکومتــی انقــاب را 

بررســی کنیــم کــه البتــه قطعــا میدانیــم تنهــا بــا 

یــک فاکتــور منــی تــوان خــود جمهوری اســامی 

را بررســی کــرد، بــا ایــن حــال بــه عنــوان مشــت 

ــه  ــم نگاهــی ب ــد نیســت نی ــه ی خــروار ب منون

ــم.)1( ــر رهــرب انقــاب کنی ــدار اخی دی

جنــاب آقــای مرتضــی ســلطانی، مدیرعامــل 

گــروه صنعتــی و پژوهشــی زر:

ــار  ــن ب ــرای اولی ــی پژوهشــی زر ب ــروه صنعت گ

زنجیــره ی ارزی اش را از مزرعــه تــا ســفره ایجــاد 

کــرده اســت. یکــی از حلقه هــای مهــم ایــن 

ــه، در  ــدر خشــک در پس کران ــره ایجــاد بن زنجی

ــربز  ــتان ال ــه آن را در اس ــت ک ــران اس درون ای

ایجــاد کردیــم و اتصــال ریــل راه آهــن بــه درون 

ســایت را برقــرار کردیــم. ایــن باعــث شــده کــه 

قیمــت متــام شــده ی مــا بســیار پاییــن بیایــد.

مــا یــک مجموعــه ای بــه عنــوان حلقــه ی ســوم 

ــم،  ــاد کرده ای ــک ایج ــدر خش ــن بن در درون ای

کــه دارای چهارصــد نــوع تنــوع محصــول اســت 

ــوژی روز  ــن تکنول ــا باالتری ــار ب ــرای اولین ب و ب

دنیــا فعالیــت خواهــد کــرد. ایــن مجموعــه پنــج 

هــزار شــغل پایــدار ایجــاد می کنــد و  بــه زودی 

آمــاده ی بهــره بــرداری اســت، کــه آقــای رئیــس 

ــف  ــش تری ــرای افتتاح ــاءالله ب ــور ان ش جمه

می آورنــد.

مدیــر  ابراهیمــی،  تاج آبــادی  مریــم  خانــم 

عامــل گــروه دانش بنیــان تــک  ژن زیســت :

ــا  ــال ۱۳۸۸ ب ــت را در س ــک ژن  زیس ــت ت رشک

رسمایــه شــخصی تأســیس کردیــم، بــرای اینکــه 

بتوانیــم نیازهــای صنعــت غــذا و صنعــت دارو 

ــران از نظــر  ــا در کشــور ای ــم. م ــن بکنی را تأمی

صنعــت غــذا جایــگاه بســیار خوبــی داریــم. از 

نظــر تولیــد پروتئیــن جــزو ده کشــور اول دنیــا 

هســتیم، امــا ایــن تولیــدات محصــوالت و مــواد 

ــد  ــاز دارن ــه ای در حــوزه  زیســت فناوری نی اولی

کــه هــدف مــا در حــوزه زیســت فناوری تولیــد 

ــی  ــر امنیت ــم از نظ ــا ه ــت. این ه ــا هس این ه

بســیار حائــز اهمیــت و اســراتژیک هســتند و 

43 سال انقالبــــــ
جواد ایزدی
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ــد. ــری بســیاری را از کشــور دارن هــم ارزب

ــم کــه بعــد از یــک  دهــه تــاش  افتخــار می کن

توانســتیم بــدون اینکــه هیــچ ارز رســمی یــا ارز 

دولتــی گرفتــه باشــیم، از تولیــد مــاده اولیــه تــا 

ــان  ــول دانش بنی ــاه محص ــی پنج ــول نهای محص

افزودنی هــای  و  واکســن  دارو،  حــوزه   در  را 

خــوراک دام تولیــد کنیــم و بــه کشــورهای 

ــم. ــادر کنی ــان ص ــف جه مختل

بــازار   ۱۴۰۴ ســال  در  می شــود  پیش بینــی 

زیســت فناوری در دنیــا ۷۵۰ میلیارد دالر باشــد. 

مــا در حــوزه صنعــت غــذا و دارو، از نظــر تــراز 

ــواد  ــن م ــه واردات ای ــدودی ب ــا ح ــادی ت اقتص

اولیــه نیازمنــد هســتیم. در ایــن حــوزه مــا 

توانســتیم تــا اآلن، شــصت هــزار دانشــجوی 

ــی  ــر علم ــیم. از نظ ــته باش ــل داش فارغ التحصی

رتبــه دوازده جهانــی را کســب بکنیــم. از نظــر 

تولیــدی در منطقــه بی رقیــب هســتیم و در 

آســیا جــزو پنــج کشــور اول هســتیم. در واقــع، 

کمــک  بــه  را  دانش بنیــان  رشکــت  ششــصد 

ایــن  کــه  کردیــم  تأســیس  شــتاب دهنده ها 

کار  دارنــد  تخصصــی  به صــورت  رشکت هــا 

خودشــان را انجــام می دهنــد.

جنــاب آقــای حســن نوایــی، مدیرعامــل رشکــت 

گســرش فنــاوری خوارزمــی:

درحــال حــارض،کل کاتالیســت ها و جاذب هــای 

مــورد نیــاز صنعــت فــوالد، نفــت، گاز و بخــش 

پروشــیمی  و  پاالیــش  صنعــت  از  عمــده ای 

انجمــن  می شــود.  تولیــد  ایــران  داخــل  در 

تولیدکننــدگان جــاذب و کاتالیســت بیــش از ده 

عضــو دارد کــه همگــی دانش بنیــان تولیــدی 

و کامــاً خصوصــی بــوده و بــا حــدود اشــتغال 

چهــار هــزار نفــر مجموعــاً بالــغ بــر صــد نــوع 

کاتالیســت و بــا ظرفیــت ۱۲۰ هــزار تــن در 

حــدود  ســاالنه  ارزی  رصفه جویــی  و  ســال 

هفتصــد میلیــون دالر تولیــد می کنــد. صــادرات 

ایــن محصــوالت نیــز آغازشــده و در ابتــدای راه 

اســت.

