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شــاید خیلــی از مــا در آن دوران کودکانــی بودیــم کــه مشــغول تحصیــل در مدرســه 
بودیــم. همــان دورانــی کــه دانشــجویان پیــاده نظــام سیاســتمداران قــدرت طلــب در 
ــده  ــگار خودشــان خــواب مان ــان جامعــه ای کــه ان ــد. همــان موذن دانشــگاه هــا بودن
ــود.  ــگاه احــزاب سیاســی شــده ب ــود و دانشــگاه جوالن ــاد ب ــد. اواخــر دهــه هفت بودن
انجمــن اســامی تحکیــم وحــدت دیگــر شــباهتی بــه انجمــن اســامی اوایــل انقــاب 
ــر دانشــجویان مســلمان و  ــن اســامی ب ــا در انجم ــرال ه ــل از آن نداشــت. لیب و قب
ــد.  ــد و از اهــداف و مرامنامــه تحکیــم فاصلــه گرفتــه بودن انقابــی غالــب شــده بودن
ــا جمعــی از  ــه ب ــن اتحادی ــر اصلــی ای ــه باعــث شــد کــه برخــی از دفات همیــن فاصل
بدنــه تحکیــم و انجمــن هــای اســامی خــارج از تحکیــم یــک تشــکل دیگــر را بنــا 

نهادنــد.
۱۳ آبــان ۷۸ ســالروز تاســیس »اتحادیــه انجمــن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل 
دانشــگاه هــای سراســر کشــور« اســت.اتحادیه ای کــه بــا پســوند »مســتقل« حســاب 
ــه  ــامی ک ــای اس ــن ه ــان انجم ــی و جری ــای سیاس ــروه ه ــزاب و گ ــود را از اح خ
ســاختار شــکنی میکننــد جــدا کــرده اســت و بــا اعتقــاد بــه شــعار »نقــد حکومــت 

آری،نفــی حاکمیــت هرگــز« نســبت خــود را بــا جمهــوری اســامی تعریــف کــرده 
اســت.

اتحادیــه انجمــن هــای اســامی دانشــجویان مســتقل هیــچ گاه خــود را وابســته 
بــه احــزاب و گــروه هــای سیاســی نکــرده و بــا شــعار » نــه اصــاح طلــب 

ــدی از  ــف جدی ــرا« تعری ــم اصولگ ــب ه ــاح طل ــم اص ــرا؛ ه ــه اصولگ ن
حرکــت سیاســی ایجــاد کــرده اســت. تــا آنجــا کــه رهبــر انقــاب 

اعضــای آن را فرزنــدان انقابــی خــود نامیدنــد و بارهــا از 
آنهــا تقدیــر و تشــکر کــرده انــد.

امــروز ۱۷ ســال از تاســیس اتحادیــه مســتقل 
میگــذرد و ایــن اتحادیــه بــه یــک جریــان 

شــناخته شــده تبدیــل شــده اســت کــه 
بــرای پاسداشــت و گســترش ارزش 
هــای انقــاب اســامی تــاش میکند.
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قهرمانان واقعی

بــه راســتی کــه قهرمانــان واقعــی چــه کســانی هســتند؟!این روز 
هــا کــه توجــه همگــی بــه خصــوص جوانــان و نوجوانــان درگیــر 
ــی و  ــران داخل ــان و بازیگ ــا و بازیکن ــدل ه ــان کاذب و م قهرمان

ــه درســتی ایــن واژه را  ــا کســی ب خارجــی اســت آی
بــرای خــود معنــا کــرده اســت ؟!

آریایــی  نــژاد  از  را  افــرادی کــه خــود 
الگویشــان  عمــل  در  امــا  میخواننــد 
و  غربــی  مختلــف  هــای  شــخصیت 
شــرقی هســتند. خــود را دارای تمــدن 
برخــی  کــه  حالــی  در  میخواننــد 
شــخصیت هــای آمریکایــی را ماننــد 

ــی  ــی کــه تمدن ــت میپرســتند. آمریکای ب
نــدارد.

ــذار  ــان گ ــه بنی ــن گفت ــه ای ــی ب ــا کس آی
انقــاب کــه: "رهبــر مــن آن طفــل ۱۳ ســاله ای 

ــه کمــر خــود  اســت کــه نارنجــک ب
ــت "  ــک رف ــر تان ــه زی ــت و ب بس

توجهــی دارد ؟!
شــهادت  ســالروز  آبــان   ۸
شــهید حســین فهمیــده شــاید 

ــا  ــرای م ــد  ب ــری باش تلنگ
کــه بــا دیــد بــاز تــری واژه قهرمــان را 

ــا  ــه نظــر شــما آی ــرای خــود معنــا کنیــم .ب ب
ایــن قهرنانــان بــه درســتی بــرای مــا تعریــف شــدا انــد 

؟!آیــا توانســته ایــم از اســام و انقــاب و دفــاع و شــهید و شــهید 
ــوان و  ــر نوج ــه قش ــی ب ــل و زیبای ــت و کام ــد درس ــروری دی پ
جــوان بدهیــم یــا باعــث شــده ایــم کــه بحــث و فیلــم و کتــاب 
ــده  ــل کنن ــذاب و کس ــر ج ــب غی ــه مطال ــه ب ــن زمین و...در ای

تبدیــل شــود !؟
البتــه  بــی انصافیســت کــه بخواهیــم منکــر آثــار  خــوب در ایــن 

ــیم... زمینه باش
شــهید فهمیــده یــا بهتــر اســت بگوییــم رهبــر ۱۳ ســاله" چطــور 
ــخیص داد و  ــالگی راه را تش ــور در ۱۳ س ــد؟ چط ــت ش تربی

راهبــر شــد ! او در چــه مکتبــی درس گرفــت؟
ــات  ــامی امکان ــوری اس ــت جمه ــروزه در حکوم ــا ام آی
و شــرایط تربیــت ایــن قهرمانــان وجــود نــدارد؟! بــه 
راســتی کــه مــا بــرای ۱۳ ســاله هــای خــود چــه 
ــان از  ــزار قهرم ــزاران ه ــه ه ــا ک ــم ؟ م کردی
نقــاط مختلــف ایــن مــرز و بــوم داریــم  
انقــدر بــا کمبــود قهرمــان مواجــه 
پتــروس  کــه  هســتیم 
هلنــدی قهرمــان کتــب 
ــا میشــود ... درســی م

ودر عیــن حــال نــام حســین فهمیــده از کتــب درســی حــذف میشــود 
و اینگونــه نفتــی بــر آتــش قهرمــان یابــی هایمــان میشــود ...

مطلب زیاد است و مجال اندک ...
ــدن  ــی خوان ــان واقع ــن قهرمان ــرای یافت ــا  ب ــه م ــزرگان ب ــه ب توصی
وصیتنامــه هــا و زندگینامــه هــای اینــان اســت تــا بــا دیــد بــزرگ  آنهــا 
ــی واال از ارزشــمند  ــه در راه هدف ــی ایشــان  ک ــو از زیبای و تفکــر ممل
ــنا  ــتند  آش ــان گذش ــن کمش ــه س ــه ب ــا توج ــود  ب ــته خ ــن داش تری

شــویم .

راه قدس از کربال میگذرد...

» راه کاروان عشــق از میــان تاریــخ میگــذرد و هــر کــس 
ــد از مالزمــان  ــه ایــن صــال لبیــک گوی در هــر زمــان ب

کاروان کربالســت «
سید شهیدان اهل قلم ؛ سید مرتضی آوینی 

ــی  ــام خمین ــرت ام ــه حض ــی ک ــش هنگام ــه پی ــه ده ــش از س بی
ــارت  ــن عب ــای ای ــذرد ... « ژرف ــا میگ ــدس از کرب ــد : » راه ق فرمودن
کنایــه آمیــز و رمــز آلــود بــرای همــگان قابــل درک نبــود و طبیعــی 
ــران و  ــن ای ــگ بی ــه جن ــارت  ب ــن عب ــده ای از ای ــر تصــور ع ــود اگ ب
ــود . ــدود ش ــان مح ــن می ــتی در ای ــم صهیونیس ــش رژی ــراق و نق ع

ــام  ــده ی ام ــه ی وع ــرد طلیع ــرش را میک ــی فک ــر کس ــاید کمت  ش
ــه  ــس از گذشــت ســه ده ــد و پ ــن بدم ــذرگاه اربعی ــد از گ ــالها بع س
ــان  ــی سیدالشــهداء و لبیــک گوی ــا میعــادگاه اصحــاب آخرالزمان کرب

ــاِم عشــق باشــد. ــدای »هــل مــن ناصــر‹‹ ام ــه ن ب
پیــاده روی نجــف تــا کربــا در روزهــای نزدیــک بــه اربعیــن حســینی 

را میتــوان سیاســی تریــن راهپیمایــی تاریــخ بــه شــمار آورد کــه عــاوه 
بــر رویکــرد سیاســی دارای مبانــی معرفتــی اســت.

