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از خـدا بترسـید ، ترسـیدن انسـان 
وارسـته اى كـه دامن به كمـر زده و خود 
را آمـاده كـرده ، و در بهره بردن از فرصت 
هـا كوشـیده ، و هراسـان در اطاعت خدا 
تـاش كـرده ، و در دنیـاى زودگـذر ، و 
پایـان زندگـى و عاقبـت كار، به درسـتى 

اندیشـیده است!
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فتنه فراموش نخواهد شد
شـاید 9 دی روز تولد شـما باشد یا 
شـاید هـم در آن روز اتفـاق مهمی برای 
شـما افتاده اسـت ولـی مِطِمنـا مهم تر 
از اتفاقـی نیسـت کـه برای کشـورمان 

افتاد.
نهمیـن روز دی مـاه 1388 صفحه ی 

... تازه ای 
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صفحه ۳

علی نوروزی
کمیته سیاسی عضو 

نظـام جمهـوری اسـامی ایـران از ابتدای 
شـکل گیـری و پیـروزی اش بـا افـکار و عقاید 
مختلفی روبـرو بود، افکاری کـه بعضا در باهم 
در تضـاد و گاها غیـر قابل جمع بودنـد. در آن 
دوره امـام خمینـی بـا انتشـار نامـه ای که به 
منشـور بـرادری مشـهور شـد احـزاب، افـکار و 
گـروه ها را بـه وحدت حول اسـام فراخواندند 
و  اختافـات  بـه  دادن  پایـان  خواسـتار  و 
انقـاب  ارتقـاء  بـرای  و همفکـری  همـکاری 

شـدند. اسامی 
امـا وحدت با وجـود اختافـات مفهومی 
اسـت که نیاز به بررسـی دارد از سـیره عملی و 
بیانـات امام به درسـتی میفهمیـم، وحدت به 
معنـای کنار گذاشـتن اصـول نیسـت. برخورد 
صریـح امـام بـا مجاهدیـن خلـق علـی رغـم 
ادعـای اسـام و منـع نهضـت آزادی از حضور 

درون نظـام شـاهدی بـر این مدعاسـت.
بـا جسـتار در بیانـات معصومیـن و امام 
راحـل مـی تـوان اصـول و بنیادهـای فعالیت 
درون سیسـتم و بیرون سیسـتمی را مشخص 
کـرد. بـه نظـر بنـده اول اسـام با آن تفسـیر 
فقهـی _ شـیعی و بعد خود امـام، مقام معظم 
رهبـری و سـپس قانـون اساسـی چهـار اصل 
اساسـی هسـتند که تمام گروه های اجتماعی 
درون نظـام بـر سـر آن اتفاق کننـد و به عنوان 

حـدود فعالیت هـای خود تعییـن کنند.
در طـول انقـاب هر جـا گروه هـا، احزاب 
و افراد به اصول اساسـی انقـاب پایبند بودند 
و به عبارتی تعارض و اختافشـان بر سـر این 

اصـول نبـود درون نظـام به حسـاب آمدند نه 
معانـد و مخالـف بـا نظـام مقـدس جمهوری 
اسـامی و پـر واضـح اسـت زمانـی کـه ایـن 
اصـول در بیـان و عملکـرد هـا زیر پا گذاشـته 

شـد برخورد متفـاوت بوده اسـت.
شـیوه برخورد با شـریعتمداری و منتظری 
بـر ایـن مبنا بوده اسـت. امـام راحل تـا زمانی 

کـه انحـراف آن هـا از ایـن مرزبنـدی و اصـول 
بیـرون نـزد امـام با آن هـا مـدارا کردند.

در انتخابات سـال ۸۸ نیز رهبـر انقاب در 
رابطـه با کاندیـدا انتخابات مـی فرمایند: »این 
چهـار نفـری كـه وارد عرصـه  ایـن انتخابـات 
جـدی شـدند، همه شـان جـزو عناصـر نظـام 
و متعلـق بـه نظـام بودنـد و هسـتند. یكی از 

این هـا رئیـس جمهور كشـور ماسـت؛ رئیس 
مـورد  زحمتكـش،  پـركار،  خـدوم،  جمهـور 
اعتمـاد. یكـی از آنهـا نخسـت  وزیـِر هشـت 
سـال در دوران ریاسـت جمهـوری خـود بنـده 
اسـت. یكـی از آنها فرمانده  سـپاه در سـالهای 
متمـادی و یكـی از فرماندهـان اصلـی دوران 
دفـاع مقـدس بـوده اسـت. یكـی از آنهـا دو 

دوره رئیـس قـوه  مقننـه  كشـور بـوده اسـت؛ 
رئیـس مجلس شـورای اسـامی بوده اسـت. 
اینهـا عناصـر نظامنـد؛ اینها همه شـان متعلق 

نظامند.« بـه 
و تـا قبـل از ایـن کـه موسـوی و کروبـی 
بـه پشـتوانه برخـی از جـاه طلبـان از جملـه 
خاتمـی در ۲۵ بهمـن ۸۹ دسـت بـه اقدامـات 
ضـد امنیتی بزنند بـا صبر و رأفت نظـام روبرو 
بودند تا این که دوشـادوش آمریکا و اسـرائیل 

قصـد برانـداری نظـام کردند.
اکنـون در کمـال مهربانـی و بـر مبنـای 
قانـون اساسـی )اصـل ۱۷۶ قانـون اساسـی ( 
شـورای عالـی امنیـت ملی کـه آن روز حسـن 
روحانـی، دبیـر آن بـود تصمیم به حصرشـان 

. فتند گر
عـده ای بـا کم اهمیـت جلـوه دادن فتنه 
۸۸ قصد دارند این مسـأله مهم را به فراموشـی 
بسـپارند. امـا ما بـه درسـتی آموختـه ایم که 
فتنـه، خط قرمز نظام اسـت و هرگـز از این امر 

کوتاه نمـی آییم.
متاسـفانه عـده ای منفعـت طلـب بـه 
پشـتوانه جمعـی سـاده اندیـش شـعار رفـع 
حصر می دهنـد. در بحبوحه دوازدهمین دوره 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری حسـن روحانی 
شـعار رفع حصر مـی داد در حالی کـه خود در 
رأس مجموعه شـورای عالی امنیـت ملی بوده 
و هسـت و هیـچ تاشـی برای کوچـک ترین 
تغییـری در ایـن امر نمی کنند و بنـا هم ندارند 

انجـام دهند.

کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه: مصاحبه هفته نامه سمعک با آقای پیراسته، 

گر ما پیروز نشویم گفتند، ا قبل از برگزاری انتخابات 
 تقلب شده است 

* مردم با حضورشان اعام کردند که ما از عقایدمان دست بر نمی داریم.
* عده ای از طریق شعار رفع حصر نان می خورند.

* دانشگاه باید به مردم بصیرت بدهد
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۱۳۰دانشـــگاه2

                             مصاحبه با آقای سیروسی نگهبان صدف

گر جای رئیس دانشگاه بودید چه می کردید؟ ا
تصمیـم گرفتیـم کـه بـا نگهبـان خوابگاه 
صدف مصاحبـه ای بگیریم واز درد دلشـون با 

خبر شـویم.
حـدود سـاعت 12ظهر بـود و کاغـد و قلم 
روبرداشـتیم و رفتیم به سـمت نگهبانـی که از 
قضـا آقای سیروسـی نگهبان بودند که بسـیار 
خـوش برخورد وخوش اخاق هسـتند و پس 
از کمـی اصـرار قبول کردنـد که با مـا مصاحبه 
کننـد دوسـتم با خنـده رو بـه اقای سیروسـی 
گفتنـد آخر شـما رو هم داخل گونـی می کنند 

که ایشـون هـم خندیدند.
گفتندکـه اول نمـازم رو بخونـم و بعـد بـا 
شـما مصاحبـه می کنم ماهـم از خدا خواسـته 
قبـول کردیـم و جـای گیـت هـا روی صندلی 

. نشستیم
و پـس از انتظـار طوالنـی که نمـاز جعفر 
طیارشـون تموم شـد. آمدند و چند سوال ازما 
پرسـیدن ومـا هم پاسـخ دادیـم که هـدف از 

مصاحبه چی هسـت.
 آقـای سیروسـی فرم شـون روپوشـیدند 
و خودشـون روآمـاده کردنـد و وروی صندلـی 

نشسـتند وآماده پاسـخگویی.
دیگه نوبت ما شـد که سـواالت رو مطرح 

کنیم.

_خودتون رومعرفی کنید 
فرزنـد  سیروسـی  محمـد  اینجانـب 
دارای سـه  و  محمدحسـن متولدسـال 1350 

می باشـم.  فرزنـد 

_از چه سالی شروع به خدمت کردید.
 بنـده از سـال 71شـروع به خدمـت کردم.
اولیـن جایـی کـه خدمـت کـردم سـلف های 
داخل شـهر بـوده )هنـوز اول مصاحبـه بودیم 
کـه یکـی ازدوسـتان غذایـی آورد و تحویـل 
نگهبـان داد و گفـت یک سـاعت دیگـه میام 

میگیرم.( تحویـل 
آقـای سیروسـی هـم بعد توجـه و گرفتن 
غـذا ادامـه دادنـد و گفتنـد: کـه من در سـلف 

بـرادران داخـل شـهربودم که 

برای 2000 نفرپخت و پزداشـتم. از سال 78 
هـم که سـلف به بخش خصوصی واگذار شـد 
اومدم دانشـگاه شـوکت و نگهبـان خوابگاه 3 
بـرادران شـدم و بعـد از 2 یـا 3 سـال خدمـت 
از اونجـا رفتـم امیرآبـاد و نگهبـان خوابـگاه 
گلسـتان و بعـد توحیـد و درآخـر تا بـه امروز 

هـم خوابگاه صدف هسـتم الحمـد....
درحالـی سـوال بعـدی رو پرسـیدیم کـه 
یکـی از دوسـتان که امتحانش کنسـل شـده 
بـود با خوشـحالی پرید وسـط صحبـت مون 
که فانی امتحانم کنسـل شـد که مـا هم بعد 

پیچوندنـش ادامـه دادیم:

 _ازشغل تون راضی هستید
 خداروشکر.

- یـک خاطـره کـه سرپسـت تـون اتفاق 
افتـاده روتعریـف کنید. 

خاطره ای زمان پسـتم دقیق یادم نیست 
ولـی از زمـان خدمتم یک خاطـره دارم این که 
بـرای حج عمـره کارکنـان و دانشـجویان ثبت 
نـام می کردنـد کـه اسـم بنـده هم در لیسـت 
رزرو شـده هـا بوده که چند نفر انصـراف دادند 
و اسـمم دراومد وبه حج مشـرف شـدم. انشا... 

قسـمت همه بشه. 

-نگهبـان خوابـگاه صـدف بـودن سـخته 
یاسرو؟ 

خوابـگاه بـرادران ازهمـه لحـاظ راحت تره 
و اینکـه بـا اونا گـپ وگفتـی داریـم و دل آدم 

نمی گیـره. 
)یه دوسـتی در جوابشـون گفت ای آقای 
سیروسـی یـک روز اینجایین دلتـون نمیگیره 
حـرف  ایـن  از  سیروسـی  آقـای  کـه  دیگـه( 

گرفت.  خندشـون 

_نظرتون راجع به وضع جامعه چیه؟
 باحالـت ناراحتـی گفتنـد کـه اوضـاع 
جامعـه خیلی بد شـده مخصوصـا ازلحاظ 

ب.  حجا

-اگربـه عقـب برگردیـد بازهـم 
روانتخـاب  نگهبانـی  شـغل 

؟  میکنیـد
نـه اصـا، مسـئولیت خیلی 
بایـد  همیشـه  و  داره  زیـادی 
پاسـخگو باشـیم و وقتـی اتفاقی 
مـی افتـه بـه اولیـن کسـی کـه 

هسـتش. نگهبـان  گیرمیدنـد 
شـده  گـرم  مـون  مصاحبـه 

بـود کـه یکـی از دوسـتان سررسـید و 
گفـت: داریـن چیکار می کنیـد؟ برا چی 

می کنیـد؟ مصاحبـه 
 کـه خـودش هم جـواب خودش 
رو داد گفت آهان برا سـمعک هسـت 
چـه کار و ایـده خوبـی مـا روتشـویق 

کـرد و رفت. 
مجددا به مصاحبه ادامه دادیم.

 -انتظارتون از دانشجویان چیه؟
همـه ما مثل اعضای خانواده هسـتیم 
خواهرشـون  رومثـل  سرپرسـت  بایـد  و 
و  بدوننـد  برادرشـون  رومثـل  نگهبـان  و 

بهشـون احتـرام بگذارنـد.
بـه  چشـمش  کـه  دوسـتم 
شـیوه نامـه عفـاف و حجـاب که 
باالی پنجـره نگهبانی نصب بود 

ادامـه داد.

_نظرتـون راجـع بـه شـیوه 
نامـه عفاف و حجـاب چیه؟
بعد از مکث طوالنی پاسـخ 
دادنـد کـه اگـر طبـق این شـیوه 
بسـیارخوب  شـد  رفتارمـی  نامـه 
اسـت هـم از طـرف دانشـگاه و هـم 

دانشـجویان بایـد رعایـت شـود.

دانشـجو  یـک  ویژگـی  _شـما   
می دونیـد؟  چـی  رو  خـوب 

درنحوه برخـورد و درس خوندن 
و... 

)ایـن بارهـم یکـی ازبچـه هـا اومـد یک 

برگـه تحویل داد که 3سـاعت دیگه دوسـتش 
میـاد تحویـل بگیـره و یک

گذاشـتند  رو  کاپشـن شـون  نفـر هـم   
نگهبانی و بعد اینکه دوسـتمون رفت دوسـتم 
پرسـید آقـای سیروسـی ایـن کارهـا وظیفـه 
شـما هسـت ؟ آقای سیروسـی گفتند نه ولی 

میدیم.(  انجامشـون 

_اگررئیـس دانشـگاه بودیدچـه کارهایی 
انجـام می دادیـن؟ 

تاجایی که جا داشـت شـهریه دانشجوها 
روکـم می کردم و بیشـتر به فضای دانشـگاه و 

تشـکیاتش توجه میکردم 
شناسـایی  رو  مسـتحق  هـای  بچـه  و 
می کـردم و تاجایـی کـه جـا داشـت بهشـون 
کمـک می کـردم کـه ایـن کار کـه بسـیار مورد 
آقـای سیروسـی  بـه  و  بـود  تاییـد دوسـتم 
احسـنت گفت و همچنین با کارکنان دانشگاه 
دیدارهایـی داشـتم و از وضع خـود و خانواده 

هاشـون بـا خبرمی شـدم.

_ازنظـر شـما تفـاوت دانشـجو امـروز بـا 
دانشـجو 30 سـال گذشـته چیـه؟ از نظر 

دغدغـه چـه فرقـی کردند؟ 
از لحـاط ادب و گفتـار دانشـجو 30سـال 
گذشـته بهتـر بـوده و احتـرام بـزرگ وکوچکی 
هم بیشـتردر گذشـته رعایت میشـده. دغدغه 
هـم فرقی نکرده و هم درگذشـته و هـم امروزه 
دانشـجویانی هسـتند کـه دغدغـه جامعـه 

باشند. روداشـته 

 حرف اخر
 حـرف خاصـی نـدارم فقـط بیشـتر بـه 

کننـد. توجـه  کارکنـان ودانشـجویان 
در پایـان از حقـوق شـون پرسـیدیم کـه 
خداروشـکر راضی کننده بود و دوسـتم با مزاح 

گفـت پـی از این بـه بعد 
کارت سـلف مـا رو هـم شـارژ کنیـد کـه 

ایشـون هـم خندیدنـد و گفتنـد چشـم.
آقـای  از  کنیـم  مـی  تشـکر  پایـان  در 
دادنـد. بـه مـا  رو  کـه وقتشـون  سیروسـی 

کابینه دوازدهم با حضور خانم آلیا )نماینده سه مردم تهران در دوره مجلس شورای اسالمی( کوتاه از نشست بررسی حقوق زن در  گزارشی 

دید غرب به زن دید ابزاری است/فمینیسم با تفکرات ما سازگاری ندارد
در  دوسـتان  جمع هـای  در  معمـوالً 
خوابگاه هـا و دورهمـی هـا و حتـی کاس ها 
درس هـای عمومی حرف از حقـوق زنان و عدم 
برابـری حقوق زنـان و مـردان و ظلم به حقوق 
زنان و...بسـیار بحث می شـد تـا اینکه متوجه 
شـدم انجمن اسـامی دانشـجویان مسـتقل 
دانشـگاه برنامـه ای تحت عنوان حقـوق زنان 
در دولـت دوازدهـم در تـاالر والیـت دانشـگاه 
برگـزار می کنـد که من و بسـیاری از دوسـتان 
بـرای پیـدا کردن جـواب سـؤال هایمان در این 

جلسـه حضور پیـدا کردیم.
در ابتدا سـخنرانی سـرکار خانم آلیا مهمان 
برنامه، درباره نگاه غرب نسـبت به زن صحبت 
کردنـد کـه دید غرب بـه زن دید ابزاری اسـت 
و زن بایـد فقـط بایـد به فکـر جلب توجه مرد 
باشـند که این باعث جدا شـدن زن از خانواده 

و متزلزل شـدن بنیان خانواده می شـود.
دیـدگاه غـرب باعـث بـه وجـود آمـدن 
یـک نامعادلـه و تقابـل بیـن زن و مرد شـد و 
زمینـه ای برای تولید خشـونت و تبعیض بین 

زن و مـرد بـه وجـود آمد.
 روز منـع خشـونت علیـه زنـان را هـم 
غربیان مطـرح کردند کـه در واقع همان تولید 
کننـدگان خشـونت بحـث منـع خشـونت را 
هـم مطرح کردنـد کـه این یکی از شـیوه های 

تمـدن غرب اسـت.