بــرای واردات محصــوالت کربنــی و گرافیتــی 

توســط صنایــع فــوالد آلومینیــوم ســاالنه حــدود 

یــک میلیــارد دالر ارز از کشــور خــارج می گــردد 

کــه هــر دو صنعــت وابســتگی شــدیدی دارنــد. 

تحریــم  از  بعــد   ۹۷ ســال  در  حرت عالــی 

ــی  ــاخت داخل ــرای س ــد ب ــتور اکی ــپ، دس ترام

ــد کــه در ســال ۹۸  ایــن کاالی اســراتژیک دادی

منتــج بــه تفاهم نامــه ای بیــن ایمیــدرو و وزارت 

نفــت بــرای تولیــد کُک ســوزنی و اســفنجی 

در پاالیشــگاه ها و همچنیــن تولیــد الکــرود 

ــد. ــوالدی گردی ــای ف ــط رشکت ه ــی توس گرافیت

جنــاب آقــای ایــرج گالبتونچــی، مدیرعامــل 

ایــران: ســاختامنی  رشکت هــای  ســندیکای 

ایــران  ســاختامنی  رشکتهــای  ســندیکای 

ــکل  ــن تش ــی و اولی ــکل صنف ــن تش قدیمی تری

ــاله اســت.  ــی ۷۴ س ــا قدمت مهندســی کشــور ب

در حــال حــارض ۷۰۰ عضــو دارد کــه در زمینــه ی 

اجــرای طرحهــای عمرانــی در حــوزه ی صنعــت 

احــداث و ســازندگی در داخــل و خــارج کشــور 

ــد بعــد  ــدون تردی مشــغول خدمــت هســتند. ب

از انقــاب شــکوهمند اســامی دســتاوردهای 

ــت. ــده اس ــل ش ــوزه حاص ــن ح ــی در ای بزرگ

بــه ترتیبــی کــه اکنــون هیچ پــروژه ی مهندســی 

نیســت کــه مهندســین مــا نتواننــد آن را در 

داخــل و خــارج از کشــور طراحــی یــا اجــرا 

کنــد. در حــال حــارض در کشــور ۵۶۵۰۰ رشکــت 

ــکاری  ــت پیامن ــامل ۵۳ هــزار رشک مهندســی ش

و ۳۵۰۰ رشکــت مهندســی مشــاور بــرای انجــام 

کار در ایــن حــوزه تعییــن صاحیــت شــدند. از 

ــه  ــد ب ــش از ده درص ــالیانه بی ــر س ــوی دیگ س

ــا افــزوده می شــود. ظرفیــت کامــل  ــن رشکته ای

ریالــی انجــام کار ایــن رشکتهــا هــم اکنــون 

حــدود پنــج هــزار همــت معــادل دویســت 

ــت. ــارد دالر اس میلی

صــادرات  بــازار  مهمریــن  حــارض  حــال  در 
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خدمــات فنــی مهندســی ایــران بــه عراق اســت. 