ــینی‹‹  ــعور حس ــی »ش ــارز تجل ــداق ب ــه مص ــی ک ــع میلیون ــن تجم ای
اســت دارای پیــام هــای متعــدد سیاســی اجتماعــی عبــادی و... اســت و 

میتــوان آن را از ابعــاد مختلفــی مــورد بررســی قــرار داد :

» تجلی ایمان «
ــاده روی  ــوان در مســیر پی ــوص و ایمــان را مــی ت ــی عشــق ، خل تجل

اربعیــن دیــد.
اینکــه پــس از ۱۴۰۰ ســال ایــن خیــل عظیــم از جمعیــت بــا عشــقی 
ــه نوعــی  کــه ریشــه در ایمــان دارد ایــن مســیر را طــی مــی کننــد ب
یــک معجــزه اســت و روایــت ایــن معجــزه و تجلــی ایــن ایمــان خــود 
تقویــت کننــده و زنــده کننــده ی ایمــان در دل هاســت و اثــر معنــوی 

عمیقــی را بــر انســان خواهــد گذاشــت .

» بیداری ملت ها «
ــار و  ــد و آث ــینی‹‹ نامی ــج حس ــوان »ح ــی ت ــن را م ــاده روی اربعی پی
ــطح  ــیعی و در س ــه ی ش ــج را در جامع ــی ح ــی اجتماع ــد سیاس فوای
ــه نخســتین نشــانه  ــت . حــال آنک ــرای آن در نظــر گرف ــه ای ب منطق
هــای بیــداری اســامی در عــراق مشــاهده شــد و عمــده ی تجلــی آن 

ــن مشــهود اســت . ــاده روی اربعی ــن پی ــاله در همی هرس
ایــن تجمــع میلیونــی بــی شــک پیامــی را صــادر مــی کنــد و حقیقــت 
جویــان در سراســر عالــم علــت و فلســفه ی ایــن حضــور را جویــا مــی 
شــوند.این جریــان راه خــود را در دل تاریــخ بــاز خواهــد کــرد و زمینــه 

ســاز یــک بیــداری جهانــی خواهــد شــد.

» نمایش قدرت و ایجاد رعب در دل دشمنان «
ــدرت  ــور ق ــه نوعــی مان ــاده روی اربعیــن ب حضــور در پی

ــمن  ــت و در دل دش ــام اس اس

رعبــی ایجــاد میکنــد. همانطــور کــه در مســئله ی فــرج  قاعــده ی 
ــا ایجــاد رعــب در  » و نَصــره بِالرُّعــب « محقــق شــده و خداونــد ب

دل دشــمن آخریــن حجــت خــود را یــاری خواهــد کــرد.
اربعیــن مهــم تریــن تجلــی گاه قدرتــی اســت کــه ایــن رعــب را بــه 
دل دشــمن مــی انــدازد کــه شــیعیانی کــه در عصــر غیبــت امــام 
ــور  ــس از ظه ــد پ ــش میگذارن ــه نمای ــی را ب ــن قدرت ــش چنی خوی

ایشــان و در حضــور امــام چــه قدرتــی خواهنــد داشــت ؟!

ــی  ــع آن معرف ــه تب ــام حســین و ب ــی ام ــن معرف ــاده روی اربعی پی
ــن  ــرف آخری ــود مع ــه خ ــت ک ــان اس ــه جهانی ــب حســینی ب مکت

ــود. ــد ب ــور خواه ــه ســاز ظه منجــی و زمین
ایــن حضــور میلیونــی بــدون هــراس از قــدرت هایــی کــه ســعی در 
نــا امــن کــردن ایــن مســیر  دارنــد را شــاید بتــوان تجلــی »بنفســی 
انــت..‹‹ و پاســخ بــه نامــه ی »مــن الغریــب الــی الحبیــب‹‹ امــام در 

عصــر حاضــر دانســت.
ــر از مــرز هــا  ــز انقــاب اســامی کیلومتــر هــا جلوت امــروز خاکری

ــرار دارد... ق
ــدس  ــدان دور ق ــه چن ــردای ن ــت و ف ــات اس ــا میق ــروز کرب ام
شــریف میعــادگاه مســتضعفین و پابرهنــگان خواهــد بــود. کــه نــه 
تنهــا راه قــدس ، بلکــه راه فتــح اردوگاه هــای اســتکبار جهانــی از 

ــا مــی گــذرد... کرب
رحمــت و رضــوان خداونــد بــر روح پــاک بنیانگــذار انقاب اســامی 
و شــهیدان گرانقــدری کــه ایــن راه روشــن را پیــش روی جهانیــان 

گشودند.
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یکــی از کلمــات مقــدس زمــان جنــگ تحمیلــی، تخریبچــی بــود، 
ــام  ــه تم ــدند ک ــی ش ــت م ــن صف ــه ای ــوف ب ــانی موص ــرا کس زی
دارایــی هــای خــود را فــدا مــی کردنــد، هــدف اصلــی آنــان رســیدن 
بــه خــدا بــود و بــرای موفقیــت در عملیــات هــا جــان خــود را فــدا 

می کردند، اما باعث
ــی  ــق م ــه ی ح ــاک جبه ــداف پ ــبرد اه پیش

ــدند. ش
ــری  ــاع درگی ــرم و اوض ــگ ن ــال در جن ح
ــم  ــروز ه ــک ام ــی و ایدئولوژی ــای فرهنگ ه
ردپــای ایــن چنیــن افــراد پیــدا مــی شــود 

کــه بــا قــرار دادن خــود در برابــر انــواع 
امــواج اتهامــات و تهاجمــات فرهنگــی، 

ــاع کــردن از جبهــه ی حــق  ــه دف ب
در زمینــه هــای فرهنگــی، سیاســی 

و... مــی
پردازند.

ــم الهــدی، نماینــده  ــت اهلل عل آی
ی مــردم مشــهد در مجلــس 
دوره  در  رهبــری  خبــرگان 
هــای چهــارم و پنجــم، یکــی از 

مصادیــق حقیقــی ایــن اصطــاح مذکــر مــی باشــد، زیــرا ایشــان بــا 
روشــنگری هایــی ارزشــمند جلــوی خیلــی از تحــرکات دشــمن را 

ــد، ــه ان ــهد گرفت در مش
ایشــان بــا خطبــه هــای به جــای خــود در مراســم سیاســی عبادی 
نمــاز جمعــه، در افزایــش بصیــرت مــردم مشــهد نقــش بــه ســزایی 
داشــتند، از نتایــج فعالیــت هــای ایشــان مــی تــوان بــه انتخابــات 
ــت آرای  ــا اکثری ــردم ب ــرد م ــاره ک ــهد اش ــس 29 در مش مجل
جنــاح انقابــی را بــرای راه یابــی بــه مجلــس برگذیدنــد و... .از 
آنجایــی کــه انتخــاب نشــدن نماینــده هــای غیــر انقابــی در 
مشــهد در انتخابــات هــای اخیــر بــه مــزاج جنــاح لیبــرال 
تلــخ آمــده اســت و همچنیــن بصیــرت مــردم مشــهد در 
امــورات خــود چنــان ضــرری بــرای اقتصــاد غــرب و 
منافــع جنــاح لیبــرال داخلــی داشــت کــه جرقــه 
ی شــروع پروپاگانداهــای ســیاه و خاکســتری 
علیــه ایشــان توســط رســانه هــای لیبــرال 

داخلــی را زد. امــروزه در

هــای  پدیــا، صفحــه  ویکــی  یوتیــوب،  هایــی همچــون  رســانه 
ــر  ــی ب ــب های ــاهد تخری ــدال و... ش ــد اعت ــی مانن ــتاگرامی لیبرال اینس
ــوان  ــا مــی ت ــن رســانه ه ــی هســتیم کــه در ای ــم ربان ــن عال ــه ای علی
ــزرگ  ــم ب ــن عال ــه ای ــع ســخنرانی هــای ایشــان، دروغ بســتن ب تقطی

ــرد. ــاهده ک ــلمان و... را مش مس
امــا اخیــرا موضوعــی کــه باعــث جنجــال آفرینــی در رســانه هــا شــد، 
مخالفــت ایــن عالــم بزرگــوار بــا اجــرای کنســرت در جــوار حــرم امــام 
رضــا )ع( بــود، حــال مــا اگــر بــه خــود مقولــه ی کنســرت بپردازیــم، 
ــرای اســام و بشــریت نــدارد و  انصافــا ایــن مســئله هیــچ فائــده ای ب
شــاید بگوییــد فائــده اش ایــن اســت کــه جوانــان از مشــکات زندگــی 
غافــل شــوند و لحظــه ای بــا از بیــن بــردن احســاس فشــار مشــکات 
ــاری  ــوع بیم ــه موض ــوع ب ــن موض ــا ای ــد، ام ــردن بپردازن ــذت ب ــه ل ب
ــع  ــه قط ــود ب ــه ی دســت خ ــع درد عضل ــرای رف ــه ب ــد اســت ک مانن

