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  به رياست دانشگاهخطاب نامه بسيج اساتيد 
  در مورد مسائل فرهنگي دانشگاه

  
رُوفعرُونَ بِالْملنَّاسِ تَأْمل تةٍ أُخْرِجرَ أُمخَي كُنتُم 
 وتَنْهونَ عنِ الْمنكَروتُؤْمنُونَ بِاللّه ولَو آمنَ أَهلُ
 مأَكْثَرُهنُونَوؤْمالْم منْهم مرًا لَّهتَابِ لَكَانَ خَيالْك

  ).110/آل عمران( الْفَاسقُونَ
  
  

  حضور محترم جناب آقاي دكتر برخورداري
  و شوراي فرهنگي رياست محترم دانشگاه

  عليكم.سالم 
همانطور كه مستحضريد، رعايت پوشش و احتراماً 

عفاف از وظايف ديني و قانوني همگان و نظارت بر آن 
در دانشگاه، بدواً از وظايف شرعي و قانوني مديريت 

همه  دانشگاه و سپس همه دانشگاهيان است.
هاي هاي معتبر جهان نيز، مبتني بر ارزشدانشگاه

رعايت آنرا به صورت فرهنگي خود، قوانيني وضع و 
نمايند. متأسفانه عدم انجام وظايف جدي مطالبه مي

قانوني در دانشگاه باعث تجري برخي از افراد بويژه در 
  فصول بهار و تابستان شده است.

از منظر اسالمي دانشگاه محل تعامالت علمي، 
هايي است كه راه پيامبران فرهنگي و هنري انسان

جلوه  .اندرا برگزيدهالهي و حيات طيبه انساني 
هاي عصر جاهليت قديم و جديد و ظاهر يفروش
مي كه حاصل شبيخون فرهنگي و يهاي بهفريبي

هاي برانداز استكبار جهاني است، نبايد سياست
در فضاي مقدس دانشگاه همچون يك بيماري فراگير 

منشور اخالقي مصوب شوراي فرهنگي رواج يابند. 
را مشخص نموده  منفي آندانشگاه، مصاديق مثبت و 

آزادي فردي در حوزه  ،جهانجاي است. در همه 
شود و رعايت موازين شخصي و خانوادگي تعريف مي

قانوني در فضاي اجتماعي، تعهد اخالقي و انضباطي 
  .استدانشگاهيان و از جمله همه 

ع لي، نسبت به اطالتقاضا دارد با توجه به شرايط فص
خالقي ابالغ و ترتيبي رساني مجدد و كافي منشور ا

اتخاذ فرمايند تا در تمام مراحل حضور دانشگاهيان 
(به خصوص دانشجويان) از ورود تا خروج با 

اساتيد  هنجارشكنان برخورد قانوني صورت پذيرد.
عزيز نيز از جايگاه عظيم تعليم و تربيت كه پيشه انبياء 

 است، قطعا شما را ياري خواهند نمود.
نمايد كه موالي متقيان مي بدينوسيله يادآوري

فرمايند، اگر امر به معروف و نهي از منكر نكنيد، مي
شوند. اميد است با ل و اوباش در جامعه حاكم مياذار

ريزي صحيح، اجرايي و اقدام به عمل در حوزه برنامه
فرهنگي، توفيق و تأييد الهي را براي همه دانشگاهيان 

 محقق نماييم.نازل و 
  

  توفيقو من ا... ال
  بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران
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  دانشگاه بيانيه روابط عمومي بسيج اساتيد
  مناسبت نيمه شعبان والدت با شكوه امام عصر (عج) و سوم خرداد سالگرد آزادسازي خرمشهربه 

  
ِ و رضَ استُضْعفُواْ في االََّ علَي الَّذيننُرِيد أَن نَّمنو 
  )5(قصص/َ رِثيناَُ الْوً ونَجعلَهممةئْ أَجعلَهمنَ

 
بار ديگر با فرارسيدن نيمه شعبان المعظم عطر انتظار 
ظهور خاتم االوصياء حضرت حجت (عج)، در جاي 

رسد. در اين برهه از جاي جهان اسالم به مشام مي
، منطقه غرب آسيا را از سوريه تاريخ كه فتنه و آشوب

ديده، و عراق تا يمن فرا گرفته است، مستضعفان ستم
آن آخرين ذخيره الهي را بيش از پيش اميد وصال 

داشته و در ايام و ليالي ماه شعبان براي تحقق آن 
اند. وعده تخلف ناپذير الهي دست به دعا برداشته

تقارن مبارك اين عيد بزرگ با سوم خرداد سالروز 
آزادي خرمشهر عزيز تداعي كننده ماهيت اسالمي 
انقالب خميني كبير (ره) و ملت ايران است؛ انقالبي 

ه فضل الهي مقدمه نصرت آخرالزماني پيروان كه ب
مكتب پيامبر خاتم (ص) و مستضعفين عالم خواهد 
بود. بي شك آمادگي امت براي پذيرش امام بر حق و 

حكومت حضرت بقيه اهللا نقشي محوري در به آخر 
  رسيدن اين انتظار چند صد ساله دارد.

 طلبي و استكبارستيزي،مداري، حقيقتترديد، حقبي
ه هايي است كها و شايستگيترين قابليتكليدياز 

بايستي در خود منتظران حقيقي امام عصر (عج) مي
پرورش دهند. فلذا حفظ روحيه انقالبي و وحدت 
اسالمي حول محور واليت فقيه بعنوان نايب امام عصر 

ترين تكليف منتظران حقيقي خاتم (عج)، امروزه مهم
ر مرتبه اجتماعي كه االوصياء (عج) است و هر فرد با ه

شك خواسته يا بر خالف اين مهم عمل نمايد، بي
ناخواسته در مسير دشمنان اسالم و انقالب و مهدويت 

دارد. رويارويي جبهه اسالم و مستضعفين با گام برمي
ت كشي مقطعي نيسجبهه كفر و مستكبرين، يك صف

كه با مذاكره و نشست و برخاست پايان يابد، چرا كه 
ر و استكبار تنها زماني از ملت انقالبي ايران جبهه كف

ها را و مسئوالن نظام اسالمي راضي خواهد شد كه آن

ولَن تَرضى عنك اليهود ولَا النَّصارى تابع خود يابد؛ 
  ).120... (بقره/ تَتَّبِع ملَّتَهمي حتّ

بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران ضمن تبريك 
عبان و سوم خرداد به آحاد دانشگاهيان ايام اهللا نيمه ش

و ملت ايران، بر حفظ روحيه انقالبي و جهادي و واليي 
هاي دانشگاهي و تالش بيشتر در راستاي در محيط

ا ورزد؛ باشد كه بتحقق تمدن نوين اسالمي تاكيد مي
جهد و كوشش در اين راه، ظهور آن آخرين ذخيره 

  انشاء ا... الهي تعجيل گردد.
  

  عجل لوليك الفرجاللهم 
  

  روابط عمومي
  بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران
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  فرصت پرواز
  برگفته از سايت حوزه

  
 يچه يگر،د ياز اوقات بر بعض يبعض يلتدر فض

 يلـةماه مبارك رمضان، ل يِ. تماميستن يديترد
و ...  يرغد يدسع يد(ص)، عيامبرالقدر، شب مبعث پ

  .مبارك است ياما يندر شمار ا
 يتاهم يام،از ا يبعض ِيگذشته از شرافت ذات اما

 يامبه شرافت آن ا يزخاص ن يعاز وقا يحاصل از بعض
 ياما ينتريفدر شمار شر يز. ماه شعبان نيدافزايم

است، بلكه  يفسال قرار دارد كه نه تنها خود شر
 يز... (ع) نيةاحضرت بق ي،مطلق اله يبستر والدت ول

اكرم (ص)  يامبردر سخنان پ هروست ك ينهست. از ا
ماه اشاره  ينا يتبه وفور به اهم يز(ع) ن يتو اهل ب

  .شده است
وارد شده،  يياز متون روا يآنچه در شمار بنابر

ها، به هنگام آغاز از سال يكياكرم(ص) در  يامبرپ
خواندند و مردم را نسبت به شرافت  ياماه خطبه ينا
  ماه آگاه فرمودند.  ينا

است و آن ماه من است.  يفيشعبان ماه شر«
شمارند و حقّ آن را يحامالن عرش آن را بزرگ م

است كه در آن همچون ماه  يشناسند. آن ماهيم
گردد و در آن بهشت يم يادبندگان ز يرمضان، روز

اند يدهشعبان نامماه را  ينشود. و ايبسته م ينآذ
 يماه آنشود و يم يمدر آن ارزاق مؤمنان تقس يراز

 يكوشود و كار نياست كه عمل در آن چند برابر م
  ».دهديهفتاد برابر ثمره م

  
  اعمال ماه شعبان

استغفار؛ در هر روز از روزهاى ماه شعبان هفتاد  -1
ال اله االّ هو الرحمن  ياستغفر اهللا الَّذ: «يدبار بگو

  »يهو اتوب ال يومالق يالح يم،الرح
هر روز صدبار صلوات بر محمد و آل محمد و صد  -2

  .خوانده شود» ال حول و ال قوة اال باهللا«بار 
  .يهواندن مناجات شعبانخ -3
السالم هنگام ظهر يهر روز صلوات امام سجاد عله -4

  .خوانده شود
ماه هر اندازه كه ممكن  ينر اوزه؛ روزه گرفتن در -5

  .باشد، سفارش شده است
السالم نقل شده است  يهصدقه؛ از امام ششم عل -6

دهد و روز  يماه را پرورش م ينا ةكه: خداوند؛ صدق
  .شوديم يدهمانند كوه احد د يامتق

  .به پدر و مادر يكيمعاشرت خوب با مردم و ن -7
  .از منكر يامر به معروف و نه -8
 ياهال اله اال اللّه وال نعبد االّ ا«مرتبه ذكر  هزار -9

  .، گفته شود»و لو كره المشركون ينله الد ينمخلص
  به استقبال رمضان رفتن. -10
  

  
  

 روزه ماه شعبان

من صام ثالثه ايام من «ودند: امام صادق (ع) فرم
شعبان وجبت له الجنه و كان رسول اهللا صلي 

هر كه سه روز  »القيامهاهللا عليه و آله شفيعه يوم 
از ماه شعبان را روزه بدارد، بهشت براي او واجب 
  .گردد و رسول خدا درروز قيامت شفيعش خواهد بود

السالم  يهعل ينالعابد يندر ماه شعبان امام ز
من!  يارانفرمود: يكرد و م ياصحاب خود را جمع م

ماه شعبان است  يناست؟ ا يچه ماه ينا يددان يم
فرمود: شعبان ماه من است،  يكه رسول خدا (ص) م
 يخاطر محبت و دوست به يريدپس در آن روزه بگ

همان  هب تقرب به پروردگارتان، يو برا يامبرتانپ
در دست اوست از  ينبن الحس يكه جان عل ييخدا

 يرالمومنينكه ام يدم(ع) شن يبن عل ينپدرم حس
 يامبركه به خاطر محبت پ فرمود: هريالسالم م يهعل

عزوجل ماه شعبان راروزه  يتقرب به خدا يو برا
بدارد، خداوند او را دوست خواهد داشت و به 

خواهد كرد و بهشت  يكنزد يزكرامتش در روزرستاخ
  .يدرا بر او واجب خواهد گردان

  
  دعا و استغفار در ماه شعبان

امام صادق عليه السالم فرمود: كسي كه در هر روز 
استغفر اهللا الذي ال اله اال «از شعبان هفتاد بار بگويد: 

در افق » هو الرحمن الرحيم الحي القيوم و اتوب اليه
شود راوي گويد عرض كردم افق مبين نوشته مي

اي است در مقابل عرش مبين چيست؟ فرمود: جلگه
و در آن نهرهايي است كه به عدد ستارگان جام در 

  آنها ريخته شده است.
  