در جنبـش فمینیسـم که در غرب شـروع 
شـد نهایت این اسـت که مرد جایـگاه خوبی 
دارد و حـد کمـال یک زن این اسـت که مانند 

یک مرد باشـد.
 درحالی کـه در اسـام آمـده کـه زن و مرد 
خلیفـه اهلل هسـتند و بایـد بـه هـدف خلقت 

برسـند و راه رشـد همچنان ادامـه دارد.
ایشـان از جوهـره و رشـادت زنـان ایرانی 
در زمـان پیـروزی انقـاب اسـامی و در دفاع 
مقـدس و حتـی در زمـان مشـروطه کـه در 
مجلـس شـورای ملـی طرحـی شـبیه برجـام 
از  نفـر   300 کـه  بـوده  تصویـب  درحالی کـه 
خانم هـا بـا اسـلحه زیـر چـادر وارد مجلـس 
شـدند و از ایـن اقـدام جلوگیـری کردنـد هـم 

. گفتند
بعدازایـن صحبت ها سـواالت شـفاهی و 

کتبـی به ترتیب پرسـیده شـدند.
یکی از دانشـجویان برای سـؤال شـفاهی 

پشـت تریبون قـرار گرفت و پرسـید:
- موضـع شـما در قبـال حضـور زنـان در 

ورزشـگاه هـا چیسـت؟
خانم آلیا این گونه پاسخ دادند که:

بایـد به نظر مراجـع رجوع کنیـم و دولت 
اسـتانی  سـفرهای  در  کـه  داشـت  تکلیـف 
کنـد  ایجـاد  زنـان  ورزشـگاه های تخصصـی 
از وظایفشـان  درحالی کـه بـا ایـن بحث هـا 

می رونـد. طفـره 
نفـر بعد هم پشـت تریبـون قـرار گرفت و 

سـوال خـود را ایـن ونه مطـرح کرد:
- چـرا جنبـش فمینیسـم در ایـران جدی 
زنـان  بـه حقـوق  درحالی کـه  نشـده  گرفتـه 
ظلـم شـده و بایـد زن و مرد به تسـاوی برسـد 
درحالی کـه دولـت و قانـون مـا ایـن را قبـول 

ندارد؟
خانم آلیا پاسخ را این طور دادند که:

جنبش فمینیسـم در حال حاضر در برخی 
کشـورهای جهـان مطـرح هسـت و اینکه در 
ایـران دنبـال نشـده چـون بـا تفکـرات مـا و 
بحـث انسـان مرتبط باخـدا خیلی سـازگاری 
نـدارد مثـاً همیـن بحـث زن سـاالری، حتی 
پشـت همیـن جاذبه زنان مردسـاالری اسـت 
کـه زنـان را بـه سـمت اسـتفاده از لوازم آرایش 

است. کشـانده 
احترامـی  هـم  خانـواده  درون  در  البتـه 

کـه اسـام نسـبت بـه زنـان گفتـه اسـت در 
بعضـی رعایت نمی شـود مثـاً در قـران آمده 
»و عاشـروا هـن بـا لمعـروف« یعنـی بـا زنان 
درسـت معاشـرت کنیـد درحالی که هنـوز این 

مسـئله جـا نیفتاده اسـت.
نفـر بعـدی کـه سـؤاالتی رو آمـاده کـرده 

بود پشـت سـرهم پرسـید:
-قبـل از انتخابـات 96 در یک کلیپی شـما 
گفتیـد کـه دولـت آمـار زنـان جـوان مطلقـه 
از شـما  را بـرای آنتالیـا فرسـتاده دراین بـاره 

شـکایت هـم شـد آیـا مدرکـی دارید؟
خانم آلیا جواب دادند که:

مخفیانـه  و  تعهـدآور  تفاهم نامـه ای   
امضاشـده بـود کـه طـی ایـن قـرارداد 500 
میلیـون ناموت کمـک شـده بـود بـه ایـران 
مخفیانـه  اطالعـات  ایـران  از  مقابـل  در  و 

سـتند. ا می خو
را در کابینـه  زنـان  -چـرا آقـای روحانـی 

نگذاشـتند؟
از  بایـد  را  ایـن  گفتنـد:  خنـده  بـا   

پرسـید. رئیس جمهـور 
بنیـان  اسـتحکام  بـرای  کارهایـی  -چـرا 

نمی شـود؟ انجـام  خانـواده 
بـا ازدواج آسـان و اشـتغال پسـران و... 

شـاید حـل شـود.
یکـی دیگـر از دانشـجویان روی کـه روی 
سـن رفتنـد بعد از ابراز خرسـندی سؤالشـان را 

کردند: مطـرح 
گـور  قضیـه  دربـاره  مـاوردی  -خانـم 
خواب هـا گفتنـد کـه بایـد زنـان گـور خـواب 
چـه  شـهروندی  حـق  پـس  کننـد  عقیـم  را 

؟ د می شـو
 ایشـان گفتنـد: خانـم مـاوردی تکذیب 
البتـه وقتـی سـند می برنـد توجیـه  کردنـد 

می کننـد.
بیـن خیـل عظیـم  از  یـک سـؤال هـم 

کـه: شـد  مطـرح  کتبـی  سـؤاالت 
احقـاق  در  پیشـگام  اصولگرایـان  -چـرا 
حقـوق زنـان و مسـائل اجتماعـی و ... نبودند 
و میـدان به اصاح طلبان واگذارشـده اسـت؟
ایشـان هـم سـؤال را بـا سـؤال جـواب 
دادنـد که مگر چند سـال انقاب دسـت تفکر 

بـوده؟ اصول گرایـی 
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فتنه فراموش نخواهد شد
شـاید 9 دی روز تولد شـما باشد یا 
شـاید هـم در آن روز اتفاق مهمی برای 
شـما افتاده اسـت ولی مِطِمنـا مهم تر 
از اتفاقـی نیسـت کـه برای کشـورمان 

افتاد.
نهمیـن روز دی ماه 1388 صفحه ی 
تـازه ای از زندگی کشـورمان ورق خورد. 
آن روز، روزی بـود کـه بـا آرمان هـای 
مـزدور  عـده ای  شـد.  بـازی  انقـاب 
بـازی  بـه  را  انقـاب  آرمان هـای 
آرمان هـای  آن  از  مهم تـر  و  گرفتنـد 
عاشـورایی مان را. مطمئنـم کـه یادتان 
هسـت هنوز مـدت زیـادی از عاشـورا 
نگذشـته بـود که عده ای بـه خیابان ها 
آمدنـد و علیـه آرمان هـای کشـورمان 

دادند. شـعار 
بـه  را  کشـورمان  نه تنهـا  آن هـا   
خطـر انداختنـد بلکـه خواسـتند بـا 
هتـک حرمـت اعتبـار عاشـورا را به زیر 
سـؤال ببرنـد دریـغ از اینکه فکـر کنند 
ایـن کشـور روزهـای سـخت زیـادی 
را  روز  آن  مـردم  کـه  اسـت  داشـته 

گذاشـتند. پشـت سـر  به خوبـی 
 همچـون جنـگ تحمیلـی ای که 
بعد از انقاب اسـامی علیه کشورمان 
و  زنـان  و  مـردان  خـون  و  داد  رخ 
کودکانـی را ریخـت کـه صاحـی برای 

نداشـتند. دفاع 
بعـد از انقـاب اسـامی در سـال 
1357 ایـن مهم ترین امتحانـی بود که 
کشـورمان می بایسـت آن را پشت سر 

می گذاشـت البتـه به خوبی.
اگر هوشـیاری ولی فقیـه و حضور 
اآلن  شـاید  نبـود  درصحنـه  مـردم 
سـکان هدایـت کشـورمان به دسـت 
کـه می خواهنـد  بیگانگانـی می بـود 
مسـیر کشـتی کشـورمان را به این سو 
و آن سـو عـوض کننـد. اگـر امـروز این 
کشـور پابرجاسـت و در برابر موج های 
سهمگین روزگار همچون کوه ایستاده، 
همـه را مدیـون خدایـی هسـتیم کـه 
بـه  همیشـه  غیبـی اش  امدادهـای 
کمکمـان آمـده به خصـوص در آن روز 

. مهم
آن اتفـاق کـو چکـی نبـود بلکـه 
کـه  بـود  امتحاناتـی  مهم تریـن  از 
کشـورمان می بایسـت آن را به خوبـی 
پشـت سـر می گذاشـت. اما نمی دانم 
اتفـاق  آن  می خواهنـد  عـده ای  چـرا 
را کوچـک جلـوه دهنـد و بگوینـد کـه 
اتفاق مهمی نبوده و فقط یک اشـتباه 

سـاده و کوچـک بـوده اسـت.
 آری ایـن اشـتباه بـود ولـی نـه 
یـک اشـتباه کوچـک بلکـه بزرگ ترین 
اشـتباهی بود که عـده ای آن را مرتکب 
شـدند که ممکن بـود کشـورمان را به 

سـمت زوال بکشاند.
از آن روز مـدت زیـادی می گـذرد 
کـه  نـرود  یادمـان  هیچ وقـت  ولـی 
ممکن اسـت آن روز با شدت بیشتری 
تکرار شـود. حواسـمان باشـد که کم کم 
مـا بایـد این کشـتی را هدایـت کنیم. 
پـس بیاییـد خـود را بـرای ایـن کار 
آمـاده کنیـم، با هوشـیاری بـا بصیرت 

و بـا عشـق به کشـورمان.

سخن دوستان

کـه  اندیشـه ها  بنیادی تریـن  کتـاب 
گزیـده ای از مبانـی اندیشـه اسـامی اسـت 
و بـه همـت مجتبـی مصبـاح گردآوری شـده 
اسـت کـه مهم تریـن اندیشـه اسـامی را در 
شـش بخـش، معرفت دینـی و خداشناسـی 
و انسان شناسـی و فلسـفه اخـاق و فلسـفه 
حقـوق و فلسـفه سیاسـت گنجانده شـده که 
بـه دلیـل اهمیتـی کـه ایـن مباحث بـرای هر 
فـرد می توانـد داشـته باشـد انجمن اسـامی 
دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه بیرجند اقدام 
بـه برگـزاری سـیر مطالعاتـی ایـن کتـاب بـا 
حضـور حجت االسـام شـیدایی کرده اسـت.
سـیر  جلسـات  از  خاصـه ای  بـه  حـال 

می پردازیـم: مطالعاتـی 
و  مهـم  مسـائل  از  یکـی  مقدمـه 
تفکـر  انسـان ها  سـعادت  در  سرنوشت سـاز 
در بـاب انسـان اسـت. آدمـی اگـر خـودش 
گنجینه هـای  و  کنـد  به درسـتی مشـاهده  را 
خودش را کشـف کنـد می تواند به سـعادت و 
کامیابـی نائل گردد. اعتقـاد به خداوند چهره ی 
زندگـی انسـان را دگرگـون می کنـد و اگـر این 
اعتقـاد و خودشناسـی به درسـتی انجـام گیرد 
می توانـد بـه شـناخت خداونـد خاتمـه یابد.
معرفـت تعاریـف متعـدد دارد اما خاصه 

می شـود به هرگونـه شـناخت و آگاهی.

انواع علم و معرفت:
معرفت شناسـان مسـلمان معرفـت را به 
دو نـوع حضـوری و حصولی تقسـیم کرده اند.

معرفت حضوری:
معرفتی اسـت بدون واسـطه، مستقیم و 
درواقـع خـود واقعیـت هسـت ماننـد علم ما 

به درک مسـتقیم و بدون واسـطه اسـت.
 علم حصولی:

معرفتی اسـت کـه اگر قبـل از آن تصوری 
بـه  نمی توانیـم  باشـیم  نداشـته  ذهـن  در 
علـم حصولـی  در  درواقـع  برسـیم  شـناخت 
بایـد از قبـل تصـوری در ذهن داشـته باشـیم 
مثـاً وقتی گلـی را می بینیـم یقیناً قبـل از آن 
تصـوری در ذهـن داشـته ایم کـه وقتـی آن را 
مشـاهده می کنیم به شـناخت آن می رسـیم.

مراتب علم حضوری:
علـم حضـوری هماننـد نـور اسـت کـه 

دارای شـدت و ضعف و سلسـله مراتب اسـت 
معلـوم وجـود  هـر  به عنوان مثـال 

قـوی می باشـد و علـم حضـوری بـه آن 
شدیداسـت هنگامـی کـه درسـت باشـد.

 اقسام علم حصولی:
-تصـور و تصدیق تصور: صـورت و مفهوم 
از یـک واژه در ذهـن که نمی تـوان در مورد آن 

قضـاوت و داوری کرد.
تصدیق:

امـا تصدیـق همـان قضیـه اسـت کـه 
می توان در مورد درسـتی و نادرسـتی آن حکم 

داد مثـاً وقتـی میگوییـم عالم آخـرت وجود 
دارد ایـن تصدیـق اسـت کـه در آن قضـاوت 

وجـود دارد.
علم بدیهی و نظری تصور بدیهی:

بـه تصـوری که به طـور مسـتقیم و بدون 
تصـور  درخـت  ماننـد  حاصل شـده  ارجـاع 
بدیهـی درواقـع نیـاز بـه تعریـف نـدارد اما در 
علم نظری باید از یک سـری تعاریف اسـتفاده 
کـرد تا فـرد به مفهوم یک مطلب دسـت یابد 
مثـاً کسـی کـه میـوه ای را ندیده اسـت ابتدا 

ویژگی هـای آن را بـرای او بازگـو می کنیـم.

شک گرایی و نسبی گرایی:
تاریخ فلسـفه از کسـانی مانند سوفیست 
هـا و شـک گرایـان نـام می برنـد کـه منکـر 
علـم بـوده یا در وجـود علـم تردید داشـته اند 
درواقـع این افراد دچار وسـواس ذهنی شـدید 
بوده انـد به هرحـال ادعـای آن هـا قابل قبـول 
نیسـت زیـرا حتـی مدعیان شـک مطلـق نیز 

نمی تواننـد در وجـود خداونـد شـک کنند.
 نسبی گرایی:

گروهـی از افـراد بوده انـد کـه می گفتنـد 
انسـان هرچه بفهمـد درواقـع حقیقت همان 
اسـت درواقع حقیقت را امری نسبی می دانند 
کـه از یـک فردبه فـرد دیگـر متفاوت اسـت و 
ایـن ادعـای آنـان منجـر به شـک گرایی شـد. 
ازجملـه راه هایـی ک برای رسـیدن بـه معرفت 
مدنظراسـت می توان در معرفـت حضوری که 
خطاناپذیـر اسـت اسـتفاده کرد کـه درواقع در 
این نوع شـناخت حضوری از کشـف و شـهود 
اسـتفاده می شـود اما در علـم حصولی ازجمله 
قیـاس  و  تمثیـل  اسـتقرا،  ازجملـه  راه هایـی 

می شود. اسـتفاده 
اسـتقرا: یعنـی مـا از یـک سـری مفاهیم 
جزئـی اسـتفاده کنیم تابـه مفهوم کل برسـیم 
مثـل انواع مطالعـات تاریخی قیـاس یعنی از 
مفاهیـم کلی بـه جـزء رسـیدن به عنوان مثال 
دیـدن یـک بنـای تاریخـی یـک مفهـوم کلی 
بـه دنبـال  آن  از مشـاهده  بعـد  کـه  اسـت 

جزئیـات و جمـع آوری مطالـب می رونـد.
 اثبـات وجـود خداونـد و نیـز لـزوم آن از 
راه عقـل صـورت می گیـرد. معرفت های عقلی 
چنـان چه بـر مفاهیـم معرفتی کامـاً منطبق 
باشـند به کام خدا منجر می شـود. معرفت با 
توجـه بـه محتوایی کـه در آن دیده می شـود 
می تـوان از نـوع مرجعیـت به حسـاب آورد در 
صورتـی کـه دلیل قاطعی بـر اعتبـار آن وجود 

داشـته باشد.

نتیجه گیری کلی:
با توجه به این سـیر مطالعاتی می فهمیم 
کـه در آن زمـان بـا توجـه به شـکاکیت گرایی 
و شـبهاتی که سوفسـطاییان در اذهـان مردم 
ایجـاد می کردنـد باید گفت که خوشـان گرچه 
در کام و سـخن شـأن وجـود خـدا را انـکار 
می کردنـد امـا در باطـن ناچـار بودنـد وجـود 

خـدا را بپذیرند.