کــردن اعصــاب حســی
دســت مــی پــردازد شــبیه اســت، در حالــی کــه راه حــل عاقانــه ی آن 
درمــان درد عضلــه اســت و وای بــر مســئوالن بــی فکــری کــه از بیــت 
المــال مســلمین و از دهــان مردمــان فقیــر پاییــن شــهر مــی برنــد و 
پــول را خــرج کنســرت و جشــنواره هــای مخــرب فیلــم و... مــی کننــد، 
جناحــی کــه یارانــه را مصیبــت عظمــا مــی خواننــد و حقــوق نجومــی 
ــردم  ــر م ــری خــود اوضــاع اقتصــادی را ب ــی تدبی ــا ب ــد و ب ــی گیرن م
تنــگ کــرده انــد، امــروزه در کمــال وقاحــت عنــوان مــی دارنــد کــه 
ائمــه ی جمعــه مشــکل روانپزشــکان را زیــاد نکننــد. اما کســی 
ــردم  ــی م ــکات روان ــه مش ــد ک ــان بگوی ــه این ــت ب نیس
ــگ دارد، منشــائش  ــه ریشــه در اقتصــاد و فرهن ک
خودتــان هســتید و تقصیــر را گــردن دیگــران 

نیاندازیــد.
لبتــه  ــور ا ــط عب ــی رب ــی ب ــمت کم ــن قس ــر از ای اگ

و  بــه قضیــه ی لغــو کنســرت هــا از نظــر دموکراســی نگاه کنیــم 
کنیــم، مــی بینیــم کــه ایــن امــر در جایــی مثــل مشــهد 

ســط  ــت تو ــا اکثری ــردم ب ــط م ــه توس ــده ک ــرح ش ــانی مط کس
قاطــع آراء بــه مجلــس راه یافتــه انــد و بــه نوعــی نظــر ایشــان، نظــر 
ــوان ادعــا کــرد کــه  ــد، یعنــی مــی ت ــه حســاب مــی آی مــردم هــم ب
غالــب جمعیــت مــردم مشــهد بــا برگــزاری کنســرت مخالــف انــد، امــا 
متاســفانه از آنجایــی جنــاح لیبــرال کشــور تنهــا منافــع و جیــب خــود 
را بــه رســمیت مــی شناســد، بــرای دموکراســی تــا جایــی ارزش قائــل 
اســت کــه تامیــن کننــده ی منافعــش باشــد و از آن جایــی کــه اثــرات 
فرهنگــی و اقتصــادی برگــزار نشــدن کنســرت هــا بــه ضــرر ایــن جنــاح 
مــی باشــد، مــوج جدیــدی از نشــر اکاذیــب و اتهامــات در مــورد ایــن 
عالــم ربانــی را آغــاز کــرده انــد. حــال هشــدار مــی دهــم کــه دوســتان 
عزیــز و بزرگــوار، آگاه باشــید و تحــت تاثیــر ایــن تبلیغــات قــرار نگیرید 
و اگــر خبــری پخــش مــی شــود در مــوردش تحقیــق کنیــد، اگــر آن 
ــد آن وقــت قبــول کنیــد. ــم الهــدی هــم دی را از ســایت آیــت اهلل عل

ان شاء اهلل که مفید باشد.

تقابل اشتباه

متاســفانه اســکتبار بــه تاریــخ مــا نیــز رحــم نکــرده و بــه بزرگنمایــی 
در بعضــی از دوره هــای تاریخــی وبرخــی از اشــخاص پرداختــه اســت.

در زمــان محمدرضــا پهلــوی یکــی از روش هــای تبلیغــات جوســازی 
ــرده ای  ــت پ ــای پش ــت ه ــال سیاس ــه دنب ــود وب ــترده ب ــدید وگس ش
ــا در  کــه برخــی از آنهــا شــناخته شــده هســتند، دســتور داده شــد ت
یــک هجمــه گســترده و شــدید ضــد تبلیغــی علیــه اســام و بــه ویــژه 
ــه در  ــان (ک ــدید ایرانی ــتفاده از "حــب وطــن" ش ــوء اس ــا س تشــیع، ب
همــه ی جنــگ هــا مشــهود بــوده و هســت)، اســام بــه عنــوان یــک 
دیــن عربــی کــه بــه ایــران حملــه کــرده معرفــی شــود و "کــوروش" بــه 
عنــوان آلترناتیــو و مــورد تبلیغــات گســترده قــرار گیــرد لــذا ناگهــان 
در تمامــی ســایت هــا نــام "کــوروش" بــه نوعــی فــرا فکنــی شــد کــه 

گویــا تاریــخ ایــران همیــن یــک پادشــاه را داشــته اســت.
ــردن  ــی ک ــی معرف ــدا و عرب ــن خ ــان دادن دی ــی نش ــا مل ــان ب همزم
ــرر  ــرا نیســت]، مق ــی گ ــن خــدا مل ــن خداســت و دی اســام [کــه دی
شــد تــا زرتشــتی گــری بــه عنــوان یــک دیــن و آییــن ایرانــی مطــرح 
ــم ضمــن  ــاگاه مشــاهده کردی ــه ن و تبلیــغ گــردد. در همیــن راســتا ب
ــای  ــب ه ــری، برچس ــتی گ ــغ زرتش ــام و تبلی ــه اس ــغ علی ــد تبلی ض
ــی از  ــای متفاوت ــب ه ــترده ای و غال ــطح گس ــتی در س ــوی زرتش لگ
بوگیــر خــودرو گرفتــه تــا شــبرنگ یــا مدالیــوم و پوســتر بــرای مغــازه 
هــا تولیــد و توزیــع شــد و جالــب اینکــه در اماکــن مذهبــی بیــش از 
نقاطــی چــون تخــت جمشــید یــا ســواحل مازنــدران در منظــر عمــوم 

قــرار گرفــت.
دشــمنان بــا مســائلی همچــون غیــرت ملــی و اصــل و نصــب و غیــره 
ــی  ــد جدای ــر" قص ــوروش کبی ــم "ک ــه اس ــران ب ــاه ای ــاره ی پادش درب
ــه اهــداف  ــد و در ایــن زمینــه ب ــان از دیــن مبیــن اســام را دارن جوان
ــی  ــوروش م ــخصیت ک ــان ش ــه بی ــه ب ــی ک ــند. آنان ــی رس ــی م مهم

ــن ــه ای ــن جهــت ب ــه ای ــد: برخــی ب ــد دو دســته ان پردازن
امــر مــی پردازنــد کــه یکــی ازشــخصیت هــای ملــی خــود را معرفــی 
ــی  ــود نوع ــاله خ ــن مس ــرا ای ــت زی ــندیده اس ــر پس ــن ام ــد ای نماین

ــت. ــی اس ــی و فرهنگ ــت مل ــی هوی ــی و بازشناس بازخوان
ــه  ــران ب ــام و ای ــل اس ــت تقاب ــه جه ــتند ک ــانی هس ــته دوم کس دس
ــد  ــی کنن ــان ســعی م ــد. این ــی پردازن ــوروش م ــی شــخصیت ک معرف
ــرق  ــت و ع ــه ملی ــه اهمیــت دادن ب ــد: اســام ب ــن وانمــود نماین چنی
ــام و  ــای اس ــوزه ه ــن آم ــه بی ــن ک ــت،غافل از ای ــف اس ــی مخال مل

ــت. ــی نیس ــی تناف ــرق مل ــام ع اهتم
آنچــه کــه اســام بــا آن مخالــف اســت،تبعیض نــژادی وقومــی اســت. 
ــات  ــدد اثب ــوروش درص ــخصیت ک ــرح ش ــا ط ــان ب ــوی دیگراین ازس
برخــورد تمــدن اســام و ایــران هســتند. تصــور مــی کننــد کــه اســام 
تمــدن هایــی را کــه کــوروش در ایــران ایجــاد کرد،بــا آن مقابلــه نمــود، 
ــران برخــورد نکرد،بلکــه  ــا تمــدن ای ــا ب ــه تنه وحــال اینکــه اســام ن
موجــب شــکوفایی تمــدن ایــن کشــور شــد. بــه تمــدن ایــران ســمت 
وســو داد. امــروزه در جهــان تمــدن ایــران را بــه عنــوان تمــدن اســامی 