  يهاجات شعبانمن

كه در ماه شعبان هست و من در نظر  مناجاتي«
گفته شده باشد كه  يهاز ادع يك يچندارم كه در ه

شعبان،  يدعا ينمال همه ائمه است؛ ا يهادع
 ين،مناجات شعبان، مناجات همه ائمه است و در ا

 ينهست و ادب ا يارهست؛ معارف بس يارمسائل بس
 يبارك وتعالت يبا خدا يدكه انسان چه جور با

 يكه وضع چ يمعان يناز ا يمكند. ما غافل اجاتمن
 يستادنداست كه در مقابل خدا ا يناست. مسئله ا

. يستادندا يدانند كه در مقابل چه عظمتيآنها. آنها م
دانند يو م يتبارك و تعال يآنها معرفت دارند به خدا

است  يياز مناجات ها يهچه كنند و مناجات شعبان
عارف دل  يك وخته،نفر انسان دل س يككه اگر 

را  ين)، بخواهد ايلفظ يهاعارف ينسوخته (نه از ا
 ياربس يگران،د يشرح كند و شرح كند از برا

امام،  يفهارزشمند است و محتاج به شرح است (صح
  ».)2، ص21ج

  
  ماه شعبان ياداع

از  يك يچكه در آن، شهادت ه يماه تنها
سرتاسر  يماه. معصومان واقع نشده، ماه شعبان است

سه  يالدآنان، م ينترو بركت كه مهم يرخ ي،شاد
 يدانساالر شه ينب يراز و رمز چه. امام همام است

 يدفرزندش وجود دارد؟ چرا با ينالسالم و نهم يهمعل
ها را با السالم لحظه يهمعل ينامام حس يالددر شب م

 يففرجه الشر يعجل اهللا تعال يو نام امام مهد ياد
عمل در  ينو بهتر ينبرتر يدكرد؟ چرا با يچراغان
 السالم يهمعل ينامام حس يارتز شعبان، يمهشب ن

  يست؟چ يدو دردانه هست ينا يوندپ ينباشد؟ بارزتر
 يهمعل ينامام حس يالداز اعمال سالروز م يكي

مبارك امام حسن  يعاست كه در توق ييالسالم دعا
آمده  يالسالم به قاسم بن عالء همدان يهمعل يعسكر

  :يمداريدعا عرضه م يناز ا ياست. در فراز
»ميإِنِّ اللَّه ف لُودوقِّ الْمبِح أَلُكذَا الْ يأَسمِهوي 

 و اءمالس كَتْهب هتوِلَاد و هلَالهتلَ اسقَب هتادبِشَه ودعوالْم
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نْ فاملَ يهنْ عم و ضالْأَر اوها  يلَم طَأْوتَ يالَابهي يلِقَت 
س رَةِ وبالْعرَةِ يبِالنُّص وددمرَةِ الْمالْأُس دموالْكَرَّةِ  ي

ف الشِّفَاء و هلْن نَسةَ ممأَنَّ الْأَئ هنْ قَتْلضِ موعيالْم 
عم زالْفَو و هتتُرْبف يه صالْأَو و هتبأَواءي  دعب هتْرَتنْ عم

  »يبتهقَائمهِم و غَ
روز؛  ينخواهم به حق مولود ا ي! از تو مپروردگارا

كه وعده و خبر شهادتش، قبل از تولدش داده  يكس
و هر  ينشده و آسمان و هر كس در آن بود و زم

. در عوض يستندآن بود، بر او گر يكس رو
هادتش، امامان از نسل او قرار داده شدند و شفا در ش

مقرر شد،  وبا ا يگرفت و فوز و رستگار يتربت او جا
 ي،خاندان و يايدر روز رجوع و بازگشت او و اوص

  او. يبتشدن غ يبعد از قائم آنان و سپر
  

  شعبان يمهشب ن
است كه در فضائل  يشعبان، شب مبارك نيمه

مكرم اسالم  يقدر دارد. نب ياليبه ل ياريشباهت بس
و آله و سلم فرمود: خداوند در شب  يهاهللا عل يصل
 يبن يلةگوسفندان قب يشعبان به اندازة مو يمهن

النصف من  يلةاهللا ل يغفرآمرزد؛  يكلب بندگانش را م
 ينو ا كلب يبن يشعبان من خلقه بقدر شعر معز

شب  ينشدگان در ا يدهآمرز ياز فراوان يهسخن، كنا
  .رك استمبا

سلطان  يالدو مبارك كه م يزشب عز ينا براي
  : است يعصر و قلوب است، اعمال

  غسل) 1
  شب به نماز و دعا واستغفار ينا ياءاح) 2
ابا عبداهللا  ينالكون يمول يدانساالر شه يارتز) 3

 شب است ينالسالم كه افضل اعمال ا يهعل ينالحس
و به طرف  يدبرآ ياست كه بر بام ينا يارتاقل ز كه

راست و چپ نگاه كند پس سر به آسمان بلند كند و 
السالم «كند:  يارتكلمات آن امام همام را ز ينبه ا
و رحمة اهللا و  يكابا عبداهللا، السالم عل يا يكعل

  »بركاته
  يلكم ي) خواندن دعا4
  

  شعبان يمهن يدخورش
امام  ينخدا (ص)، دوازدهم يامبرپ يوص آخرين

معصوم از خاندان رسالت،  ينو چهاردهم يعهش
شعبان سال  يمهدم ن يده(ع) در سپ يحضرت مهد

ود. با به جهان گش يدهدر شهر سامرا د يهجر 255
خدا (ص) و  يامبركه پ ياتولد او انتظار تحقق مژده
و  مدداده بودند سر آ يشترامامان (ع) از دو قرن پ

  .يدرا بركت بخش ينگام او زم

 يهاو كن يهص) و كن( يامبرنام آن حضرت، نام پ
شده است  يهرسول خداست. (محمد، ابوالقاسم) توص

نشود، بلكه با  ياداز او به نامش  يبت،كه در عصر غ
ر، حجت، منتظَ ي،كه دارد، مثل مهد يالقاب متعدد

، قائم، خلف صالح ...ا يةصاحب امر، صاحب الزمان، بق
  .و ... نام برده شود

(ع) و مادرش نرجس است  يامام عسگر پدرش
 يصرفرزند ق يشوعادختر  يكه،مل يو يكه نام اصل

مژده  ي،روم بود. وجود آن امام، مشخصات و
حكومتش، در  ياصحابش و چگونگ يژگيظهورش، و

به او  يدهعق ياتآمده است و طبق روا ياربس ياتروا
در  ياربس ياتبلكه روا يست،ن يعهمخصوص به ش

  باره او نقل شده است.در يزاهل سنت ن يكتاب ها
  
  شعبان يمهبزرگداشت ن يهايستهبا

تولد امام  يژهبزرگ داشت ائمه اطهار به و ايام
است كه افراد  ياينهالسالم) بستر و زم يهزمان (عل

و شعف از تولد امام و  يجامعه عالوه بر اظهار شاد
با ائمه اطهار، با  يو روح يرابطه عاطف يجادا

از  يت،از چشمه سار معارف ناب اهل ب يمندبهره
 ينزند و ايگره م مامخود را به ا يشهفكر و اند يهناح

 يارتباط عمل ينهخود زم ي،و فكر يدو ارتباط عاطف
انجام عبادات و  يگرد يشود. از سويم يو رفتار

 ينتمر يد،اعمال سفارش شده در شب و روز ع
ت. اس يتعال يدر برابر ذات بار يو بندگ يتعبود

افراد جامعه در  يو همكار يعزم عموم ين،عالوه بر ا
روابط  يام،ا يندر ا يو شاد جشنمراسم  يبرقرار
قرار داده و وارد مرحله  يراو را تحت تأث ياجتماع

  .كنديم يديجد
گرچه مراسم تولد امام زمان از لحاظ  بنابراين

روز است و فراهم كردن لوازم  يكمحدود به  يزمان
اما از نظر  يرد،گيدو هفته انجام م يا يكآن در طول 

بوده  يقو عم يعوس ياربس يرگذاريوسعت و عمق تأث
با امام،  يوعمل يعاطف ي،ارتباط فكر يجادو ا

خود را به  نارتباطات فرد با جامعه و هم نوعا
تر با نحو ممكن سامان داده و از همه مهم ينتريباز

كند و يم ميانجام اعمال، ارتباط او را با خداوند تنظ
 يدر كالس درس يو بندگ يتعبود يندر واقع تمر
  السالم) است. يهآن امام زمان (عل ياست كه مرب

  
  ماه شعبان يانيپا يروزها

جمعه از ماه  ين: در آخريدگو يهرو ابوالصلت
السالم مشرف شدم.  يهشعبان خدمت امام هشتم عل

 يشترشابا الصلت! ماه شعبان ب يحضرت فرمود: ا
 يپس تالف يدهجمعه آخرش فرارس ينكگذشت و ا

 يندرا يرهايتچند روز آخر، آنچه از تقص ينكن در ا
 ندتو سودم يماه گذشته است و روآور به آنچه برا

دعا كن و از خدا طلب آمرزش گناهانت  ياربس است و
كن و از گناهانت توبه كن  يارتالوتنما و قرآن را بس

خدا  يخود را برا تا چون ماه مبارك رمضان فرا رسد
رادر  يو امانت كس يباش يدهخالص و آماده گردان

 ينهو ك يگردن خود نگذار جز آنكه آن را ادا كن
و  يكن يرونشرا دردل قرار نده جز آنكه ب يمومن
او در پنهان و آشكار  داشته باش و بر ياله يتقوا

هر كه بر خدا توكل كند، خدا او را  يران زتوكل ك
خدا را بخوان. و  يارماه بس ينا يهبس است و در بق

 يناز معصوم يتماه رمضان آنقدر روا يلتاما درفض
نوشتن الزم است،  ياست كه كتاب ها برا يده(ع) رس

بهشت گشوده  يماه خدا، درها يندر ا كهبس  ينهم
 يرخ يارهاشود و پاداش ك يجهنم بسته م يو درها

تالش  ياربس يدگردد؛ پس با يمضاعف و دو برابر م
باز  يمانجهنم بر رو ينخواسته درها يكرد كه خدا

  .نشود
تا  يگراست. فقط چند روز د يكرمضان نزد ماه

 يچقدر خود را برا يم،فرصت دار يبزرگ اله يافتض
در ماه رجب چه  يم؟ابزرگ آماده كرده يآن مهمان

استفاده بهتر از ماه  يو برا يمكسب كرد ياتوشه
مبادا شعبان هم بگذرد و ما  يم؟دار يشعبان چه فكر

خداوند  انيبه مهم يو با آلودگ يبدون تحول روح
 يوو د يمدل غلبه نكن ي. مبادا بر زنگارهايموارد شو

 ييصورت جا ينكه در ا يمنران يروندرونمان را ب
ه در ايم كو توصيه شده محبوبمان نخواهد ماند. يبرا

المعظم زياد اين ذكر را به واپسين روزهاي شعبان
  محضور پروردگار عرضه كنيم كه:

  

  
  

اي از و سپس آماده ورود به شهر خدا و قطعه
  بهشت شويم كه همانا ماه مبارك رمضان باشد.
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  حركت اسالمي بدون مرز!
  )برگرفته از سايت خبرگزاري دفاع مقدس( آهنتهيه و تدوين: دكتر محمدرضا طاليي، عضو هيئت علمي دانشكده راه

  

  
  

داده و يك پاي دستش را به ديوار حرم تكيه 
گويد از مجروحش را باال گرفته است و به آقا مي

مادرم بخواهيد تا اجازه دهد من به سوريه بروم اما 
شود هايش ميكند. التماس را در نگاهآقا مخالفت مي

فشارد. هاي او را ميديد و آقا با لبخند مهرباني دست
از جانبازان لشكر  "حميد شجاعي"اين جوان 
 شهيد مدافع حرم قاسم شجاعي فرزندفاطميون و 

گوي دفاع پرس با اين ودر ادامه ماحصل گفت است.
 خوانيد:جانباز مدافع حرم افغانستاني را مي

آن وقتي كه  92سال سن دارم. آبان سال  28
فاطميون گردان بود و اولين نيروها براي نبرد با 

شدند، خواستم به ها به سوريه اعزام ميتكفيري
بروم اما نشد و پدرم توفيق يافت به سوريه سوريه 

فروردين  22برود. پدرم چند ماه پس از اعزام در 
در حوالي دمشق به شهادت رسيد. او در  93سال 

دوران دفاع مقدس نيز در كنار نيروهاي زمنده در 
  ها حضور داشت.جبهه

پدرم اولين شهيد مدافع حرم افغانستاني بود كه به 
  شييع شدطور رسمي در مشهد ت

يك سال پس از شهادت پدرم تنها برادرم عازم 
تاب رفتن به سوريه بودم. هر سوريه شد و من نيز بي
شد تا اينكه بهمن ماه سال بار مانعي ايجاد مي

گذشته توانستم براي دفاع از حرم به سوريه عازم 
شوم. پس از عمليات آزادسازي نبل و الزهرا براي 

شمال همين منطقه و تثبيت وارد عمل شديم و در 
در اولين اعزامم از ناحيه پا به شدت مجروح شدم و 

بار عمل انجام دادم و  4-3به خانه بازگشتم. تاكنون 
  يكي دو عمل ديگر نيز بايد انجام بدهم.

  

گويد مادرم مخالف است كه به سوريه بروم و مي
طاقت دوري تو را ندارم. پدرت شهيد شده است، 

است. تو در كنارم بمان. چند  برادرت هم در منطقه
ها عازم بار هم به فرودگاه رفتم تا همراه با رزمنده

شوم اما هر بار چون مادرم راضي نبود مرا 
  برگرداندند.

آن روز كه به ديدار رهبر معظم انقالب اسالمي در 
حرم مطهر رضوي رفتيم، از آن كه به ديدار چه 

يز مرتب هايم نرويم بي اطالع بوديم. لباسكسي مي
نبود و سر و وضع خوبي نداشتم. وقتي فهميديم قرار 
است با حضرت آقا ديدار كنيم خيلي خوشحال 

ها كرديم روزي ما افغانيشديم چرا كه باور نمي
بتوانيم با رهبري ديدار كنيم. ابتدا پشت سر حضرت 
آقا نماز خوانديم و بعد دور ايشان حلقه زديم. 

