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گاهنامه سیاسی اجتماعی فالق
صاحب امتیاز :تشکل خط امام
مدیر مسئول و سردبیر  :سید محمد امین متولیا
طراح و صفحه آرا :شیما رحیمی
هیئت تحریریه :محمد جواد حسینی  -مهدیه خلیفات
رضوان گشاوی  -فاطمه آقازیارتی  -کلثوم حاجی لویی
طراحی لوگو :شیما رحیمی

امام خمینی (ره)؛ از مصلح دینی تا رهبر انقالبی

ویژگــی هــای رفتــاری امام خمینــی (ره)
بــا حکومــت پهلــوی و تفــاوت بنیــادی
مبــارزات ایشــان بــا دیگــر شــخصیت
هــای روحانــی و رهبــران مبــارزات
انقالبــی از یکســو و شــکل گیــری تصــور
تاســیس حکومــت آرمانی اســامی مبتنی
بــر عدالــت و آزادی و اســتقالل ،گرایــش
بــه امــام خمینــی(ره) را بــه حدی رســاند
کــه در تاریــخ روحانیــت بــی نظیــر بــوده
اســت .عــدم ســازش پذیــری خانــدان
پهلــوی و حرکــت در مســیر حذف شــعائر
اســامی از جامعــه و افزایــش وابســتگی
بــه غــرب ،رونــد ســیر تطــور رفتــاری
امــام (ره) را از نصحیــت و تــاش بــرای
تغییــر رفتــار حکومــت بــه ســمت تغییــر
و ســرنگونی سلســله پهلــوی پیــش بــرد.
امــام(ره) ،روحانیــت ســتیزی رضاشــاه را
از خطاهــای مهــم او مــی دانــد .ایشــان
در یکــی دیگــر از بیانــات خــود عنــوان
مــی کننــد ...« :بــا روحانیــت آن کــرد کــه
مغــول بــا هیــچ ملتــی نکــرده اســت ،بــا

نطــور عمــل کردنــد کــه
دانشــگاه مــا آ 
آنجــا را بــه عقــب کشــاندند ،بــا ارتــش
لکردنــد در ایــن طــول
مــا آن طــور عمـ 
پنجــاه ســال و بیشــتر از پنجــاه ســال کــه
ارتــش مــا راوابســته بــه غیــر کردنــد،
اســتقالل مــا را از بیــن بردنــد ».یکــی
دیگــر از اقدامــات اعتراضــی امــام در
اوائــل تشــکیل حکومــت محمدرضا شــاه،
اعتــراض به تشــکیل دولــت اســرائیل بود.
الیحــه انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی
کــه در کابینــه اســداهلل علــم در ســال
 ۱۳۴۱بــه تصویــب رســید ،یکــی از
جــدی تریــن تقابــات امــام بــا حکومــت
پهلــوی در اســتحاله و ضدیــت بــا اســام
را رقــم زد .بــا فشــار امــام و علمــای قــم،
در نهایــت دولــت علــم مجبــور بــه لغــو
الیحــه در آذر ســال  ۱۳۴۱مــی شــود.
تصویب قانــون کاپیتوالســیون در  ۱۴مهر
 ۱۳۴۳و اعتــراض امــام (ره) بــه آن آغــاز
دوران تبعیــد ایشــان بــه ترکیــه را رقــم
زد .بــه عقیــده محســن میالنــی ،اســتاد