مــی شناســند
کــه نشــان از میــزان تاثیرگــذاری تمــدن اســامی بر تمــدن ایــران دارد. 
البتــه تمــدن ایــران نیــز بــه تمــدن اســام خدمــت کــرد. در حقیقــت 

ــان  ــام درجه ــدن اس ــترش تم ــاط گس ــل ارتب ــران پ ــدن ای تم
ــران خدمــت کــرد وهــم  ــه ای ــن اســاس هــم اســام ب گردید.برای
ایــران بــه اســام. بســیار باعــث تاســف اســت در دورانــی زندگــی 

میکنیــم کــه گاهــی شــاهد ظهــور جریاناتــی هســتیم
کــه ســواربر مــوج تعصبــات و احساســات ملی_ایرانــی مــی 
ــا و  ــه ه ــواع مغالط ــا ان ــد ب ــی خواهن ــد م ــی توانن ــا م ــوند و ت ش
متــورم کــردن رگ ملیــت گرایــی در بیــن مــردم خصوصــا نســل 
جــوان وتحصیــل کــرده، دیــن و هویــت دینــی را در وجــود آنهــا 
ــی  ــی م ــان را در حرکت ــن جری ــه ای از ای ــازند. نمون ــزل س متزل
ــر  ــا پیامب ــی را ب ــدر هخامنش ــاه مقت ــوروش پادش ــه ک ــم ک بینی
ــد.  ــی کن ــه م ــداهلل (ص) مقایس ــن عب ــد ب ــرت محم ــام حض اس
وبــا دســتاویز قــرار دادن نمونــه ای از شــواهد خــام تاریخــی ســعی 
ــه ی چهــره ای خشــن از پیامبــر رحمــت ودیــن آســمانی  در ارائ
وی ، درمقابــل چهــره ای بشردوســتانه وصلــح طلبانــه از کــوروش 
ــه تفاوتهــای  ــد ب ــه ی مهــم اینکــه همــواره بای ــد. نکت ــر دارن کبی
شــخصیتی ایــن دو بــزرگ تاریــخ توجــه داشــته باشــیم. کــوروش 
ــا کــرده و مــا  ــه پ یــک پادشــاه اســت کــه تمــدن بزرگــی هــم ب
نیــز بــه عنــوان یــک ایرانــی بــه وجــود او مفتخریــم در حالــی کــه 
ــه  ــر اســت و ن ــم کــه پیامب ــا شــخصی داری ــه م ــن ســوی قضی ای
پادشــاه و طبعــا اهــداف و انگیــزه هــای او کامــا بــا یــک پادشــاه 
ــود. فلســفه ی وجــودی او ایــن اســت کــه در  متفــاوت خواهــد ب
ــام هــای ســعادت و  ــد پی ــرار مــی کن ــا خــدا برق ارتباطــی کــه ب
ــای او از  ــرف ه ــه ی ح ــاند هم ــا برس ــه انســان ه ــی را ب نیکبخت
خداســت وانســان هــا را نیزبــه ســوی او فرامیخوانــد. ماهیــت کار 
او اعتقادی،اخاقی،سیاســی،نجات بخشــی ودر یــک کلمــه دینــی 
اســت. وایــن چیــزی اســت کــه یــک پادشــاه اساســا بــا آن کاری 
ــور  ــم ام ــرای اداره و تنظی ــه ب ــن ک ــرای دی ــه ب ــرا او ن ــدارد زی ن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــی یاب ــردم فلســفه ی وجــودی م ــوی م دنی
کاراو از ســنخ اعتقــاد و نجــات بخشــی نیســت. نتیجــه اینکــه ایــن 
ــرا هیــچ وجــه مشــترکی کــه  قیــاس از اســاس اشــتباه اســت زی

ــدارد. ــر آن اســتوار باشــد وجــود ن قیــاس ب
نکتــه ی دیگراینکــه هیــچ انســانی نمــی توانــد بــا پیامبــر مقایســه 
و هــم وزن شــود زیــرا پیامبــر انســان خاصــی اســت کــه توســط 

خــدا بــرای ماموریتــی ویــژه برگزیــده مــی شــود.
نکتــه ی آخــر اینکــه اصــا چــرا مــا بایــد بــرای مباهــات بــه یــک 
شــخصیت بزرگ،بــه هــر وســیله ای شــان شــخصیت مهمــی اســت 
بطوریکــه حتــی از وی بــه عنــوان یکــی از گزینــه هــای احتمالــی 
ــی  ــت ب ــال نهای ــن ح ــا ای ــده اســت. ب ــاد ش ــی ی ــن قران ذوالقرنی
منطقــی اســت اگــر بخواهیــم بــرای تکریــم و تمجیــد از او، 
جایــگاه پیامبــر رحمــت را تنــزل ببخشــیم. خصوصــا کــه مــا بــه 
همــه ی بــزرگان خــود جهــت حفــظ هویــت ملــی و دینــی شــدیدا 
وابســته و نیازمندیــم. و در آخراینکــه مــا نبایــد باعــث دامــن زدن 
ــل  ــان )تقاب ــه هم ــه ک ــن زمین ــکتبار در ای ــوم اس ــداف ش ــه اه ب

ملــی گرایــی و دیــن گرایــی( باشــیم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
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روحانی۱۴ آبان: از ۱۰۰ تحریم ۳ تا باقی مانده.

قشقاوی، معاون وزیرخارجه ۱۹ آبان: تحریم سگ موادیاب لغو شد.

خب اسم اون دوتا تحریم دیگه رو هم به مردم بگید و خالص دیگه!!!

روحانی: ما تحریم ها را برداشتیم ولی بعضی ناراحتند. ۱۰۰ تحریم 
برداشته شده و ۳ تحریم مانده، آن ۱۰۰ را نمیبینند، این ۳ را 

میبینند

مثا تحریم شیر موز و ماتیک جیگری و روکش صندلی و پاک کن 
عطری و ادویه خورشتی لغو شده

اما تحریم های بانکی و ارزی و علمی-فناوری مون باقی مونده!!!!
چرا شکر نمیکنید؟؟؟

الهی العفو...الهی العفو....الهی العفو

هشمی رفسنجانی ۱۴ آبان 9۵: چرا حوزه دست از سر ماهواره و کنسرت و اینترنت 
برنمیدارد؟

ویدئو چک: هاشمی در سال ۷۶ در مصاحبه با bbc در پاسخ به اینکه چرا استفاده از ماهواره 
در قانون منع شده است میگوید: به هر حال آنهایی که به این قانون رای داده اند فکر 

میکنند که محدود کنند زیرا میدانند که از طریق آن سیستم های ارتباطی افکاری در ذهن 
جوانان وارد میشود که ما نمیپسندیم.

)حوزه جان دست از سر ماهواره و اینترنت و کنسرت بردار گل من گویا نظر جناب 
رفسنجانی عوض شده .....دیگه نبینم سر به سر ماهواره بذاریاااااا(

روحانی۱۴ آبان: از ۱۰۰ تحریم ۳ تا باقی مانده.

قشقاوی، معاون وزیرخارجه ۱۹ آبان: تحریم سگ موادیاب لغو شد.

خب اسم اون دوتا تحریم دیگه رو هم به مردم بگید و خالص دیگه.

ترامپ هنگام ورود به کاخ سفید:
از االن گفته باشم همه مشکات تقصیر دولت قبله!!!

یشون میاد  از نبود ازادی در ایران تو دانشگاهاصحبت میکنه 
اخه یکی نیس بهش بگه تو با این اهانتها وانحراف هات چطور 

جزو هییت علمی دانشگاه تهرانی!!!؟؟
واینکه دیگه اسراییلو هر ادم عادی هم میدونه که نامشروعه 

این چرا باید اونو به رسمیت بشناسه؟؟؟

ميگن عراقچى گفته اگر ترامپ برجام رو پاره كنه ما امكانش رو داريم 

كه با چسِب نوارى اونو بچسبونيم و مثل روِز اول بازسازيش كنيم ، 

پس نگراىن وجود نداره.

قشقاوی معاون وزیر خارجه:

" تحریم سگ موادیاب لغو شده، از فرانسه و اسرتالیا سگ وارد کردیم "!