ضرت آقا وقتي نام مرا اي بسيار صميمي بود. حجلسه
خواندند چون عصا نداشتم، لنگان لنگان خدمت 
ايشان رفتم. ايشان مرا بوسيدند و پرسيدند پايت چه 
شده است؟ گفتم: در نبل و الزهرا مجروح شدم. 
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حضرت آقا گفتند پس يك ماچ ديگر هم بكنم. 
درخواستم از حضرت آقا اين بود كه ايشان از مادرم 

هند من براي دفاع از حرم به بخواهند كه اجازه د
سوريه بروم اما ايشان مخالفت كردند. باالخره حرف 
آقا براي ما دستور است و گرچه بسيار شوق حرم 

  دارم اما مطيع حرف رهبرم
حضرت آقا در آن جلسه ارادت خيلي خاصي به 

هاي شهدا نشان دادند و خيلي گرم و خانواده
ديدار در  صميمي برخورد كردند و در تمام مدت آن

برخورد با ماها لبخند بر لب داشتند. تعدادي از 
مشكالتي كه در خصوص اقامت داشتيم را در آن 
جلسه بيان كرديم و حضرت آقا فرمودند پيگيري 
خواهد شد. و اينكه چند وقت پيش مجلس شوراي 

هاي شهداي اسالمي تصويب كردند تا به خانواده
ديون لطف افغانستاني كه تابعيت داده شود را م

  .حضرت آقا هستيم
مادر شهيد محمدرضا خاوري در آن جلسه به روايت 
سرگذشت فرزندش پرداخت و از تكه بدني كه براي 

يادگاري براي او آورده بودند و در مشهد تشييع شد 
  كه حضرت آقا منقلب شدند. ،گفت

امروز به بركت خون شهداي فاطميون همدلي مردم 
ده است و به بركت همين ايران و افغانستان ايجاد ش

ها ما توفيق پيدا كرديم تا با رهبر معظم انقالب خون
اسالمي ديدار كنيم. راه و رسم شهادت در بين ما 

  ادامه دارد.
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

  شعر مدافعان حرم
 چند روزيست قلم حالت نشتر دارد                        ديرگاهيست گلو بغض مكرر دارد 

  دارد زر ي وسوسه ٬عمر سعد زمان                   كوفيان داعيه ي مسجد و منبر دارند 

  دارد پيكر به داغ شما تيغ از شيعه                   …بال كرب٬شما اجداد ٬يادمان هست

  دارد برادر ٬سادات ي عمه حضرت            ايد آمده عراق ٬بي سبب نيست كه از شام

  بردارد علم علمدار آنكه از كمتر                       كشد تيغ حسين ٬و شما كمتر از آنيد

  ي ما مالك اشتر داردبي حيا!عمه                                 ما جوانان بني فاطمي اربابيم 

  جگري با جگر شير برابر دارد                     ايل ما ايل عجم هاست كه يك كودك ما 

  سبب اين است كه اين طايفه رهبر دارد  اينكه ما دست به شمشير و زره ايستاديم 

  كشور ضامن آهوست،بزرگتر دارد               ه عراق است و نه سوريه خيالت راحت ن

  دارد سر انداختن به ٬تيغ ما شوق                  واي اگر گرد و غباري به حرم بنشيند 

  ي مادر داردكه شب جمعه حرم روضه            بايد اين شهر به آرامش خود برگردد 
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امام خميني(ره): 
معلمي شغل 
  .انبياست

  
  

  )به مناسبت روز معلم(
  
  
  
  

  مهندسي عمرانصالح زاده، عضو هيات علمي دانشكده حسين دكتر نويسنده: 
  

و مقدس معلمي را بر  غالبا كساني كه كسوت شريف
تن كرده اند جمله مذكور را شنيده اند. بي شك در 
سالگرد شهادت استاد فرزانه و كم نظير عالمه 
مرتضي مطهري كه آن را روز معلم نام نهاده اند بايد 
بار ديگر به همديگر اهميت اين مسووليت بزرگ را 
يادآوري كرده و نيز تبريك گوييم. انبيا الهي 

بودند كه مسووليت تربيت بشر را از هايي شخصيت
جانب خداوند تبارك و تعالي بر عهده داشتند تا 
انسان را انسانيت بخشند و او را به كمال حقيقي 
خود يعني قرب الهي برسانند تا مظهر صفات الهي 
گردد. هر يك از اسما حق تعالي مظهري مي خواهد 
و معلم مظهر علم خداست و انبيا معلمان بشريت و 

ر كه نام معلم بر خود مي نهد بايد خود مظهر اين ه
اسم باشد. براي چنين ماموريت بزرگي انبيا (ع) 
خويش را پيراستند و مزكي ساختند چون محال 
است با دستمالي كثيف بتوان شيشه اي را پاك 
نمود. لذا قبل از تربيت انسان خود را تربيت نمودند 

گاه ماموريت و پيش از ديگران به خود پرداختند و آن
يافتند تا به جامعه رو كرده و معلمي كنند. روز معلم 
در حقيقت يادآور سيره انبيا و هدف آنان است. يك 
معلم از ديدگاه الهي وظيفه تربيت مردمان و در يك 

سازي دارد. يعني تربيت انسان هايي كه  "آدم"كلمه 
مظهر صفات و اسما حسناي حق باشند تا بر اساس 

انساني و اخالقي و در يك كلمه الهي  آن جامعه اي
شكل گيرد. خداوند آگاهان و دانايان حق را مكلف 

ساخته تا مربي خاليق باشند تا آن ها و جامعه شان 
خداگونه شوند تا در پرتو آن بركات مادي و معنوي 
بر آن ها سرازير گردد. به هر ميزان كه افراد و جامعه 

ي و معلمي اي خود را مظهرحق و تحت تربيت مرب
الهي قرار دهند به همان ميزان از رشد و تعالي مادي 
و معنوي حقيقي و نه انحراف آميز و مسخ كننده و 
پوچ برخوردار خواهند شد. اساتيد دانشگاه و معلمان 

 "آدم"چنين منزلتي را در پيشگاه حق يافته اند تا 
سازي باشد.  "آدم"سازي كنند و دانشگاه كارخانه 

قيقا بر خالف جريان تربيتي رايج در چنين نگرشي د
دنياي معاصر به نمايندگي غرب و مدرنيته است كه 
براي انسان هيچ گونه هدف مقدس و الهي قائل 
نيستند و او وجامعه اي كه مي سازد را سكوالر مي 
دانند. اين نكته كليدي تمايز قطعي تربيت و معلم 

طرت الهي با غير الهي است. معلم الهي براي انسان ف
قائل است، فطرت پرستش، حقيقت خواهي و ميل به 
عدالت و زيبايي دوستي و...و لذا انسان را بر اين مبنا 
پرورش مي دهد. ولي معلم سكوالر و مادي گرا و 
غربزده انسان را حيواني مي داند كه رفتار او نتيجه 
تزاحم غرايز حيواني اوست و لذا در مكتب او افرادي 

صرفا به دنبال ارضاي غرايز  پرورش مي يابند كه
حيواني و لذت طلبي بيش تر و سود جويي باالتر و 
سلطه خواهي و خود شيفتگي و مانند آن هايند. اگر 
هم دم از آزادي و حقوق و زيبايي و مانند اين 
 مفاهيم مي زنند صرفا براي تامين اين نوع غرايز

حيواني است. هم اكنون صحنه جامعه جهاني 
دو مكتب و بينش است. در يك سو آوردگاه اين 

انقالب اسالمي و رهبري الهي آن و در ديگر سو 
غرب و رهبري شيطاني آن يعني امريكا و هر كدام 
معلمان خود را دارند. در نگاه اول وظيفه تام و تمام 
يك معلم صرفا آموزش و پژوهش نيست بلكه 
پرورش الهي شاگردان خود و معرفي انسان هايي در 

فه خدا نيز هست. در نگاه دوم معلم افرادي طراز خلي
را مي سازد كه ابزار سازهاي خوبيند كه انباري از 
اطالعاتند و مي توانند با هوشمندي كامل ديگران را 
در اسارت خود بگيرند و يا تخريب كنند و سلطه 
خود را بر ديگران بگسترانند. موجوداتي جاني كه چه 

د را از دم تيغ به روش نرم و يا سخت همنوعان خو
مي گذرانند و به هيچ چيز رحم نمي كنند. بينشي 
كه با نگاه سكوالر و مادي دستاورد تربيتي آن ها 
اشخاصي خواهند بود بيگانه پرست، بي قيد و الابالي، 
بي توجه به استقالل كشور، بي اعتنا به اخالق الهي 
و شرع، خيانتكار و.... معناي دقيق نفوذ جز تربيت 

خاصي در مراكز تربيتي كشور و در دانشگاه چنين اش
ها نيست. بديهي است كه وجود چنين افرادي نقض 
غرض و مخالف آرمان هاي الهي انقالب اسالمي 
است. روز معلم روزيست كه بايد با خود تكرار كنيم 
كه وظيفه ما اساتيد دانشگاه پيروي و دنباله روي از 

مسائل اهداف انبيا الهي است. نبايد در كشاكش 
و چاپ مقاله و...  ءفرعي و دست دوم چون ارتقا
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رسالت اصلي خود از ياد ببريم و در دام نگاه سكوالر 
غرب سقوط كنيم. هدفي كه هم اكنون عده اي در 
داخل كشور و حتي در دانشگاه ها بدنبال آنند. هدف 
ساختن انساني در طراز انقالب اسالمي به عنوان 

ايراني و - تمدن اسالمي مبدا و نقطه آغازين نيل به
برپايي نمايشگاهي باشكوه از فرهنگ و جامعه سازي 
ملت بزرگ ايران خواهد بود. بدن ترديد هر گونه 
اراده اي مغاير با اين بينش، ما را چونان زائده اي از 
پيكره غرب آويزان خواهد داشت. اگر دانشگاه و 
صحنه نرم و سخت آن تجلي اخالق و رفتار انبيا  و 

ب نوراني آن ها باشد و با ممارست و كاوش مكت

عميق و اصيل علمي همراه، مي توانيم خود را محك 
بزنيم كه آيا معلمان و اساتيد دانشگاه در شغل انبيا 
موفق بوده اند يا دانشگاه به محلي براي ارتجاع و 
عقبگرد به انديشه و رفتار سكوالر تبديل شده است. 

را بشدت تهديد  اكنون خطري كه دانشگاه هاي ما
مي كند نفوذ انديشه سكوالر در دانشگاه هاست. به 
عبارت ديگر دانشگاه ها صحنه حضور افرادي مي 
شود كه حتي متدين بوده و در انجام فرايض ديني و 
مستحبات دشوار سختكوش مي باشند و سفر حج و 
پياده روي اربعينشان ترك نمي شود ولي اعتقادي 

داشته و در صحنه جامعه و به تماميت مكتب انبيا ن

اجتماع هيچ نقشي براي خدا و مديريت و واليت انبيا 
و جانشينانشان قائل نيستند و خداي راز و نياز و 
نماز و احكام فرديشان با خداي جامعه و روابط 
اجتماعيشان متفاوت است. روز معلم يعني توجه به 
اين نكته كليدي كه نرم افزاري كه بايد بر انسان و 

جامعه ما حاكم باشد نرم افزاريست كه خدا و انبيا  در
او براي انسان در نظر گرفته اند نه آن چه شيطان و 
غرب و امريكا به دنبال آنند و معلم را چنين رسالتي 

  است.
  