هــم اکنــون ۴۰ رشکــت ایرانــی بخــش خصوصــی 

در حــال اجــرای ۵۷ پــروژه ی مهم و زیرســاختی 

در عــراق هســتند. حجــم قراردادهــای مذکــور 

برابــر دو میلیــارد دالر اســت، کــه رصفــاً بــا 

ــل  ــا در عــراق قاب ــن رشکته ــت موجــود ای ظرفی

افزایــش تــا پنــج میلیــارد دالر اســت و بــا یــک 

ــن  ــکات در ای ــع مش ــق و رف ــزی دقی برنامه ری

قســمت می تــوان بــه رسعــت بــه طــراز بیســت 

ــارد دالر قــرارداد هــم رســید. میلی

جنــاب آقــای مجیــد روحــی نیــارس، مدیرعامــل 

ــارس: ــا فن پ ــان کوش ــت دانش بنی رشک

حقیقتــاً ســامت محــور توســعه اســت. بالــغ بــر 

۱۰۰۰ رشکــت تولیــدی در ایــن صنعــت مشــغول 

ــان بیــش  ــن می ــه از ای ــه فعالیــت هســتند. ک ب

از ۲۰۰ رشکــت محصــول دانــش بنیــان و فنــاور 

ــن  ــر ضم ــت خطی ــن صنع ــد. ای ــد می مناین تولی

ــر  ــزار نف ــش از ۴۵ ه ــرای بی ــتغال ب ــاد اش ایج

بــه صــورت مســتقیم موجــب جــذب، بازگشــت 

التحصیــان  فــارغ  و  نخبــگان  نگهداشــت  و 

کلیــه  ی رشــته ها شــده اســت. حجــم بــازار 

ــرخ  ــا ن ــارد دالر ب ــدود ۵۰۰ میلی ــی در ح جهان

ــه نشــان از  رشــد هشــت درصــدی می باشــد ک

ــر  ــه از نظ ــامت چ ــوزه ی س ــت آن در ح اهمی

تأثیــر بــر زندگــی آحــاد جامعــه و چــه از نظــر 

ــن  ــاالی ای ــزوده ی ب ــر اقتصــادی و ارزش اف تأثی

صنعــت دارد. از ایــن رو در کشــورهای توســعه 

یافتــه و رو بــه توســعه در رده  ی اول توّجهــات 

اولویت هاســت. و 

حجــم بــازار ایــران رقمــی حــدود هفــت میلیارد 

دالر اســت کــه ســهم تولیــد از ایــن عــدد حــدود 

ــارد  ــهم واردات دو میلی ــارد دالر و س ــج میلی پن

ــه ی اول  ــران در رتب ــد. ای ــال می باش دالر در س

ــزات پزشــکی در منطقــه اســت. و  ــد تجهی تولی

بالــغ بــر هفتــاد درصــد نیــاز کشــور در داخــل 

ــردد ــن می گ تأمی

ــا  ــی و ی ــفانه ارز ترجیح ــه متأس ــال ۹۷ ک از س

ــد  ــه ی کار آم ــه صحن ــدداً ب ــی مج ــامن دولت ه

تاکنــون ســاالنه از یــک تــا دو میلیــارد دالر ارز 

اختصــاص یافتــه بــه تجهیــزات پزشــکی بــه طور 

ــاده و  ــه واردات کاالی آم متوســط ۹۵ درصــد ب

پنــج درصــد آن بــه تأمیــن مــواد اولیــه ی تولیــد 

ــر آن رصف  ــه ای کاش بیش ــه. ک ــاص یافت اختص

توامنندســازی واحدهــای تولیــدی در انتقــال 

ــداث و  ــین آالت، اح ــن ماش ــی، تأمی ــش فن دان

توســعه ی خطــوط تولیــد و تأمیــن مــواد اولیه ی 

ــا  ــد ب ــت دار می شــد. هــر چن محصــوالت اولوی

ــرخ ارز موافــق نیســتیم. ــودن ن ــه ب چندگان

ــه  ــده ک ــرح ش ــث مط ــکات و مباح ــارغ از ن ف

هــر کــدام بــه منزلــه ی اثبــات شــعار »مــا مــی 

ــن اســت  ــه ای ــن نکت ــم تری ــم« اســت، مه توانی

کــه تولیــد کننــدگان و فعــاالن اقتصــادی از 

صنــف هــای مختلــف ازادانــه در مقابــل رهــرب 

انقــاب از مشــکات و مســائل موجــود گــزارش 

مربوطــه  از مســئولین  و مســتقیم  میدهنــد 

ــی  ــه تنهای ــود ب ــن خ ــد؛ و ای ــی کنن ــه م مطالب

ســند افتخــاری اســت بــر کارنامــه ی جمهــوری 

ــود. ــای خ ــال بق ــول ۴۳ س ــامی در ط اس

ســخن اخــر ایــن اســت کــه مهــم نیســت ایــامن 

ــن  ــب انقــاب اســامی چندی ــم کــه مکت بیاوری

ســال اســت کــه لیــربال دموکراســی را شکســت 

داده اســت،

ــم جمهــوری  ــاور کنی حتــی مهــم نیســت کــه ب

در  اثرگــزار  و  قــدرت  پــر  اســامی کشــوری 

منطقــه و جهــان اســت،

ــم در هــر ســطحی  ــاور کنی ــن اســت ب ــم ای مه

باشــیم، تنهــا اگــر بــه وظایــف انســانی خــود بــه 

عنــوان یــک انســان عمــل کنیــم قطعــا زندگــی 

ــود  ــزان خ ــود و عزی ــرای خ ــدی ب ــعادت من س

فراهــم خواهیــم کــرد.

1. دیــدار تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی 
بــا  رهبــر انقــاب - 10/11/1400



روایــت مظلومانــی کــه حتــی راوی )نویســنده حقیر(هــم بــه 
ســهم خــود بــه آنهــا ظلــم کــرده و از همیــن رســانه از آنهــا 

پــوزش مــی خواهــد...
ــود و  ــده نشــدنش ب ــت و دی ــت در روای ــن روای ــت ای مظلومی
کمــاکان هســت! و بنــده هــم عذرخواهــم کــه زودتــر از ایــن 
دربــاره ایــن عزیــزان ســخن نگفتــه و حــاال هــم بــا پیگیــری 
هــای ســردبیر محتــرم ایــن ســیاهه بــه شــماره فعلــی رســیده 

اســت.
درســت در زمانــی کــه آخریــن پیــک ایــن بیمــاری منحــوس 
ــده  ــر ش ــا پ ــه خبره ــگام ک ــان هن ــید ، هم ــی کش ــه م زبان
ــعود و  ــتان،احمد مس ــای طالبان،افغانس ــد واژه ه ــود از کلی ب
ــال حــل  ــی دنب ــه طریق ــر کســی ب ــه ه ــگام ک ــان هن ... هم
مســائل کان بیــن المللــی در پیــج و صفحــه شــخصی خــود 
ــات  ــطرنج روزگار اتفاق ــه ی ش ــن صفح ــیه ای ــود ؛ در حاش ب
ــوان  ــاید ت ــه ش ــده ک ــد بن ــل از دی ــاد ، حداق ــی افت عجیب

ــتم. ــام را نداش ــی آن ای ــات سیاس ــل اتفاق تحلی
ــه  ــراد مختلفــی را دنبــال مــی کنــم کــه ب در اینســتاگرام اف
ــرای  نوعــی فعــال رســانه ای محســوب مــی شــوند . اکثــرا ب
روایــت دســت اول از حکومــت جدیــد افغانســتان بــه آن جــا 
ــتاگرامی  ــای اینس ــبک والگره ــه س ــد و ب ــرده بودن ــفر ک س
شــروع بــه انتشــار عکــس هــای روزانــه از جلــوه هــای جدیــد 
شــهر و نشســتن و گــپ زدن بــا مــردم بومــی در بــازار هــا ، 
کافــه هــا و ســطح شــهر کردنــد .کاری بــا آن هــا و روایتشــان 