توافق برد-برد چیست؟

مبادله اورانیوم در برابر واردات سگ را در ادبیات اعتدال، توافق برد برد می گویند

توفیقات برجامی روز افزون باد!!!
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تاملی بر پرونده قضایی پر سر و صدای اخیر

ماجرا از جمعه ۲۳ مهرماه آغاز شد. وقتی مهدی فالحتی مجری برنامه صفحه 

آخر صدای آمریکا سعید طوسی را متهم به اعامل شنیع و منافی عفت کرد 

و برای اثبات ادعای خود صحبت های افرادی را که میگفتند از قربانیان این 

تجاوزند منترش کرد. هم چنین مهدی 

فالحتی مرقوماتی را که مدعی بود 

اسناد مکتوب برای اثبات فساد 

اخالقی و تجاوزهای سعید طوسی است 

را منترش کرد. )الزم به ذکر است در این نوشته 

اتهامات آقای سعید طوسی نه رد میشوند نه 

تایید بلکه زوایای دیگر این ادعا محل بحث 

است.( مجری برنامه متام تالش خود را به 

کار گرفت      

       تا به بینندگان برنامه اثبات 

کند ارتباط و بده بستان های 

کثیف عامل قدرت و سیاست 

میان سعید طوسی و رهرب معظم 

انقالب برقرار است. مهدی فالحتی 

هم چنین مدعی شد که رهربی 

دستور مستقیم برای مختومه 

کردن پرونده داده اند. مدرک 

این ادعای گزاف مکامله ای است 

که طبق گفته صدای آمریکا 

میان سعید طوسی و شاگردش 

رد و بدل شده است. اگر هم این 

مکامله حقیقتا برای سعید طوسی باشد این ادعا که مبنی بر دستور مستقیم 

و دخالت رهرب است چیزی جز الف در غریبی منی باشد و چه بسیارند 

افرادیکه چنین ادعاهایی را مبنی بر ارتباطات ویژه با سازمان اطالعات 

و رهربی را مطرح کرده اند. اما متامی این ادعاها رصف الف زدن و 

بچه ترساندن بوده است. به قول فالحتی طرح این ماجرا تنها 

برای سعید طوسی نبوده است بلکه کل نظام، حکومت و 

رهربی مخاطب هستند. البته ناگفته عیان بود جناب 

فالحتی! ررق و روزی جنابتان از راه تخریب 

انقالب و رهربی و دم تکانی برای کشوری 

تامین میشود که بی محابا از 

صدام حامیت کرد که 

هواپیامی مسافربری 

را هدف قرار داد که زنان و فرزندان مظلوم ایران به امید فرود بر آن سوار شده 

بودند. چه وقاحتی دارید که مزدوری قاتالن این ملت را میکنید و جلوی دوربین 

ادعای دلسوختگی برای این مردمان را مطرح میکنید. مهارت شام در اشک متساح 

ریخنت مثال زدنی است. عادت شام متسخر اعتقادات مسلامنان و شیعیان است. 

کلیپ های متسخر آمیز شام در پرده آخر و کامنت های کاربران در زیر این ویدئو 

ها کامال گویای ضدیت جنابتان با اسالم و شیعه است.حال برای "طفلکی های بچه 

مذهبی که از کودکی مناز غفیله و مناز شب یاد میگیرند" دلسوزی میکنید.حتام هم 

انتظار دارید باور کنیم که این رگ گردن کلفت کردن هایتان نه برای رسیدن به 

قدرت و ثروت بلکه رصفا جهت دلسوزی و احقاق حق قرش مذهبی است؟

در مورد ادعای گزاف این مجری درباره دخالت مستقیم رهربی الزم است یک 

نکته دیگر یاد آوری شود. این برنامه عادت دارد طوری وامنود کند که گویی متام 

اسناد و مدارکشان واقعی است و هم چنین متام ادعاهایشان سند و مدرک دارد. 

اما حقیقت این است که این مجری عادت به دروغ گویی دارد. منونه خزعیالت این 

برنامه ادعای راه اندازی هیات مذهبی مختلط!!! توط رائفی پور بوده است؛ البته 

چندین سال پیش.

یا اینکه یکی از تریبون های همیشگی علی اکرب رائفی پور صدا و سیامست. 

کسانی که سیامی جمهوری اسالمی را دنبال میکنند تصدیق میکنند 

که رائفی پور به ندرت در صدا و سیام حارض میشود. حتی میتوان 

ادعا کرد متام برنامه های وی از ده برنامه تجاوز منیکند. این ها دو 

منونه از دروغ گویی های این مجری دلسوز بودند. حال میتوان به 

راحتی ادعای سخیف مطرح شده توسط فالحتی را باور کرد؟ اصال 

بیایید فرض محال بگیریم که مهدی فالحتی فردی راستگو است. 

کدام عقل سلیمی قبول میکند که رهربی با فردی 

البی کند که در آینده توان جربان 

این پشتیبانی را ندارد؟ چه 

کسی میپذیرد که رهربی 

معامله ای کند که 

رسارس رضر 

دنبال و بدنامی را به 

دارد؟ اساسا سعید طوسی در 

حدی نیست که بتواند با شخص 

اول نظام چنین زد و بندی داشته 

باشد. سطح هجوم ها به نظام و رهربی ختم 

منیشود. اسالم و قرآن نیز مورد لطف تخریب گران 

قرار گرفتند. برای رفع این شبهه باید اساسی تر به این نحوه 

مواجهه پرداخت. آیا با فساد اخالقی چندین کشیش که ثابت 

هم شد میتوان نتیجه گرفت مسیحیت مردود است؟ مسلام خیر. برای اثبات 

و یا انکار یک دین بایستی بنیان های نظری و عقیدتی آن را بررسی کرد و به چالش 

کشید. شاید دین مسیحیت دین کاملی است و این تعداد از کشیشان مفسد، عامل 

واقعی به آموزه های مسیحیت نبوده اند. یقینا همین نحوه برخورد با این دسته 

از اخبار باید برای متامی ادیان اتخاذ شود. فرقی منیکند که اسالم مطرح باشد یا 

مسیحیت یا هر دین دیگری. هنگامی که بعضی از دوستان حزب اللهی با شنیدن 

اخبار فساد کشیشان آن را دست مایه متسخر مسیحیت قرار دادند و حتی به غلط 

آن را برای نفی مسیحیت کنونی کافی دانستند باید منتظر عکس العمل مشابه 

طرف مقابل می بودند. مسیحیت و اسالم را باید از منابع آن شناخت. مسیحیت 

را از انجیل و حرضت عیسی)ع( و اسالم را از قرآن و پیامرب )ص( و اهل بیت)ع(. 

هیچ گاه متام اعامل و رفتار یک مسیحی هامن مسیحیت نیست؛ هامن گونه که 

متام اعامل و رفتار یک مسلامن هامن اسالم نیست. ان شاء ا... همه ما از رهروان 

حقیقی اسالم ناب محمدی)ص( باشی

میخواستیم یه مقاله راجع به قیمت هر بشکه نفت اوپک در خاورمیانه 
بنویسیم اما وقتی خوب فکر کردیم دیدیم مسایل مهم دیگه ای هم 

هستن که بهتره به اونا بپردازیم.
همونطوری که نمیدونید بحث استعفای سه وزیر دولت تدبیر و امید در 

چند روز اخیر و پیدا کردن سه جایگزین برای کرسی وزارت داغترین 
خبر در تنور سیاسی ایران بوده! از اونجایی که ماهم از جیره خواران 

این تنور همیشه داغ بوده و هستیم،تصمیم گرفتیم وزرای پیشنهادی 
خودمون برای این سه کرسی رو معرفی کنیم تا شاید این سه عزیز 

مورد عنایت دولت کریمه مفتاح االمید قرار گرفته و وزیران آینده این 
وزارت خانه ها نام بگیرند.قضیه استعفا از آنجایی شروع شد که , وزیر 

محترم فرهنگ و ارشاد که در دوره وزارتشان خدمات مهم و ارزنده 
ای را به ثبت رساندند _از این بابت از ایشان ممنونیم_اما فعالیت های 

سازنده این عزیز بیشتر در راستای ارشاد مردم به سمت موسیقی و 
اجرای کنسرت بود تا مسایل دیگر)الکی مثا ما از نظر فرهنگای دیگه 

کاما غنی هستیم و تنها مشکل فرهنگی کشور در حال حاضر فقط 
بحث موسیقی هستش( و از آنجایی که این اقدامات سازنده،مهم،تأثیر 

گذار واساسی ایشان با استقبال عده ای از بی سلیقگان عزیز رو به 
رو نشد ایشان به نشانه اعتراض کرسی وزارت را وداع گفته و یک 

وزارتخانه را سیاه پوش این وداع غم انگیزناک کردند!