  

  
-------------------------------------- ------------------------------------------  

  بدون شرح
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ين واليت فقيه؛ تبي«سلسله مقاالت  در شماره گذشته
به تشريح ديدگاه برخي از فقهاي بزرگ » و توضيح

شيعه پيرامون موضوع واليت فقيه پرداختيم. برآنيم 
تا در ادامه نوبت گذشته در اين شماره به تشريح 
نظرات برخي ديگر از بزرگان فقهاي شيعه پيرامون 

ين شد اطور كه پيشتر بيان اين مهم بپردازيم.  همان
مقاالت در پي پاسخ به اين شبهه است كه آيا واليت 
فقيه كه به عنوان يك مدل حكومتي برخواسته از 
عقايد شيعه در عصر حاضر در ايران اقامه شده است، 
نظري شاذ است كه اولين فقيه مطرح كننده آن 

باشد و يا اينكه فقهاي حضرت امام خميني (ره) مي
هم اعتقاد داشته و آن را به نام ديگري نيز به اين م

  اند.تبيين كرده
  

نظر محمد بن نعمان بغدادي معروف به شيخ 
  مفيد (ره)

ه.ق.) از فهول علماي شيعه  413شيخ مفيد (متوفاي 
بوده كه در عصر خود رياست و مرجعيت مطلق عالم 
تشيع را به عهده داشته است. ايشان در فقه و كالم 

ت قابل توجهي زبانزد خاص و عام بوده و از شهر
برخوردارند. شيخ مفيد در باب واليت فقيه در كتاب 

  فرمايند:) مي810المقنعه (ص 
اجراي حدود و احكام انتظامي اسالم، وظيفه « 

است كه از جانب خداوند، منصوب » سلطان اسالم«
گرديده و منظور از سلطان ائمه هدي از آل محمد 

ز جانب (صلوات اهللا عليهم اجمعين) يا كساني كه ا
و امامان نيز باشند. اند، ميايشان منصوب گرديده

ا در ، تانداين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده
صورت امكان، مسئوليت اجرايي آن را بر عهده 

  »گيرند.
د شود كه شيخ مفياز كالم فوق به روشني برداشت مي

(ره) معتقد است كه در عصر غيبت وظائف مربوط به 

حكام انتظامي و حكومتي بر عهده اجراي حدود و ا
فقهاي شيعه است. شيخ مفيد همچنين در كتاب 

  اند:المقنعه آورده
ي حق از وظايف فقهاست كه در ميان مردم بر پايه«

و اسالم قضاوت كنند و در بين اختالف كنندگان و 
صاحبان دعوا، در صورت فقدان بينه، صلح ايجاد 

وظايفي را كه در اسالم آنها بايد تمام اعمال و  .نمايند
ي قاضي گذاشته شده است، انجام بدهند؛ به بر عهده

ي اين اختيارات اين دليل كه ائمه عليهم السالم همه
اند كه در صورت تمكن آن را را به آنان تفويض كرده

اين تفويض بر اساس روايات و به جاي بياورند. و 
اخبار معتبر و صحيحي است كه اهل معرفت به 

  ».اندتراف و اعتماد نمودهآن اع
ايشان در مورد شبهه معطل ماندن امر حكومت در 
عصر غيبت امام عصر (عج) كه توسط برخي دشمنان 

شد، شيعه و همچنين برخي مرتجعين شيعه ترويج مي
  فرمايند.مي

عضي از دشمنان ما را شماتت كرده و ما را به تعطيل ب«
گويند: كنند و ميشريعت در زمان غيبت متهم مي

هيچ يك از شيعيان در عصر غيبت، حق اجراي حدود 
و انفاذ احكام و دعوت به حق و جهاد با دشمن را 
ندارند، بلكه بايد صبر كنند تا امام زمانشان ظهور كند؛ 
در حالي كه اين دشمنان درست برخالف واقع 

  ]106[الفصول العشره، ص .» اندتشخيص داده
ه شيخ مفيد ضمن از مطالب بيان شده معلوم شد ك

رد معطل ماندن امر حكومت در زمان غيبت كبري بر 
ان ورزد. ايشتفويض اين امر به فقهاي شيعه تاكيد مي
) علم به 1(همچنين در برخي از آثار خود بر شروط 

براي ) توانايي بر اداره امور مردم 2احكام دين و (
گيرد، تاكيد فقيهي كه امر حكومت را به عهده مي

  كنند.مي
  

  )محمد بن مكى دمشقى عاملىنظر شهيد اول (
شهيد اول و شهيد ثاني از كبار علماي شيعه در تاريخ 

هاي علميه ها همچنان در حوزهاند و برخي آثار آنبوده
درخشد. شهيد اول صاحب كتاب شريف لمعه مي

ه.ق.) در باب واليت فقيه و نفي حكومت  786(متوفاي 
  فرمايد.ميها در زمان غيبت غير آن

اينكه ديگران را كه هيچ گونه نصي در مورد آنها «
نداريم، بر ائمه و معصومين كه منصوص و منصوب 
خداوند هستند مقدم بداريم، از بدعت حرام به شمار 

  ]145، ص القواعد و الفوائد» [.رودمي
، ص 3الدروس الشرعيه، ج همچنين ايشان در 

  اند. مرقوم داشته47
و اجراي تعزيرات توسط امام و ي حدود اقامه«

، مع نايبان خاص و عام وي كه فقها هستند
اند كه آنان را مردم نيز موظفالتمكن جايز است و 

و ديگران را كه خارج  در اجراي حدود ياري رسانده
از اين حوزه ي واليي هستند، از اجراي حدود 

  ».بازدارند
  

على بن احمد عاملى زين الديننظر شهيد ثاني (
  )بعىج

ه.ق.) نيز در باب واليت فقيه  956شهيد ثاني (متوفاي 
  فرمايد:مي 193ص  االقتصاد و العدالهدر 

در عصر غيبت همواره بايد فرد عارف و عادلي وجود «
داشته باشد كه مردم در احكام شرعي به او مراجعه 
كنند و در غير اين صورت احكام شرعي مختلف و 

ي كه همانا حفظ دگرگون شده و حكمت و غرض اله
  ».گردداسالم و ترويج آن است، تعطيل مي

در واقع ايشان با ذكر اين مطلب بر ضرورت عقلي 
ورزند. زيرا وجود حكومت در زمان غيبت تاكيد مي

تواند اسالم به عنوان يك برنامه كامل سعادت بشر نمي
حلي پيشنهاد نداده براي حكومت در زمان غيبت راه

 توضيحو واليت فقيه؛ تبيين 
  

  : واليت فقيه در پرتو انديشه فقهاي شيعهدومقسمت 
  

  يعصنادكتر ميرسامان پيشوايي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي 
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باشد و احكام اسالمي در اين دوره معطل باشند. 
ند كنهمچنين ايشان در بسياري از آثارش تأكيد مي

كه در عبارات فقهي به صورت مطلق  مراد از حاكمكه 
آيد، سلطان عادل و يا نايب خاص وي است. اگر مي

كه  باشداين دو حضور نداشتند نوبت نايب عام آنها مي
د (براي نمونه ببيني ستهمان فقيه جامع الشرايط ا

، قم، 13مسالك االفهام الي تنقيح شرايع االسالم، ج
ق، ص  1416ي معارف اسالميه، چاپ جديد، موسسه

359 .(  

ايشان همچنين در آثار خود دالئل نقلي فراواني را 
ذكر كرده  وي براي واليت فقيه و حدود اختيارات

  است.
با دالئل و ارجاعاتي كه در اين مقاله و شماره پيشين 

شود كه اصل واليت فقيه ذكر شد به روشني معلوم مي
از اصولي است كه تمامي فقهاي به نام شيعه به آن 
اعتقاد داشته و اگر هم اختالفي بروز كرده باشد در 
حدود اختيارات ولي فقيه است. البته در اين بين 

اين امر وجود دارد كه بسياري اجماع قابل توجهي بر 
از اختيارات امام معصوم (ع) مانند قضاوت و صدور 

حكم و فتوي به فقيه تفويض شده است. در واقع بر 
ن گراياخالف تبليغات وسيع برخي دشمنان و سنت

متحجر واليت فقيه يك نظريه جديد كه توسط 
حضرت امام خميني (ره) بنا شده باشد نيست، بلكه 

جزئيات آن هم در بيان فقهاي گذشته آمده بسياري از 
است. اما آنچه كه امام (ره) موفق به انجام آن براي 
اولين بار شد احياء و تحقق عملي واليت فقيه و تبيين 

  د.باشنقش آن با توجه به مقتضايات زمان و مكان مي
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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مانع آزادي زن است، شايد  شرعي حجابرعايت 
زن وارد  پوششي كه بر اشكال بيشترين و ترينمهم
ي آن با آزادي عمل و انتخاب زنان ناسازگار شود،مي

است. حجاب شرعي تا حدود زيادي مانع انتخاب و 
رهايي زن در ميزان پوشش، نوع پوشش، مدل، رنگ 

ي شود، عالوه بر اينكه لباس م لباس جنس و حتي
در يا مواظبت بر حد حجاب و صورت و بلند و چا

 .گيرد  يم را ها دست، جلوي برخي فعاليت
نقد و بررسي: در پاسخ به اين اشكال به چند نكته 

 :كرد اشاره توان  مي
اوالً، حجاب به معناي اسارت و حبس زن در خانه و 
منع از خروج نيست وگرچه بر خروج كمتر از منزل 

اصل  اسالمسفارش شده اما هيچگاه در فقه و دين 
 در تواند حضور در جامعه ممنوع نشده است. زن مي

 مسلمان زن شأن و حجاب رعايت با خانه از بيرون
سياسي  ار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي وك به

از اين جهت، آزادي زن محفوظ  ،بپردازد. بنابراين
است. آنچه زمينه است براي رسيدن به رشد و كمال، 

 مثل تحصيل علم، براي مرد و زن فراهم است.
ثانياً، براي اينكه معلوم شود حجاب مانع آزادي است 

بايد معنا و حقيقت  ،ي استرهاي  يا برعكس وسيله
 ي شود.بازشناس آزادي
 تقسيم قسم، دو به توان  ي را از يك جهت ميآزاد
 :كرد

الف) آزادي واقعي و مثبت و مطلوب، اين نوع آزادي 
آن است كه واقعاً قيود غير الزم و اضافي را از دست 

. دارد  و پا و زبان و چشم و گوش و عقل انسان بر مي
ود. ش ينم وابسته انسان بست، دل نبايد آنچه به

ي بيند، از م رشد مزاحم آنچه عرف، عقل و وحي
 تعريف اين طبق. شود پيش رو برداشته مي

ي است كه بر ميل و خواهش كس مردم ترين شجاع«
 دشمنان ترين  دشمن«و  1»نفس خود پيروز گردد.

ي دروني انسان ها خواسته و نفس انسان،

                                                 
 .394، ص 4. شيخ صدوق، من ال يحضره الفقيه، ج 1

آزادي حقيقي بايد موافق با عقل و فطرت و 2»است.
 وحي و عفاف و انسانيت باشد.

ين اساس، حجاب نه تنها مخالف آزادي نيست، بر ا
بلكه كمك بزرگي براي پيدا كردن آزادي مثبت 
 ،است. وقتي زن فهميده و متعهد، با پوشش كامل

جلوه  آرايش،ي وسوسه جلو و كند دل را مهار مي
ي بزرگ موفقيت اين گيرد،  گري و دلربايي را مي

است، رهايي از بند هواي ديگران و اسير خواهش 
اني ديگران نبودن نيز، پيروزي مهم ديگري شهو

 است. اين آزادي مثبت و خواستني است.
ب) آزادي منفي يا ضد آزادي كه اراده و انتخاب 

 ما از ديگران و خواهد  همان چيزي است كه دل مي
ي كه به شهوت خود فكر ديگران. خواهند  يم

 .ما انسانيت نه كنند  مي
جلوي  طبق اين تعريف، البته پوشش اسالمي،

ي آزاد و گيرد ي فرد را ميها شهوت و ها  هوس
ي نيست حجاب شك. كند  حيواني را سلب مي

بزرگترين سد و خار راه دنياپرستان  ،مطلوب دين
 استعمار اربابان كه بينيم است و به همين جهت مي

ي تالش بسياري براي هرزگ و كفر سردمداران و
اما اين برداشت از  3د.كنن  حذف اين ارزش مي

زادي، خود تجاوز به آزادي و سلب حقوق كساني آ
. باشند داشته پاك وروح جسم خواهند است كه مي

ي رنگين و خوش طعم و بويي كه آلوده به سم غذا
است، در واقع غذا و تأمين كننده حيات نيست، بلكه 
 ،كشنده و گيرنده زندگي است. نتيجه آنكه حجاب

                                                 
. ر. ك: به عنوان نمونه: ابن فهد حلي، عدة الداعي، 2
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خاطرات  ;لباس و كشف حجاب به روايت اسناد
حسام الدين شريعت پناهي،  ;مستر همفر در ايران

 ها و لباس ايرانيان. اروپايي

موجب فراهم كننده بستر آزادي است نه مزاحم و 
 سلب آزادي.

ثالثاً، اصل لزوم پوشيدگي براي مرد و زن، اصلي 
عرفي و عقلي و شرعي است. بدون شك برهنگي 
كامل مورد پذيرش هيچ جامعه، خرد و ديني نيست. 
يعني به هر حال آزادي به معنايي كه مستشكل اراده 

 حدود به نسبت بله است، شده محدود كند  مي
تفاوت سليقه و فكر، تا براي زنان  خصوصاً پوشش

و چون نظر و ميل هيچ كس  ;حدودي وجود دارد
براي ديگران و حتي خودش ترجيحي ندارد، بهترين 
شيوه توافق همگان و مورد تأييد عقل، برگزيدن راه و 
حدود خداوند و خالق انسان و عالم به راه نجات و 

 سعادت بشر است.
يك  رابعاً، اگر براي حفظ يك ارزش يا رسيدن به

 نه اين بشود، ها  كمال، انسان، دچار برخي محدوديت
ي، شخصي كه به دنبال علم ا  تازه چيز نه و است بد
ي نيست كه بخشي از تفريحات و شك رود،  مي

 بايد و كند ي خود را فدا ميها لذت و ها استراحت
 اين هيچكدام دين و عقل و عرف اما. باشد چنين

 .كنند  را مذمت نمي محدوديت
  غير از حجاب استعفاف 

عفاف غير از حجاب است. آنچه گويند برخي مي - 
براي زنان ارزش است و بايد دارا باشند حيا و عفاف 
است. بسا زناني كه حجاب كامل ندارند اما عفيف 

 توان هستند. ظاهر مهم نيست و بر اساس ظاهر نمي
ي برد، بلكه بايد باطن آراسته باشد. پ افراد باطن به

سيرت و باطن اوست. به قول ويل اصل انسان 
ي ندارد. ا دورانت، عفت با لباس پوشيدن هيچ رابطه

اساسا تاكيد اسالم و به قول مردم، دلت پاك باشد. 
بر روي عفت و حياست و نبايد روي پوشش ظاهري 

 آن دوران پافشاري كرد!
ي رايج ها نقد و بررسي: اين سخن يكي از مغالطه

 هت باطل است:ميان مردم است كه به چند ج
ي دروني ها  خصلت از چه اگر عفاف و حيا ;اوالً

انسان است و حجاب به ظاهر و شكل پوشش مربوط 

  !حجاب مانع آزادي زن است
  

  حجت االسالم و المسليمن حميد كريمي، 
  عضو گروه معارف اسالمي دانشگاه علم و صنعت ايران
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است، اما مسلماً به هم مربوط هستند. فارغ از اينكه 
نوع رابطه عفت و حجاب چگونه است، اما يقيناً هر 
ظاهري، با هر باطن و فكر و اخالقي سازگار نيست. 