نــدارم.
ــانه  ــال رس ــوی )فع ــرباز روح اهلل رض ــه س ــودم ک ــر ب منتظ
ــران( هــم مثــل  ــد کشــمیر و هــم اکنــون ســاکن ای ای متول
ــم از آنجــا  ــه افغانســتان ســفر کــرده و برای ــش ب هــم قطاران
روایــت کنــد چــون او را اهــل رســانه ای منصــف مــی دانســتم 
ــی از  ــت عجیب ــاد . روای ــی افت ــاق عجیب ــی اتف ــم . ول و میدان
یــک نقطــه زیــر ســوزن مانــده ، کــه بنــده هنــوز خبــرش را 

ــده ام .  ــنیده و نخوان ــانه ای نش در رس
نقطــه ی صفــر مــرزی ایــران و افغانســتان ، منطقــه میلــک، 

جمعیــت زیــادی از کشــور افغانســتان بــرای حفــظ جانشــان 
ــده  ــا آم ــمت مرزه ــان س ــیس طالب ــازه تاس ــت ت از حکوم
بودند.جایــی کــه مــرز دو کشــور توســط دیــواری بــه بلنــدی 
ــی آن  ــر باالی ــن و 1 مت ــر بت ــود ، 3 مت ــر جــدا شــده ب 4 مت
ســیم خــاردار. جمعیــت در نقطــه هایــی کــه بــاد تپــه هــای 

ــی  ــاال م ــود ب ــرده ب ــت ک ــوار درس ــا دی ــاس ب ــه ای مم ماس
ــران  ــرده و وارد ای ــور ک ــا عب ــن ســیم خارداره ــد ، از بی آمدن
مــی شــدند .تکــه پــاره هــای لبــاس ، روســری و چــادر هایــی 
کــه در البــه الی ســیم هــا گیرکــرده بودنــد اینگونــه نشــان 
میدادنــد .روایــت هــای عجیبــی شــنیده مــی شــد از مــادری 
کــه بچــه ی 17 روزه ای داشــت و مــی گفــت 15 روز اســت 
کــه در مســیر بــوده. خانمــی کــه مــی گفــت 3 روز اســت کــه 
غــذا نخــورده و در مســیر بــوده . از اطفالــی کــه بــی حــال و 

محمدجواد جانپور
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مریــض گوشــه ای افتــاده انــد .از مــرد نظامــی ای کــه در نبرد 
ــوار  ــاالی دی ــود و پســری کــه از ب ــا طالبــان تیــر خــورده ب ب
ــای  ــه در روزه ــی ک ــود .جمعیت ــته ب ــش شکس ــده و پای پری
بعــد بــه 7 الــی 8 هــزار نفــر در روز هــم رســید . و ایــن جــا 
مــرز اســت بــدون هیچگونــه امکانــات رفاهــی و حداقــل هــای 
زندگــی -تقریبــا هیچ-.افــرادی هــم کــه توانایــی عبــور پیــدا 
ــه ســمت  ــردا ب ــح ف ــاعت 9 صب ــوس، س ــا اتوب ــد ب ــی کنن م

افغانســتان رد مــرز مــی شــوند.
ــم ،  ــط بودی ــم و فق ــا بودی ــه م ــام ک ــن ای ــت در همی درس
ــه مــرز و مشــغول خدمــات رســانی شــدند  افــرادی رفتنــد ب
ــذای  ــن غ ــی از جنــس تامی و هنوزهــم هســتند. کمــک های
گــرم ، امکانــات بهداشــتی و پزشــکی ، اســکان و حتــی بــازی 
ــت از  ــه عل ــه چ ــرا و ب ــتند چ ــی دانس ــه نم ــی ک ــا کودکان ب
ــد،  ــوچ کرده ان ــاد ک ــا آب ــن ناکج ــه ای ــود ب ــای خ ــه ه خان
ــن ســوال را  ــی کــه حتــی کســی را نداشــتند کــه ای کودکان
هــم ازشــان بپرســند.به تاریخــی کــه ایــن متــن نوشــته مــی 
شــود - 23 دی - 125 روز از شــروع ایــن اتفاقــات مــی گــذرد 
و هنــوز هــم ایــن اتفاقــات تکــرار مــی شــود )افــرادی کــه بــا 
روش هــای مختلــف بــه ایــن ســمت مــرز مــی آینــد ولــی بــه 
ســمت مــرز هــای خــود بازگشــت داده مــی شــوند(. افــرادی 

بــا ترکیــب جمعیتــی ایرانــی و افغانســتانی هــای مقیــم ایــران 
و حتــی دیگــر کشــور هــا. امــا اکنــون جمعیــت بــه زیــر 200 

و حتــی گاهــی 100 نفــر رســیده. الحمــداهلل...

