
  جاي گله نيست
امروز يك س��ال از هجرت ابدي 
هاشمي رفس��نجاني  آي��ت اهلل 
مي گذرد و شايد بيش از هرزمان 
ديگ��ري خ��أ حض��ور و فقدان 
ايشان در فضاي متالطم جامعه 
ما احساس شود. امروز نه در مقام 
فرزند بلكه به عن��وان يك ايراني 
دوستدار انقالب و كسي كه س��ال ها شاهد رنج و مرارت 
آيت اهلل هاش��مي بودم بايد بگويم فقدان اين مرد بزرگ 
قابل جبران نيس��ت. اما قطار انقالب اسالمي از حركت 
نمي ايس��تد همانطور كه بعد از ش��هيدان بزرگي چون 
بهش��تي و مطهري از حركت نايس��تاد و پس از هشت 
سال تجاوز دش��من نيز ملت بزرگ ايران به راه خويش 
ادامه داد. انقالب اسالمي به بركت خون شهدا و زحمات 
بزرگان و رهب��ري داهيانه امام عظيم الش��أن و رهبري 

بزرگوار پويا و ...
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آقاي دكتر داوري اردكاني، رييس فرهنگستان علوم كشور به نقد 
رفتاري پرداخت كه بسيار قابل تامل است. آقاي داوري به نسبت 
و صريح اظهار داشت كه: »اگر آن مقدار كه بعضي دست اندركاران 
به مسائلي چون حجاب يا فالن طرح عادي سازمان ملل و يونسكو 
حساسيت نشان مي دهند، به فساد بزرگ موجود و منتشر در همه 
جا حس��اس مي ش��دند، وضع حجاب و آموزش و پرورش هم تا 
حدودي بهبود مي يافت.« هرچند چنين گزاره اي براي اولين بار 
نيست كه ش��نيده مي ش��ود ولي از آنجا كه بيان كنندگان آن عموما از فعاالن سياسي و 
رسانه اي بوده اند به راحتي با انگ سياسي زدن به آن، ناديده يا ناشنيده انگاشته شده اند. ولي 
اظهار آن از سوي يك شخصيت علمي و نه سياسي كه بطور معمول كمتر به مسائل و امور 
جاري وارد مي شود و در مقام رياست فرهنگستان علوم كشور نيز هستند، موضوع به كلي 
متفاوتي است. به نظر مي رسد كه آقاي داوري قدري احتياط كرده اند واال مي توانست گفته 
شود كه اگر به اندازه يك صدم حساسيتي كه روي حجاب هست، نسبت به فساد بود، وضع 
امروزمان متفاوت مي بود. البته درباره فساد نيز حساسيت هست، ولي در حد زبان و بيان و 

كمتر ديده مي شود كه راه به جايي جدي ببرد. 
تفاوت حجاب و فساد چيست، كه با اولي چنين قاطع و برنده برخورد مي شود، ولي با دومي 
مماشات مي شود؟ فراموش نكنيم كه براساس آموزه هاي عملي از صدر اسالم مي دانيم كه 
دومي مساله اساسي بوده است. هنگامي كه امام علي به خالفت مي رسد، درباره پوشش 
زنان و مس��ائلي از اين قبيل چيزي نگفت، در حالي كه مي دانيم اين پوشش چندان هم 
مطابق معيارهايي كه امروز گفته يا تبليغ مي شود نبود، ولي ايشان مهم ترين جمله اي كه 
گفت اين بود: »به خدا قسم اگر آن امالك را بيابم به مسلمين برمي گردانم، گرچه مهريه 
زنان شده باشد، زيرا گشايش امور با عدالت است.« اين جمله امام ناظر بر بي عدالتي پيش از 
خالفت خودشان است؛ به طريق اولي مي توان نتيجه گرفت كه در زمان خودشان در اين 
مورد حساس تر بودند. داستان هايي كه از رفتار ايشان در برخورد با كارگزاران يا حتي برادر 
خود داشته اند، معّرف اين حساسيت است. پس چرا وضعيت ما معكوس شده و جزيي از 
حساسيتي را كه نسبت به حجاب داريم، در برابر فساد ابراز نمي كنيم؟ آن هم در جامعه اي 
كه احتماال تنها كشور در جهان است كه وضعيت حجاب الزامي و قانوني است. شايد گفته 
شود حساسيت نسبت به فساد وجود دارد، ولي در عمل توفيقي چندان و درخور حاصل 
نمي شود. اين استدالل دو وجه دارد يا نادرست است يا درست؟ اگر نادرست باشد، يعني 