گفتار و ظاهر  ،ز هر فردي، رفتاركما اينكه انسان ا
هر پوشيده و « گزارة مناسب با آن را انتظار دارد. هم

 گزارة غلط است و هم» .چادر به سري، عفيف است
» ي، غير عفيف استچادر  هر غير پوشيده و بي«

ي و خارجي، برخي مصداق نظر از. باشد  نادرست مي
ي برخ و هستند عفيفه ها چادر به سرها و پوشيده

 ها، پوشش كم و چادرها تند. كما اينكه بينيس
ي عفيفه هستند و برخي غير عفيفه. اما نكته برخ

اساسي كه بايد توجه كرد اينكه حجابي كه در شرع 
تعريف شده منحصر به پوشاندن سر و بدن نيست، 

 دارد، مصداق ابعاد  رفتار و همه ،گفتار ،بلكه در نگاه
 عفاف زاييده قهراً حجاب گونه اين و گذشت، چنانكه

ي دروني است. محال است فردي عفيف كامل حيا و
باشد و به ظاهر و رفتار او سرايت نكند. چنان كه 

 را كامل حجاب تواند  بدون عفت و حيا، كسي نمي
ي و موقت مگر گذارد، نمايش به خود رفتار در

به  اينكه شود منافقانه. به هر حال آنچه فعال ادعا مي
ي بين عفاف و ربط هيچ« گفت توان ينم طور كلي

 »حجاب باطن و ظاهر وجود ندارد.
ي و فيزيولوژي نشان شناس روان علم تجربه، ;ثانياً

كما  ،داده است كه ظاهر در باطن و روح مؤثر است
اينكه روح و اوصاف آن در ظاهر مؤثر است. اصل 

بين ظاهر و باطن انسان حاكم  ،تأثير و تأثر متقابل
سنجيده هم به هر دو بعد ي فهيم و ها است. انسان

ي اسالم و پيامبر(صلي اهللا عال دين. دهند بها مي
ي به برا من«: گويد عليه وآله) در عين حال كه مي

و  »ام كمال رساندن اخالقيات خوب، برانگيخته شده
البته سهم اساسي و بيشتر در شخصيت و هويت 

 ظاهر، به اما دهد، انسان را روح و درون تشكيل مي
 و ريش صورت، و مو آرايش لباس، مدل و رنگ نوع،

 در امور اين درباره كند،  يم توجه هم بدن و سبيل،
 يات، تعاليم بسياري وجود دارد.روا و قرآن

ثالثاً: اين اشكال در اصل از سوي كساني است كه 
پاكدامني و حيايي كه مورد اهميت ما در دين است، 
اصال قبول ندارند ـ الحياء لمن الدين له ـ چنين 

افرادي هرزگي، زنا، چشم چراني و هم جنس بازي را 
ي ا وسيله را پوشش تا دانند اصال بد و عيب نمي

ا كساني كه ايمان به براي جلوگيري از آن بدانند. ام
خدا و معاد دارند و اصالت روح و آخرت انسان را 

ي كنند. نسبت داور چنين توانند  ينم اند، پذيرفته
ي، چنين توجه به گروه دوم اگر احياناً از روي بي

ي كه سخن ايراد فرض بر گوييم، اشتباهي كنند، مي
كننده صحيح باشد و فقط درون پاك مهم باشد و 

عه اگر چه عفيف هستند، ظاهر نيمه بس، زنان جام
عريان يا عريان آنها، قطعاً موجب تحريك مردان و 

ي فضاي چنين نتيجه. شود  بعد هرزگي آنها مي
ارتكاب خودارضايي، زنا، هم جنس بازي و تجاوز به 

با ظاهر  يكديگر است كه هرگز پسنديده نيستند.
نامناسب امكان بقاي سالمت جسم و روح ممكن 

براين براي حفظ سالمت جسم و روح افراد نيست. بنا
جامعه الزم است عالوه بر حجب و حياي دروني، 

  پوشش و ظاهر مناسب و متين نيز مراعات شود.
  

  
  

    
--------------------------------------------------------------- ------  

  

  بدون شرح
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  در قرآناكثريت 
  برقمهندسي نويسنده: محمد خلج اميرحسيني، عضو هيئت علمي دانشكده 

  
در قرآن كريم عباراتي وجود دارد كه ناظر بر اكثريت 

ن عبارات نسبتهايي يك جمعيت است. بعضي از اي
را در بردارد كه در  "فهمنداكثر آنها نمي"همچون 

وحله اول ممكن است باعث تعجب شود. در اين نوشته 
شود كه چنين در يك نگاه اجمالي، مشخص مي

بندي عبارات و آيات در دو گروه كلي قابل تقسيم
هايي اشاره دارند هستند. گروه اول آيات به جمعيت

رش حق و حقيقت لجاجت بخرج كه نسبت به پذي
دهند و نسبت به حق معاند هستند. گروه دوم آيات مي

  به عموم مردم و يا مومنين اشاره دارند.
  
  معاندين: -1

مخاطب بعضي آيات قرآن در مورد جمعيت كافرين، 
اسرائيل لجوج است. قرآن معاندين، منافقين و يا بني

ها را داراي اكثريت افراد همه يا بعضي از اين جمعيت
صفات مذمومي همچون غير مومن، فاسق، پيرو گمان، 

فرمايد آنها داند و ميرويگردان از حق و ناشنوا مي
انند و جهل دارند. چند عبارت دكنند، نميتفكر نمي

ا ما فَقَليلً، أَكْثَرُهم لَايؤْمنُونَقرآني كوتاه عبارتند از: 
 و، أَكْثَرُهم الْفَاسقُونَ و، أَكْثَرُهم مشْرِكينَ، يؤْمنُونَ

، أَكْثَرَهم يجهلُونَ، أَكْثَرَهم لَايعلَمونَ، أَكْثَرُهم لَايعقلُونَ
ايتَّ وامإِلَّا ظَن مأَكْثَرُه بِيلًا، بِعأَضَلُّ س ملْ هامِ بكَالْأَنْع، 

  .فَأَعرَض أَكْثَرُهم فَهم لَايسمعونَ
فاتي ها را با چنين صالبته اينكه قرآن اكثريت اين گروه

كند نوعي احتياط، رعايت حال و حتي خطاب مي
ه است ك نوعي احترام نسبت به عده اندكي بين آنها

ممكن است عذري نزد خداوند داشته باشند. در بعضي 
آيات قرآن نيز مستقيما به اين عده اندك اشاره 

وا إِلَّا تَولَّ، فَقَليلًا مايؤْمنُونَكند و با عباراتي همچون مي
منْهيلًا مقَل ،يلٌ وإِلَّا قَل هعنَ ما آمتعداد م ،

كنندگان از جمع آنها را آورندگان يا غيراعراض ايمان
  داند.قليل مي

  
  عموم مردم: -2

مخاطب بعضي آيات قرآن عموم مردم يا عموم مومنين 
. كندهستند. قرآن واقعياتي را در مورد مردم بيان مي

فرمايد تعداد كمي از مردم متذكر آيات الهي قرآن مي
و شاكر نعمات خداوند هستند. از جمله عبارات قرآني 

 ،و قَليلٌ منْ عبادي الشَّكُوردر اين زمينه عبارتند از: 

نَّاسِ ولَكنَّ أَكْثَرَ ال، قَليلًا ما تََذكَّرُونَ، ليلًا ما تَشْكُرُونَقَ
. بايد توجه داشت كه شاكر بودن مقام باالئي لَايشْكُرُونَ

توان انتظار داشت عموم مردم به معناي است و نمي
واقعي كلمه شاكر باشند. ضمنا قرآن عده كثيري (و 

ن خدا و فاسق و كافر نه اكثر) مردم را غير عامل فرما
إِنَّ كَثيرًا منَ النَّاسِ  وداند. ... به مالقات پروردگار مي

و إِنَّ كَثيراً منَ النَّاسِ بِلقاء ، ... )49/ه(المائد لَفَاسقُونَ
  ).8(روم/ ربهِم لَكافرُونَ

در بخش ديگري از آيات، قرآن اكثر مردم و حتي 
داند. البته اين ق ميمومنين را جاهل به بعضي حقاي

حقايق را ممكن است مومنين قبول داشته باشند ولي 
باور قلبي عميق نداشته باشند. بعضي از اين حقايق 

  عبارتند از:
واللَّه غَالب علَى أَمرِه خداوند بر كار خود غالب است، ... 

  ،)21(يوسف/ ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايعلَمونَ
 ذَلك الدينُ الْقَيم ولَكنَّ أَكْثَرَآيين الهي استوار است، ... 

  ،)30(الروم/ النَّاسِ لَايعلَمونَ
بشير و نذير بودن حضرت رسول (ص) براي عموم 

لَكنَّ نَذيرًا و ما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً للنَّاسِ بشيرًا و ومردم، 
  ،)28(سبأ/ مونَأَكْثَرَ النَّاسِ لَايعلَ

قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ بسط و قبض روزي توسط خداوند، 
 الرِّزقَ لمنْ يشَاء ويقْدر ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايعلَمونَ

  ،)36(سبأ/
إِنَّ الساعةَ لĤَتيةٌ لَاريب فيها وقوع قطعي روز قيامت، 
  .)59(غافر/ ونَولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايؤْمنُ

نتيجه آنكه قرآن اكثريت مردم را با صفات مذموم گروه 
اول (معاندين) توصيف نكرده است ولي اكثريت مردم 
را دانا به معارف و حقايق هم ندانسته است. از همين 

فرمايد حقايق را از اكثريت مردم بپرسيد رو قرآن نمي
 لُوا أَهلَفَاسأَفرمايد از اهل ذكر بپرسيد. ... بلكه مي

. همچنين )7نبياء/، ا43نحل/( الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَاتَعلَمونَ
 تواندمالك حق و باطل و راه صحيح زندگي نيز نمي

اكثريت مردم باشد چرا كه باعث گمراهي از راه خداوند 
و إِنْ تُطع أَكْثَرَ منْ في الْأَرضِ يضلُّوك عنْ شود. مي

 بيلِ اللَّهونَ سخْرُصإِالَّ ي مإِْن ه ونَ إِالَّ الظَّنَّ وتَّبِعإِنْ ي
اگر از بيشتر كساني كه در روي زمين ، 116(األنعام/

هستند اطاعت كني، تو را از راه خدا گمراه مي كنند؛ 
نمايند، و تخمين و حدس آنها تنها از گمان پيروي مي

  ).زنندمي

ند در توانردم ميالبته بايد در نظر داشت كه اكثريت م
تعيين سرنوشت خود و پيشبرد امور جاريه خود موثر 
و سازنده باشند. دستور به مشورت نيز در همين راستا 

، 38(شوري/... أَمرُهم شُورى بينَهم  و تواند باشد. ...مي
). و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست

د ن بايهمچنين سفارشات زيادي شده است كه مومني
دوست و ياور هم باشند، يكديگر را نصيحت كنند، 
اقامه نماز كنند، انفاق كنند، با يكديگر بنحو احسن 
سخن بگويند و البته خدا و رسول و دينش را هم 

اي البته مورد رحمت الهي اطاعت كنند. چنين جامعه
قرار خواهد گرفت و سعادتمند در دنيا و آخرت خواهد 

نَ والْمؤْمنَات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرُونَ والْمؤْمنُوشد. 
و رُوفعبِالْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي لَاةَ وونَ الصيمقي ؤْتُونَ ي

الزَّكَاةَ و و ونَ اللَّهيعطي  اللَّه مهميرْحس كأُولَئ ولَهسر
يمكزِيزٌ حع مردان و زنان باايمان، ، 71وبة/(الت إِنَّ اللَّه

ر يكديگرند؛ امر به معروف و نهي از منكر وولي و يا
پردازند؛ دارند؛ و زكات را ميكنند؛ نماز را برپا ميمي

كنند؛ بزودي خدا آنان و خدا و رسولش را اطاعت مي
دهد؛ خداوند توانا و را مورد رحمت خويش قرارمي

  ).حكيم است
بر نظر اكثريت مردم براي امور بنابراين تمكين در برا

جاريه و اجرايي خود مطلبي است و تبعيت از اكثريت 
مردم در تشخيص حق و باطل و شيوه صحيح زندگي 
مطلبي ديگر. مطلب اول البته اگر در چارچوب قوانين 
اجتماعي مبتني بر دين الهي باشد، پذيرفتني است. 
اما تشخيص صحيح حق و باطل تنها با توجه به 