دانشــگاه در آمریــکا« ،بــا تبعیــد آیــت
اهلل خمینــی ،ویژگــی هــای شــخصیتی او
همچــون جســارت و رویارویــی بــا شــاه،
رهبریــت معنــوی ،قــدرت تکلــم بــا زبــان
قابــل فهــم بــرای مــردم عــادی و توانایــی
متحــد ســاختن گــروه هــای مختلــف
باهــم ،در ذهــن ملــت یکجــا گــرد آمــد
و از او اســطوره ای ملــی ســاخت».
مــی تــوان توصیــف امــام از حکومــت
پهلــوی را در ایــن جمــات امــام
خالصــه کــرد« :خســارات جانــی ایــن
پــدر و پســر بــرای ملــت مــا بــا رآورده
انــد ،قبرســتان هــای مــا را اینهــا آبــاد
کردنــد وخانــه هــا را خــراب و مملکــت
را خــراب ،مملکــت مــا ویرانــه ای شــده
تبــه واســطۀ بــودن ایــن شــخص
اســ 
و پــدرش در ایــن مملکــت و حکومــت
نآنهــا .و بــه دســت حکومــت هــای
کــرد 
بــزرگ اینهــا را بــه مــا ســلطه دادنــد »
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کف خیابون
ســام بــه خــون هــای جــاری کــف خیابان،ســام بــه
دنــده هــای شکســته وپهلــوی ورم کرده،ســام بــه
بــازوی خوردشــدهســام بــه ســروگردن متالشــی.....
کتــاب مســتند داســتانی کــف خیابــون نوشــته ی
محمدرضاحدادپورجهرمی،بــه بررســی رویدادهــای
خاصــی پرداختــه کــه حاصــل اطالعــات ســوخته ی
جمــع آوری شــده توســط نویســنده اســت کــه بــه
شــکل داســتان درآمــده ومیهمــان خلــوت هــزاران
هزارجــوان مومــن انقالبــی بــوده اســت.متن داســتان
بــه زبــان محــاوره وبســیار بــی تکلــف نــگارش یافتــه
کــه میتــوان ارتبــاط خوبــی بــاآن برقرارکرد.داســتان
رامامورامنیتــی دخیــل درحوادث۸۸روایــت میکنــد.
بخــش اصلــی داســتان بابررســی پرونــده ی خودکشــی
یــک نوجــوان ۱۶ســاله بنــام افشــین آغــازوآرام آرام
باورودشــخصیت هــای مختلــف .اســتان همچــون:
افســانه،رویا،کوروش،عفت،ندا ،ابوالفضل،۲۳۳،عبداللهــی
و...بــه جذابیــت آن افــزوده میشــود.
یکــی ازشــخصیت هــای داســتان بانــوی گمنامی اســت
بانــام مســتعار۲۳۳که ازمامــوران امنیتــی ســازمان

اطالعــات بــوده اســت.این شــخصیت جــذاب
باداشــتن ویژگــی هایــی همچــون هوش،قــدرت
بدنــی وتوانایــی هــای جســمی باال،شجاعت،داشــتن
روحیــه ی بــاالی ایثاروفــداکاری نقــش پررنگــی
درپیشــبرد داســتان ایفــا میکند.بــرای مثــال دربخشــی
ازایــن کتــاب میخوانیم:خــوب مــن یــک زن بــوده
وهســتم.هم جــای خــواب میخواســتم وهــم لقمــه
ی نانــی کــه بتوانــم بخــورم وبدانــم کــه بعــدش
مســموم نمیشــوم وزنــده میمانــم وهــم مســولیت
وبرنامــه ی شــخصی رابایددنبــال کنــم وگزارشــش
رابفرســتم.من کل ۱۰روزکــه آنجابودم،فقــط آب
ومیــوه خــوردم.روزی ۳،۴تامیــوه کــه ازپادرنیایــم.
درکل آن ۱۰روزکمتراز۳۰ساعت خوابیدم.
درادامــه توجــه شــمارابه یکــی ازاعجــاب انگیزتریــن
قســمت هــای کتاب جلب میکنم که بدین شــرح اســت:
بازجویــی ازیــک فاحشــه«:گفت بایدحــواس همــه
روبــه مســئله ی حجــاب وبــی حجابــی و تــن وبــدن
دختراوزنهــا جلــب میکردیم.عفــت میگفــت:کاری کنین
ازبــاالی منبرهــای مساجدوصداوســیماوآخونداوحزب_

الهــی هافقــط حــرف ازحجــاب ومبــارزه بــا بدحجابــی
شــنیده بشــه،تیترهمه ی منبرهاونمازجمعــه ها!حتــی
یــه بارعفــت میگفت:وقتــی صــدای داد و بیــداد امــام
جمعــه هــارو شــنیدین کــه دارن بــه خاطرحجــاب
داد و بیــداد میکنــن حــرف هــای خــاص دیگــه ای
نمــی زنــن بدونیــد داریــن موفــق میشــین!ووقتی
شــماهاموفق بشــین ،موفقیــت بقیمــون هــم تضمینــه».
وامــاکالم آخر:اگرهــدف شــماخواندن داســتان،روبه
روشــدن باهیجــان واقعــی وپــی بــردن بــه واقعیــت
هــای رخ داده درواقعــه ی ۸۸اســت ایــن کتــاب بــه
شماپیشنهادمیشــود.