کتاب بنیادی ترین اندیشه ها مروری بر جلسات سیر مطالعاتی 

اثبات عقالنی خدا
خانم عرب نژاد

کمیته فرهنگی

در  کریـم  قـران  ایـات  از  بسـیاری 
موردمهدویـت آمـده اسـت ماننـد ایـات 105 
سـوره ی انبیـا کـه مـی فرماینـد: »و همانـا 
مـا بعـد از تـورات در زبـور نوشـتیم کـه ،زمین 
رابنـدگان شایسـته ی مـا بـه ارث مـی برند.« 
مفسـرین تحقـق ایـن وعـده را در زمـان امام 

انـد. آورده  عصـر 
همچنیـن آیـه ی 5 سـوره ی قصـص که 
»مـا در برابـر او خواسـتیم برانـان کـه در زمین 
ضعیف شـمرده شـده اند ایشـان را پیشوایان 
خلـق کنیـم و وارث دیگـران قـرار دهیـم « این 
آیـه در احادیـث و روایات اهل تشـیع آمده که 
مسـتضعفین در زمین منظور امامان معصوم 
نیـز هسـتند که پـس از ظهور حضـرت مهدی 
بـه عـزت رسـیده انـد و دشـمنان را نیـز بـه 
خـواری خواهد فکنـد که از جمله آیاتی اسـت 
کـه در مـورد مهدویـت آمـده اسـت. اما کتب 
مختلفـی در مـورد این بحث نوشـته شـده و 
از جمله کسـانی کـه در این بـاب تحقیق کرده 

انـد می تـوان به ایـت ا... صافی گلپایگانی نیز 
اشـاره کرد.

و اما مهدویت در مذهب شـیعه ی دوازده 
امامی از دین مبین اسـام برگرفته شـده است 
وبـاور بـر ایـن نیـز می باشـد کـه ظهـور امام 

دوازدهم شـیعه حجت ابن الحسن العسکری 
بـه عنـوان منجی آخـر زمان اسـت ومهدویت 

گونـه ای از موعود باوری اسـت.
از ایـده ای کـه باعث ایجاد مهدویت شـد 
فـوت ناگهانـی اسـماعیل فرزنـد امـام جعفـر 

صـادق بـه سـال 762میـادی کـه بـه عقیده 
ی شـیعیان اسـماعیلی بیشـتر امام هفتم نیز 
تعیین شـده اسـت عـده ای قلیل بر ایـن باور 
بودنـد که اسـماعیل زنده اسـت ودر غیبت به 
سـر می بـرد به باور انها اسـماعیل همـان امام 

می باشـد. غایب 
در عیـن حاظـر اسـماعیلیان بـر ایـن باور 
هسـتند کـه امـام هفتـم در آخر الزمـان ظهور 
بـرای  کـه  زیـدی  کـرد. درشـیعه ی  خواهـد 
امـام ها قـدرت فـوق انسـانی را صحیح نمی 
داننـد اعتقـاد بـه مهـدی بسـیار کم رنـگ نیز 
مـی باشـد. در طـول تاریـخ بسـیاری خـود را 
مهـدی نامیـده اندویـا ادعـا کـرده انـد که به 
غیبـت رفتـه انـد از جمله ی این افراد حسـین 
ابـن قاسـم عیانی امـام زیدیه در یمن توسـط 
گروهی از زیدیه که به حسـینیه معروف شـده 
انـد. اما این اعتقـاد در مورد این افراد از سـوی 
اکثر زیدیه به رسـمیت شـناخته نشـده است.
در شـماره هـای بعد با نشـانه های ظهور 

و توضیحات بیشـتر همراه ما باشـید.

مهدویت در مذهب تشیع 

موعود
مجتبی امینی

کمیته فرهنگی عضو 
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چرا جانسون به ایران سفر کرد؟
 بوریس جانسـون وزیر خارجه انگلسـتان 
در روز شـنبه 9.18 /96 درصـد هیئتی سیاسـی 
اقتصـادی طی سـفری دوروزه و باهدف رایزنی 

بـا مقامـات ایرانی میهمان تهران شـد.
ایـن اولین سـفر جانسـون به ایـران بوده 
اسـت که باهمتای خود محمدجـواد ظریف و 
علی الریجانی رئیس مجلس شـورای اسامی 
و محمد شـمخانی دبیـر شـورای عالی امنیت 
ملـی و رئیس جمهـور جناب آقـای روحانی و...

دیـدار کرد.

 تعهد لندن به اجرای کامل برجام
نخسـتین  در  انگلسـتان  خارجـه  وزیـر 
دیـدارش در تهـران میهمـان همتـای ایرانـی 
خـود بـود. جانسـون در ایـن دیـدار بـر تعهد 
متبوعـش بـر اجـرای کامـل برجـام تأکیـد و 
خواهـان گسـترش همکاری هـا و روابـط ونیز 
تـداوم رایزنی هـا بـا جمهـوری اسـامی ایـران 
شـد. در این دیـدار دوطرفه در مورد موضوعات 
مختلـف و روابـط دوجانبه ازجملـه اقتصادی، 
و  آن  گسـترش  اهمیـت  و  تجـاری  بانکـی، 
مسـائل منطقـه ای و موضوعـات بین المللـی 
به ویـژه تعهـدات همـه طرف هـای برجـام و 

اجـرای آن رایزنـی و تبادل نظـر کردنـد.

انتقاد جانسون از ترامپ
دبیـر  شـمخانی  محمـد  بـا  جانسـون 
شـورای عالـی امنیـت ملـی هـم دیدار کـرد و 
دربـاره تحـوالت بین المللـی و روابـط دوطرفه 
گفت وگـو کرد. محمد شـمخانی در ایـن دیدار 
گفت: »در حال حاضر و در شـرایط پسـا برجام 
مبـادالت و همکاری هـای اقتصـادی میان دو 
کشـور رضایت بخش نیست و تسـهیل روابط 
زمینـه می توانـد مقدمـه ای  ایـن  در  بانکـی 
بـرای گسـترش همکاری هـا در دیگر بخش ها 

باشد.«
شـمخانی با انتقـاد از کشـورهای اروپایی 

و آمریـکا بـه دلیل اجـرا نکردن تعهـدات خود 
نسـبت به برجـام تأکید کـرد: رفتـار آمریکا در 
قبـال برجـام فاجعـه ای تمام عیـار بـوده و در 
ادامـه این رویکـرد ضمن بی اعتباری سیاسـی 
ایـن کشـور موجب زیر سـؤال رفتـن توافقات 

بین المللـی می شـود.

توافـق  نکـردن  تائیـد  اینکـه  بابیـان  او 
هسـته ای از سـوی ترامـپ بـه معنـای پایبند 
نبـودن آمریـکا به توافقـات بین المللی اسـت. 
شـمخانی با اشـاره بـه تصمیـم ترامـپ در به 
رسـمیت شـناختن قـدس شـریف به عنـوان 
پایتخـت رژیـم صهیونیسـتی ایـن اقـدام را 
خدمـت ناخواسـته به جهان اسـام دانسـته 
بـا  یکپارچـه  کشـوری  فلسـطین  کفـت:  و 
پایتختـی واحـد بـوده اسـت و ایـن تصمیـم 
آمریـکا به طورقطـع موجب بازگشـت موضوع 
فلسـطین به عنوان مسـئله اصلی جهان اسام 
و انسـجام بیشـتر مسـلمانان بـرای مقابله با 
رژیـم کـودک کـش صهیونیسـتی و احقـاق 
حقـوق مـردم مظلوم فلسـطین خواهد شـد.

دولـت  رویـه ی  از  شـمخانی  همچنیـن 
بـه  تجهیـزات  و  درفـروش سـاح  انگلیـس 
کشـورهای ناقـض حقوق بشـر مثـل بحرین 
و عربسـتان سـعودی انتقـاد کـرد و گفـت: 
درحالی کـه تمـام نهادهای بین المللـی بمباران 
مـردم مظلـوم یمـن رو محکـوم کرده انـد و 

قطعـاً شـرکای ایـن جنایـت نیـز در دادگاه ها 
و افـکار عمومـی بین المللی محکـوم و ناقض 

حقـوق بشـر خواهنـد بـود.
بوریـس جانسـون در مورد ایـن موضوع 
بـه رسـمیت  آمریـکا در  بـا تصمیـم  گفـت: 
شـناختن قـدس به عنـوان پایتخت اسـرائیل 
مخالف اسـت و افـزود که اقدامـات یک جانبه 
و  می سـازد  دشـوار  را  صلـح  بـه  دسـتیابی 
انگلیـس تصمیمی بـرای انتقال سـفارت خود 
بـه انگلیـس را نـدارد امـا سـفارت خـود را در 

می داریـم. نگـه  تل آویـو 

پیگیری وضعیت نازنین زاغری
 اگرچـه تحـوالت منطقـه ای و موضـوع 

سـفر  محورهـای  مهم تریـن  ازجملـه  برجـام 
آنچـه  امـا  اعام شـده  ایـران  بـه  جانسـون 
به عنـوان  رسـانه ای  و  سیاسـی  محافـل  در 
مهم تریـن محـور سـفر وزیـر خارجـه انگلیس 
بـه ایران مطـرح بوده ماجـرای نازنیـن زاغری، 
شـهروند دو تابعیتی ایرانی_انگلیسی است که 
چنـدی بیـش باثبـات اقدامات خـاف امنیت 
ملی اش در ایران بازداشـت و روانه زندان شـد.
 نازنیـن زاغـری کـه در انگلسـتان اقامـت 
دارد پس از چند ماه حضور مشـکوک در ایران 
خـرداد 95 هنـگام خـروج از کشـور بازداشـت 
شـد. پـس از دسـتگیری وی دولـت انگلیس 
بی بی سـی  ازجملـه  وابسـته  رسـانه های  و 
مدعی شـدند ایـن فرد دو تابعیتـی تنها عضو 
موسسـه خیریه تامسـون رویترز بـوده و برای 

امـور خیریـه وارد ایـران شـده بود.
امـا منابـع اطاعاتـی ایـران اعـام کردند 
کـه زاغری یکـی از اجزای یـک پـروژه براندازی 
نـرم در ایـران بـوده و در مدت زمانـی کـه در 
ایران حضورداشـته فعالیت هایـی برای تربیت 
برخـی فعاالن خبـری و رسـانه ای انجـام داده 
اسـت. این اتهـام در دادگاه ثابت و به 5 سـال 
حبس محکوم شـد. جانسـون در اواسط آبان 
مـاه در جریـان نشسـت کمیته امـور خارجی 
بـود:  گفتـه  دراین بـاره  ایـن کشـور  پارلمـان 
»وقتـی نـگاه می کنیـم کـه نازنیـن زاغـری در 
ایـران در حـال انجـام چـه کاری بـوده آن طـور 
کـه مـن می فهمـم فقـط در حـال آمـوزش 
روزنامه نـگاری بـوده اسـت« ایـن اظهارنظـر 
جانسـون روایـت ایـران دربـاره جرم زاغـری را 
اثبـات کـرد. همین موضوع باعث شـد فشـار 
شـدیدی در انگلیـس روی وزیـر خارجه ایجاد 
شـود و حتـی برخـی خواسـتار برکنـاری وی 
شـدند اکنون کـه جانسـون بـه ایـران آمـده، 
رسـانه های کشـور انگلیـس مهم تریـن هدف 
جانسـون از ایـن سـفر را رایزنـی بـرای آزادی 

دانسـتند. زاغری 
جانسـون در دیـداری کـه پاریـس جمهور 
داشـته عـاوه بـر مسـائل منطقـه ای پرونـده 

افـراد دو تابعیتـی راهـم مطـرح کرده اسـت.

 اهداف بوریس جانسون از سفر به ایران

 از برجام تا آزادی نازنین زاغری

نشست علمی بررسی زوایای پنهان تصمیم ترامپ در خصوص مسئله فلسطین

 سناریوهای پیش روی غرب و جهان اسالم
نشسـت علمـی »بررسـی زوایـای پنهـان 
تصمیم ترامپ در خصوص مسـئله فلسـطین 
جهـان  و  غـرب  روی  پیـش  سـناریوهای  و 
بـا  آذر96   27 دوشـنبه  مورخـه  در  اسـام«، 
حضـور جمعـی از اسـاتید بسـیجی دانشـگاه 
هـای اسـتان در محل تـاالر فرهنـگ معاونت 
فرهنگـی و اجتماعـی دانشـگاه بیرجنـد برگزار 

گردید.
در ایـن مراسـم ابتـدا دكترفـال سـلیمان، 
مسـئول كانون بسیج اساتید دانشگاه بیرجند 
ضمن گرامیداشـت سـالروز شـهادت آیـت ا... 
مفتـح » سـالروز وحـدت حـوزه و دانشـگاه« ، 
در خصـوص اقدامات خصمانه اخیـر آمریكا و 
پیامدهـای بعدی آن، مـواردی مطرح نمودند.
در ادامـه دكتر محمدی، معـاون فرهنگی 
و اجتماعـی دانشـگاه بیرجنـد ضمـن عـرض 
اهـداف  اسـاتید حاضـر،  بـه  خوشـامدگویی 

برگـزاری نشسـت را بیـان نمودنـد.
مدعویـن  مراسـم،  بعـدِی  درقسـمت 
نشسـت در جایگاه مسـتقر شـده و به تبیین 

نظریـات خـود پرداختنـد.
سـرهنگ مزگی نژاد، كارشناس ارشد علوم 
سیاسـی اولین سخنران بخش علمی نشست 
بود كه تاریخچه تشـكیل رژیم صهیونیستی و 

نقش نفوذ یهودیانی را كه در سـاختار قدرتهای 
بـزرگ همچـون انگلیـس راه یافتـه بودنـد در 
ایـن قضیه تشـریح نمـود و به بیـان اقدامات 
ایـن رژیم غاصب در راسـتای نماد پرچمشـان 
) نیـل تـا فـرات( و جنگهای نظامی بـا اعراب و 
خیانـت برخی سـران عـرب پرداخت. سـپس 
اشـاره ای بـه نفوذ امـروزه البی صهیونیسـت 

در سـاختارهای قدرت امریكا داشـت.
دكتـر بخشـی، سـخنران دوم نشسـت، 
نقش ظهـور جریانـات ناسیونالیسـت را پس 

از فروپاشـی حكومـت عثمانـی در ایجـاد خأل 
قدرت و فراهم شـدن زمینه تاسـیس اسـراییل 
و اعامیه بالفور بیان نمود. سـپس ایشـان به 
تشـریح قراردادهای صلح اسـلو و كمپ دیوید 
در راسـتای نقشـه بلندمدت اسـرائیل پراخته و 
در ادامـه بـه معامله صورت گرفتـه بین ترامپ 
و البـی آیپك اشـاره نمود و ایجـاد اختاف در 
شـخصیت های سیاسی امریكا را از پیامدهای 

تصمیـم اخیر ترامپ دانسـت.
دكتر فرزانه پور، سـخنران سـوم نشسـت، 

تصمیـم اخیـر ترامـپ را در ادامـه سیاسـت 
بحـران سـازی هـای عمـدی ایـاالت متحـده 
در منطقـه خاورمیانـه دانسـته و آن را ناقـض 
و  هـا  معاهـده  از  زیـادی  تعـداد  فاحـش 
قطعنامـه هـای بیـن المللـی بیـان داشـت. 
ایشـان یكـی از پیامدهـای عمـده ایـن اقدام 
را تشـدید شـكاف بیـن آمریـكا و متحدانش 
حتـی انگلیـس بـه شـمار آورد و آن را منتـج 
بـه مخاطـره امنیـت اسـراییل و شـكل گیری 
مهاجرت معكـوس قلمداد كرد. ایشـان ضمن 
بیـان نظرات شـخصیت هـای مهـم در عرصه 
جهانـی در قبـال رخـداد اخیر، انتقال سـفارت 
امریـكا به قدس را صرفاً در حد حرف دانسـت 

و انجـام نشـدنی توصیـف كرد.
سخنران آخر نشسـت دكتر سام خانیانی 
به بیـان نقش خیانت سـران كنونـی برخی از 
دولـت های عربـی در ایجـاد بحرانهای منطقه 
ای ، ظهـور داعش و گروه هـای تكفیری، دچار 
حاشیه شـدن جریانهای فلسطینی و غفلت از 
اسـراییل پرداخته و جسـارت یافتـن ترامپ در 
اعـام پایتختی قدس و ایجـاد وضع كنونی را 

ناشـی از آن دانست.
مهمـان وی ژه این مراسـم سـردار قاسـمی 
فرماندهـی محتـرم سـپاه انصارالرضـا)ع( بود 

كـه در جمـع میهمانـان حضور داشـتند.