هاي الهي و ديني مبتني بر آيات و روايات معتبر كمال
ائمه اطهار (ع) و مراجعه به علماي بزرگ ديني و در 

 پذير بوده و توصيه شده است.فقيه امكانراس آنها ولي
----------------------------  

  
  تغيير ناشيانه نام يك خيابان در مصر
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  آفتاب تابان برجام
  يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايراننويسنده: 

  

  
  

گذرد و سه سال است كه از عمر دولت يازدهم مي
ي دولت آقاي ها و قولهاتقريبا هيچيك از وعده

محقق در مورد شكوفائي اقتصادي كشور روحاني 
نشده است. به جرات ميتوان گفت كه از اشتباهات 
بزرگ دولت تدبير و اميد، گره زدن تمامي وعده ها و 
وعيدهاي دولت به مساله مذاكرات هسته اي بود و 
بدين ترتيب اين مساله، مساله اي حيثيتي براي 

آنها در انتخابات هاي دولت يازدهم و ضامن بقاي 
بعدي شد. جناب آقاي ظريف در ابتداي مذاكرات 
هسته اي در جلسه پرسش و پاسخي به صراحت 
مطرح كرد كه اگر مذاكرات هسته اي به نتيجه 
نرسد، مردم جواب دولت را در انتخابات مجلس 

دهند و بدين ترتيب پرده از اين واقعيت برداشت مي
به نتيجه رسيدن كه ضمانت بقاي دولت در گرو 

ولت با زير پاي نهادن دمذاكرات به هر قيمتي است. 
ركني از اركان انقالب اسالمي يعني ركن استقالل و 
سازش ناپذيري با دشمن، با مستكبرين نه از موضع 

وارد مذاكره شد  خواهشقدرت كه از موضع ضعف و 
از جمله ابتداي كار تمامي كارتهاي برنده  از همانو 

را تسليم كرد و نهايتا هم با سازي بيست درصد غني
پذيرفتن محدوديتهاي بي سابقه و انجام تمامي 
تعهدات و نابود كردن بسياري از زيرساختها و دست 
آوردهاي هسته اي و عبور از خطوط قرمز مشخص 
شده، كماكان منتظر انجام شدن تعهداتي است كه 

. مذاكره اي كه قبل طرف غربي قول آنها را داده بود
از شروع شدنش رهبر معظم انقالب اسالمي مخالفت 
خود را با آن اعالم و پيام عدم دستيابي به نتيجه 
مطلوب را هشدار داده بودند و به تبع ايشان دلسوزان 
و دلواپسان نظام اسالمي كليات مراحل مذاكرات را، 

چند كه براي آنها محرمانه و جزئيات آن براي  هر
مان در دسترس بود، زير نظر گرفته بودند و نامحر

هشدارهاي الزم را به دولت براي دستيابي به نتيجه 
بهتر و مطلوبتر ميدادند و با تقويت جبهه داخلي 
سعي در قرار دادن كارتهاي برنده بيشتر در دست 
دولت براي گرفتن امتيازات حداكثري از دشمن 

 برجامولت ها، دبودند. البته در پاسخ به آن دلسوزي
با آغوش باز و سعه صدر با متهم كردن آنها به 
كاسبان تحريم، هر روزه برچسبها و دشنامهاي 

د و آنها را مورد لطف قرار اي نثارشان ميكرتازه
  .ميداد

اي از همان ابتداي شروع به كار مذاكرات هسته
دولت يازدهم از دستور كار شوراي عالي امنيت ملي 

صلي آن بود و آنرا از موضعي كه از ديرباز مسئول ا
عزتمندانه دنبال ميكرد، خارج و به دست وزارت 
خارجه سپرده شد. فاز اول آن به توافق ژنو در آذر 

ختم شد و در آن دولت بدون اينكه  1392سال 
دريافتي را از طرف غربي داشته باشد، تمامي 
كارتهاي برنده خود كه شاخصترين آنها، نابودسازي 

درصد و توقف توليد آن بود را  20وم ذخاير اوراني
ها كرد. فاز دوم مذاكرات در فروردين تسليم غربي

به بيانيه لوزان ختم شد كه به گفته  1394ماه سال 
دولت راستگويان، صرفا يك بيانيه بود و الزامي را در 
پي نداشت. هرچند كه به موازات آن فكت شيتي 

و پرده  توسط دولت اياالت متحده آمريكا منتشر شد
از ماهيت الزام آور بيانيه لوزان برداشت و جزئيات 
مذاكرات و امتيازاتي كه طرف ايراني به طرف غربي 
داده بود را منتشر كرد و گذر زمان نشان داد كه 

ها ادعا واقعيت همان چيزهايي بود كه آمريكايي
ميكردند و دولت آنها را بصورت غير رسمي انكار 

به انكار رسمي آنها نشد.  هيچگاه حاضر ليميكرد و
به  1394اين فاز از مذاكرات در تير ماه سال 

سرانجام رسيد و نامش برجام نهاده شد و قرار شد 
بعد از آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي ماهيت 
غيرنظامي پرونده هسته اي ايران را تاييد كرد، برجام 
از طرف ايران وارد فاز اجرايي شود و بعد از اجراي 
تمامي تعهدات و وظايف طرف ايراني، طرف غربي 

چند كه آژانس  وارد انجام تعهداتش شود. هر
فعاليتهاي گذشته ايران را غير نظامي اعالم نكرد و 
با اينكار عمال ماهيت نظامي فعاليتهاي گذشته 

اي را بدون هيچ مدرك و مستندي تاييد كرد هسته
انجام و هيچ اعتراضي از سوي وزارت خارجه ايران 

را در  2009نشد، با اين وجود فعاليتهاي بعد از سال 
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غيرنظامي تشخيص داد و بعد از  1394شهريور ماه 
آوري كه حيرت با سرعت شگفت دولت برجامآن 

غربيها را نيز برانگيخته بود، طي دو سه ماه دست به 
زد و نهايتا  كشورنابودي زيرساختهاي هسته اي 

ط طرف غربي از دي ماه برجام وارد فاز اجرايي توس
  شد. 1394سال 

االن قريب به نصف يك سال از ورود به فاز اجرايي 
ها ميگذرد كه البته مصادف شدن برجام توسط غربي

با سپري شدن سه سال از عمر دولت يازدهم است. 
در اين سه سال ميتوان گفت كه تمامي فعاليتهاي 
كشور معطل برجام و تمامي اركان اجرايي مملكت 

نتظر طلوع آفتاب برجام بوده است. اما هنوز آفتاب م
طلوع نكرده، آسمان ابري شد و طبق اعتراف رئيس 
بانك مركزي، وعده هاي نسيه اي كه غربيها قبل از 
نابودسازي نقد زيرساختهاي هسته اي به دولت تدبير 
داده بودند، تقريبا هيچكدامشان عملي نشد و 

  كماكان نيز نشده است.
قصد برشماري خطوط قرمزي كه  اينجادر اين 

رهبري معظم ترسيم كرده بودند و البته بسياري از 
آنها را هر انسان دلسوز، منصف، آگاه و عاقل نيز 

باره توسط چندين فهميد و نيازي به بيان و تكرار مي
رهبري معظم نبود نيست، چراكه مثنوي هفتاد من 

اه به كاغذ شود. اما خوب است نگاهي اجمالي و كوت
بعضي از بخش كوچكي از صحبتها و تكه كالمهاي 

بعد از برجام در مورد يا مسئولين دولتي قبل و 
اقتصاد بيندازيم تا عمق فاجعه و كاله گشادي كه بر 

رفته است روشن برجام لت كشور بواسطه دوسر 
  شود.

 
  ، اكبر هاشمي رفسنجاني

  رئيس تشخيص مصلحت نظام
  

  قبل از برجام:
ها پدر مردم را در آورده است اكثر مردمي تحريم -1

ها را هاي آنها استخوانكه مزدبگير هستند تحريم
  .خرد كرده است

ها خواهان ادامه تحريم بودند با بيان اينكه خيلي -2
طالب و آن را با زمان پيغمبر (ص) كه در شعب ابي

ها كردند، گفت: اگر تحريممحصور بودند، مقايسه مي
ود، هرگز پيامبر اسالم از آن دره بيرون مفيد ب

كه نداي خداوند مبني بر اينكه آمدند، اما وقتينمي
ها رسيد، عهدنامه را موريانه خورده است، به آن

  .راحتي پذيرفتند و از آن دره بيرون آمدندبه
  توافق ژنو فتح الفتوح است. -3

جمهور شد كه ، فرد عاقلي رئيس92در انتخابات  -3
ها ترين مشكل اصلي كشور را كه تحريممهم توانست

  .بود، از ميان بردارد
  

  روحاني، حسن 
  رئيس جمهور

  
  قبل از برجام:

هاي ظالمانه رفع گوييم بايد تحريمما وقتي مي -1
هاي ها چشمانشان زياد نچرخد. تحريمشود بعضي

ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشكل 
اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم محيط زيست، 

ها احيا شوند. ياد شده و بانكحل شود، منابع آبي ز
اند. ظلم بزرگي ها كه ملت ما را تحريم كردهآن

دانستند اي در داخل هم نمياند، اما عدهمرتكب شده
  تحريم چيست.

گويند تحريم مهم نيست، گويي هايي كه ميآن -2
  خبرند.از جيب مردم بي

  
  قر نوبخت، محمدبا

  سخنگوي دولت
  

  قبل از برجام:
ها بسيار ظالمانه، غير اصولي و به هر حال تحريم -1

غيراخالقي و حتي ضدحقوق انساني است و به خاطر 
هايي كه صورت گرفته بخشي از منابع ما با تحريم

شود. بنابراين، وجود فروش نفت، به كشور وارد نمي
زيست انجام گذاري كافي در محيط وقتي سرمايه

نشود آثار سوء به جامعه وارد خواهد شد. تمام 
كشورهايي كه در اين تحريم ظالمانه نقش داشتند 
همگي مقصرند؛ چرا كه ايران را از منابعي كه در 

  اختيارش است محروم كردند.
در شرايطي كه ظرفيت توليد چهار ميليون بشكه  -2

 نفت در كشور داريم در شرايط تحريم اجازه فروش
بيش از يك ميليون بشكه را نداريم و همين باعث 

وي با  كاهش چشمگير درآمدهاي دولت شده است.
درصدي قيمت نفت گفت: در  50اشاره به كاهش 

ميليارد دالر اداره  24اين شرايط بايد كشور را با 
كنيم، در حاليكه هزاران طرح نيمه تمام و مشكالت 

ر را نيز ميليارد دال 24بسيار ديگر داريم. اين 
توانيم وارد كشور كنيم، لذا بايد مانعي كه ورود نمي

كند را برداريم كه آن اين پول به كشور را منع مي
نوبخت با بيان اينكه تالش  .هاستمانع تحريم

كنيم حلقه تنگ تحريم هاي ظالمانه را بشكنيم، مي
دهيم عده اي در اين مسير اشكال گفت: اجازه نمي

توان رات را بر هم بزنند و نميتراشي كرده و مذاك
  گفت كه تحريم بر كشور اثري نداشته است.

هاي عمراني ها برداشته شود تا پروژهبايد تحريم -3
  .را تكميل كنيم

  
  بعد از برجام:

دانند بالفاصله بعد قطعاً جامعه ما فهيم هستند و مي
تغييرات محسوس نخواهد بود، ما تالش  ءاز امضا

ردم را از راه معقول برآورده كنيم نه داريم انتظارات م
.... از برجام بايد به اندازه برجام  .هاي پوپوليستيراه

  انتظار داشته باشيم!
  

  اسحاق جهانگيري، 
  معاون اول رئيس جمهور

  
  قبل از برجام:

ها روي آب آشاميدني اينكه مي گويند تحريم -1
وقتي  .مردم هم تأثير گذاشته كامالً درست است

ها روي آب آشاميدني مردم هم گوييم تحريممي
تواند ها ميگويند كجا تحريمتأثير گذاشته است مي

روي آب خوردن مردم تأثير بگذارد و شروع به كنايه 
 كنند.مي
مردم خودشان با شركت در انتخابات رياست  -2

بنيان عيدي را گذاشتند. ما در مقطعي  92 جمهوري
توانست وضع نميكس قرار گرفته بوديم كه هيچ

مناسبي براي كشور ترسيم كند. اگر مواضع و 
اظهارات كانديداهاي رياست جمهوري در دوره 

دهد كه در تبليغات انتخاباتي مرور شود، نشان مي
هاي جدي المللي درباره ايران دغدغهفضاي بين

اي عليه كشور وضع هاي ظالمانهوجود داشت؛ تحريم
ي و نفت و گاز و در آن شده بود. در بخش بانكي، پول

اواخر حتي در حوزه معيشت، زندگي روزمره مردم 
دچار مشكل شده بود، كمبود دارو وجود داشت، 

  ثباتي بر اقتصاد حاكم شده بود.نوعي بي
  .بعد از توافق شرايط بازار سرمايه بهتر خواهد شد -3

   بعد از برجام:
صبر  95براي شكوفايي اقتصاد ايران بايد تا سال 

  .كنيم
  

  اكبر تركان، 
  مشاور ارشد رئيس جمهور

  
  قبل از برجام:

هاي خارجي بعد از توافق منتظر هجوم سرمايه -1
  .اي باشيدهسته
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 100ها داشتم روزي برآوردي كه بنده از خسارت -2
ميليون دالر بود؛ اما آقاي وزير اقتصاد در اين باره 

روزي موقع درباره برجام، به گويد عدم تصميممي
  .زندميليون دالر خسارت مي 150

   بعد از برجام:
راي رونق اقتصادي بايد صبر كرد، فعال بار اضافي به ب

  .تعهدات دولت اضافه نكنيد
  

  ولي اهللا سيف، 
  رئيس بانك مركزي

  
   قبل از برجام:

امسال اقتصاد ايران بعد از توافق هسته اي شكوفا 
  .خواهد شد

   بعد از برجام:
چيزي از طريق برجام عايدمان نشده تقريبا هيچ 

  است.
  