ــر  ــن بخــش آخ ــن همی ــب گفت ــن مطل ــتن ای ــدف از نوش ه
بــود و قــدر دانــی از ایــن بچــه هــا کــه برخــاف مــن ریشــه 
هایشــان در زمیــن نیســت کــه مانــع پروازشــان باشــد کــه در 

آســمان اســت و یاریگــر پــرواز.
ایــن روایــت بــرای نویســنده، ترکیــب عجیبــی از حــس هــای 
مختلــف بــود . ناراحتــی ، حســرت ، شــادی ، تعجــب ، لــذت 

و ... . 
ــی انتقــال گوشــه ی  ــن خــط خطــی هــا توانای ــا ای و مطمئن
کوچکــی از ایــن حجــم احساســات را نــدارد کــه البتــه بخــش 
ــه  ــن تجرب ــال ای ــده در انتق ــی بن ــه خاطــر ناتوان اعظــم آن ب

اســت. 
بــرای اینکــه شــما هــم اندکــی بــه ایــن روایــت نزدیــک تــر 
ــای  ــج ه ــرزی را در پی ــوار م ــم دی ــی کن شــوید پیشــنهاد م

زیــر دنبــال کنیــد.
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آن 

گوینده رادیو یک شعر از حافظ زمزمه میکرد که یکدفعه یک مصرع منو به فکر فرو برد ...
بنده طلعت آن باش که آنی دارد

یک لحظه با خودم گفتم این آن که حافظ اشاره کرده بهش توی این بیت چی میتونه باشه؟!
شروع کردم به گشتن توی اینترنت 

»آنی دارد یعنی چه ؟«
تــوی یــه تعریــف ســاده آن منظــور بــه زیبایــی باطنــی و درونــی اســت. یعنــی ویژگــی هایــی کــه شــاید تــوی ظاهــر 
هــر فــرد و نــگاه اول خودنمایــی نکنــد امــا بــا هــم صحبتــی و همنشــینی بــا یــک فــرد میتــوان بــه ایــن ویژگــی 

هــا پــی بــرد .
اما واقعا معیار انتخاب یک دوست ، همراه و ... چیست؟

مگر غیر از این است که انسان از کسانی که با آن ها رفت و آمد و همصحبتی میکند تاثیر میپذیرد؟
پس باید ویژگی های زیادی را معیار انتخاب دوست قرار داد.

امــا اگــر از مــن بپرســید بــه یــک بیــت دیگــر از حافــظ گریــزی میزنــم . همــان شــعری کــه بــا مصــرع معــروف 
»دردم از یــار اســت و درمــان نیــز هــم...« شــروع میشــود.

حافظ توی بیت دوم این غزل نوشته : 
این که میگویند آن بهتر ز حسن

یار ما این دارد و آن نیز هم 
یعنــی بــا اینکــه » آن« برتــر از ویژگــی هــای ظاهــری اســت امــا یــار مــن هــم زیبایــی ظاهــری دارد و هــم زیبایــی 

باطنــی و فراتــر از آن.

محمدمهدی فردین



قوا«  ِ َجمیًعا َوال تََفرَّ »َواعَتِصموا بَِحبِل اهللَّ

طبیعت سرشار است از نکته هایی آموزنده برای سعادت بشری. طوری که راه حل بسیاری از چالش های زندگی ما در همان 
طبیعت نهفته است.

از جمله این مسائل، مسئله رشد و تنومند شدن یک درخت است. درختی که حتی می تواند هزاران سال عمر کند. قطور باشد 
و ریشه اش را تا هرجا که دلش خواست به دل خاک بدواند.

این درخت جهت رشد و تنومندی به یک سری لوازم و شرایط نیاز دارد. از جمله نور ، خاک، آب و هوا که همگی باهم الزم 
است. نه اینکه به جزئی نیاز باشد و به جزئی دیگر احتیاجی نباشد. همهء شرایط باید به طور مناسب در اختیار درخت قرار 

بگیرد تا به هدف غایی خود یعنی همان رشد و کمال برسد.
کمال جامعه اسامی نیز به مثابه همان رشد درخت است. ما به عنوان مسلمان می خواهیم این جامعه به هدف غایی خود 

برسد پس باید تمام اجزائی را که جهت کمال و رشد این جامعه نیاز است با هم داشته باشیم. همه باهم در جهت حفظ ریشه 
که اسام است تاش کنیم و بیشتر به دنبال اشتراکات باشیم تا مسائلی که افتراق و جدایی به دنبال دارد.زمانی که انگشت 

روی مسائل تفرقه افکنانه بگذاریم نه تنها کمکی به رشد جامعه اسامی نمی کنیم بلکه خواسته یا ناخواسته  فاصله را بیشتر 
و بیشتر می کنیم و چه بسا سد و دیواری شود بین اعضای جامعه! چنان که در قرآن کریم یاد شده »همگی به ریسمان الهی 

چنگ زنیم« این یعنی وحدت و یکپارچگی.
یعنی اینکه به دور از هر جدایی و تفرقه افکنی وتفرقه اندیشی همه باهم در جهت بالندگی جامعه اسامی تاش کنیم.

پس جامعه اسامی باید تمام مذاهب، احزاب و طرز فکرهای مختلف را با شرط احترام متقابل در درون خود بپذیرد و به تمام 
آن ها به معنی واقعی کلمه به عنوان شجره ای با یک اصالت و ریشه و یک هدف مشترک نگاه کند. هر چه غیر از این باشد به 

معنی نابودی درخت و سعادتمند نشدن آن جامعه است.
مسئله وحدت آن قدر ضرورت و اهمیت دارد که رهبر معظم انقاب حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظه اهلل( می فرمایند: »بنده 

آرزویم این است که حیاتم در راه وحدت مسلمین باشد؛ مماتم هم در راه وحدت مسلمین باشد.«)2
امید است که با رعایت این مهم نه به عنوان یک تاکتیک بلکه به عنوان یک اصل اسامی بتوانیم به همان آرمان های متعالی 

که برای جامعه اسامی در نظر گرفته شده است برسیم. 