خانم احمدی
دبیر مذهبی

تشکر خانواده شهید علی خوش 

لفظ از رهبر انقالب
اعضـای خانواده شـهید علـی خوش لفظ 
در پیامـی از ابـراز محبـت رهبر انقـاب به این 

خانواده تشکر کردند. 
به گـزارش خبرگزاری صداوسـیما، خانواده 
جانبـاز شـهید علـی خـوش لفـظ در پیامی از 
ابـراز محبـت رهبـر انقـاب در ارسـال پیـام 
پدرشـان  شـهادت  مناسـبت  بـه  تسـلیت 
اسـت: آمـده  پیـام  ایـن  در  کردنـد.   تشـکر 
الصدیقیـن و  الشـهدا  رب   بسـم 
خدمـت  ارادت  و  سـام  عـرض  بـا 
خامنـه ای امـام  مقتدایمـان  و   مـوال 
پیـام کریمانه حضرت عالـی آرام بخش دل های 
مـا و سـایر بازماندگان و هم رزمان شـهید علی 
خـوش لفـظ گردید. ملـت مسـانه از حضرت 
باری تعالـی، طول عمـر حضرت عالـی و توفیق 
عمـل بـه سـفارش همیشـگی آن شـهید کـه 
همانـا اطاعـت و پیـروی از امام خامنـه ای  بود 

خواستاریم. را 

فتنه ۸۸ برنامه استکبار برای نفوذ 

سیاسی و براندازی نظام بود
تشـخیص  مجمـع  امروزه:عضـو  وطـن 
مصلحـت نظـام گفـت: اقدامـات فتنه گرانـه 
ســال ۸۸ در چــارچوب برنامه هـای اسـتکبار 
بـرای عملیاتـی کـردن عناد خـود بـوده و بهره 
نگرفتـن از مسـیرهای قانونی نشـان می دهد 
قصدشـان رسـیدگی اصولی و منطقی نبوده و 

قصـد براندازی داشـتند.
 سـید مصطفـی میرسـلیم در گفت وگو با 
صبـح تـوس، گفـت: انتخابـات راهی بـود که 
اسـتکبار بـرای نفوذ سیاسـی خـودش برگزید، 
چرا که در این کشـور مردم سـاالری دینی حاکم 
اسـت و نمی توان به سـادگی براندازی سیاسی 
نظـام اسـامی را پیـش بـرد لـذا ضرورتـی 
نداشـت برخاف پیشـرفت های مردم ساالری 
عمـل و از روش هـای اختاف افکنـی اسـتفاده 
کننـد. وی افـزود: سـال 88 نیـز موضـوع فتنه 
بـا همیـن رویکـرد رخ داد و مسـاله ای ماننـد 
اعتراضـات، بی سـابقه در دنیا نیسـت؛ راه های 
رسـیدگی بـه شـکایات و اعتراضـات به صورت 
گسـترده و بـدون قید و شـرط وجود داشـت 
امـا اقداماتـی ورای ایـن موضـوع انجام شـد 
کـه در چارچـوب جمهوری اسـامی نمی گنجد 
و آن نوعـی برانـدازی، حرمت شـکنی و عبـور 
از خطـوط قرمـز بـود کـه به رغـم همـه این ها 
مـورد مـدارای نظـام اسـامی قـرار گرفـت و 
مذاکـرات متعـددی صـورت گرفـت تـا بـرای 
جلوگیـری از گسـترش مشـکات چاره جویـی 

شـود. میرسـلیم در ادامـه افزود:
فتنه گرانـه در چارچـوب  اقدامـات  ایـن   
برنامه های اسـتکبار برای عملیاتـی کردن عناد 
خـود اسـت و ظاهـر قضیـه ایـن اسـت کـه 
عده ای می گوینـد در انتخابـات تخلف صورت 
گرفتـه و اعتـراض دارنـد اما برای پاسـخگویی 
بـه اعتراضـات راه هـای مختلفـی وجـود دارد 
کـه بهـره نگرفتـن از ایـن مسـیرهای قانونـی 
نشـان می دهد قصدشـان رسـیدگی اصولی و 

منطقـی نبـوده و قصـد براندازی داشـتند.
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کارخانه ی تسلیحاتی روسیه در عربستان گزارشی از تأسیس   

پوالدین قرارداد طالیی

بی سابقه ترین لحظه ی تاریخی
 96 مهرمـاه   13 بـه  برمی گـردد  ماجـرا 
کـه پادشـاه عربسـتان بـا هیئتـی هزار نفـِر با 
هواپیمایـی طایی رنـگ قصـد عزیمـت بـه 
را  روسـیه  یعنـی  پهناورتریـن کشـور جهـان 
می کننـد، ایـن سـفر بـه حـدی تعجب برانگیز 
بـود که سـرگئی الوروف، وزیر خارجه ی روسـیه 
ایـن سـفر را لحظـه ای تاریخـی بـرای تقویت 
روابط دو کشـور عنـوان کـرده و در طول تاریخ 
یکـی از بی سـابقه ترین سـفرهایی اسـت کـه 
یک پادشـاه سـعودی تاکنون به مسکو داشته 
اسـت. در این سفر، دو کشـور قراردادی منعقد 
می کننـد مبنی بر اینکـه تولیدات تسـلیحاتی 
روسـی در عربسـتان راه انـدازی شـود، سـپس 
روسـیه متعهـد بـه تولید سـامانه ی موشـکی 
آن  قطعـات  نگهـداری  و  تعمیـر  و   400 اس 
در خـاک روسـیه به عـاوه ی در اختیـار قـرار 
دادن فنـاوری و تکنولـوژی سـاخت و تولیـد 
تسـلیحات نظامی به همـراه آموزش نظامیان 

سـعودی را در ریـاض بـر عهـده می گیـرد.
از  یک پنجـم  بـودن  دارا  بـا  روسـیه   
کل تسـلیحات دنیـا در سـال 2016، سـرآمد 

کشـورهای توسـعه یافته در زمینـه ی صنعـت 
دفاعـی که خود بخشـی از تکنولـوژی نظامی 
می باشـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت، 
امـا دراین بیـن نبایـد نقـش قـدرت آمریـکا را 
نیـز به عنوان یکـی از کشـورهای صادرکننده به 
عربسـتان سـعودی فراموش کرد که بر اسـاس 
قـرارداد بیـن مسـکو و ریـاض نیـز موجبـات 
نگرانـی واشـنگتن را در ارتبـاط بـا عربسـتان 
کـه یکـی از نزدیک تریـن کشـورهای متحد و 
تحـت نفـوذ آمریـکا می باشـد را بـه ارمغـان 
آورده اسـت تـا جایی کـه پنتاگون وزیـر دفاع 
آمریـکا از این قرارداد بین ریاض و مسـکو ابراز 

نگرانـی کرده انـد.

گریزی بر تاریخ
هنـوز تاریـخ ایـن ماجـرا را از یـاد نبـرده 
اسـت کـه عربسـتان در طـی جنـگ سـرد از 
شورشـیان در جهت ایجاد سد علیه کمونیسم 
دهـه ی  در  درسـت  می کرده انـد،  حمایـت 
80 بـود کـه عربسـتان بـا سـازمان اطاعـات 
جاسوسـی آمریـکا و پاکسـتان علیـه حمله ی 
شـوروی به افغانسـتان دسـت یـاری دادند در 
آن زمـان ملک سـلمان به عنـوان شـاهزاده ای 
جـوان برای حمایـت از مجاهـدان جنگ علیه 
شـوروی پـول جمع می کرده کـه بعدها همین 

ملـک سـلمان بـه شورشـیان ضد کرملیـن در 
منطقه ی چچن روسـیه علیه این کشـور ندای 

یاری را برافراشـتند.

پس زمینه ی احتمالی اذهان
باوجوداینکـه رابطـه ی دو کشـور به دلیل 
تحوالت سـوریه و حمایت ریاض از شورشـیان 
به واسـطه ی دسـت دوسـتی با واشنگتن شکر 
آب« بـوده اسـت امـا از زمانـی که چشـم انداز 
گذاشته شـده  کنـار  سـوریه  در  رژیـم  تغییـر 
بـه روسـیه  موضع گیـری عربسـتان نسـبت 
بتـوان  شـاید  اسـت  پیداکـرده  هم تغییـر 
گفـت کـه در پـس ذهـن پوتیـن بـرای بهبود 

رابطـه بـا عربسـتان ایـن باشـد کـه بتواند بر 
برنامه های عربسـتان در منطقه نظارت بهتری 
داشـته باشـد. درحالی که گفته شـده عربستان 
بـرای زمین گیـر کـردن و تنهـا گذاشـتن ایـران 
در عرصـه ی یارگیـری منطقـه ای، بـه دنبـال 
جلـب حمایت مسـکو از سـوریه می باشـد تا 
بکاهـد.  میـزان خشـونت ها  از  بدین وسـیله 
حـال  در  ایـران  کنـار  در  روسـیه  بااین حـال، 
نقش آفرینـی اسـت، ایـن خـود عاملی اسـت 

کـه بـه مـذاق عربسـتان خـوش نمی آیـد.
بااین وجـود نمی تـوان انتظـار داشـت که 
عربسـتان بـه برداشـتن اولیـن گام هـا بتواند 

از آمریـکا فاصلـه بگیـرد تـا جایـی کـه یـک 
روابـط  کـه  می گویـد  آمریکایـی  تحلیل گـر 
سعودی-روسـی نه تنهـا در تضاد نیسـت بلکه 
معتقد اسـت تاش روسـیه و عربسـتان برای 
همـکاری درزمینه ی مسـائل منطقه ای به نفع 
آمریکا هم هسـت و شـاید این رابطـه با چراغ 

سـبز آمریـکا انجـام می گیرد.

کم و کیف روند تسلیحات نظامی
ی  زمینـه  در  کـه  معاماتـی  اکثـر 
می گیرنـد،  صـورت  اسـلحه  خریدوفـروش 
بـا  ناپذیـر  کنتـرل  تجارت هایـی  ازجملـه ی 
نتیجـه ای همچـون از بیـن رفتن جـان هزاران 
هزار انسـان در سراسـر جهان می باشـند. لیکن 
سـود  معامـات  این گونـه  در  کسـانی  تنهـا 
می برنـد کـه خـود، کشـورهایی ثروتمنـد بـا 
سـطوح توسـعه ی بـاال هسـتند. در ایـن پنج 
سـال اخیـر شـاهد رونـد رو به رشـد صـادرات 
تسـلیحات نظامـی بـه آسـیای جنـوب غربی 
زمینه هـای  کشـورها،  بـرای  کـه  بوده ایـم 
تحقیقـات نظامـی و ایجـاد نیروی شـاغل در 
ارتـش به عاوه ی شـکل دهی وسـایل ارتباطی 
و تدارکاتـی نیروهـا، در پـی رشـد نوعـی تفکر 
کشـوهای  بـرای  نظامی گـری  اندیشـه ی  و 

موردنظـر را بـه همـراه داشـته اسـت.

و  عربـی  کشـوری  سـعودی  عربسـتان 
مسـلمان و اسـرائیل کشـوری یهـودی اسـت 
این دو کشـور ظاهراً کشـورهای باهم دشـمن 
هسـتند و عربسـتان، اسـرائیل را بـه رسـمیت 

نمی شناسـد.
و فقـط تنهـا رابطـه ظاهـراً رسـمی سـفر 
سـالیانه هزاران عرب شهروند اسـرائیل، به ویژه 
از راه اردن بـه انجام مناسـک حج تمتع و عمره 

است.
کشـور عربسـتان از آغاز با تشـکیل کشور 
یهـودی اسـرائیل چنـان مخالفـت مـی کـرد 
حتـی سـفر یـک یهـودی بـه مکـه و مدینـه 
قابل بـاور نبود و تـا پیش ازاین تنهـا مقام های 
آمریکایـی که یهـودی هسـتند، به ریـاض که 

جنبـه مقـدس نـدارد، سـفرکرده اند.
تنها رابطه رسـمی این دو کشـور در سـال 
1982 زمانـی کـه یـک کشـتی نظامـی حامـل 
در سـواحل سـعودی  اسـرائیل  موشـک های 
دچـار حادثـه شـد. بـا میانجیگـری امریـکا، 
عربسـتان به اسـرائیل اجـازه داد کـه برای چند 
روز نظامیانـی را برای نجات کشـتی در سـاحل 

سـعودی فـرود آورند.

تاریخچه رابطه عربستان و اسرائیل
زمانـی که اسـرائیل اعـام موجودیت کرد، 
عربسـتان بـا اعـزام سـه هـزار نیـروی نظامی 
کـه کشـورهای عـرب بـرای جنـگ با اسـرائیل 
 1967 جنـگ  در  شـراکت  و  کـرد  مشـارکت 
تکـرار شـد و در جنـگ تمـوز 1973 نیـز ارتـش 
سـعودی بـا اعـزام نیـروی بـه سـوره و اردون 
بـرای یاری رسـانی بـه دمشـق وامـان، تمام قد 

در کنـار کشـورهای عـرب ایسـتاد.
درصـد  عربسـتان   1973 جنـگ  در  و 

کشـورهای بود کـه تحریم نفت علیه اسـرائیل 
را اعـام کـرد.

در سـال عربسـتان 1981 عربسـتان طرح را 
برای حل نزاع اسـرائیل عربسـتان ارائـه کرد که 
)طـرح فهـد( نـام گرفت و طـرح را منـام بگین 

)نخسـت وزیر وقـت اسـرائیل( رد کرد.
در سـال 2002 طـرح بـه نام )ابتـکار عربی( 

ارائـه کرد کـه تا کید کـرده بود که اگر اسـرائیل 
ایـن طـرح را برای حـل نزاع با فلسـطینیان به 
بپذیرد، عربسـتان و همه ی کشـورهای عربی و 
اسامی به سـوی عادی سـازی رابطه با اسرائیل 
گام بردارنـد و این طرح با نخسـت وزیر شـدن 

نتانیاهو به سـرانجام نرسید.
در دهـه گذشـته حساسـیت اسـرائیل به 

برنامـه هسـته کشـورمان شـدت گرفت.
ارتبـاط  مـورد  در  بیشـتر  گذاشـتی  و 
محرمانـه میـان اسـرائیل و عربسـتان بـه هم 
قابلـه با کشـورمان مطرح شـده و ازجمله گفته 
شـد که مئیـر داگان )رئیـس وقت موسـاد( با 
مقامـات ارشـد سـعودی در مورد یک  قـرارداد 
امنیتـی گفت وگو کرده اسـت و یک سـال بعد 

از اعـام این کـه رئیـس موسـاد سـابق خـود 
بـرای هماهنگـی امنیتـی بـه عربسـتان رفتـه 
و بـا آغـاز بهـار عربـی درر سـال 2011، اسـرائیل 
عربسـتان را )جزیره باثبات( نامیـد و در روزنامه 
نیویورک تایمز در همان سـال نوشـت اسرائیل 
موافقـت کـرده کـه المـان بـه عربسـتان 200 
تانـک پیشـرفته بفروشـد )ولی فـروش تانک 

بـه عربسـتان )لئوپـارد 5( متوقف شـده بـرای 
وضـع حقوق بشـر( زمانی کـه آوار بـارک )وزیر 
جنـگ اسـرائیل( از جـدی بودن گزینـه نظامی 
می گفت با افشـای اسـناد ویکـی لیکس )یک 
سـایت معتبر جهانی( معلوم شـد کـه رهبران 
از  خلیج فـارس  حاشـیه  کشـور  و  عربسـتان 
امریـکا می خواسـتند کـه ایـران را بمبـاران کند 

زیـرا می گفتنـد )سـر افعـی در تهران اسـت(.
در سـال 2015 اسـنادی منتشـر شـد کـه 
انطبـاق موضـوع اسـرائیل بـا عربسـتان علیه 
ایـران همـکاری بیشـتر شـده اسـت در سـال 
2016 درسـت دادن ژنـرال موشـه یعلـون )وزیر 
جنـگ اسـرائیل وقـت( بـا امیر ترکـی الفیصل 
رئیس دسـتگاه اطاعات عربسـتان سـعودی 

در اجـاس امنیتـی مونیـخ در دسـامبر چنان 
بازتاب داشـت کـه تحوالت میان عربسـتان و 

اسـرائیل جدی اسـت.
ژوئیه 2016 سـرهنگ انور عشـقی )نظامی 
پیشـین و رئیس یک اندیشـنده سعودی( که 
ماقات اوبادوری گولهکه در آسـتانه مدیر کلی 
وزیـرت خارجه اسـرائیل سیاسـتمدار اسـرائیل 
راسـت و چـپ ماقـات کـرد و همچنیـن در 
بیـن المقـدس بـا رئیـس صافـا دیـدار کـرده 
اسـتو یک ماه بعد رسـانه های عربسـتان برای 
نخسـتین بـار در مقاله هایـی یهودی سـتیز را 

محکـوم کردن.
بـا  رابطـه  برداشـتن  همـکاری  لـزوم  و 

کرده انـد. دفـاع  اسـرائیل 
و گذاشـتی مبنـی بـه فـرود هواپیمـای 
محمـد بن سـلمان در فـرودگاه بـن گوریون و 
حضور چندروزه او در اسـرائیل به گوش رسـید.
و بنیامین نتانیاهو نخسـت وزیر اسـرائیل 
در روزهـای اخیـر بارهـا سربسـته و آشـکار که 
کشـورهای عربـی بـا اسـرائیل اشـتراک نظـر 
یافتـه و از نزدیک حکومت میانه رو با اسـرائیل 

می گفت. سـخن 
نتانیاهـو و در چهارهفتـم پیـش در سـفر 
بـه لنـدن در اندیشـکده مطالعـات سـلطنتی 
انگلسـتان گفـت کشـورها عربـی میانـه رو در 
پشـت درهای بسـته، دقیقـاً موضوع مـا را در 
مـورد ایـران دارنـد، امـا تـا مدت هـای زیادی 

می گفتنـد »مـا ایـن موضـوع را بگویـم«
نوامبـر  در  اظهارنظـر  ایـن  بـا  هم زمـان 
امسـال رسـانه عربـی از توافـق آشـتی میـان 

اسـرائیل و عربسـتان خبـر دادنـد.
و سـید حسـن نصـرا... )دبیر کل حـزب ا... 
لبنـان( گفته اسـت که عربسـتان سـعودی به 
اسـرائیل میلیاردهـا پـول برای حملـه به حزب 

ا... وعده داده اسـت.
زوی بـه زال )مفسـر اسـرائیلی( در روزنامه  
راسـت  دولـت  منتقـد  )روزنامـه  هاآرتـص 

اسـرائیل( نوشـت »محمـد بـن سـلمان دقیقاً 
همـان کارهایـی را درمـورد ایـران و حـزب ا... 
می کنـد کـه اسـرائیل می خواهد انجـام دهد« 
و عنـوان مقالـه هاآرتـص هـم ایـن بـود کـه 

»عربسـتان، دوسـتت داریـم«
زمینه های همکاری

درزمینـٔه ی هـای همـکاری بین اسـرائیل 
و عربسـتان رابطـه ی اطاعاتـی دارنـد هـدف 
همـکاری آن هـا ضربه زدن به جبهـه مقاومت 
و کشـور ماسـت و حـل قضیـه ی فلسـطین 
آشـتی کشـورهای عربی با اسـامی با اسرائیل 

می شـود.