  ، نعمت زاده
  تجارت و وزير صنعت معدن

  
   قبل از برجام:

با توافق هسته اي شاهد يك جهش صادراتي خواهيم 
  .بود

   بعد از برجام:
توافق هسته اي باعث گشايش در همه حوزه هاي 

  .اقتصادي نمي شود
  

  يونسي، علي 
دستيار ويژه رئيس جمهور در 

  اقوام و مذاهب امور
   قبل از برجام:

شود. مشكل ازدواج جوانان با رفع تحريم حل مي
برد، جوانان مشكل اكنون كشور از بيكاري رنج مي

عدم استطاعت مالي براي ازدواج دارند و دولت 
وظيفه دارد اين مشكالت را برطرف كند و اميدوارم 

ها اين مشكالت برطرف شده و كارهاي با لغو تحريم
  عمراني نيز با سرعت بيشتري انجام شود.

  
  محمد نهاونديان، 

  رئيس دفتر رئيس جمهور
  

  قبل از برجام:

بعد از توافق منتظر رشد اقتصادي، كاهش تورم و  -1
  .خروج از ركود باشيد

هزينه مبادله اي كه بر اقتصاد ما تحميل شد در  -2
درصد در واردات  15يك محاسبه سرانگشتي حداقل 

صادرات بر ما اضافه هزينه تحميل كرد. هزينه و 
مبادله تجارت باالي صدميليارد دالر كه ما در هشت 

ميليارد  15سال گذشته داشته ايم حداقل ساالنه 
دالر مي شود. ( اين البته حداقل است چون ما سال 

ميليارد دالر  120هايي داشتيم كه تجارت ما باالي 
 130ز تحميل اين مبلغ يعني در رو). بوده است

وقتي هزينه تمام  .ميليارد تومان هزينه بر ملت ايران
شده يك كاال باال مي رود تك تك خانواده هاي 

  .ايراني آن را مي پردازند
   بعد از برجام:

كسي نبايد منتظر رونق اقتصادي در برهه فعلي 
  .باشد

  
  علي طيب نيا، 
  وزير اقتصاد

  
   قبل از برجام:

اي بذر اقتصاد ايران به ثمر هستهبا توافق  94سال 
  .نشيندمي

   بعد از برجام:
. لغو تحريمها مشكالت اقتصادي را حل نمي كند

علي طيب نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي تأكيد 
كه مشكالت اقتصادي ما به واسطه تحريم كردند 

ها آغاز نشده است كه بخواهد با حذف تحريم
  .كالت فراهم شودفصل همه مش و اي براي حلزمينه

  
  ،صادق زيباكالم

پژوهشگر و تحليلگر سياسي 
  طلباصالح

  بعد از برجام:
ها و ها محدوديتاين درست است كه تحريم

معضالت زيادي براي اقتصاد ايران ايجاد كرده بود، 
اي كه توافق به بار اما با وجود گشايش اقتصادي

، آن نقطه عطف »تحول اقتصادي«خواهد آورد، 
آورد، نخواهد همراه مياي بهتاريخي كه توافق هسته

لتي است كه آورد. اقتصاد ما يك اقتصاد ناكارآمد دو
شدن ها، وضع آن را حادتر كرده بود. برداشتهتحريم
خود نه اقتصاد ما را كارآمدتر خواهد ها خودبهتحريم

كرد و نه لزوماً از فساد خواهد كاست. نسخه بهبود 
اقتصاد ما رفتن به دنبال مسيري است كه در سه، 
چهار دهه گذشته، بسياري از كشورهاي مشابه ما 

دولتي ناكارآمد و اقتصادهاي شبهپيمودند و از 
توسعه به اقتصادهاي موفق صنعتي تبديل درحال
شدن داروي شفابخش اقتصاد ما، برداشته شدند.
گذاردن در مسيري است ها نيست، بلكه پايتحريم

كه برزيل، آرژانتين، تركيه، هند، مالزي، مناطق آزاد 
چين و ديگران پاي گذاردند. يعني رفتن به دنبال 

گوي توسعه اقتصادي بازار آزاد آدام اسميت. توافق ال
اي لزوماً توسعه سياسي و بازشدن جامعه مدني هسته

  چشمگيري را هم به دنبال نخواهد آورد.
  

  محمدعلي نجفي، 
  بير ستاد اقتصادي دولتد

   قبل از برجام:
اي سرعت خروج از ركود بيشتر با توافق هسته

  .شودمي
   بعد از برجام:

  .سال اخير است 37بدترين سال اقتصادي در امسال 
  

  مسعود نيلي، 
  مشاور اقتصادي رئيس جمهور

   قبل از برجام:
ها ساله به شرايط پيش از تحريمها يكبا لغو تحريم

  .گرديمبازمي
   بعد از برجام:

سال سختي است منتظر رونق اقتصادي  94سال 
  .نباشيد

  
  سعيد ليالز، 

  كارگزارانعضو شوراي مركزي 
  بعد از برجام:

ها هستند كه ابتدا از يك برخي افراد، محافل و رسانه
فضاي هيجاني سخن گفته و سپس به آن حمله 

كنند. در ميان اكثريت مردم و نخبگان، كسي مي
هاي اقتصادي ايران كند لغو همه تحريمگمان نمي
شبه حل شود. شود تا مسائل بغرنج آن يكسبب مي

نيست كه اين تصور تا چه اندازه با  الزم به گفتن
واقعيت فاصله دارد. مشكالت اقتصاد و مديريت در 

تر از آن است ايران بسيار عميق، پرتعداد و پيچيده
  .ها، مسئله حل شودكه با لغو تحريم
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  ... بريماز رنجي كه مي
  نويسندگان: تعدادي از اعضاء هيئت علمي جوان دانشگاه

  

  
  

دانشگاه  ياستشده بود، ر بيني يشهمانطور كه پ
مربوط به نامه سراسر اشكال  يينبدون اصالح آ

 يندفرآ يماني،پ يعلم ياته يقرارداد اعضا يدتمد
قرارداد را مشابه با سال گذشته و با همان  يدتمد

است  يدر حال ين. اندرا آغاز كرد يينامه كذا يينآ
دو جلسه يك مصاحبه و  يدانشگاه ط يسكه رئ

در خرداد  يمانيپ يعلم ياته ايبرگزار شده با اعض
نامه  يينآ ينسال گذشته به اشكاالت متعدد ا و آبان

اذعان نموده و  يدر حضور مسئول محترم نهاد رهبر
  .ه بودندقول به اصالح آن داد

زخم كهنه مالل آور است،  ينا يراموناگرچه بحث پ
 دانشگاه ما را بر ياستر يربه تدب يدام ياما كورسو

  :يمرا متذكر شو چند يآن داشت تا باز نكات
 يدر فضا ياالزمه حركت پو ،و نظارت يابيارز -1

 يستمواضح است كه بدون داشتن س است. پر يعلم
و توسعه نابجا بوده  يشرفتو نظارت، انتظار پ يابيارز
ن است كه همگان تابا يو آفتاب يهيبد يقتيحق ينو ا

  رند.بر آن اذعان دا
سرتاسر  يافته،عجوالنه نگارش  ،ينامه جار يينآ -2

 يهنشر يقبل هايدر شماره يلبه تفص اشكال بوده كه
ساله  40-30راه  يبه آن پرداخته شده است. توقع ط

سال، و توقع  10باسابقه دانشگاه در كمتر از  يداسات
 يدباالتر از اسات يآموزش يابيارز يانگينداشتن م

نامه  يينآ ينواضح ا التباسابقه از جمله اشكا
  د.باشيم

 يعلم ياته ياعضا يكسالهقرارداد  يدتمد يندفرآ -3
سال آغاز  يلدر سال گذشته از اوا ،دانشگاه يمانيپ

كه  ينديادامه داشت. فرآ يزسال ن يو تا انتها يدگرد
متالطم كرده بود.  ياردانشگاه را بس يعلم يفضا

دانشگاه پس از برگشت از سفر تابستانانه  ياستر
دانشگاه را  يعلم ياته ياز اعضا يميحدود ن يكا،آمر
قرارداد  يدچهارگانه، تمد يمن درآورد بندير دستهد
 يچتاكنون در ه يدكه شا ي. كارندماهه نمود 6

 ياته ياعضا يسابقه نداشته است. فضا يدانشگاه
 شك يكه ب تر شد. تالطميدانشگاه متالطم يعلم

را  ناپذيري دانشگاه ضربات جبران يعلم يبه فضا
دانشگاه به  يعلم ياته ياعضا از يميد. ننمووارد 

خود، در  يتالش در جهت انجام رسالت استاد يجا
گرفته شده خود  يبه بازگ بودند كه آبروي تالش

 ين. ايابنددانشگاه را باز ياستو ر يريتتوسط مد
ماه سال  تا بهمن يعنيبه شش ماه،  يبتالش قر

دانشگاه، قرارداد  ياستتا آنكه ر يافتدامه قبل ا
كه در مرحله قبل  يعلم ياته ياعضا يتمام يباتقر

قرارداد شدند را به مدت  يدماهه تمد 6به صورت 
ظاهرا  يگر،كرد. به عبارت د يدتمد يگرشش ماه د

دانشگاه كه با  يمانيپ يعلم ياته ياز اعضا يمين
دانشگاه قراردادشان  ييسچهارگانه توسط ر هايبهانه

 باتشده بود، پس از تحمل ضر يدشش ماهه تمد
دانشگاه و  يريتيمد يممتعدد توسط ت يو روان يروح

 يدتمد يگرماه د 6 يدانشگاه، قراردادشان برا ياستر
  شد.

دانشگاه: است محترم ياز ر يسوال جد يكحال 
شما و دانشگاه چه بود؟  يتالطمات برا ينآورده ا
در  يتالطم و نابسامان ينا يجادهدف شما از ااصوال 

 دييايب د؟دانشگاه چه بو يعلم ياته ياعضا يفضا
پشت  ها و ساليقو حضور دست يماصال مثبت نگاه كن

فرض  هيددادانشگاه را ن يريتيمد يهپرده و در سا
باشد كه  ينجواب شما ا يدصورت شا ين. در ايمكن
 يدانشگاه، دارا يمانيپ يعلم ياته ياز اعضا يمين

 ير،تدب يدبا كل شدينم يابودند. اما آ ياشكالت ادار
حل كرد و با داس به جان  را يمشكالت ادارا ينا
  !يفتاد؟مزرعه ن ينا

در هر صورت اميدواريم امسال همانند سال گذشته 
نباشد و رياست دانشگاه و تيم ايشان اجازه دهند، 
اساتيد جوان وقت و فكر خود را صرف امور علمي و 

خارج از ثمر پژوهشي و نه حل مشكالت ايذائي و بي
  نمايند. انشاءا...اراده خود 
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  اي ضاله و استعماريبهائيت فرقه
  

  
  

  
  نظام: ديدار با افتخار فرزند خانواده هاشمي با بهائيان رايهاشمي ب وادهخان تراشيجديدترين هزينه
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 اخبار
  

  دعا و تضرع
شديم كه متاسفانه تعدادي از اساتيد و اخيرا مطلع 

كاركنان دانشگاه و يا يكي از اعضاء خانواده آنها 
فرسايي هستند. هاي سخت و طاقتدرگير بيماري

تمام بيماران ضمن مسئلت شفاي عاجل و كامل 
از خداوند متعال، از تمامي دانشگاهيان بويژه آنها 

ذر گردد براي شفاي آنها دعا و نشريف درخواست مي
بهمراه يك  ءو نياز كنند. عجالتا يك حمد شفا

  صلوات مرحمت فرماييد.
  

  مراسم روز معلم
مراسم روز معلم مطابق سنوات قبل در دانشگاه 
برگزار شد. در اين مراسم تعداد زيادي از اساتيد و 

هاي ايشان حضور داشتند. زحمت زيادي خانواده
 براي اين مراسم كشيده شده بود كه جا دارد از

اندركاران آن تشكر كنيم. البته اگر چند تمامي دست
اشكال مهم وجود نداشتند، قطعا بر ارزش اين مراسم 

شد. از جمله اين اشكاالت عبارت بودند از: افزوده مي
بدون حجاب كامل بعنوان  حضور تعدادي خانم

متصدي امور مراسم نظير ميز هدايا، اسراف و دور 
رغم پيشنهادات و ريزي غذاهاي روي ميزها علي

هاي قبلي چند تن از اساتيد جهت رفع اين هماهنگي
بازي وسيع جلوي در اصلي دانشگاه به اشكال، آتش

همراه پخش چند آهنگ عوامانه و دور از شان 
  دانشگاه در ابتداي آن.