اينكه حساسيت وجود ندارد، ولي اگر درست باشد، بدتر است، زيرا نشان 
مي دهد كه صالحيت وجود ندارد. نبود حساس��يت را مي توان حل كرد، 

ولي فقدان صالحيت را چه كار مي توان كرد؟ هيچ. اگر كساني قادر به انجام كاري نيستند، 
طبعا صالحيت ادامه كار و حضور در مسووليت خود را ندارند. 

فساِد بي  پروا
نگاه روز
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مجتبي حسيني

زندگاني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني سراسر مبارزه براي تحقق دو 
امر بود؛ 

1( حاكميت قوانين اسالم
2( برقراري عدالت در جامعه

گرچه شرايط و مناسبات اجتماعي سياسي در روزگار آن مرحوم 
يكس��ان نبود و دوران پيش از انقالب و حاكميت طاغوت شرايط 
متفاوت از دوران پس از انقالب و حاكميت اسالم به شمار مي رود 

اما در دوران پس از پيروزي انقالب شرايط و اوضاع براي او متفاوت تر از قبل بوده است. 
دوره اي كه امام در قيد حياتند و او در كنار امام و مورد لطف و مشورت و اعتماد كامل امام 
قرار دارد، و روزگاري پس از امام كه باز ش��رايط ديگرگون به لحاظ برخ��ورداري از نفوذ و 
قدرت را تجربه مي كند. اما در همه لحظات و سكنات رفتار هاشمي نشان دهنده آن است 
كه اين بزرگمرد انقالب اس��المي در تمام عمر خود جز به اس��الم و مردم خدمت نكرد و 
داستان زندگي او داستان هميشگي جنگ نور و تاريكي، حق و باطل و عدالت و ستمگري 
بوده است.  ظرفيت كم نظير آيت اهلل هاشمي در سپهر سياسي نيم قرن اخير از او چهره اي 
ساخته كه منتقدان و مخالفان و حتي دش��منانش بر توانمندي هاي او صحه مي گذارند 
و از گذش��ت و فداكاري هاي فراوانش به نيكي ياد مي كنند. آنچه او را از س��ايرين ممتاز 
مي نمايد نه توانايي هاي علمي و فكري، تجربه هاي مبارزاتي يا قرار داشتن در كانون هاي 
قدرت و كس��وت روحاني و نه تحقيقات و پژوهش هاي فراوان اوس��ت بلكه نگاه عميق و 
بينش قوي اش از او شخصيتي ساخته كه كمتر كسي همانند او مي توانست در هزارتوي 
مش��كالت، راه حل هايي ارايه دهد كه جامعه را از بن بست برهاند. او به خوبي آموخته بود 
كه هدف همواره اصل و ثابت ولي نتيجه فرع بر آن اس��ت. زيرا سعي و تالش آدمي شرط 
الزم براي موفقيت است اما شرط كافي نيست. هزاران عامل خارج از اختيار ما وجود دارند 
كه باعث موفقيت يا عدم موفقيت مي شوند ما بايد سعي و تالش خودمان را انجام دهيم 
و در باقي امور توكل كنيم. قرآن مي فرمايد؛ »فاذا عزمت فتوكل علي اهلل«.  براي نمونه در 
جنگ تحميلي عراق عليه ايران آيت اهلل هاشمي به عنوان فرمانده عالي جنگ بعد از فتح 
خرمشهر ضمن بررس��ي وضعيت جبهه ها به اين نتيجه رسيد كه نبايد در جنگ نيروي 
انساني و تجهيزات نظامي ما منهدم ش��ود و نبايد از نظر دور داشت كه دشمن برخوردار 
از همه نوع پش��تيباني و ما محروم از حداقل هاي مورد نياز جنگ بوديم. ضمن آنكه بايد 
نيروهاي خودي را حفظ و توان خويش را ارتقا بخشيم اما از راهيابي به پايان جنگ نيز نبايد 

غافل بود. اين امر در آن دوران به فكر كسي جز او خطور نكرد بلكه با توجه 
به بس��تر و روند جاري در جامعه انقالبي آن روز، كه جنگ را يك تكليف 

تلقي مي كرد و در آن به پيروزي يا شكست نمي انديشيد و آمادگي سيل خروشان نيروهاي 
شهادت طلب كه براي تحقق مسووليت الهي خود از هيچ چيز دريغ نداشت و ...