تاثیرات رابطه عربستان با اسرائیل
مـردم  اسـرائیل  حملـه  زیـادی  احتمـال 
زشـتی  صـورت  شکسـتن  و  لبنـان  بی گنـاه 
اسـرائیل کشـورهای سـنی مذهبـی تضعیف 
جبهـه مقاومـت می باشـد از همـه مهم تر حق 
مـردم بی گنـاه فلسـطین پایمـال می شـود.

در پایـان بایـد گفت: عربسـتان کشـوری 
اسـت کـه تابه حـال در جلوی جبهـه مقاومت 

تنها اسـت.
همکاری با اسـرائیل ارتباط کل کشـورهای 
اسـامی و عربـی بـا اسـرائیل یک جبهـه قوی 
علیـه جبهـه مقاومـت ایجـاد کننـد و احتمال 
جنـگ بـزرگ در خاورمیانـه بـاال مـی رود. ولی 
بـرای جلوگیـری کـردن بایـد بـا اعـان ایـن 
اخبـار و تحلیل هـای زیـاد آن را به مـردم بزرگ 
کشـورهای عربـی و بـرادران و خواهـران اهـل 
سـنت خود را برسـانند تا نگذارنـد دولت های 
غاصـب فاسـد ایـن ارتبـاط را ادامـه ندهند و 
بـا اسـرائیل بـه ایـان برسـانند و با قیـام خود 
کشـورهای خـود یـا از فسـاد دینـی زمـان و 
جاهلیـت اکبـر و پادشـاهانی که فقـط به فکر 

خـود هسـتند نجـات دهند.

رابطه اسرائیل و عربستان

کام صهیونیسم به نام اسالم به 
مهدی میرشاهی

کمیته بین الملل عضو 

خانم ارژنگ
دبیر آموزش
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جزئیات تازه از جاسوسی در 

کره کننده هسته ای تیم مذا
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضـو 
سیاسـت خارجـی مجلـس گفـت: برخی 
از دولتی هـا جاسـوس بودن افـرادی نظیر 
جیسـون رضائیان و دری اصفهانی را قبول 

ندارند!
عضـو  کریمی قدوسـی  محمدجـواد 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلـس پـس از سـخنرانی در جمع مردم 
ورامیـن در حسـینیه ثـاراهلل علیه السـام، 
در بخـش پاسـخ بـه پرسـش های مردم 
اظهـار داشـت: دربـاره نفوذی هـای حاضر 
در تیـم مذاکره کننـده هـم از آقـای ظریف 
سـؤال کرده ایـم که طـی روزهـای آینده در 
صحـن مطرح می شـود. البته یکـی از این 

نفوذی هـا گیـر افتـاده و زندانی اسـت.
اینکـه  بیـان  بـا  قدوسـی  کریمـی 
کرسـی اسـتادی نفـوذ در دنیا در دسـتان 
هـر سـرویس   گفـت:  انگلیسی هاسـت، 
قـوی و معـروف اطاعاتـی در یـک امـر 
خاصـی مهـارت باالیـی دارد. بـه عنـوان 
مثـال سـرویس موسـاد در بحـث تـرور 
هـم  را  مـا  دانشـمندان  و  اسـت  قـوی 

تـرور کـرد. نفـوذ  به وسـیله 
از  وی افـزود: در لنـدن مجموعـه ای 
مراکـز آموزشـی، تحقیقاتـی و پژوهشـی 
مختـص پرورش عناصر اعتقادات شـیعی 

دارند. وجـود 
ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضـو 
مجلس در ادامه تشـریح کـرد: عنصری به 
نـام آقـای چوب تـراش بـه آنجا مـی رود، 
چندیـن سـال در حـوزه علـوم اسـامی 
آمـوزش می بینـد و لبـاس روحانیـت را 
هـم بـر تـن می کنـد. چوب تـراش از آنجا 
بـه نجف مـی رود و بـه خانه هـای مراجع 
و علمـا نفـوذ پیـدا می کند. حتـی در آنجا 

درجـه اجتهـاد نیـز می گیـرد.
نماینـده مـردم مشـهد در مجلـس 
چوب تـراش  داشـت:  بیـان  هم چنیـن 
سـپس بـه ایـران می آیـد و مشـغول بـه 
تبلیـغ می شـود. در انتخابـات دور قبل نیز 
نامـزد انتخابـات خبـرگان رهبری شـد که 

دسـتگیرش کردنـد .
چهـار  آزادسـازی  کریمی قدوسـی 
دسـت پرورده انگلیسـی ها را هدف اصلی 
سـفر جانسـون به ایران دانسـت و عنوان 
کـرد: وزیر امـور خارجه انگلیـس که هفته 
قبل به ایران سـفر کرد، به دنبـال آزاد کردن 
چهـار نفر از جمله همیـن چوب تراش بود. 
فروغـی جاسـوس نفـت، نازنین سـاغری 
نفـوذی BBC و دری اصفهانـی جاسـوس 

 هسـته ای نیز سـه نفر دیگر هسـتند.

کاال در شرکت  ساخت ۱۶۱ قلم 

پاالیش نفت اصفهان
واحـد تحقیق و سـاخت تـداركات و 
امـور كاالی شـركت پاالیش نفت اصفهان 
از ابتـدای سـال جاری تـا آبان مـاه موفق 
بـه سـاخت ۱۶۱ قلم بـرای نخسـتین بار با 

تیـراژ ۱۳۶ , ۸ عدد شـده اسـت. 

محمدعلی صفری، رئیس پشـتیبانی 
سـاخت داخـل شـركت پاالیـش نفـت 
اقـام  مـدت  ایـن  در  افـزود:  اصفهـان 
ساخته شـده ۲۶۰ قلـم بـا تیـراژ ۴۵۰ , ۳۳ 
ایـن  بـوده و میـزان صرفه جویـی  عـدد 
تولیـدات برابـر حـدود ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۱۲۰ 
لایر بـرآورد شـده اسـت. وی همچنیـن 
بـه اقامـی كـه از فرآینـد خریـد از منابـع 
خارجـی حـذف و بـرای نخسـتین بـار از 
طریـق منابـع داخلی ساخته شـده اشـاره 
كـرد و تعـدادی از مهم ترین ها را برشـمرد.

گذشت؟خبر در دیدار اعضای تشکل های دانشجویی با آملی الریجانی چه 

۸ ساعت؛ صریح و بی تعارف
بـزرگ  تشـکل های  اعضـای  از  نفـر   50
دانشـجویی سه شـنبه 21 آذرمـاه، بـا آیـت ا... 
صـادق آملـی الریجانـی رئیـس قـوه قضائیه 
و جمعـی از مسـئوالن عالـی دسـتگاه قضای 
کشـور دیـدار کردنـد. در ایـن نشسـت، کـه 
بیـش از 8 سـاعت به طـول انجامیده اسـت، 
پاسـخ های صریحـی  قضائیـه  قـوه  رئیـس 
بـه سـؤاالت پرتعـداد دانشـجویان ارائـه کرده 
اسـت به گونـه ای کـه نماینـدگان تشـکل های 
دانشـجویی ایـن دیـدار و گفت وگـو را بسـیار 

کردند. ارزیابـی  مثبـت 
جلسـه  دو  ناظـر  کـه  آن هایـی  همـه 
به عنـوان  الریجانـی  آملـی  هشت سـاعته 
رئیـس قـوه  قضائیـه و جلسـه چهارسـاعته 
قـوه  سـخنگوی  به عنـوان  محسـنی اژه ای 
اذعـان  مسـئله  ایـن  بوده انـد،  بـر  قضائیـه 
دارنـد کـه برخـاف برخی جلسـاتی کـه وجه 
فرمایشـی یا نمایشـی بودن آن غالب اسـت، 
امـا این جلسـات جـدی،  صریـح،  انتقـادی و 
همـراه با جواب هـای اقناعی بوده اسـت. یکی 
از دانشـجویان می گویـد:  »جلسـه پرنشـاط و 
کامـالً جدی بود تـا جایی که آملـی الریجانی 
حداقـل 10 سـؤال و نکتـه از سـخنان هریـک 
از دانشـجویان را یادداشـت کـرد و بـرای هـر 
موضـوع پنـج اسـتدالل و توضیـح داشـت.«

قـوه  محـل  در  کـه  نشسـت  ایـن  در 
قضائیه برگزارشـده اسـت، نمایندگان و اعضای 
تشـکل هایی همچـون بسـیج دانشـجویی، 
اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانشـجویان 
اسـامی  جامعـه  اتحادیـه  مسـتقل، 
دانشـجویان، دفتر تحکیم وحدت و همچنین 
حضـور  دانشـجویی  عدالت خـواه  جنبـش 
داشـته و سـؤاالت خـود را بـا رئیس دسـتگاه 

قضـا درمیـان گذاشـتند.

روایت های فعاالن دانشـجویی از جلسـه 
امروز

تشـکل های  جلسـه  یافتـن  پایـان  بـا 
قضاییـه،  قـوه  رئیـس  بـا  دانشـجویی 
جلسـه،  در  حاضـر  اعضـای  و  دانشـجویان 
جزئیاتی از جلسـه را در فضای مجازی تشریح 
کردند و برگزاری این جلسـه را مفید دانسـتند.

محمدامیـن سـلیمی دبیر شـورای تبیین 
مواضع بسیج دانشـجویی در پیامی توئیتری 
پیرامـون جلسـه تشـکل های دانشـجویی بـا 
آیت ا... آملی الریجانی نوشـت: »جلسـه امروز 
بـا رئیـس قوه قضائیه 8 سـاعت طول کشـید 
خندیدیـم تند شـدیم نقـد کردیم و پیشـنهاد 

دادیـم جایـی قانع شـدیم و جایی نشـدیم«.
اتحادیـه  دبیـر  گلرومفـرد  محمدرضـا 
انجمن هـای اسـامی دانشـجویان مسـتقل 
دانشـگاه های سراسـر کشـور نیـز کـه یکـی 
صفحـه  در  بـود،  جلسـه  ایـن  حاضـران  از 
اینسـتاگرام خود نوشـت: »جلسـه ای ۸ ساعته 
بـا رئیـس قـوه قضائیـه داشـتیم. مطالـب 
صریـح و منتقدانـه دانشـجویان مطرح شـد 
و رئیـس قـوه بـا صبـر و تحملـی مثال زدنـی 
پاسـخ سـؤاالت دانشـجویان را می داد. جلسه 
سـخنرانان  روال  داشـت.  بسـیاری  حواشـی 
دانشـجویی به هم خورد و دانشـجویان وسط 
می کردنـد.  صحبـت  یکدیگـر  صحبت هـای 
برخـی دانشـجویان حاضر در جلسـه، پرونده 
برخی اشـخاصی مثل منصور نظـری را مطرح 
کردنـد. رئیس قـوه ابتدا از برخی دانشـجویان 
کـه دراین بـاره قضـاوت کـرده بودنـد انتقـاد 
کـرد و گفـت: مگـر شـما پرونـده ایشـان را 
خواندیـد کـه قضـاوت می کنیـد؟ سـپس در 

یـک بحـث کُلـی بـا انتقـاد از ورود مصداقـی 
برخـی دانشـجویان گفت تـا ُمنکر برای شـما 
اثبات نشـده اسـت نباید امربه معـروف و نهی 
از منکـر کنیـد. ایـن سـخن رئیس قـوه من را 
یـاد صحبت هـای رهبـری در شـیراز انداخـت 
کـه گفتنـد: گفتمـان عدالت خواهـی را فریـاد 
کنیـد؛ امـا انتقـاد شـخصی و مصداق سـازی 
نکنیـد. متأسـفانه ایـن مسـئله آفتـی اسـت 
کـه بعضـاً جریـان حـزب ا...ی بـه آن گرفتـار 
می شـود و بـدون اثبـات ُمنکـر اقـدام به نهی 
از منکـر می کننـد. ایـن موارد آنجـا خطرناک و 
حسـاس می شـود که خود بچـه حزب ا...ی ها 
ناخـودآگاه همـراه بـا ضدانقـاب و جریانـات 
بهاری هـا هجمه هایـی علیـه نظـام  فتنـه و 

می کننـد کـه ایـن کار ظلـم آشـکار اسـت.
منکـر  از  نهـی  و  امربه معـروف  پ.ن۱:   

دارد.  شـرایطی 
پ.ن۲: در امربه معـروف و نهـی از منکـر 
نبایـد قبیلـه ای عمـل کـرد. نمی شـود »یومن 

ببعـض و یکفـر ببعـض« بود.
 پ.ن۳: جلسـه حواشـی بسـیار دیگـری 
داشـت که انشـا... رسـانه ای خواهد. از مسئله 

بورسـیه ها گرفته تـا اطالـه دادرسـی و ...«.
جلسـه  ایـن  سـخنرانان  از  گلرومفـرد   
در خصـوص ایـن دیـدار بـه »فرهیختـگان« 
عملکـرد  ضعـف  حقیقـت  »در  می گویـد: 
رسـانه ای قـوه قضائیـه موضوعـی بـود کـه 
اکثر دانشـجویان به آن اشـاره داشـتند، اینکه 
خدمـات رسـانه ای نمی شـود و بـه شـبهات 
به صـورت  قضائیـه  قـوه  علیـه  مطرح شـده 
نمی شـود.  داده  پاسـخ  به موقـع  و  مسـتدل 
مسـائل  الریجانـی  آملـی  آیـت ا......  البتـه 
مطرح شـده دراین بـاره را تلویحـاً پذیرفـت.« 
گلـرو مفـرد ادامـه می دهـد: »در ایـن جلسـه 
دانشـجویان سـؤاالت خـود را مطـرح کردنـد 
و آیـت ا...... آملـی الریجانـی نیـز در فضایـی 
سـؤاالت  بـه  دوسـتانه  و  صمیمانـه  بسـیار 
به طـور مفصـل و دقیـق پاسـخ دادنـد و اگـر 
دانشـجویان قانـع نمی شـدند، بحـث دربـاره 
اهمیـت  می کـرد.  پیـدا  ادامـه  موضـوع  آن 
قـوه قضائیـه و تفـاوت آن بـا یـک وزارتخانه 
و همچنیـن ارتبـاط مسـتقیم آن بـا کارآمدی 
نظـام، پرونـده کاسـپین و مالباختـگان مالی، 
از  پیشـگیری  موضـوع  بورسـیه ها،  پرونـده 
جرائـم و نظارت بـر ضابطـان ازجمله مباحثی 
بـود کـه در جلسـه روز گذشـته مطـرح شـد.«

سـعید توانـا راد دبیـر سیاسـی اتحادیـه 
انجمن هـای اسـامی دانشـجویان مسـتقل 
دانشـگاه های سراسـر کشـور پـس از پایـان 
جلسـه امـروز در کانـال تلگرامی خود نوشـت: 
» جلسـه امـروز بـا رئیـس قـوه قضائیـه یـک 
آملـی  آیـت ا...  بـود.  عجیـب  رکوردشـکنی 
و  بـه سـؤاالت  الریجانـی حـدود ۷ سـاعت 

ابهامـات دانشـجویان بـا صبـر و رفتـار پدرانه 
پاسـخ دادنـد. حجـم محتوای جلسـه بسـیار 
باالبود. مدعیان راه آزادی، امسـال دیوارکشـی 
دانشـگاه را رقم زدند و متهمان به دیکتاتوری، 