  
  اقتصاديرياست و فعاليتهاي 

مشكالتي مالي بروز اقتصادي اخيرا در يك تعاوني 
گريبانگير تعدادي از دانشگاهيان ه است كه نمود

سهامداران  .شده است بويژه قشر زحمتكش كاركنان
رئيس فعلي و اسبق دانشگاه و  ،اصلي اين تعاوني

سهامداران اصلي اين اميدواريم دوستانشان هستند. 
هاي هاي دراز مدت، از مسئوليتتعاوني بجاي وعده

م بصورت تما استعفاء دهند تا بتوانند مديريتي خود
وقت براي رفع عاجل مشكالت كاركنان تالش 

  نمايند.
  

  بدانيد قطعا ظلم پايدار نيست
بجاي ها، يكي از دانشكده شريفپس از فوت رئيس 

رياست جديد دانشكده انتخابات انتخاب آنكه براي 
فرصت را مناسب يافته و رسيدگي به برگزار كنند، 

اساتيد جوان آن يكي از پرونده تبديل وضعيت 
دانشكده را مسكوت گذاشتند تا پنج سال وي به 
اتمام برسد. سپس به بهانه اتمام پنج سال، بدون 
طرح پرونده در مجراي قانوني هيئت جذب، وي را 

هر چه ايشان  اكنوندقيقا شب عيد اخراج نمودند. 
 ند و خواستار رسيدگي به پروندهكنگاري مينامه

و  دهندجوابي به وي نمي شود،مي تبديل وضعيتش
كنند تا دروس و دانشجويان و ... در عوض تالش مي

ظلم بين و كارها از مصاديق آيا اين . وي را بگيرند
 أَلَا لَعنَةُ اللَّه علَى الظَّالمينَآشكار نيست؟ ... 

  .)18(هود/
  

  هادانشكده اخيرانتخابات 
، سه (تا آخر ارديبهشت) ماه گذشتهچهار در سه 

انتخابات رياست دانشكده برگزار شده است. در هر 
يي كه قرابت بيشتري با جريان هاسه مورد، كانديدا

بسيار داشتند، با فاصله رياست دانشگاه و دوستانش 
اند. ضمن احترام به شدهاز دو نفر زيادي نفر دوم 

دهندگان و كانديداها، آيا اين موضوع پيام تمام راي
كه بايد از  ندارداست به همه دوستان ريروشني 

؟ دست بردارندو آلوده به ظلم  سياسيبرخوردهاي 
، بجاي احترام به آراي اساتيد محترم متاسفانه

پس از  ،دو دانشكدهنفرات اول تاكنون حكم رياست 
زده نشده ، آنها گذشت مدت زيادي از زمان انتخابات

بينيم كه از بيم با كمال تاسف مي همچنيناست! 
اي كه چند در دانشكده ييجانتنين چتكرار قطعي 

ماه پيش رياست آن دار فاني را وداع گفتند، در آنجا 
آيا شيوه مواجهه با  كنند!انتخابات برگزار نمياصال 

  اساتيد محترم بايد چنين باشد؟و نظرات آرا 
  

  لطفا به سفر نرويد
تجربه نشان داده است كه دقيقا هر وقت رياست 
دانشگاه به سفر شخصي و طوالني مدت خود به 

روند، مشكل جديد و بزرگي براي بسياري آمريكا مي
ماهه و آيد. قراردادهاي ششاز اساتيد جوان پيش مي

هايي بدون مجوز هيئت جذب از آن كارگروه
، اند. فلذا پيشاپيش از ايشان خواهشمنديمجمله

الاقل در آخرين تابستان دوره رياستشان، به سفر 
نروند تا بلكه هم مشكل جديدي براي اساتيد جوان 
پيش نيايد و هم ايشان براي يكبار هم شده مزه 
خدمت به دانشگاه در تابستان را همانند روساي 

در مدت كوتاه بد نيست ضمنا  قبلي بچشند.
هايي پروژه الاقل يكي ازباقيمانده از دوره رياستشان، 

از پيشرفت  هشتاد درصدهفتاد حدود را كه با 
 (نظير دانشكده عمران اندرياست قبلي تحويل گرفته

  ، به اتمام برسانند.)و كتابخانه مركزي
  

 رئيس سابق در حضور مقام معظم رهبري

رئيس سابق دانشگاه در جمع ستاد الگوي اسالمي 
ايراني پيشرفت، خدمت مقام معظم رهبري رسيدند. 

است كه دانشگاهمان اين يكي از افتخارات  مسلما
نظر فكر و جهادي و صاحب شاهد رئيسي مدتي را 
براي رئيسي كه بيش از تمام دانشگاهيان  .بوده است
ا هم صبح هو حتي تابستان گذاشتميوقت دانشگاه 

تا شب در دانشگاه حضور داشت و در طول هشت 
سال، فقط يك ماه سفر شخصي خارج كشور، آن هم 

خداوند به ايشان سالمتي و  .رفتبراي حج تمتع، 
  طول عمر عنايت فرمايد.

  
  از قوانين خودمختاري
ها كه رياست فعلي آن با اخيرا در يكي از دانشكده

ولي تاكنون كنار اختالف راي بااليي نفر دوم شده 
. در انددهشهايي پرمسئله برگزار مراسم اند،رفتهن

 هارمنياها كه براي تقدير از يكي از اين مراسم
از افراد اخراجي اوايل انقالب دعوت ، بودبرگزار شده 

شده است و از سران فتنه تمجيد شده و سخنان 
سياسي خاصي رانده شده است. در مراسمي ديگر، 

با اوضاعي خاص برگزار شده است.  كنسرت موسيقي
گفتني است در اين دانشكده بر خالف مصوبه هيئت 

يكي از اساتيد جوان را از درس و دانشجو  ،جذب
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و بدون اند و در عوض بطور غيرقانوني محروم نموده
 ...چند نفر را از دانشگاه آهيئت جذب،  تاييديهكسب 

رفتار اند كه وضع پوشش و آوردهبعنوان استاد مدعو 
بعنوان مثال،  و است دارمسئلهآنها تعدادي از 
  !زننددختر را به اسم كوچك صدا مي دانشجويان

  
  هشدار قبل از وقوع

نسبت به  تا دير نشده است، پيشاپيشبد نيست 
وقوع دو مسئله غيرقانوني به رياست محترم دانشگاه 
تذكر داده شود. اول آنكه نكند همانند سال قبل 

گر اقدام به اي فتنهغفلت گردد و اجازه داده شود عده
افرادي فرد يا انجام اعمالي غيرقانوني به بهانه يادبود 

به تشنج بكشانند. مجددا غايب نمايند و دانشگاه را 
آنكه حكم قانوني صادره توسط هيئت انتظامي دوم 

اساتيد در مورد هتاكان اول و بويژه دوم اجرا گردد و 
  نامه مربوطه تعليق گردند.آئين 7طبق تبصره ماده 

  
  واقعا او كيست؟

را در نظر بگيريد كه سعي داشته است شخصي 
(ره) باشد ولي خمينيهمواره از نزديكان حضرت امام

در مواضع ايشان ت با بسياري از حاال معلوم شده اس
مخالف بوده است. بر زمان حيات ايشان و تاكنون 

خالف نظرات صريح امام خواستار ارتباط با آمريكا 
بوده است، نظراتي متفاوت با امام در مورد جنگ 
 ،تحميلي داشته است، بر خالف نظرات صريح امام

مخالف تعطيلي موقت دانشگاهها براي ايجاد انقالب 
و بر خالف نظرات صريح امام در  فرهنگي بوده است

او . گري را دنبال كرده استزيستي اشرافيمورد ساده
پس از جنگ تحميلي تقريبا هيچگاه همراه مردم به 

اكنون نيز مناطق جنگي و يادآور شهداء نرفته است. 
كند كه براي نظام مي هر از مدتي مواضعي اتخاذ

كند. مواضعش در مورد تراشي مياسالمي هزينه
اي و شوراي نگهبان از اين سوريه، عراق، بمب هسته

قبيل هستند. فرزندانش هم كه يا در مسائل 
ضدامنيتي يا در مسائل مالي يا در مسائل عقيدتي از 
قبيل بهائيت مشكل جدي دارند. اما با تمام اين 

گويد كه گويا تنها انقالبي مي مسائل، طوري سخن
  واقعي اوست. واقعا شخصيت واقعي او كيست؟

  
  بر دوش دولت برجامباري سنگين  ،برجام

ديگر كسي جز آقاي روحاني و هاشمي كسي از نتايج 
و نااميد كننده  كند. سخنان پر معنيرجام دفاع نميب

نيا، صالحي، عراقچي، آقايان سيف، طيب
ن و حتي ظريف در روزهاي روانچي، نهاوندياتخت
همگي حكايت از آن دارند كه اميدي به برجام  ،اخير

و بعبارت بهتر اميدي به تغيير ماهيت آمريكا وجود 
ندارد. اكنون برجام تنها باري شده است به دوش 
دولت برجام. آن همه خسارات به صنايع مهمي 

نيز توليدكنندگان و از اي و هوافضا و هستههمچون 
مهمتر به حيثيت و اعتبار كشور وارد شد و همه 

در آخرين تحقير حاصل از  تقريبا چيزي عايد نشد.
برجام، جناب كري در جمع كاركنان سفارت آمريكا 

هايتان تعريف كنيد كه براي نوه" استدر وين گفته 
چگونه در يك اتاق نشستيد و ظريف را مجبور 

سليم تكرديد كه در برابر قدرت متقاعدكننده شما، 
  ".شود

  

  
  

  
  

  !گلي به جمال قذافيباز 
هاي آمريكا، براي رفع تحريمحاكم سابق ليبي قذافي 

به آمريكا اعتماد كرد و برجام ليبي را رقم زد. در 
اي ليبي نابود شد. در برجام ليبي نيز صنعت هسته

برجام ليبي نيز پس از مدتي همه ديدند كه آمريكا 
هايش براي مطابق ماهيت درونيش نه تنها به وعده

بي، ها عمل نكرد بلكه عالوه بر تحقير ليرفع تحريم
فشارهاي بيشتري نيز بر اين كشور وارد كرد. اما 

رسما از شايد تنها نكته مثبت قذافي اين بود كه 
ابراز پشيماني كرد و سرنوشت  مريكااعتماد به آ

كشورش را عبرت و الگوي مناسبي براي ساير 
نمود و كشورها در مسير ارتباط با آمريكا معرفي 

آنها فقط  هاست.اين عادت آمريكايي" چنين گفت:
كنند. آمريكا بايد به به منافع خودشان فكر مي

تعهداتش عمل كند تا كشورهايي مثل ايران و كره 
شمالي با مشاهده رفتار آمريكا با ليبي تصميمات 

	ديگري نگيرند. الاقل قذافي به توجيه اشتباهاتش "
آفتاب  :نپرداخت و هر روز به توليد عباراتي همچون

گشايش دا برجام را آورد، خالفتوح، فتحبرجام، 
 و 2برجام اقتصادي فراواني ايجاد شده است، 

 نپرداخت. نزد خانواده خودبرجام شرمندگي منتقدان 
  وااسفا! كو درس عبرت!

  
  ؟ چهارساله جمهوررئيساولين 

به احتمال دهد كه همه شواهد و قرائن نشان مي
جناب روحاني چهار ساله  جمهوريرياستزيادي 

خواهد بود. ايشان تمام دولت را در وزارت خارجه و 
تمام وزارت خارجه را به گفتگو با كري منحصر نمود 

كشور تا شايد با عنايت ايشان گشايشي در اقتصاد 
رود ايشان همه چيز كشور حتي آب زايندهروي دهد. 
اما اكنون كه خاك را به برجام گره زد. و گرد و 

گوش ندادن به نصايح بزرگان و تلخ جه نتي
اعتنايي به دلواپسي دلسوزان مشخص شده است، بي

جناب روحاني در د. نديگر چيزي در چنته ندار
بهمن سال قبل وعده دادند كه امسال  22راهپيمايي 

شاهد رونق زياد اقتصادي خواهيم بود ولي اكنون در 
ركود بيكاري و ماه سوم سال همه شاهد افزايش 

كار به جايي رسيده در هر صورت، اقتصادي هستيم. 
است كه برخي افراد مطرح كه طرفدار پر و پا قرص 

در دور بعدي وي كنند تا اند، سفارش ميايشان بوده
نشود. ناگفته نماند كه بيشتر اين افراد از  اكانديد

جناب روحاني را فقط بعنوان  رياستهمان ابتدا نيز 
  دانستند و نه بيشتر.ود ميمهيا كننده دولت خ

  
  نشپيرواسي و بيجالب توجه بي

  ا... جنتي رئيس مجلس خبرگان شدند. همين!آيت
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