1. )و همگی به ریسمان خداوند چنگ زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید...( سوره مبارکه آل عمران، آیه 103
2. بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در دیدار جمعی از علمای اهل سّنت پاکستان 27/10/1372

همه ما یکی
       هستیم

محمدامین علیزاده
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ــگ  ــی، شــیپور جن ــه خــط زمان ــا توجــه ب ب
لحظاتــی قبــل از شــروع نبــرد نواختــه 
آمیــز،  تهدیــد  مکاتبــات  می شــود.تمام 
اختــاف نظــر هــا، جمــع آوری نیــرو و 
تجهیــزات صــف آرایــی طرفیــن، نقشــه 
ــیپور  ــدن در ش ــل از دمی ــا قب ــیدن ه کش
جنــگ اســت. احتمــاال بــا آئیــن دمیــدن در 
شــیپور از فرشــته مــرگ دعــوت مــی شــود 

ــاورد. ــریف بی ــا تش ت
وقتــی در شــیپور جنــگ دمیــده مــی شــود؛ 
ــص  ــرایط مخت ــه ش ــا توج ــردم ب ــش م واکن
ــش  ــود واکن ــد ب ــاوت خواه ــان متف خودش
ــا  ــه ت ــاع و حمل ــت دف ــن حال ــی از گرفت های
ــا... کــه الزامــاً همــه  ــی تفاوتــی و ی فــرار ، ب
ــد  ــت را بگیرن ــم درس ــد تصمی ــی توانن نم
ــم  ــت تصمی ــه درس ــی در آن لحظ ــا حت ی
ــاز  ــت س ــات سرنوش ــد. تصمیم ــری کنن گی
و  لحظــات ریشــه در دلبســتگی هــا  آن 
جهان بینــی شــان دارد. بــرای مثــال، خانــواده 

بــرای گــروه مدافعــان و فراریــان دلبســتگی اســت. امــا ایــن دو گــروه براســاس شــرایط و جهــان بینــی خودشــان، یکــی 
ــد.  ــی کن ــاب م ــینی را انتخ ــب نش ــری عق ــارزه و دیگ مب

همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد واکنــش هــای افــراد در ایــن چنــد گــروه خــاص طبقــه بنــدی نمــی شــوند. امــا مــرد 
هــا چــه تصمیمــی مــی گیرند؟نامــرد هــا چــه؟! کــه آن شــهید بزرگــوار گفــت :وقتــی در شــیپور جنــگ دمیــده مــی 

شــود مــرد از نامــرد مشــخص مــی شــود.
مثالش در جنگ سخت واضح است، 

حالیــا از آن جنــگ هــای تیــر و ترکــش دار رهایــی یافتیــم و در گیــر نبردهــای چنــد جانبــه ی فرهنگــی و اقتصــادی 
و سیاســی و... شــده ایــم. در برابــر لشــکریان دشــمن صــف آرایــی کــرده ایــم. در شــیپور جنــگ دمیــده شــده!. واکنــش 

مــان مردانــه اســت؟! بنــد کفــش هایمــان بــرای مانــدن محکــم شــده اســت یــا بــرای فــرار کــردن؟
مردان این نبرد ها چگونه از نامرد ها متفاوت می شوند!؟
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هوالشافی
دانه یا کاه؟ دیدگاهی دیرین به طبابت

مقصــود غایــی از طبابــت بــرای یــک طبیــب چیســت؟ چــه 
هدفــی در تحمــل ســختی هــا، رنــج هــا، شــب بیــداری هــا و 

غیــره و غیــره ی 
ــی شــک  ــل رشــته ی پزشــکی وجــود دارد؟ ب مســیر تحصی
همــه ی مــا در ایــن موضــوع بــه وفــور تأمــل کــرده ایــم و اگر 
نکردیــم اکنــون زمــان آن اســت. لکــن ایــن نکتــه را ذکــر کنم 
کــه ایــن بحــث برخــاف عنــوان و ظاهــرش فقــط مختــص 
ــته ای  ــر رش ــا ه ــی ب ــت و هرکس ــکی نیس ــجویان پزش دانش

نیــاز دارد کــه در آن دقیــق و عمیــق شــود.
بــه راســتی هــدف نهایــی مــا از تحصیــل و تــاش و کارمــان 
چیســت؟برای چــه چیــزی میجنگیــم؟ صرفــاً بــرای ثــروت؟ 
بــرای شــهرت؟ بــرای کمــک بــه خلــق؟ بــرای چــه؟ بســیار 
ــم،  ــان را مشــخص کنی ــدف از کارم ــا ه ــه م ــت دارد ک اهمی
صرفــا یــک جهادگــر و تاشــگر بــی مقصــود نباشــیم و بدانیــم 
ــز برایمــان  ــت چــه چی ــم و در نهای ــان چــه میخواهی از کارم

باقــی خواهــد مانــد. 
ــا  ــخصی ب ــتی از ش ــان بایس ــدن هدفم ــر ش ــن ت ــرای روش ب
ــدف کار  ــن ه ــم، چــون تعیی ــد کمــک بگیری ــه و کاربل تجرب
ــا را  ــن م ــی ذه ــم شــخص بزرگ ــاز داری ــانی نیســت و نی آس
روشــن کنــد. شــخصی کــه قــرار اســت بــه مــا کمــک کنــد 
ــل  ــت و تحصی ــیب طباب ــراز و نش ــان را در راه پرف ــا هدفم ت
ــر اول  ــه طبیــب. وزی تعییــن کنــد کســی نیســت جــز برزوی
دربــار و پزشــک مخصــوص انوشــیروان کــه در کنــار طبابــت 
بــه ترجمــه هــم مــی پرداختــه و ترجمــه ی کلیلــه و دمنــه 
را هــم در کارنامــه خــود دارد. البتــه مــا فعــا کاری بــا متــن 
ــان  ــم و مقصودم ــه نداری ــه و دمن دل نشــین و پندآمــوز کلیل