آزادگـی نشـان دادند.«
روابـط  واحـد  دبیـر  فیـروزی  علیرضـا 
اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه  عمومـی 
دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه های سراسـر 
کشـور پـس از پایان جلسـه امـروز در صفحه 
به اتفـاق  »امـروز  نوشـت:  خـود  اینسـتاگرام 
جمعی از اعضای شـورای مرکـزی اتحادیه های 
الریجانـی،  آیـت ا...  میهمـان  دانشـجویی 
ریاسـت محترم قـوه قضائیـه در جلسـه ای ۸ 
سـاعته بودیم کـه در نوع خود بی سـابقه بود. 
البتـه بـه اعتقاد من بهتر اسـت مسـئولین در 
دانشـگاه حاضر شـوند، نـه اینکه دانشـجوها 
بـه دفتـر مسـئولین دعـوت شـوند... نقدهای 
جـدی و شـبهات زیـادی داشـتیم کـه مطـرح 
شـد و آقـای الریجانـی هـم با صبـر و حوصله 
پـای صحبت هـای دانشـجویان نشسـتند و 
یک به یـک پاسـخ دادنـد و ای کاش می شـد 
جزئیـات رو اینجـا می گفتـم...   جاهایـی قانـع 
شـدیم و جاهایـی نه. جاهایی بحث چالشـی 
کردیـم و جاهایـی گفتیـم و خندیدیـم. پیش 
از حضـور در ایـن جلسـه، تصـور نمی کـردم 
این قـدر ایـن جلسـه صمیمـی پیـش بـرود. 
پ .ن ۱: ای کاش همـه مسـئولین در عمـل پای 
صحبت های دانشـجویان بنشـینند نـه اینکه 
شـعار بدهنـد و فقـط حـرف بزننـد و هندوانه 

زیـر بغل مـا بگذارنـد...«.
سـابق  فعـال  زعیـم زاده  محمـد  روایـت 
دانشـجویی از جلسه تشـکل های دانشجویی 

بـا رئیـس قـوه قضائیه:
- دانشـجویان امروز جلسـه ای 8 ساعته با 
رئیـس قوه قضائیه داشـتند، در میان خنده ها 
حداقـل 30 سـؤال جـدی همراه بـا مصادیق از 
ایشـان سـؤال شـد و رئیس قوه با دقت تمام 

به سـؤاالت پاسخ داد.
- سـعه صدر و دقـت آیـت ا... الریجانی در 

ایـن جلسـه واقعاً سـتودنی بود.
برخـی  از  دانشـجویان  اسـت  ممکـن   -
پاسـخ ها قانـع نشـده باشـند، رئیـس قـوه 
هـم شـاید تلویحـاً بر برخـی اشـکاالت صحه 
گذاشـته باشـند، امـا حتمـاً در پایـان جلسـه 
 8 از  بیشـتر  طـرف  دو  رضایتمنـدی  میـزان 

سـاعت قبـل بـود.
- دیـروز هـم معـاون اول قـوه قضائیـه 4 
سـاعت در دانشـگاه شـریف با شـدیدترین و 
جدی تریـن سـؤاالت مواجـه شـد و بـه آن ها 
پاسـخ داد، نمی تـوان ادعـا کـرد دانشـجویان 
اینکـه  امـا  پذیرفته انـد  را  حرف هـا  همـه 
مـردم  و  دانشـجویان  میـان  بـه  مسـئوالن 
بیاینـد اسـتدالل های خـود را طـرح کننـد و 
حرف هـا  را بشـنوند حتمـاً در ایجـاد مفاهمه 

کمـک می کند، کاری کـه باید زودتـر و در باقی 
سـطوح و سـایر  قوا  و دسـتگاه ها هـم انجام 

. د شو

دانشـجویان  الریجانـی:  آملـی   
هسـتند جامعـه  اقتـدار  پیشـران های 
آیـت ا... آملـی الریجانـی در ابتـدای ایـن 
نشست، نشـاط جوانی، فرصت تفکر و صدق 
لسـان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی 
دانسـت و تصریـح کرد: دانشـجویان از حیث 
نشاط و عدم اشـتغاالت، در بهترین دوران عمر 
قـرار دارند و باید از این دوران بیشـترین بهره را 
ببرند. یکـی از مهم ترین وظایف دانشـجویان، 
تـاش علمی اسـت کـه امـروز به مثابـه جهاد 

فی سـبیل ا... است.
رئیـس قـوه قضاییه بابیـان اینکـه اقتدار 
نظـام و کشـور به تـالش علمی دانشـجویان 
اسـت، افـزود: دانشـجویان و همه کسـانی که 
در عرصـه علمی تاش می کنند، پیشـران های 
اقتدار جامعه هسـتند و امـروز انجام کار علمی 
بـا اسـتاندارد های اصیـل، بـرای کشـور واجب 

است.
بـه  اشـاره  بـا  الریجانـی  آملـی  آیـت ا... 
نقل قولـی از مرحـوم شـیخ انصـاری مبنـی بر 
دشـوارتر بـودن اجتهـاد از جهـاد، ادامـه داد: 
غـرب در دوره ای تـز بی طرفی را مطـرح و از آن 
دفـاع می کـرد، اما امـروز این سـخن که میان 
حقایـق و ارزش ها فاصله ای پر ناشـدنی وجود 
دارد در مباحـث علم شناسـی مورد نقـادی قرار 
می گیـرد. مـا هم بـرای آنکـه بتوانیم بـه علوم 
وجهـه ارزشـی دهیم باید تاش زیادی داشـته 

باشـیم و مبانـی را اصـاح کنیم.
رئیـس قـوه قضاییـه در ادامـه بـا تأکیـد 
بـر ضـرورت توجـه دانشـجویان بـه اخـاق 
و تقـوی اظهـار کـرد: لحظاتـی کـه از دوران 
بازگشـت  قابـل  دیگـر  می گـذرد  جوانـی 
نیسـت و انسـان زمانـی بـه خـود می آید که 
می بینـد بسـیاری از فرصت هـا ازدسـت رفته 
اسـت. بنـده بنـا به مناسـبتی محضـر مرحوم 
کـه  یافتـم  حضـور  بهجـت  آیت ا... العظمـی 
ایشـان در آن جمـع فرمودنـد: طـوری زندگی 
کنید که هنگام مرگ حسـرت نداشـته باشید. 
ایـن سـخن را شـخصیتی می گویـد کـه مدام 
در سـیر و سـلوک بـود و هیچ دل بسـتگی به 

نداشـت. دنیا 
آیـت ا... آملـی الریجانی بـا اشـاره به این 
روایـت پیامبـر اسـام )ص( که »اشـراف امتی 
حملـه القـرآن و اصحـاب اللیـل« خاطرنشـان 
کـرد: همیـن مضمون دوکلمـه ای را اگر کسـی 
درسـت اخـذ کنـد سـعادتمند اسـت یعنـی 
رفاقـت بـا قـرآن و شـب زنده داری متعبدانـه. 
انسـان بایـد در محضـر قـرآن باشـد و بـا آن 
انـس بگیرد زیـرا قرآن تجلی حق تعالی اسـت 
و زمانـی ارزش مؤانسـت با قرآن برای انسـان 
سـلطنت  و  حضـور  کـه  می شـود  ملمـوس 
مطلـق حق تعالـی را در زندگی خود احسـاس 

. کند
بـه  اشـاره  بـا  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
از  دیگـر  یکـی  به عنـوان  شـب زنده داری 
توصیه هـای قـرآن و سـنت پیامبر اکـرم )ص( 
اظهـار کـرد: این امـر در اوصاف متقیـن از قول 
امیرالمؤمنیـن علـی )ع( نیز ذکرشـده اسـت بر 
ایـن اسـاس همـه دانشـجویان بایـد دو بال 
علـم و تقوی را ابـزاری برای تعالی و پیشـرفت 
خـود بدانند و بـا تاش علمـی و اخاق کمک 
کننـد کـه کشـور و نظام بـه باالتریـن قله های 

یابد. پیشـرفت دسـت 
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از فوالد مبارکه به عنوان سرمایه 

ملی حمایت می کنیم
 حجت االسام والمسـلمین مهـدی 
موسـوی، نماینده ولی فقیـه و امام جمعه 
شـهر مباركه در دیدار بـا مدیرعامل فوالد 
افتخـار  خـود  به نوبـه  گفـت:  مباركـه 
انجام وظیفـه  شـهری  در  كـه  می كنـم 
بزرگ تریـن  هم جـوار  كـه  می كنـم 
فوالدسـاز كشـور اسـت و از ایـن بابـت 

احسـاس غـرور و افتخـار می كنـم.
 وی ادامـه داد: یكـی از ویژگی هـای 
اسـام این اسـت كه عـاوه بـر تأکید بر 
آخـرت، بـه دنیـا بـا نـگاه معنـوی برای 
سـاخت آخرتـی بهتـر نیـز به طورجـدی 
نظـر دارد و در همین راسـتا بـر اداره امور 
معیشـتی و اقتصـادی، شـأن وزندگـی 

مردم تأکیـد فراوانـی دارد.
 ایـن در حالـی اسـت كـه از دیدگاه 
اسـام شـرایط زندگـی فرد مسـلمان در 
صورت وجود ظرفیت و شـرایط مناسب 
بایـد به مراتـب بهتـر از سـایر همنوعـان 

خود باشـد.

جذب ٥/٣ میلیارد یورو 

فاینانس صنایع معدنی در 

پسابرجام
سـازمان  عامـل  هیئـت  رئیـس 
گسـترش و نوسـازی معـادن و صنایـع 
معدنـی ایـران )ایمیـدرو( از جـذب سـه 
میلیـارد و 500 میلیـون یورو تأمین مالی 
خارجی )فاینانس( در دوره پسـابرجام در 

ایـن سـازمان خبـر داد.
مهـدی کرباسـیان افـزود: جمهوری 
اسـامی ایـران اکنون جزء 15 کشـور برتر 
جهـان ازنظـر ذخایـر معدنی اسـت و با 
اکتشـافات جدیـد در آینـده نزدیـک به 
رتبـه دهم صعـود خواهیـم کرد.به گفته 
این مسـئول، معدن یکـی از بخش های 
سـوی  از  سـرمایه گذاری  بـرای  جـذاب 

سـرمایه گذاران بین المللـی اسـت. 
و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
دسـتیابی  بـرای  کـرد:  اضافـه  تجـارت 
بـه ایـن مهـم باید جـذب سـرمایه های 
خارجـی در اولویـت قـرار داده شـود کـه 
در همیـن پیونـد در دوره دو سـال  ونیم 
پـس از برجـام تاکنـون نزدیـک به سـه 
تأمیـن  یـورو  میلیـون   500 و  میلیـارد 
مالـی خارجـی )فاینانـس( در پروژه های 
مختلـف در حوزه صنایـع معدنی جذب 
شـد؛ البتـه در زمینـه معـدن تاکنـون به 
جـذب سـرمایه خارجی نیازی احسـاس 
نشـده اسـت امـا شـاید ازاین پـس نیاز 

بـه انجـام مذاکره داشـته باشـیم.
بابـت  ایمیـدرو  افـزود:  کرباسـیان 
ایـن  امـوال  فـروش  و  واگذاری هـا 
سـازمان، پنج هزار میلیـارد لایر از بودجه 

دولـت طلبـکار اسـت. 
وی بیـان كـرد: در ایـن زمینـه بـه 
اسـامی  شـورای  مجلـس  و  دولـت 
پیشـنهاد می کنیم به جای این مطالبات، 
از اوراق مشـارکت ارزی بین المللـی، اوراق 
مشـارکت ارزی داخلـی یا ریالـی داخلی 
بـا کمـک  بتوانیـم  تـا  کنیـم  اسـتفاده 
بخـش خصوصـی داخلی یـا خارجی به 

بپردازیـم. سـرمایه گذاری 

خبر کارشناس مسئول حقوقی دانشگاه مصاحبه هفته نامه سمعک با آقای پیراسته، 

گر ما پیروز نشویم تقلب شده است  گفتند، ا قبل از برگزاری انتخابات 
چه عواملی باعث پیدایش 9 دی شد؟

9 دی یکـی ازپدیـده هـای  انقابی مردم 
اسـت و اگـر بخواهیـم دقیـق 9 دی را معرفی 
کنیـم بایـد بـه پیشـینه انقـاب برگردیـم بـه 
قبـل از سـال های 57 حرکت هـا برخاسـته از 
ویژگی هـای مذهبـی و اعتقادی مـردم بود که 
در جهـت حفـظ ارزش هـا و اعتقاداتشـان به 
رهبـری روحانیـت تـا اینکه رسـید بـه رهبری 
امـام خمینـی )ره( و ایـن حرکـت بـا سـایر 
حرکت هـا فـرق داشـت تـا این کـه مـردم وارد 
صحنـه شـدند از ایـن حرکت هـا چـه قبـل از 
پیـروزی انقاب اسـامی و چه بعـد از انقاب 
در مقابـل دشـمن خارجی و در مقابل دشـمن 
داخلـی )هشـت سـال دفـاع مقـدس، مقابله 
بـا منافقین و...( مردم همیشـه پشـت انقاب 

اند. بـوده 
و  افتـاد  اتفاقاتـی  هـم   88 دی   9 در   
بهانه جویی هایـی صـورت گرفـت و هرکسـی 
تعابیـر خـودش را به کار برد و بهانـه ای کرد اما 
قـدر متقـن این بـود کـه انتخاباتی برگزار شـد 
و انتخابـات هـم پیـروز دارد و هـم غیـر پیروز 
و اصـل انتخابـات برگـزاری سـالم انتخابـات 
هسـت و به هـر موقـع انتخابات سـالم برگزار 
شـود بـه گفته مقام معظـم رهبری ایـن مردم 
هسـتند که انتخابات را سـالم برگـزار می کنند و 
ایـن مردم هسـتند که پیـروز هسـتند این بار 
قبـل و بعـد از انتخابـات بهانـه تقلـب مطرح 
شـد و عـده ای گفتنـد، اگـر مـا پیروز نشـویم 
تقلب شـده اسـت درحالی که هنوز انتخاباتی 

برگـزار نشـده بود.
و اگـر رسـانه های دشـمن را دنبـال کنیـم 
می بینیـم که این مسـئله پخته شـده بود. یک 
سـری کارهـای فوق العـاده ای صـورت گرفت و 
عـده ای فریب خوردند و آن هـا را بازی دادند و 

آن هـا را به میدان کشـاندند.
و بهانـه بزرگ تقلـب در انتخابـات را بیان 
کردنـد و تا امـروز همه چیز روشن شـده و خود 
آن هـا نیـز اذعان کردند که تقلبـی در کار نبوده 

است.
این کـه این ها یک سـری کارهـای جزئی 
را بهانـه قراردادنـد )صندوقـی بـه مکانـی دیر 
برسـد یـا نرسـد، تعرفـه تمـام شـود( این هـا 
چیزهـای جزئـی هسـت کـه ممکن اسـت در 
هـر انتخاباتـی اتفاق بیفتـد اما این هـا آمدند 
خیلـی وسـیع ایـن را مطـرح کردنـد بـه ملت 
توهیـن کردنـد و گفتند ما ناظـران بین المللی 
تـا  انتخابـات می خواهیـم درحالی کـه  بـرای 
آن زمـان قریـب بـه 30 انتخابـات در ایـران 
برگزارشـده بـود و ایـن توهیـن به ملـت بود.
بنابرایـن بهانه تقلـب در انتخابـات زمینه 
این هـا  بـزرگان  و  شـد  بعـدی  حرکت هـای 
خـوب روشـن کردند کـه این یک بهانه اسـت 
)می گفتنـد شـما نگذارید این آشـوب ها سـرد 
شـود، یـا گفتند اگـر مـا والیت فقیـه را در این 
برهـه شکسـت بدیـم آخریـن سـتون خیمـه 
انقـاب را زده ایم و کار تمام اسـت(. این دسـته 
پیشـنهادها قبـل از ایـن هم داده شـده بـود از 

قبیـل دوره ای شـدن والیت فقیـه و ...
و در واقـع آخریـن کاری بود کـه طرفداران 
اصاح طلـب  بـه خـود  کـه  فکـر  ایـن طـرز 
می گوینـد )و مـا این هـا را بـه ایـن معنـی که 
امـام حسـین )ع( فرمـود مـن بـرای اصـاح 
امـت جـدم قیـام کـردم و این کـه اسـام ذاتاً 
اصاح طلـب اسـت یـا بـه معنـی کـه حرکت 
کلـی و صحیـح کائنـات در جهـت پیشـرفت 
اصاح طلـب   را  این هـا  مـا  اسـت  تعالـی  و 
نمی بینیـم نه اینکـه نمی دانیـم( کارنامه این ها 
معلـوم اسـت در واقـع اینکـه چه اندیشـه ای 
دارنـد چـه کار می خواهنـد بکننـد. در طـول و 

پـس از پیـروزی انقـاب دسـت ایـن طیـف 
بـوده قبـل از چنـد سـالی کـه می خواسـت از 
دسـت این هـا خـارج بشـود و این آشـوب به 
پا شـد و هنـوز هم دنبالـه آن را رهـا نمی کنند 
بنابرایـن اصـل ماجـرا اصـل انتخابـات تقلب 
در انتخابـات نبـود بلکـه یک زمانی فرارسـیده 
بـود کـه این هـا می خواسـتند جمـع بشـوند 
و جمهـوری اسـامی را جمـع اش کننـد کـه 

نتوانسـتند. الحمداهلل 
درواقـع هتک حرمت این ها رسـید به روز 
عاشـورا بـه آشـوب های خیابانـی آتـش زدن 
ماشـین ها و به جـای طـی مراحـل قانونی به 
مراجع نامه نوشـتند )مدعیان پیـروزی( مردم 

رو دعـوت به حضـور در خیابان هـا کردند.
این هـا ابتـدا فکـر کردنـد تحـت تأثیـر 
رسـانه های بیگانـه و پول هـای کـه از منابـع 
خارجـی گرفتـد و معلـوم شـد البتـه هنـوز 
می خواهنـد آن را بپوشـانند یـا ایـن جامعه را 
بـه نقطه برسـانند کـه نشـان دهند کـه اصًا 
این کارشـده ولی مردم همیـن رو می خواهند.
مـردم واکنـش نشـان دادنـد و در روز 9 
دی آمدنـد حضـور پیـدا کردنـد و در مقابـل 
ایـن طیف فکری اعـالم کردند و اعـالم کردند 
اعتقـادات  از  و  خودمـان  عقایـد  از  مـا  کـه 
خودمـان دسـت برنمی داریـم و در واقـع یک 
نمـاد حضور یکپارچگـی مردم بـود در دفاع از 

انقـالب و حفـظ سـنگر دفـاع از انقـالب.
عـده ای دارنـد بحـث فتنـه و 9 دی را بزک 
می کننـد و سـعی می کننـد آن را کم اهمیـت 

جلـوه دهنـد و به فراموشـی بسـپارند.