آقای گودرزی اعظم  در زمینه ورزش مشقت های بسیاری را تحمل 
نمودند  از جمله طراحی لباس های ورزشکاران  اعزامی به ریو)که به 
نظر میرسید خطیرترین اقدام آنجناب در طول دوره وزارتش میبود!( 

برای شنگول  نمودن روحیه ی ورزشکاران عزیز اما با تمام این سختی 
ها  و زحمت ها ورزشکاران عزیز آنطور که شایسته این لباس های فاخر 
بود خوش ندرخشیده و باعث آزرده شدن خاطر همایونی گودرزی جان 
گردیدند؛پس فوقع ما وقع دومین وزیر  نیز صندلی وزارت را وداع گفته 

وبا قلبی ماالمال حسرت وزارت خانه را به مقصد آشپزخانه ترک کرد.
۱.وزارت گل و بلبل فرهنگ و ارشاد اسامی:ضمن تقدیر و تشکر 

از جناب آقای علی جنتی به خاطر تحویل دادن پست نفس گیر و 
جانفرسای وزارت ارشاد و آرزوی ایامی به کام برای این وزیر منورالفکر 
،برای این صندلی خجسته و میمون نامزد حنجره طا و خوش صدایی 

داشتن را پیشنهاد میدهیم که عاوه بر 
شش دنگ صدا از پر 

جربزه ترین نامزد های 
این کرسی محسوب 

میشود؛چون با 
تکنیک 

یکی 
زیر 

دوتا رو 
یکی 
کور 

دهان مخالفان و لغو کنندگان کنسرت هایش را دوخته و بلواهای ایجاد 
شده را یکی پس از دیگری خاتمه میدهد و با اجرای کنسرت های 
فرامرزی اولین وزیر بین المللی وزارت فرهنگ وارشاد اسامی لقب 

خواهد گرفت و نام این وزارتخانه بی حاشیه و سربه زیر را بر سر زبانها 
خواهد انداخت …معرفی میکنیم:سطوره دنیای موسیقی ، جناب خان!

2.وزارت ورزش و جوانان
الزم میبینیم پیش از معرفی نامزد پیشنهادیمان برای این مسئولیت 

خطیر ابتدا از جناب آقای گودرزی عزیز بابت تدارک لباس های شکیل 
و مجلسی ورزشکاران بی ادعایمان در المپیک که بار دیگر شکوه و 

جبروت جوان ایرانی را به رخ جهانیان کشید نهایت تشکر را به عمل 
آوریم! هم چنین از ایشان خواهشمندیم برنامه ای را که برای خصوصی 
سازی دو تیم بزرگ پایتخت تدوین کرده اند در اختیار دو تیم محبوب 

و پرطرفدار کارتن سازی ورامین و شموشک نوشهر  قرار دهند تا با 
خصوصی شدن این دو تیم شایسته بار دیگر شاهد خلق حماسه ای در 

دنیای ورزش باشیم!
واما وزیر پیشنهادی ما برای وزارت ورزش و جوانان کسی نیست 

جز،محمد مایلی کهن! از انجایی که آقای مایلی کهن خیلی خوب راجع 
به همه چیز)حتی قیمت هر بشکه نفت اوپک در خاورمیانه!( اظهار نظر 
میکنند و میتوانند به خوبی مو را از ماست بیرون بکشند به نظر میرسد 

که بهترین شخص برای این پست حساس و حیاتی هستند.ایشان در 
مسؤلیت پذیری و پشتکار پدیده ای هستند که حدود بیست سال دیر 
کشف شدند وگرنه میتوانستند جای جانی اینفانتینو رو در فیفا بگیرند!
همین پشتکار و برنامه ریزی این بزرگوار هم شاید باعث شود که من 

بعد در المپیک خوش بدرخشیم!)خدارو چه دیدی؟!آرزو بر جوانان 
عیب نیست.(

۳.وزارت آموزش و پرورش
وزیر محترم و مستعفی آموزش و پرورش ای کاش قبل از رفتن غم 

انگیزتان تکلیف  ۸۰۰۰ میلیاردی که از صندوق فرهنگیان قرض داده 
شده بود را مشخص میکردید تا ملت عزیزتر از جان ایران از این بُهت 

عظما خاصی یافته و بدرقه باشکوهی همانطور که شایسته وجود 
مبارک شماست به عمل آورند،هرچند همه میدانیم که...بماند!

وزیر پیشنهادی اینجنابان برای وزارتخانه ظریف ،شکننده ،زیبا 
وفریبنده ی آموزش و پرورش کسی نیست جز عمو پورنگ که با اجرای 
شعر پر محتوا ،نوستالژیک و تأثیر گذار اردک تک تک ،تک تک اردک 
قطعا رنگ و بویی تازه به صنعت پرورش نوگان نخبه خواهد داد و بار 
دیگر به حول و قوه الهی سیستم آموزشی کشور را متحول خواهد کرد 

و اقدامات ارزنده ای در خصوص آموزش باز پس دادن وام  و قرض های 
گرفته شده توسط دانش آموزان امروز که همان شاخ هایفردا با وام 

های نجومی هستند خواهد داشت؛ طوری که معلمان و دانش آموزان 
عزیز را تا مدتها در خلسه فلسفی قرار خواهد داد!

وزرای فداکار
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شوالیه مشروطی

اندر حکایات ما قلی خان قاف ...معروف به دکتر باشی...

نمیدونم اولین چیزی که با شنیدن کلمه ی منحنح مشروطی به 
ذهن معصوم شما خطور میکنه چیه؟! ولی خب من به شخصه 

باشنیدن این کلمه خوف انگیزناک یاد یکی از دانشجویان عزیزدل 
بابا می افتم به نام آقای قاف.

شاید باورش براتون سخت یا حتی غیر ممکن باشه ولی باید 
خدمتتون عرض کنم که این عزیزدردونه ملت و مملکت  که 
الهی همه خافکارای جنوب غرب گینه بیسائو کفن پوشش 

بشن با وجود چهار ترم مشروطی)بگو ماشااهلل( در رشته پزشکی 
که در حالت عادی مساوی است با یه اخراج شیک و مجلسی از 

دانشگاه،همچنان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هستن و به حول 
و قوه الهی و امداد های غیبی رسیده از دفترکلیدسازان بی ادعا 
همون حافظان راستین بیت المال که هیچوقت فرزندان  خلف 

خودشون روتنها نمیذارن،،تصمیم بر طی کردن پله های »ترقی«  
دارن!

اگه شما هم از اون دست دانشجوهایی هستید که بعد فهمیدن 
این موضوع یه آه سوزناک از اعماق سینه شرحه شرحه شدتون 
میکشید و بعد با حسرت به افق خیره میشید  و زیر لب زمزمه 

میکنید اوف.... خدا شانس بده،از کـــــــرخ ــــــه تـــــا کره 
مریــــــخ!باید بهتون بگم که...

خب مشروطی رو برا دانشجوها گذاشتن دیگه نه رئیس دانشگاه و 
اساتید که!!!

همه ی دانشجوهام هنر مشروط شدن رو به طور بالقوه در 
وجودشون دارن؛اما اینکه بتونی بعد از چهار بار مشروط شدن هم 

چنان دانشجو باقی بمونی هنریه که نزد قاف است و بس!
بر طبق اخبار واصله از بچه های باال،آقای قاف عزیز با کمک 

گرفتن از یک سری اعمال ننگین ،غیراصولی و ناجوانمردانه اعم از 
استفاده از بند پ و حمایت های بی دریغ بابای کلید دارش،،که 
اتفاقا در حال حاضر تنها راه اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه 

گرفتن هستش وارد عمل شدن و تونستن افتخار حضور در 
دانشگاه بعد از چهار ترم مشروطی رو از آن خودشون کنن و از این 

نظر اولین شوالیه ی برنده تاریخ علوم پزشکی محسوب میشن!
مغز محترم بنده بعد از تجزیه تحلیل های فراوون در زمینه 

چگونگی حضور قاف عزیز در دانشگاه  بعد از خلق این حماسه 
بزرگ دچار یأس فلسفی شده و عاوه بر اینکه دیگه جواب 

نمیده سؤال هم میپرسه! مثا ا
جناب آقای دکتر قاف بزرگوار دقیقا چند واحد تا به 

اینجای کار پاس کردن؟!
حد مجاز مشروط شدن برا این 

آقازاده عزیزدل حاج بابا 
چند ترمه؟!

برنامه دکتر قاف برای حضور در دانشگاه و همچنین سقف تعهدات بابا 
کلیدو  وهمکارانش برای واحدهای پاس نشده این بزرگوار چیه؟!