دانه یا کاه ؟
معین مومنی

پاراگرافــی خــاص از مقدمــه ی آن اســت کــه برزویــه طبیــب 
ــزرگ  ــرد ب ــن م ــت. ای ــی را آورده اس ــی طای در آن نصیحت
ایــن چنیــن میگویــد:«در کتــب طــب آورده انــد کــه طبیبــی 
ــره  ــت ذخی ــاران را جه ــه بیم ــه معالج ــت ک ــر اس ــل ت فاض
آخــرت انجــام دهــد زیــرا کــه خدمــت کــردن بــا ایــن شــیوه 
ســبب میشــود کــه هــر چــه کامل تــر مــال دنیــا نصیبشــان 
شــود و رســتگاری آخــرت اندوختــه گــردد چنــان کــه غــرض 
ــوت  ــه ق ــد ک ــن باش ــه همی ــم دان ــدن تخ ــاورز از پراکن کش
اوســت، امــا کاه کــه علــف چارپایــان اســت بــه تبعیــت از آن 
هــم حاصــل آیــد.« چقــدر ظریــف و عمیــق تفــاوت را بیــان 
ــه عبــارت دیگــر مــی گویــد تــو ایــن همــه  نمــوده اســت! ب
تــاش میکنــی، ســختی میکشــی، ایــن مســیر را میپیمایــی 
و دانــه ی دانــش و علــم را میپــروری بــرای چــه؟ بــرای دانــه 
ــم  ــداف ک ــرای اه ــاً ب ــرای کاه آن؟! صرف ــا ب ــش ی و محصول
مایــه و ناپایــدار، عمــرت را میگــذاری یــا بــرای هدفــی واالتــر 
و بــزرگ تــر و پایدارتــر؟ اینگونــه اســت کــه مقصــد برایمــان 
آشــکار مــی شــود و ذهنمــان از ســردرگمی بیــرون مــی آیــد. 
اینگونــه میفهمیــم کــه بــه تحقیــق کــدام هــدف ارزشــمندتر 
اســت. بــه راســتی، بایــد هدفــی را برگزینیــم کــه ارزش صرف 
کــردن ســال هــای طایــی عمرمــان را داشــته باشــد؛ هدفــی 
ــرای  ــان را ب ــد و کولبارم ــر کن ــا را پ ــت م ــا دس ــه حقیقت ک
آخــرت ســبک، اگرچــه در کنــار دانــه، کاه هــم بدســت مــی 

آیــد.
ــی  ــن ختام ــی )ع( حس ــان عل ــی از امیرمومن ــر کام در آخ

ــد خــط: ــن چن ــر ای باشــد ب
ــُه  َ ــذي ل ــا، فجــاَءُه الّ ــا بَعَده ــا لِم نی ــي الدُّ ــَل ف ــٌل َعِم ...و عاِم

ــٍل... ــِر َعَم ــا بَغی نی ــن الدُّ ِم
ــد،  ــی کن ــا کار م ــد از دنی ــرای بع ــا ب ــه در دنی ــی ک ...و کس
ــچ کوششــی برســد... ــی هی ــّدر ب ــن کســی را روزِی مق چنی
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ــا ایــن »در« شــروع  اصــا همــه چیــز ب
ــه ی  ــه هم ــرای ورود ب ــد. »در« ی ب ش
ــدی و  ــر چــه ب ــرار از ه ــا و ف ــی ه خوب
ــدم  ــرای ق ــک »در« ب ــت. ی ــتی اس زش
ــی  گذاشــتن در قلمــروی وجــود و رهای
ــن  ــا بی ــه م ــدم.»در« ی ک ــرداب ع از م

ــد... ــراد اســت و مری م
و داســتان مــن هــم بــا ایــن »در« گــره 

خــورده اســت.
روزگاری بــود کــه دلــم از روزمرگــی هــا 
ــه دنبــال ســر پناهــی  فــراری شــده و ب
ــع نمیداســتم کــه زندگــی  ــود.آن موق ب
ــه ی  ــرده ی صحن ــی در پشــت پ حقیق

دنیــا اســت.
دل بســته بــودم بــه نمایــش چنــد 
ــاد  ــذت، فری ــرق در ل ــا و غ ســاعتی دنی
ــنیدم  ــی ش ــم را نم ــف عقل ــای ضعی ه
ــد  ــذرد. بع ــی گ ــا م ــن ه ــان! ای ــه: ه ک

ــت. ــی در کار اس های
آن موقــع هــم شــواهدی بــر ابــدی 
ــود  ــودن هیــچ کــدام از لحظــه هــا نب ب
ــود  ــازی خــود مشــغول ب ــه ب و چشــم ب
و دل تمــام زورش را بــه کار بســته بــود 
کــه تــا ابــد از ایــن نمایــش فانــی لــذت 

ببــرد.
ــا  ــد را تمن ــواره اب ــود دل هم ــه خ البت
مــی کــرد امــا چــون شــک کــرده بــود 
نکنــد پایانــی در کار باشــد، راه چــاره در 

ــود. تغافــل دیــده ب
و مــن هــم هیــچ کاری نمــی توانســتم 

بکنــم.
اصا مگر می شود کاری کرد؟

ــای  ــاد ه ــی فری ــردم وقت ــی ک ــه م چ
عقــل از پشــت الیــه هــای چشــم و 
ــد. ــی ش ــنیده نم ــان ش ــوش و ده گ