با از دست رفتن فاو سپاه را مالمت نكرد
سياست
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محمد عزلتي مقدم

هشدارهايي كه از سوي مقام هاي بلندپايه جمهوري اسالمي 
ايران در روزهاي اخير در مورد احتمال نقض يك جانبه برجام 
از سوي امريكا بيان مي ش��ود، يك اقدام مثبت است چرا كه 
باعث مي شود اگر باشد تصميمي از سوي امريكا اتخاذ شود، 
تبعات س��خت چنين تصميمي هم در نظر گرفته شود. ولي 
واقعيت اين اس��ت كه اگر ترامپ توانايي خارج شدن از برجام 
را داش��ت، از همان ژانويه 2017 كه كار خ��ودش را به عنوان 
رييس جمهور امريكا شروع كرد از برجام خارج مي شد. اما هم وزير دفاع، هم مشاور 
امنيت ملي، هم رييس س��ازمان س��يا و هم رييس اطالعات ملي امريكا كه بر 16 
سازمان اطالعاتي اشراف دارد به او يادآور شدند كه به نفع امريكا است از اين توافق 
خارج نشود. اين موضوع نه تنها به نفع امريكا بلكه به نفع بقيه كشورهاي 1+5، به نفع 
ايران و همه كشورهاي ديگري است كه به برجام متعهد شده اند. برجام توافقي است 

كه هر چند كف خواسته هاي دو طرف را تامين كرد، اما تنها راهي بود 
كه ممكن بود از طريق ديپلماسي جلوي يك بحران جدي را بگيرد 

و ش��رايط را مديريت كند. در عين حال با تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
سازمان ملل متحد اين توافق به يك سند بين المللي تبديل شده است. 

17 دي سالروز كشف حجاب توس��ط رضاخان است. رضاخان به 
پيروي از آتاترك در تركيه، به خيال فرنگي ك��ردن ايران اقدام به 
اين كار كرد. او فكر مي كرد پيشرفت اروپايي ها در صنعت و نظام 
اجتماعي ناشي از بي حجاب شدن زنان اروپاست كه سال ها قبل 
از آن آنها هم از پوشش مناس��بي برخوردار بودند. البته وضعيت 
زنان ايراني در دوره رضاخان وضع مورد نظر اس��الم نبود، چرا كه 
اكثر قريب به اتفاق آنها پرده نش��ين بودند و استعدادهاي انساني 
آنها شكوفا نمي شد و نقش مستقيمي در س��اختن جامعه و تاريخ نداشتند اگرچه نقش 
غيرمستقيم زن از راه تاثيري كه بر مرد دارد هميشه وجود داشته است. راه اصالح آن وضع، 
كشف حجاب نبود بلكه همان راه اس��الم بود يعني ايجاد فضاي مناسب براي تحصيل و 
ورود بانوان به جامعه، تا ضمن عمل به تعهدات خود در خان��واده و وظيفه مادري نيروي 
كار و توليد جامعه را افزايش دهند و اين امر با رعايت پوشش اسالمي و حريم ميان زن و 

مرد بيگانه قابل تحقق بود. اما رضاخان چشم بسته به سوي فرهنگ غربي 
رفت و از نيروي روحانيت در ايران و عواطف مذهبي مردم غافل بود. لذا با 

مقاومت شديد مردم مواجه شد كه اوج آن فاجعه كشتار معترضان در مسجد گوهرشاد 
مشهد بود. 

زن در مدل اسالميبرجام و دست هاي بسته ترامپ
جامعهديپلماسي
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علي مطهريحسن  بهشتي پور

به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
كه شنگوالن خوش باشت بياموزند كاري خوش
مجله فرهنگي كرگدن - شماره 75
  در ستايش كاغذ

  روايت هايي درباره آنچه در زمستان 
گرممان مي كند
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