در عوض این همه الطاف پدرانه دکتر قانون گریز ما دقیقا قراره تو 
دانشگاه چه کاری انجام بدن  که با صنف کلید سازهای رقیق القلب بی 

حساب بشن؟!
با توجه به اینکه حدود نیمی از واحد های درسی دکتر جان مشمول 

قانون پایستگی واحد شدن و عما ایشون فقط زحمت به دوش کشیدن 
نام پزشک و نه مرام اون رو بر عهده دارن تاکتیک ایشون در مواجه با 

یه بیمار بدحال چی میتونه باشه؟!
و اینکه واقعا بیمار بیچاره ای که در آینده به این دکتر بزرگوار مراجعه 

میکنه  چطوری میتونه با ایشون که سمبلی از یک دانشجوی مشروطی  
با کوله باری از  واحدهای افتاده و پاس نشده هستن و در زمینه 

پارتی بازی در حد اعا مهارت دارن ارتباط برقرار کنه و بتونه دو کلوم 
باهاشون حرف بزنه،،تا اگه حتی دردی هم ازش دوا نمیشه فقط یه 

خورده دلش سبک بشه؟!
 شایسته ساالری تا کجا؟!؟!

و اما مهم ترین سؤالی که ذهن اینجانب رو درگیر کرده اینه که با 
وجود همچین کارنامه درخشان و همچین سوابق سرشار از افتخار که 

نشون دهنده نبوغ پزشکی  قاف جان هستش آیا بهتر نیست که ایشون 
همه وقت و انرژی خودشون رو صرف افتخار افرینی های پی در پی در 
عرصه علم ودانش کنن و از فعالیت های حاشیه ای در دانشگاه پرهیز 

کنند و عطای کار در جبهه فرهنگی رو به لقاش ببخشن که فردا روزی 
شرمنده دوستان هنرمندشون نشن و خدایی نکرده استعداد هایی که 

در زمینه پزشکی دارن هدر نره؟!
به هر حال مسولین آموزشی دانشگاه قطعا در آینده باید پاسخگوی 

اینچنین تصمیمات ضدبشر و اینچنین دردانه پروری و استعداد یابی 
بی نظیر خودشون باشند تا جوونای فلک زده ی  این مرز و بوم اینقدر 

دچار آسیب روحی نشن!
هیییی خوش به حال روزگار.....

دوئل انتخاباتی

در پنجاه و هشتمین انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
دونالد ترامپ نماینده حزب جمهوری خواه و هیاری کلینتون به 

عنوان نماینده حزب دموکرات وارد  گود مبارزات انتخاباتی و تقابل 
برای  دست یافتن به مسند قدرت شدند. این درحالی بود که  برای 

اولین بار، فضای انتخاباتی آمریکا تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر 
رسوایی های اخاقی نامزدها قرار گرفت و طرفین بی محابا علیه هم 
دست به افشاگری زدند. اگرچه بهره برداری و برجسته  ساختن نقاط 

ضعف و جنبه های تاریک زندگی رقبا در طول روند انتخابات، همواره 
یکی از ویژگی های اصلی دموکراسی آمریکایی طی تاریخ محدود 

این کشور بوده است، اما این بار افشاگری های عریان و خارج از عرف 
طرفین درباره اتهامات مالی و رسوایی های جنسی به گونه ای متفاوت 
تر و صریح تر بیان شد. مسائلی که شاید بارها از تریبون های مختلف 

توسط افراد برجسته در مورد فسادهای دولت مردان و زنان آمریکا بیان 
می شد اما برای عده ی کثیری غیر قابل باور بود و آن را بزرگ نمایی 

و دشمن تراشی می پنداشتند ، تا اینکه باالخره روشن تر از دفعات 
گذشته خود آن ها زبان به بیان واقعیات تلخشان گشودند.این افشاگری 

ها به قدری سخیف بود که جان کری در موردش می گوید : رقابت 
های انتخاباتی آمریکا شرم آور است.

اینبار ویدیوها ،پیام ها و سوابق خانوادگی هر دو نامزد که توسط دو 
طرف عرضه شد این اتهامات و بی اخاقی آنها را اثبات می کند. این 
همان فسادهای پیش بینی شده ی ایران برای آمریکا ست که زمان 

همه را روشن کرد. انتهای کار مدعیان قدرت و ثروت و جهان خواران و 
کودک کشان ، این است تاریک و کثیف و مستهجن.

 از این ها که بگذریم نظرات متفاوت دو نامزد انتخاباتی در رابطه با 
برجام شنیدنی بود. در این باره ترامپ مدعی شد رقیب دموکراتش،  با 

آغاز گفتگوهای هسته ای با ایران، این کشور را که در آستانه سقوط 
بود از ورطه نابودی رهانیده است.او گفت: تحریم ها داشت ایران را خفه 

می کرد و این کشور در آستانه سقوط بود، اما حاال دارند به کشوری 
قدرتمند تبدیل می شوند و این اتفاق به زودی خواهد افتاد.  ابتدا 

اعام شد که  ۴۰۰میلیون دالر و بعداً مشخص شد که ۱.۷ میلیارد 
دالر باج به ایران برای آزادی گروگانها داده شد. توافق هسته ای با 

ایران موجب ناراحتی اسرائیل شده است.یکی از تجربه  های بد هیاری، 
توافق هسته ای با ایران است.اما کلینتون در تأیید توافق هسته ای ایران 

گفت: این توافق بسیار موفقیت آمیز بود و دسترسی ما به تأسیسات 
ایران را میسر کرد.وی گفت: ترجیح می دهم مشکات با ایران را از 
طریق گفتگو حل و فصل کنم. ایرانی  ها در دوره ریاست جمهوری 

بوش توانسته بودند به تولید چرخه سوخت هسته ای دست پیدا کنند. 
آنها سانتریفیوژهایی آن ها تاسیسات مخفی ایجاد کرده و در 

می کرد. ما قرار داده بودند که بی وقفه کار 
هنگامی که ایران را تحریم کردیم و من 

الیحه تحریمی در مجلس سنا بودم برای هر 
دادم؛ اما تحریم که ضد ایران مطرح شد رای 

سال و ها کافی نبود لذا یک و 
ضد نیم تاش کردم تا ائتافی 

که ایران تشکیل بدهیم 
می شد روسیه و چین را هم شامل 

ضد ایران و شدیدترین تحریم ها را 
آنان را پای وضع کردیم. بدین ترتیب 

میز گفتگو کشاندیم.
انتخابات ریاست دو کاندیدا در جریان 

مسائل داخلی  و جمهوری درباره بسیاری از 
خارجی دچار اختاف شدند اما هر دو بر سر بستر دشمنی با ایرانیان 

و تحقیر مسلمانان به توافق رسیدند و فقط بر سر شیوه بیان آن دچار 
اختاف شدند اما در اصل مساله با هم توافق داشتند.

در کشاکش دوئل انتخاباتی برخاف آمار و ارقام نظرسنجی ها ، دونالد 
ترامپ  پیروز میدان شد و نهاد حاکم آمریکا و هیاری کلینتون 

شکست خوردند و به این ترتیب دروغ بودن نظرسنجی امپراتوری 
های رسانه ای آمریکا برما شد و بی اعتبار بودن پیش بینی ده ها و 
یا صدها کارشناس و تحلیلگر در مورد شکست ترامپ رو شد و بدین 
ترتیب نتیجه ای که از آن به عنوان زلزله سیاسی یاد می شود رقم 

خورد .
 اما پرسشی مطرح می شود ترامپ چطور توانست اعتماد شهروندان 

آمریکا را به خود جلب کند و در پی این انتخاب، سیاست خارجی 
ایاالت متحده دچار چه تغییراتی خواهد شد؟

شاید یکی از دالیل این انتخاب به اوج رسیدن بدکارکردی سیستم 

سیاسی آمریکاست که نارضایتی از 
آن با رای مردم به کسی که قول داده 

این سیستم سیاسی را واژگون کند، 
هویدا شد. در واقع رأی به دونالد 

ترامپ ، رأی در مخالفت با جریان 
سیاسی مسلط در ایاالت متحده است. 

ترامپ با واقع بینی مشکات واقعی مردم 
آمریکا را مطرح کرد و امید ایجاد تغییر ، بهانه 

ای برای انتخاب وی توسط مردم شد.
آمریکا تغییر می کند و رسیدن ترامپ به کاخ سفید 
آغاز این تغییر است او مجبور است بسیاری از موضع 

گیری ها و رفتارش را تغییر دهد و گرنه کشته می شود به 
مانند روسای جمهوری که موسسه حاکم را تحریک کردند.

تهدیدش به تغییر یا لغو برخی از بندهای توافقنامه هسته ای 
با ایران چه بسا روی تاقچه قرار گیرد زیرا این توافق، توافق 

میان پنج کشور بزرگ بعاوه آلمان با ایران است و توافق ایران 
و آمریکا نیست و جایگزین لغو،بازگشت ایران به غنی سازی 

اورانیوم است  اما به نظر می رسد که دیگر موضوعی تحت عنوان 
برجام های 2، ۳ و ۴ نمی تواند معنا پیدا کند. چراکه شکل گیری این 

فرایند و تداوم این پروژه نیازمند یکسری همکاری های داخلی و 
ارتباط آن با طرف آمریکایی است. 