و مــن هــم همــان بازیگــری کــه مصرانه 

در نقــش خــود فــرو رفتــه بــود و از ایــن 
نمایــش بــه ظاهــر بــی پایــان لــذت مــی 

. د بر
البتــه گاه گاهــی تصاویــر و صــدا هایــی 
ــه خــودش جلــب مــی  ــم را ب توجــه دل

کــرد...
مثــا تصاویــری از مردمــان بــی خانمــان 
شــده بــه علــت جنــگ هــای ناخواســته 
ی ایجــاد شــده توســط گروهــی اشــرار 
ــه واســطه ی کشــور  ــه ب ــر ک ــزد بگی م
هــای دیگــر بقــا پیــدا کــرده بودنــد، یــا 
صــدای گریــه هــای مــادران و کــودکان 
ــزان  ــه داغ عزی ــی سرپرســت شــده ک ب
ــد  ــن امی ــه ای ــد ب ــاد میزنن خــود را فری
کــه شــاید دل مــن بــه لــرزه بیافتــد ولی 
ــم و  ــه چش ــردم ک ــی ک ــه م ــب چ خ
گــوش مــن مســحور تریلــر جدیدتریــن 
فیلــم ســینمایی هالیــوود بــود کــه 

جواد ایزدی
در    و    دل
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پیــش بینــی مــی شــد، رکــورد جدیــدی 
ــد خواهــد  در گیشــه هــای فــروش پدی
ــر  ــورد پ ــه زودی رک ــاال ب آورد و احتم
ــخ  ــینمایی تاری ــم س ــن فیل ــروش تری ف
ــم در  را خواهــد زد و در عیــن حــال دل
ــد  ــاه و امی ــی اخــر م ــازی درب گــروی ب
بــه شکســت تیــم حریــف بــود و منتظــر 
گرفتــن ســه امتیــاز شــیرین و گذاشــتن 
اســتوری هــای قلدرمآبانــه و شــاخ و 
شــونه کشــیدن بــرای هــواداران مفلــوف 

ــل... ــم مقاب تی
پــس نــه آن تصاویــر برایــم تعجــب آور 

شــد و نــه آن نالــه هــا، امــا...
اما داستان از آن »در« شروع شد.

ــه  ــا هم ــه اص ــت ک ــوان گف ــاید بت ش
ــد. ــروع ش ــا آن »در« ش ــز ب چی

ــا آن  ــه ب ــت ک ــی هس ــد وقت ــال چن ح
ــده ام. ــنا ش »در« آش

و هــر از گاهــی دســت دلــم را مــی 
گیــرم و بــا هــم پیــش آن »در« میریــم.
البتــه نــگاه هــای تنــد عقــل ابتــدای کار 
اذیــت کننــده بــود امــا اخیــرا او حتــی 
ــود  ــی خ ــده و در مواقع ــر ش ــتاق ت مش

پیشــنهاد مــی دهــد، مخصوصــا زمانــی 
ــا  ــد، ی ــی کن ــراری م ــی ق ــم ب ــه دل ک
ناراحــت و غصــه دار گوشــه ای نشســته 

ــد... ــی کن ــنگینی م ــاس س و احس
ــد  ــاب جدی ــن ب ــم ای ــتش را بگوی راس
ــی  ــم را خیل ــل و دل ــن عق ــتی بی دوس

دوســت دارم.
ــقانه  ــای عاش ــن ه ــا رفت ــار ه ــد از ب بع
شــان بــه ســمت »در« و بازگشــتن 
ــم  ــان ک ــت پرش ــرح و دس ــا ف ــای ب ه
کــم چشــم و گــوش و زبانــم هــم 

ــدند. ــزم ش ــن ب ــان ای مهم
آن هــا نیــز یــاد گرفتــه بودنــد بــی هــوا 

ســراغ »در« را بگیرنــد.
چشــمم بــا تمــام احســاس غــرق اشــک 
میشــد و گوشــم بــا دقــت حــرف هــای 
»در« را بــه جــان مــی نوشــید و دهانــم 

بــا او هــم نالــه میشــد.
ــه  ــدی ب ــکل جدی ــم روزگار ش ــم ک ک

ــت... ــی گرف ــود م خ
ــا  ــود تنه ــان ب ــم روزگار هم ــاید ه ش
ــی  ــه آن م ــار ب ــن ب ــگاه »در« ای ــا ن ب

نگریســتم...

دیگــر بــه گریــه ی کــودکان یتیــم بــی 
تفــاوت نــگاه نمــی کــردم،

چــون »در« از گریــه هــای کــودکان 
ــود. ــه ب ــم گفت ــش برای ــم ارباب یتی

دیگــر ضجــه هــای زنــان دلــم را وارونــه 
مــی کــرد

ــم آن  ــای خان ــه ه ــون »در« از ضج چ
ــود. ــه ب ــا گفت ــت ه ــم روای ــه برای خان

دیگــر ســکوت بــی معنــای جهانیــان را 
تحمــل نمــی کــردم

ــکوت  ــه ی س ــم نتیج ــون »در« برای چ
ــود ــرده ب ــیم ک ــهر را ترس ــک ش ی

و دیگــر دنیــا را بــرای خــودم نمــی 
خواســتم

چــون »در« عاقبــت دنیــا طلبــی انســان 
را برایــم تشــریح کــرده بــود.

بعــد از ایــن داســتان هــا بــود کــه 
دریافتــم اگــر »در« هــم بــودی ، کمــال 
امیرالمؤمنین-علیــه  خانــه  »در«  آن 
الســام- بــودن اســت و قطعــا شــرط آن 

ــوختن. س
اللهم عجل لولیک الفرج.