گردان نمکدان شکن
عروسک
ِ
حجاریــان بــه عنــوان تئوریســین اصالحــات در رابطــه
بــا انتخاباتــی کــه منتهــی بــه بدتریــن انتخــاب
ـخ جمهــوری اسالمی(روحانی)شــد گفتــه بــود مــا
تاریـ ِ
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ـ
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ـ
ش
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ِ
گــوش مــردم برســانیم.چرا؟چون او هــم فهمیــده بــود
کــه مــا چقــدر ســلبریتی هــا را جــدی گرفتــه ایــم.
یــک بازیگر،فقــط خــوب نقــش بــازی میکنــد
یــک خواننده،فقــط صــدای خــوب و هــوش
موســیقیایی دارد یــک رقاص،صرفــا خــوب تــکان و
قِــر میدهــد.
امــا حجاریــان خــوب فهمیــد کــه مــردم
حــب این<فقــط هــا>رگ و خــون و
بخاطــر
ِ
آینــده و وطــن میدهند!لــذا در جایــگا ِه یــک
روشــنفکر بجــای اصــاح اجتماعــی بــه دامــن
زدن بــه ایــن حفــره ی فرهنگــی پرداخت؛پــس
ســلبریتی هــا را علــم کردنــد،و شــد آنچــه شــد.
چنــد شــب پیــش بــود کــه در افتتاحیــه ی
جشــنواره ای کــه دور هــم جمــع شــده انــد تــا
خودشان،خودشــان را تجلیــل کننــد و نــان بــه هــم
قــرض دهنــد گفت،قصــد گلــه نــدارم امــا داشــت
در دقایقــی از صحبــت هایــش پشــت آن تریبــون
تصــور کــردم بانــو پــوری بنایی،مرحومــه نــادره و یــا
ســرکار خانــم فخــری خــوروش اســت کــه عمــده ی
ســالهای فعالیــت خــود را پیــش از انقــاب ســپری
کرده،امــا ناگهــان بــه خــود آمــدم و متوجه شــدم عمر
فعالیــت هــای هنــری خانــم معتمــد آریــا بــه ســالها
بعــد از انقــاب ســنجاق میشــود و اگــر شــهرت و
محبوبیتــی نصیــب ایشــان شــده بــه واســطه ی حضور
در آثــار ســینمایی و تلویزیونــی پــس از انقــاب اســت

سگ های ادم خوار
ایــن روزهــا متاســفانه شــاهد جابجایــی مرزهــای
فرهنگــی و فکــری توســط عــده ای بــه اصطــاح
روشــنفکر هســتیم کــه از فرهنــگ اصیــل مــا بــدور
اســت .بــه طوریکــه امــروزه امــری چــون ســگ بــازی
و ســگ بــاز بــودن نــه تنهــا ناپســند نیســت،بلکه
تبدیــل بــه نشــانه روشــنفکری و اســباب فخرفروشــی
و جلــوه گــری عــده ای از مرفهــان بــی درد جامعــه
رافراهــم کــرده اســت کــه بــا الگــو گرفتــن ازســبک
زندگــی غربــی ســعی درخودنمایــی دارنــد.
درایــن روزهــا فشــار اقتصــادی زندگــی جمــع
کثیــری ازمــردم را تحــت شــعاع قــرار داده،طوریکــه
دغدغــه ی مهــم زندگیشــان امرارمعــاش اســت
ولــی از آنســو دغدغــه ی عده ای اصالت ســگ هایشــان
و فراهــم کــردن شــرایط ایــده ال بــرای آنهاســت
واوقــات فراغــت خودرا باخوشــگذرانی باســگ هایشــان
پرمیکنند.
ایــن ســوی جامعــه عــاوه بــر هــزار مشــکلی کــه روز
و شــب بــاآن هــا ســرمیکنند،باید مراقــب دغدغــه ای
تــازه نیــز باشــند .بایــد حواسشــان باشــد کــه مبــادا