ترامپ با عربستان و ایران مشکل خواهد داشت و همچون کلینتون 
دشمن ایران خواهد بود.

اگر کلینتون به قدرت می رسید، پرونده ایران از همان ابتدا به 
کنگره رفته و آنجا مدیریت می شد و چون در کابینه کلینتون 

کسانی می بودند که در برجام نقش داشتند 
با کمی رودربایستی سیاست های ضد 
ایرانی پیش می رفت و گروهی نقش 

پلیس خوب و گروهی نقش پلیس بد 
را در کنگره و دولت ایفا می کردند. اما 
با فرماندهی کنگره فشار علیه ایران 

بیشتر می شد. ترامپ نیز همین کار 
را انجام خواهد داد اما مشکلش این 
است که اکثر سیاستمداران مطرح 
آمریکا به سمت کلینتون رفته اند 
و تا ترامپ بتواند سیاستمدارانی 
برای خود برگزیند زمان خواهد 

برد تنها مزیت ترامپ نسبت به کلینتون درباره ایران این است که 
وی برای اجماع سازی علیه ایران در سطح جهانی با مشکاتی روبرو 
خواهد بود و همانند کلینتون به راحتی نمی تواند این اجماع جهانی 

را فراهم کند.در این تحول جدید منطق می گوید که ما نیز باید 
تغییر کنیم و از اشتباه های فاجعه بارمان درس بگیریم و از ذهنیت 

وابستگی کفیل آمریکایی که می خواهد »جزیه« را بر ما تحمیل 
کند و باقی مانده ثروت مان را غارت کند، رها شویم.
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ســیزده آبــان یــک روز مهــم و تســخیر النــه جاسوســی  یــک واقعــه 
خطیــر و فرامــوش نشــدنی در تاریــخ انقــاب اســامی ایــران اســت 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط آن برهــه از زمــان  نتایــج بســیار مطلوبــی 
ــتکبار  ــالی اس ــه پوش ــه هیمن ــه اینک ــت از جمل ــال داش ــه دنب را ب
ــم  ــان در ه ــگاه جهانی ــش روی ن ــث را پی ــکای خبی ــی، آمری جهان

شکســت. 
رویکــرد مســتکبرانه و عملکــرد مداخلــه جویانــه ی دولــت آمریــکا 
ــی و  ــی در پ ــای پ ــی ه ــورمان، جاسوس ــی کش ــائل داخل در مس
ایجــاد اختــاف میــان قومیــت هــای ایرانــی، ســوابق منفــور آنهــا 
در ارتبــاط بــا ایــران همــه و همــه دالیلــی بودنــد تــا ســبب شــوند 
ــاه  ــرای کوت ــی ب ــر افتخــار توســط دانشــجویان انقاب ایــن اقــدام پ
کــردن دســت بیگانــگان از داشــته هایمــان و رســیدن آزادانــه بــه 
خواســته هایمــان، و مهــم تــر از همــه حفــظ شــعار اســتقال آزادی 

جمهــوری اســامی صــورت گیــرد 
علیــه  غربــی  رســانه های  تبلیغاتــی  جبهــه ی  شــکل گیری 
ــی،  ــای داخل ــی مخالفت ه ــن برخ ــی و همچنی ــدام انقاب ــن اق ای
ــترده ی  ــار گس ــه انتش ــفارت را ب ــغال کننده ی س ــجویان اش دانش
اســناد و مستندســازی اقدامــات آمریکایی هــا کــه غنیمــت تســخیر  
النــه جاسوســی بــود ترغیــب کــرد. عمــده ی  ایــن اســناد گــزارش 
 اوضــاع سیاســی، اقتصــادی و نظامــی  و مســائل داخلــی ایــران بــود. 
عــده ای بــه طــرح ایــن شــبهه پرداختــه انــد کــه ایــن اســنادی کــه 
بــا تســخیر ســفارت بــه دســت دانشــجویان افتــاد و منتشــر شــد، 

چــه چیــزی را روشــن کــرد؟ کــدام گــره کــور را بــاز کــرد؟
اگرچــه مجموعــه ایــن اســناد از ســوی  پژوهشــگران ایرانــی مــورد 
ــورها  ــایر کش ــگران س ــا پژوهش ــت ام ــرار نگرف ــته ق ــه شایس توج
و از جملــه صاحب نظــران آمریکایــی، از آغــاز بــه ایــن اســناد 
توجــه کــرده و در پژوهش هــای خویــش، بــه مفــاد آن هــا اســتناد 
ــد. تاکنــون نیــز جــز ممنوعیــت ورود مجمــوع ایــن اســناد  کرده ان
بــه آمریــکا )کــه آن هــم بــه دلیــل وجــود اســناد مربــوط بــه ســیا 

آشیانه دشمن

ــر بی ارزشــی ایــن  در میــان آن هاســت(، واکنــش دیگــری در تأکیــد ب
مجموعــه از دولتمــردان آمریــکا دیــد نشــده اســت. 

  
مــارک گازیوروســکی، تاریخ نــگار آمریکایــی ،مقالــه ای دربــاره ی »روابــط 
اطاعاتــی دولــت بــازرگان و آمریــکا در فاصلــه ی اردیبهشــت ۵۸ تــا ۱۳ 
آبــان همــان ســال« مبنــای تحقیقــات وی نســخه ی انگلیســی همــان 
اســنادی اســت کــه در ایــران تحــت عنــوان »اســناد النــه ی جاسوســی« 
ــر  ــد و زی ــت دارن ــناد اصال ــن اس ــد اســت ای ــده اند. او معتق منتشــر ش

ســؤال بــردن آن هــا توجیهــی نــدارد.
مطالعــه و تعمیــق در مجموعــه ی اســناد نشــان مــی دهــد  اگــر مبــارزه 
ــاز هــم  ــه تلقــی شــود، ب ــا ســقوط نظــام اســتبدادی پایان یافت ــا ب تنه
ــم  ــته فراه ــخ گذش ــوادث تل ــرار ح ــمنان و تک ــه ی دش ــکان توطئ ام
خواهــد بــود همچنیــن ایــن اســناد بــه وضــوح نشــان دهنده ی وجــود 
ــازمان  ــی )س ــای امنیت ــن جناح ه ــاوت بی ــدگاه متف ــر و دی اختاف نظ
ســیا(، نظامــی )پنتاگــون( و سیاســی )وزارت امــور خارجــه ( در موضــوع 
ــارت  ــورد مه ــه آنچــه در م ــد ک ــران اســت  و نشــان می ده ــاب ای انق
آمریکایی هــا دربــاره ی برنامه ریزی هــای دقیــق و بلندمــدت تبلیــغ 

ــت. ــت اس ــه دور از واقعی ــز و ب ــاً اغراق آمی ــود، عمدت می ش
تســخیر آشــیانه دشــمن پیامدهــای گوناگونــی از جملــه پایــان یافتــن 
ــن  ــت ننگی ــدن ماهی ــن ش ــکا، روش ــران و آمری ــتعماری ای ــه اس رابط
ایــاالت متحــده کــه پشــت صورتــک حقــوق بشــر و آزادی مخفــی شــده 
ــا تســخیر مرکــز بحــران  بــود، جلوگیــری از ایجــاد بحــران و آشــوب ب
ــی  ــای مارکسیســتی، گروه های ــن گروه ه ــن رفت ــکا، از بی ــی آمری آفرین
ــا امپریالیســم  ــارزه ب ــا ســردمدار مب ــش از آن خــود را تنه ــا پی ــه ت ک
ــا توطئه هــای  آمریــکا می دانســتند، بازگشــت مــردم بــه صحنــه کــه ب

ــد، داشــت. ــت خانه نشــین شــده بودن ــت موق  دول
ــفارت  ــخیر س ــدودی  از تس ــده ی مع ــا ع ــال ه ــت س ــس از گذش پ
آمریــکا ابــراز پشــیمانی مــی کننــد ایــن تغییــر مواضــع تنهــا ریشــه در 
منفعــت طلبــی افــراد داشــته و نمــادی از کبــر درونــی اســت .آنجــا کــه 
آدمــی بــر کبــر درون غالــب نگــردد مبــارزه بــا اســتکبار بیرونــی نیــز 

میســر نخواهــد شــد.
اســتکبار جهانــی مظهــر خودکامگــی اســت و هرآنچــه از علــم و ثروت و 
قــدرت وجــود دارد تنهــا بــرای خــود بــا هــدف بهــره کشــی از جهانیــان  
مــی خواهــد . آمریــکا تغییــر نکــرده و نخواهــد کــرد . ارتبــاط ایــران بــا 

آمریــکا همــواره در زیــر ســایه بــی اعتمــادی خواهــد بــود .
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