9 دی چـه تأثیـری در اسـتحکام نظـام و 
داشـت؟ آرمان هـا  یـادآوری 

طبیعـی اسـت کـه کسـانی کـه در ایـن 
مسئله خسـارت دیدن سـعی دارند این واقعه 

بشـود. فراموش 
الحـق  »یدّمـر  می گوینـد  اصطاحـاً   
بتـرک ذکرهـا و یدمر الباطـل به تـرک ذکرها« 
یک چیـزی را اگـر یـادآوری نکنیـم فرامـوش 
می شـود می خواهیـد حـق باشـد یـا باطـل 
پس آن هـا می خواهند ایـن واقعه کم اهمیت 
دیده شـود همان طـور که رسـانه های خارجی 
کـه ملحد امیـد آن هاسـت گزارش هایی آن ها 
همیشـه در جهـت عکس حضور ملت اسـت. 
افـرادی هـم این هـا را بـاور می کنـد و تکـرار 

می کننـد.
امـا جهـان می فهمد خود آن ها که سـعی 
در کم اهمیـت کـردن آن دارنـد اهمیتـش را 
می فهمنـد و به همین خاطر اسـت که سـعی 

در کم اهمیـت کـردن آن دارند.
بنابرایـن اگـر یک مسـئله ای یـک ویژگی 
را داشـته باشـد نیـاز بـه هیاهو نـدارد. حضور 

مـردم خوش نشـان داد کـه یعنـی چـه مـا 
متذکر می شـویم که باید حضورداشـته باشیم 

و ایـن حضـور اهمیـت دارد.

هـدف افـرادی کـه رفـع حصـر را مطـرح 
می کننـد؟

فتنـه را امـام خامنـه ای نام گـذاری کردنـد 
و خیلـی هم دقیـق بـود و امثال افـرادی که از 
آن هـا انتظار نمـی رود این حرف را به تمسـخر 
می گیرنـد و نمی پسـند ند باید دقـت کنند که 
چـه می گوینـد. تعریف فتنـه را که نـگاه بکنید 

همـه جورِ یـک نوع فتنـه بود.
مفهـوم فتنـه ایـن اسـت کـه آشـوب و 
گردوخـاک را در جامعـه بـر پـا می کنـد کـه 
باطـل  و  کجاسـت  حـق  نمی فهمـد  کسـی 
کجاسـت بعدازآن بـود که رهبـر انقاب بحث 
بصیـرت را مطـرح کردند و هنـوز هم میگویند 
بصیـرت ولـی بعضی هـا خوششـان نمی آید.
امـا علـت حصـر ایـن بهتریـن کاری بود 
که جمهوری اسـالمی با سـران فتنـه کرد یکی 
از آقایـان مـی گویـد بـه رهبـر انقـاب گفتـم 
چرا سـران فتنـه را محاکمـه نمی کنید ایشـان 
فرمودنـد ایـن کار مطابـق نظـر شـما نخواهد 

بود.
جمهـوری اسـالمی اگـر می خواسـت مر 
قانـون را رعایـت بکنـد و نسـبت به کسـانی 
کـه باعـث کشـته شـدن بیـش از 20 نفـر در 
تهران و وارد آمدن سـایر خسـارت های شدند 
اگـر این هـا محاکمـه می شـدند حکـم آن ها 

بود. مشـخص 
کسـانی کـه علیـه امنیـت کشـور اقـدام 
کردنـد حکـم قانونی آن ها مشـخص اسـت و 
در ثانـی آن قدر ارزش ندارند که کسـی این قدر 

خـود را نگـران آن هـا کند.
کـه  هسـت  شـعاری  حصـر  رفـع 
سیاسـت بازانی که در پی آن هسـتند از طریق 
آن نـان می خورند. به این صورت شـکل گرفته 
و هرزمانی شـورای امنیت عالی ملی تشخیص 
بـه نبود خطر کنند حصر را بر خواهند داشـت. 
منطقـی  اسـتدالل های  پـای  درواقـع  آن هـا 
عوام فریبـی  می خواهنـد  این هـا  نمی آینـد 

کننـد مـردم رو ناراضـی کنند.
در  سـنگ اندازی ها  این گونـه  زمانـی 
تـا  این هـا  اکنـون  امـا  نداشـت  راه  انقـاب 
جایـی خواهنـد رفـت که علت این مشـکات 
را انقـاب اسـامی معرفـی کننـد انقابی هـا 
نبایـد خام بشـوند که هر که سـاکت تر اسـت 
انقابی تـر اسـت. نه این سـیره پیامبـر و ائمه 

اطهـار هم نیسـت.

دانشـگاه و تشـکل های دانشـجوی چـه 
تأثیـری در بصیـرت افزایـی بـه جامعـه 

می توانند داشـته باشـد و چه انتظـاری از 
اسـت؟ آن ها 

دانشـگاه یـک رسـالت ذاتـی و تاریخـی 
خـردورزی،  دانشـگاه  ذاتـی  رسـالت  دارد 
انسـانی،  نیـروی  تربیـت  سـازی،  اندیشـه 
تربیـت انسـان های متفکـر و روشـن بین کـه 
مشـکالت جامعه را ببینـد و راه حـل بدهند و 
از زمانـی کـه دانشـگاه تأسیس شـده موظف 
بـوده افـراد را طـوری تربیـت کند که اسـتقال 

کشـور را تضمیـن بکنـد.
ولـی نمی تـوان دانشـگاه را در ایـن هدف 
موفـق دانسـت و نـه شکسـت خورده در حال 
حاضـر رسـالت دانشـگاه چیزی کـه می بینیم 

نیسـت و مایه افتخار نیسـت.
متأسـفانه الگوی درسـتی از دانشگاه ارائه 
نشـده اسـت امـا اینکـه دانشـگاه ظرفیـت 
بـاالی دارد درسـت اسـت امـا این کـه همه ما 
از مسـئول باالتر می ترسـیم این از زمـان ورود 

انگلیـس با این کشـور شـروع شـد.
اینکـه یونسـکو می گویـد مهـارت زندگی 
یعنـی قدرت تعامل بـا محیط ما ایـن را قبول 
نداریم ما انسـان را رو به رشـد رو به  پیشـرفت 
می خواهیم. دانشـگاه نباید رسـالت های خود 

را فرامـوش کند.
زمانی که در جلسـات مسـئولین دانشگاه 
مرتب از منابع و شـخصیت های خارجی بیان 
می کننـد درحالی که سـخنانی بهتـر از آن ها را 
کتاب هـای خودمـان، در قـرآن، در نهج الباغه 
و... داریـم در حـال حاضـر دانشـگاه از ظرفیت 
و شـخصیت خـودش فاصله گرفتـه؛ اما اینکه 
دانشـگاه هم رسـالت دارد و هم ظرفیـت دارد 

باید انجام بدهد شـکی نیسـت.
آثـار حرکـت مـردم را به راحتـی در جهـان 
می بینیـد. مثـالً همیـن افـرادی کـه در حـال 
حاضـر ادعای شکسـت داعـش رادارند همان 
افـرادی هسـتند کـه شـعار نـه غـزه نـه لبنان 
جانـم فـدای ایـران را سـر دادنـد می گفتنـد 
مسـئله سـوریه را بایـد بـا مذاکره حـل کنیم.
ایـن افـراد آیـا برگشـتند؟ خیـر حضـرت 
امـام خامنه ای فرمودند سـند 2030 کنسـل اما 
این کنسـل نشـده )سـاعات تدریـس عربی در 
رشـته علوم انسـانی از 4 سـاعت به 2 سـاعت 
کاهش یافتـه، تدریـس قـرآن تـا 10 سـالگی 
ممنـوع چـون 2030 میگویـد تدریـس زبـان 

دیگـر تـا 10 سـالگی ممنوع(
دانشـگاه بایـد بـه مـردم بصیـرت بدهد 
خـدا رحمـت کند یکی از اشـخاص کـه فرمود 
)بصیرت هایـی کـه امـروز در جامعـه مطـرح 
بصیـرت  مگـر  اسـت(  گمراه کننـده  می شـود 
می توانـد گمراه کننـده باشـد مگر کسـی غیر از 
امـام خامنـه ای مطـرح کرد که این جـور حرفی 

شد. زده 
ایـن افـراد اکنـون بـا شکسـت مواجـه 
شـده اند این هـا نبایـد فرامـوش بشـود حال 
اینکـه افـرادی بـا پارتـی و راند بر مـردم حاکم 
شـده اند به راحتـی هـر تصمیمـی می گیرنـد 

وحشـت نـاک اسـت.
مـردم را بایـد آگاه کـرد به هرحـال فتنه در 
شـکل های مختلـف حضـور پیدا خواهـد کرد 
گردوخـاک خواهـد کـرد کـه کسـی حـق را از 

باطـل تشـخیص ندهد.
امـام علـی فرمودنـد: باطل کسـی را گمراه 
نمی کنـد چـون باطل اسـت و حق هم کسـی 
را گمـراه نمی کنـد چـون حـق اسـت آمیختـه 
حـق و باطل مـردم را گمـراه می کنـد. فتنه هم 
کارش همین اسـت که حق و باطل مشـخص 

نشود.
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گرفت با بیش از 2 میلیارد شبیه سازی صورت 

کره ماه! رمزگشایی از شکل گیری 
میلیـارد   2 از  بیـش  بـا  دانشـمندان 
شبیه سـازی از برخـورد زمیـن با پیش سـیاره 
تیـا بـه نتایـج قابل توجهـی دسـت یافتنـد.
بـه نقـل از دیلـی میـل، شبیه سـازی های 
جدیـد دانشـمندان نشـان می دهـد پیـش 
سـیاره تیـا که با برخـوردش بـه زمین موجب 
شـکل گیری ماه شـده است، بسـیار کوچک تر 
از چیـزی بـوده کـه تاکنـون تصـور می شـده 

است.
محققان موسسـه فیزیک زمیـن پاریس 
را  پارامترهـا  ترکیـب  میلیـارد  دو  از  بیـش 
آزمایش و بررسـی کردند تا راز شـکل گیری ماه 

را کشـف کنند.
آن هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه جرم 
پیـش سـیاره تیـا یک دهم جـرم زمیـن بوده 

است.
اخترشناسـان مدت هـا مشـکوک بودنـد 
کـه مـاه هنگامـی ایجادشـده کـه یـک پیش 
سـیاره غول پیکر به نـام تیا« به زمیـن برخورد 
کرده اسـت. این نظریه اولین بـار در دهه 1970 

مطرح شـد.
ایـن نظریـه می گویـد کـه ایـن برخـورد 
بـزرگ باعـث ایجـاد ابرهـای فراوانـی از آوارها 
شـد کـه بـه هم آمیختـه شـدند و کـره مـاه را 

دادند. تشـکیل 
بااین حـال، تاکنـون اخترشناسـان قادر به 
توضیـح اینکـه چگونـه مـاه و زمیـن ازلحاظ 

شیمیایی یکسـان هسـتند، نبودند.
ایـن موضوع بـه دو ایده دیگر منجر شـد 
کـه اجرام مختلفـی را بـرای اصابت پیش بینی 

کرد.
در یـک فرضیـه، دونیـم از زمیـن پـس از 
اصابـت، بـرای تشـکیل سیسـتم زمین-مـاه 

ترکیـب شـدند و در فرضیـه دوم، تیـا« یـک 
پرتابـه کوچـک و بـا سـرعت باال بـوده کـه به 
یـک زمیـن جـوان بزرگ تـر و دارای چرخـش 

سـریع تر برخـورد کـرده اسـت.
بااین حـال، تاکنـون اخترشناسـان قادر به 
توضیـح اینکـه چگونـه مـاه و زمیـن ازلحاظ 
شـیمیایی یکسـان هسـتند، نبودنـد. پیـش 
سـیاره یـا پروتوپلنـت یـک جنیـن سـیاره ای 
دیسـک  یـک  داخـل  در  کـه  اسـت  بـزرگ 
پیش سیاره ای ایجادشـده و روند ذوب داخلی 
آن بـرای ایجـاد الیه هـای تمایـز انجام شـده 
اسـت. بـه نظر می رسـد کـه پیش سـیاره ها از 
خرده سـیاره هایی بـا انـدازه ای در حـدود یـک 
کیلومتر کـه ازنظر گرانشـی مدارهـای یکدیگر 
را پیوسـته آشفته می سـاخته اند، تشکیل شده  
باشـند کـه بـا برخـورد بـا یکدیگـر، به تدریـج 

از ائتـاف خرده سـیارک ها بـه سـیاره غالـب 
تبدیـل گردیده انـد.

تصـور  خورشـیدی،  سـامانه  مـورد  در 
می شـود که بـا برخـورد خرده سـیارک ها، چند 
صد جنین سـیاره ای ایجادشـده باشـد. چنین 
جنین هایـی به سـرس و پلوتو شـبیه بـوده و 
بـا توده هـای جرمـی از 10 بـه توان 22 تـا 10 به 
تـوان 23 کیلوگـرم و چنـد هـزار کیلومتـر قطر 

بوده انـد.
جیمـز بـدرو یکـی از محققـان موسسـه 
فیزیـک زمیـن پاریس تصمیـم گرفت با کمک 
همـکاران خـود تعیین کنـد که هر یـک از این 
فرضیه هـا تـا چـه انـدازه با شـیمی سـیاره ما 

دارد. مطابقت 
نیویـورک گفـت: مـا  بـه خبرگـزاری  وی 
می دانیـم کـه اصابـت بـزرگ« در 100 میلیـون 

سـال اول عمـر زمیـن رخ داده اسـت و جـرم 
بـزرگ  یـا  کوچـک  از  فـارغ  کننـده  اصابـت 
بودنش، باید در گوشـته زمین تأثیر شـیمیایی 

داشـته باشـد.
اثر شـیمیایی بسـته به جرم تیـا متفاوت 

است.
محققـان بیـش از 2 میلیارد شبیه سـازی 
اصابـت را انجـام دادنـد و دریافتنـد کـه یـک 
اصابـت کننـده با جرم 15 درصد بیشـتر از جرم 
زمیـن نمی توانسـته ایـن شـیمی را که مـا در 
گوشـته زمیـن مشـاهده می کنیم تولیـد کند، 
بلکه منجر به ایجاد گوشـته ای مملـو از کبالت 

نیکل می شـد. و 
یـک مطالعـه جداگانـه به تازگـی نشـان 
داد مـدت کوتاهـی پـس از ایجاد مـاه، زمین 
توسـط سـیاره های کوچکی کـه چندین عنصر 
گران بهـا را به جهان مـا آورده اند، بمباران شـده 

است.
ایـن اشـیاء ماه مانند عناصـری نظیر طا، 
نقـره و پاتیـن را به طـور مسـتقیم به هسـته 
سـیاره جوان مـا منتقل کردنـد و همچنین در 

جرم کلـی زمین تأثیر داشـتند.
دربـاره  را  یافته هـا مـوج جدیـدی  ایـن 
تکامـل زمیـن در حـدود 4.5 میلیـارد سـال 

پیـش ایجـاد کـرد.
ایـن نظریـه موسـوم بـه نظریـه اصابـت 

اسـت. غول آسـا 
دکتـر سـایمون مارشـی نویسـنده اصلی 
مـا تصادفـات  داد:  پژوهـش توضیـح  ایـن 
عظیـم و این که چگونـه فلزات و سـیلیکات ها 
در ایـن مرحله به زمین رسـیدند را مدل سـازی 
کردیـم. این هـا همـه تـا صدها میلیون سـال 

بعـد از تشـکیل مـاه طول کشـید.