ســیمین جشــنواره ی فجــر
راســتی مگــر ایــن
ِ
همــان ســیمینی نیســت کــه در مصاحبــه بــا صــدای
امریــکا دلیــل افــول ســینمای بعــد انقــاب را حــذف
عوامــل کشــش از دیــد خــودش در فیلمنامــه
ها(سکس،شــراب و خشــونت)عنوان کــرده بــود!
ایــن ســیمین مگــر همــان ســیمینی نیســت کــه
بــا "داالیــی الما"رهبــر بودائیــان میانمــار کــه طــی
ســالهای گذشــته دســتور بــه آتــش کشــیدن
مســلمانان میانمــار را داده بــود دیــدار کــرد
مگــر همــان نیســت کــه هرطــور دلــش
میخواســت لبــاس پوشیدکشــف حجــاب کــرد؟و
از روبوســی بــا مــردان نیــز خــودداری ننمــود؟
قبــول نداریــد ایــن انقــاب را؟ســمعا و طاعتا،امــا
پــس چــرا در مراســم افطــاری رئیــس جمهــورش
شــرکت میکنید؟چــرا در جشــنواره اش شــرکت
میکنید؟!بــوی خــوش جایــزه بــه مشــامتان
رســیده یــا میخواهیــد ارزش هــارا عــوض کنیــد.
چطــور بــردن جایــزه از فجــری کــه زجــرش میدانیــد
از گلویتــان پاییــن میرود؟شــما بــه انــدازه ی یــک
تندیــس و ســیمرغ هــم عقایدتــان را قبــول نداریــد؟
شــما از یــک لــوح و تندیــس جشــنواره ای کــه نــه
تنهــا قبولــش نداریــد کــه بــا تمــام تــوان مقابلــش هم
ایســتاده ایــد نمیگذرید،شــما حتــی باور هــای خودتان
را هــم بــاور ندارید،وگرنــه از چیــزی کــه بــه آن اعتقاد
نداریــد تنــاول نمیکردید،رایــگان خــوری نمیکردیــد
یادتــان نمیآید؟ســیمینی بودیــد کــه نــه چنــدان
زیبــا بــود و نــه هیــچ جذابیــت زنانــه ای داشــت.
وقتــی وارد ســینما شــدی همــه بــا تمســخر میگفتنــد
ایــن کیســت؟وچگونه میخواهــد بازیگــر شــود.
ـدن همچــون ســیمینی
امــا فاطمــه معتمــد آریــا شـ ِ
خــوراک ســگ هــای آدم خــواری و قربانــی زندگــی بــه
اصطــاح الکچری صاحبانشــان شــوند .
نظیــر ایــن قربانــی هــا بهــاره ده ســاله اســت کــه
در اوج کودکــی خــود قربانــی اشــراف گرایــی و
تجمــل گرایــی همیــن افــراد در پــارک شــده
اســت و دردی را تحمــل میکنــد ک بــه عمــق
وجــودش نفــوذ کــرده و ایــن روزهــا طبــق گفتــه
خانــواده اش کابــوس هرلحظــه اش شــده اســت.
ایــن درد ،فقــط درد بهارنیســت.این درد ،دردی اســت
بــرروی دردهــای دیگــر جامعــه کــه دل ملــت راازرده
کــرده اســت.
بــد نیســت کمــی بــا خــود خلــوت کنیــم بیاندیشــیم
کــه ســود و ضــرر اعمــال صرفــا تقلیــدی مــا چیســت .
شــاید وقــت آن شــده اســت که ســکوت نکنیــم و اینبار
ازکنارایــن اشــرافیت سیاســی بــه آســانی کنارنرویــم.
بــه راســتی چندباربایــد اتفــاق هایــی نظیــر ایــن رخ
بدهــد و چنــد بــی گنــاه بایــد قربانــی شــوند کــه
مســئوالن بــه خودشــان بیاینــد و بــه جــای فکــرراه
چــاره بعــد ازاتفــاق ناگــوار و پیــدا کــردن راه فــرار
بــرای خودشــان،ازرخ دادنــش جلــو گیــری کننــد.

بــه برکــت ســینمای پــس از انقــاب و از زمانــی
کــه بنیــاد فارابــی دایــر شــد و از اندیشــه هــای
متفــاوت در ســینما ســخن گفــت ،شــروع شــد
ســوالی ذهنــم را درگیــر کرده...هنرمنــد ۵۶ســاله
ای کــه فعالیــت حرفــه ای خــود در ســینما
را پــس از انقــاب آغــاز کــرده و بــه شــهرت
رســیده،چگونه علیــه پیشــینه ی خــود قیــام میکنــد؟
اما...
وقتــی عکســش را درکنــار دبیــر جشــنواره و بــا
اندکــی فاصلــه از وزیرارشــاد میبینــم بــه ایــن نکتــه
پــی میبــرم کــه اپوزیســیون نمایــی و خــود مظلــوم
پنــداری بــه یــک رویــه در برهــوت ســینمای ایــران
تبدیــل شــده،یعنی لــب هــای خنــدان بــرای روســا(به
عکــس افطــاری پرزیدنــت دقــت شــود)و چشــمان
اشــکبار و درد دل هــای غیرقابــل پخــش بــرای مــردم
گویــا لگــد زدن بــه ســفره هنــگام پــا
اســت
روشــنفکری
الزامــات
شــدن،از
تــوی زمســتون چیزی رشــد نمیکنه خانــم معتمد آریا
اگــه چهــل ســاله داری رشــد میکنــی و بــه
موفقیــت هــای دلخواهــت رســیده ای حتمــا
بهــار بــوده و شــرایط بــرای رشــدت فراهــم.
ایــن انقــاب بهــار بــوده حتــی بــرای مخالفینــش
خانــم معتمــ ِد بــا ریــا...
حتــی بــرای شــما
ِ
حتــی بــرای عروســک گــردان هــای شــما
حتــی بــرای شــما اپوزیســیون نماهــای دســت در
جیــب ملــت):
حتــی بلــد نیســتنید ســیاهبازی را خــوب اجــرا کنیــد