تولید نانوذرات سرامیکی
محققان دانشـگاه صنعتی شـریف با 
اسـتفاده از ضایعاتی چون دندان کشـیده 
شـده و پوسـت تخم مرغ نانوساختارهای 
اکسـیدی و سـرامیکی را تولیـد کردنـد که 
عـاوه بـر کاربردهـای صنعتـی در ترمیـم 

دنـدان و اسـتخوان نیز کاربـرد دارد.
فاطمه مهنـدس از محققان این طرح 
در گفت وگـو بـا خبرنگار ایسـنا در این باره 
اظهار کرد: ترکیبات اکسـیدی و سـرامیکی 
فلـزات در ابعـاد نانومتـری اعـم از صفـر 
بعـدی،  تک بعـدی، دوبعدی و سـه بعدی 
در مقایسـه بـا حالـت تـوده ای خـود بـه 
دلیـل افزایـش نسـبت سـطح بـه حجم 

دارای خـواص ویـژه ای هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه امـروزه اسـتفاده 
از ایـن نانوسـاختارها در صنایـع مختلف 
همچون انرژی و سـلول های خورشـیدی،  
هادی هـا،   نیمـه  اپتوالکترونیکـی،  
کاتالیزورها و حوزه پزشـکی قابل استفاده 
اسـت، خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
وسـعت حـوزه کاربـردی نانوسـاختارهای 
روش هـای  سـرامیکی،   و  اکسـیدی 
شـیمیایی و فیزیکـی مختلفی بـه منظور 
ایـن  مورفولـوژی  و  ذرات  انـدازه  کنتـرل 

ترکیبـات توسـعه یافتـه اسـت.
در  تحقیقاتـی  اجـرای  از  مهنـدس،  
ایـن زمینـه بـا عنـوان سـنتز و شناسـایی 
انواع سـاختارهای اکسـیدی و سـرامیکی 
خبـر داد و اظهـار کـرد: ایـن مطالعـات در 
بـرای  بهینه شـده  روش هـای  خصـوص 
تهیه انـواع نانو سـاختارهای اکسـیدی و 
سـرامیکی اسـت کـه در صنایـع مختلـف 
از جملـه داروسـازی و پزشـکی، عمـران، 
پتروشـیمی  و  نفـت  و  ساختمان سـازی 

کاربردهـای ویـژه دارنـد.
ایـن  در  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مطالعـات نانـوذرات بـا روش هـای بهینه 
شـده و کامـا اقتصادی تولید شـد، اظهار 
کـرد: سـاخت ایـن نانـوذرات بـه گونه ای 
بوده اسـت کـه به جـای اسـتفاده از مواد 
اولیـه وارداتـی توانسـتیم برخـی از نانـو 
سـاختارهای سـرامیکی را با خـواص ویژه 
زیسـتی، فیزیکی و شـیمیایی تولید کنیم.
محقـق ایـن طرح بـا تاکید بـر اینکه 
از ضایعـات  نانوسـاختار  ایـن  تولیـد  در 
دور ریـز اسـتفاده شـد، خاطر نشـان کرد: 
چـون  ضایعاتـی  از  مطالعـات  ایـن  در 
دنـدان کشـیده شـده انسـان، مرجان ها 
تخـم  پوسـته  و  دریایـی  صدف هـای  و 
مرغ بـرای اسـتخراج نانو ذرات سـرامیکی 

اسـتفاده کردیـم.
این پژوهشـگر پسـا دکتری دانشگاه 
نانـوذرات  صنعتـی شـریف تاکیـد کـرد: 
سـرامیکی تولیدشـده در مـواد ترمیمـی 
دنـدان و اسـتخوان و همچنیـن درمـان 
بیماری هـای اسـتخوانی قابـل اسـتفاده 

. ست ا
نانـو  کاربردهـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
از  شـد:  یـادآور  اکسـیدی،  سـاختارهای 
ایـن نانـو سـاختارها می تـوان در تهیـه 
پوشـش های ضـد آب و بخـار بـه عنـوان 
کاتالیـزور بهـره برد، ضمن آنکـه در صنایع 
نفت، گاز و پتروشـیمی نیز قابل اسـتفاده 

. هستند
ایـن طـرح از سـوی فاطمـه مهندس 
در دانشـگاه صنعتی شـریف و با همکاری 
دانشـگاه کاشـان و بـه راهنمایـی دکتـر 
مسـعود  دکتـر  و  سـیم چی  عبدالرضـا 
صلواتی نیـا اجرایـی شـده و در نوزدهمین 
جشـنواره جوان خوارزمی موفق به کسب 
رتبه سـوم پژوهش هـای بنیـادی در گروه 

فناوری های شـیمیایی شـده اسـت.

خبر

کشور گاز مایع پیشرفت 

ک درآمد پا

دو گاز هیدروکربنـی بوتـان و پروپـان یـا 
ترکیـب آن ها گاز مایع گفته می شـود گاز مایع 
بیشـتر برای کاربردهـای گرمابشـی و به عنوان 
سـوخت وسـایل نقلیـه اسـتفاده می شـود. 
به عنـوان  افشـانه ها  سـاخت  در  همچنیـن 
گاز خنک کننـده در وسـایل سـرمازا همچـون 

یخچـال اسـتفاده می شـود.
پـس از صـادرات نفـت خـام ایـن دفعـه 
نوبـت بـه صـادرات گاز آن هم به صـورت مایع 
)ال.ان.جـی( آن هـم به مدت 20 سـال رسـیده 
اسـت. به این ترتیـب کـه شـرکت ملـی نفـت 
ایران و شـرکت IFLNG تحت مالکیت شـرکت 
پاالیـش گاز خـارک و شـرکت نـروژی پای میز 
نشسـته و قـرارداد دریافت روزانـه 2.3 میلیون 
از پاالیشـگاه  مترمکعـب در روز گاز طبیعـی 

هفتـم گازی پـارس جنوبـی را امضـا کردند.
بـه اباغیـه بیـژن زنگنـه، وزیـر نفـت در 
تاریـخ پنجـم مهرمـاه 1396 ارجاع داده اسـت 
کـه بر اسـاس آن نرخ گاز طبیعی بـرای فروش 
گاز  تولیـد  کوچک مقیـاس  واحدهـای  بـه 
مایع شـده و نیـز واحدهـای فشرده سـازی گاز 

طبیعـی باهـدف صـادرات اباغ شـده اسـت.
امضـای ایـن قـرارداد بـا شـرکت نـروژی 
مبتنـی بـران اباغیـه و در راسـتای توسـعه ی 
سـبد صادراتی انرژی کشـور است. پیش بینی 
می شـود کـه صـادرات گاز نـروژ بـه اروپـا تـا 
سـال 2020 بـه 120 میلیارد مترمکعب در سـال 
برسـد. از سـوی دیگـر ایـران به عنـوان یکـی از 
گاز  اثبات شـده  دارنـدگان ذخایـر  بزرگ تریـن 
دنیـا برنامه های بزرگی برای توسـعه میادین و 
افزایش تولید گاز خود ارائه داده اسـت. باوجود 

مخالفت ها در خصـوص برنامه های بلندمدت 
صـادرات گاز، هم چنـان دیدگاه هایی مبتنی بر 
این کـه ایران به عنـوان دومین دارنـده ی ذخایر 
گاز ایـران نمی توانـد بـه بازارهـای صادراتی گاز 
بی تفـاوت باشـد موردتوجـه قرارگرفته اسـت. 
موجـود  گزینه هـای  اروپـای  شـرکت های 
بـرای انتقـال گاز ایـران از طریـق خـط لولـه از 
مسـیرهای مختلـف مثـل ترکیه و ارمنسـتان 
صادراتـی  طرح هـای  مـورد  در  پیداکرده انـد. 
و  چندملیتـی  شـرکت های  از  برخـی  ایـران 

وارد  از شـرق آسـیا  اروپایـی و شـرکت هایی 
مذاکـره شـده اند و توافقاتی نیـز در این زمینه 

امضـا کرده انـد.
تجـارت جهانـی گاز در گـروه توسـعه گاز 

یع ما
بهره منـدی از ذخایـر گسـترده گاز طبیعی 
می توانـد فرصت های مغتنمی را برای توسـعه 
طبیعـی  گاز  کنـد.  فراهـم  کشـور  آبادانـی  و 
به عنـوان سـوختی پـاک افـزون بـر رفـع نیـاز 
داخـل، می توانـد درزمینـه های دیگـر ازجمله 

صـادرات موردتوجـه قـرار گیرد.
البتـه صادرات در قالـب ال ان جی« هم بر 
محدودیـت صـدور از طریق لوله برتـری دارد و 
درواقع صـادرات گاز تا حد زیـادی تابع قوانین 
و چارچوب هـای صـدور نفـت خـام اسـت و 
می تـوان آ را بـه نقـاط دوردسـت صـادر کـرد 
امـا گاز طبیعـی در ماهیت خود یک سـوخت 
زمین گیـر و در طـول دهه های اخیر توسـعه ی 
بزرگ مـردان  توسـط  اسـت  شـکل گرفته  آن 

کشورمان.

خانم سلمانی
دبیر رسانه
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گرفت با بیش از 2 میلیارد شبیه سازی صورت 

خط قرمز ماندگار
اگـر بخواهیـم بـه ماهیـت فتنـه ۸۸ پـی 
ببریـم باید به پیشـنه افـراد و سـران این فتنه 

توجـه بنماییم.
و  جاه طلبـی  و  دنیاپرسـتی  متأسـفانه 
روحیـه اشـرافیت که بارهـا از سـوی امام امت 
نهی ده بود از سـوی برخی از مسـئولین ترویج 

می شـد. داده 
انقـاب  صاحبـان  را  خـود  کـه  عـده ای 
از  دور  را  خـود  نمی توانسـتند  می دانسـتند 

ببیننـد. قـدرت 
بعضـی از گروه هـا کـه بـا اهـداف دیگری 
خـود را در سـیل عظیم مردم انقابـی انداخته 
بودنـد، زمانـی باوجـود امـام خلـع ید شـدند 
و نتوانسـتند بـه اهداف شومشـان برسـند در 
تـاش بودند تـا در زمانـی مناسـب از انقاب 

و نظـام انتقـام بگیرند.
فتنـه ۸۸ به خوبـی ماهیـت انسـان ها را 
نمایـان کـرد. افـرادی کـه ادعـای پایبنـدی به 
قانـون داشـتند بـا قانون شـکنی و زیر سـؤال 
بـردن نهادهـای انقاب دسـت به آشـوب زند 
و هنگامی کـه بـا برخـورد سـرد ملـت انقابی 
ایـران روبرو شـدند دسـت به سـوی بیگانگان 
دراز کردنـد و تقاضـای افزایـش تحریم هـا را 
دانـد کـه به خیـال خودشـان درخـت تنومند 
آن کـه  از  غافـل  امـا  بخشـکانند؛  را  انقـاب 
چراغـی را که ایـزد برفروزد هـر آن کن پف کند 

بسـوزد. ریشش 
انقاب خیانت دوسـتان را به خود بسـیار 
دیـده اسـت. شـریعتمداری و منتظـری مس 
توانسـتند دو الگو بسـیار خـوب بـرای افرادی 
باشـند که به خیالشـان صاحبـان انقاب اند و 
می تواننـد در برابـر موج مـردم انقابی حرکت 

. کنند
در حـوادث حین و پـس از انقاب عده ای 
کـه خـود را پایبند بـه قانون می دانسـتند قبل 
از برگـزاری انتخابـات ادعـای تقلـب داشـتند، 
حیـن انتخابات خـود را پیروز انتخابـات اعام 

کردنـد و پـس از انتخابات با نادیـده گرفتن ۱۱ 
میلیـون برگـه رأی ادعای واهی تقلـب کردند.

باوجوداینکـه بارهـا راه قانونـی بـه آن ها 
پیشـنهاد شـد چـون بـر منطق سسـت خود 
اشـراف داشـتند ترجیح را برآشـوب دیدند و در 
روز قـدس، ۱۳ آبـان و ۲۲ بهمـن برخاف موج 
مـردم دسـت بـه توهیـن و حرمت شـکنی از 
اباعبـدا... الحسـین کردنـد اما نظـام همچنان 
صبـر کرد تـا این کـه در ۲۵ بهمن و تنهـا ۳ روز 
پس از راهپیمایی پرشـور مردم بـا ادعای دروغ 
اقـدام بـه فراخـوان کردنـد تـا هم صـدا و هـم 
آهنگ بـا بیگانـگان و نامحرمـان وجهه نظام 
را در جهـان تخریـب کننـد؛ اما غافـل از این که 
نتوانسـتند جز عده ای بازیگـر را در میدان جمع 

. کنند
زمانـی کـه شـعار انتخابـات بهانه اسـت 
گشـت  مطـرح  اسـت  نشـانه  نظـام  اصـل 
دیگـر نمی تـوان صبـر کـرد. باید بـرای حفظ و 

حراسـت از خون پاک شـهیدان به پا خواست 
و اینجـا بود کـه باتدبیر شـورای عالـی امنیت 

ملـی مسـئله حصـر مطـرح و عملی شـد.
ناآگاهـی مـردم  از  برخـی اصاح طلبـان 
مسـائل  طـرح  بـا  و  می کننـد  سوءاسـتفاده 
حاشـیه ای مسـئله حصـر را غیرقانونـی جلوه 
می دهنـد و انقـاب و نهادهـای قضایـی را در 
ایـن امـر محکـوم می کننـد حـال آن کـه باید 
توجـه داشـته باشـیم مسـئله حصـر بنـا بـر 
اصل ۱۶۷ قانون اساسـی توسـط شـورای عالی 
انقـاب فرهنگی )کـه رئیس جمهـور فعلی آن 
زمـان دبیـر آن بودند( تصویب شـده و تاکنون 

ادامـه دارد.
در  کـه  می بینیـم  تأسـف  باکمـال  امـا 
بحبوحـه انتخابـات شـعار رفع حصر از سـوی 
رئیـس ایـن مجموعـه یعنـی حسـن روحانی 
مطـرح می شـود کـه مشـخصاً جـز شـعار و 
جـذب افکار هدفی نـدارد و عملکـرد دولت در 

ایـن چنـد سـال مؤیـد این ادعاسـت
عـده ای معانـد قصـد کمرنـگ کـردن و 
بی اهمیـت جلـوه دادن فتنـه ۸۸ رادارند. غافل 
از آن کـه فتنـه خـط قرمز نظـام اسـت و هرگز 
ایـن مهـر ننـگ از کارنامـه ایـن افـراد پـاک 

شـد. نخواهد 
طـرح و یـادآوری ۹ دی خود بصیـرت افزا 
سـت. حـوادث حیـن و پـس از انتخابـات ۸۸ 
یـادآور انحراف هـای ابتـدای انقـاب اسـت و 
ایـن مهـم را یـادآور می شـود کـه مـاک حال 
افـراد اسـت؛ و حفظ نظـام اسـامی از اوجب 

اسـت. واجبات 
فتنـه تمامـی نـدارد و باید با چشـم بیدار 
به پاسـبانی انقاب بپردازیـم. از ابتدای انقاب 
عـده ای غـرب زده که بـر تـوان داخلـی اعتماد 
نداشـتند دائم چشـم به خارج داشتند و دارند. 
آن تفکـر محـو تماشـای جمـال غـرب اسـت 
و پیشـرفت کشـور را درگـرو هـر چـه غربی تـر 

شـدن می دانـد هرچنـد حـرف دیگـری بزند.
امضـای  فمینیسـتی،  مباحـث  طـرح 
گاه وبیـگاه  قراردادهـای   ،۲۰۳۰ تفاهم نامـه 
خارجـی، خـام فروشـی، برجـام، IPC و صدها 
خیانـت دیگـر حاصـل ایـن تفکـر اسـت کـه 
حاصلـی جز ناامیـدی جـوان توانـای ایرانی و 

دوری از معـارف کامـل اسـامی نـدارد.
آن عـده ای کـه سـعی در بـه فراموشـی 
سـپردم فتنـه ۸۸ رادارنـد کاماً بـر اهمیت آن 
نمی کردنـد. این گونـه تـاش  اال  و  واقف انـد 
وقتـی می گوییـم فتنـه خـط قرمـز نظام 
اسـت یعنی فتنه گـران یا بایـد از عملکرد خود 
بـه درگاه خـدا توبـه کننـد و به مـوج قدرتمند 
انقابـی مـردم بپیوندنـد و یا هرگـز جایگاهی 

در ایـن نظام مقـدس ندارند.
مسـئولین آگاه باشـند از ابتـدای انقـاب 
هـر کـس در مقابل رهبری و مـردم انقابی قد 
علـم کرده اسـت از مردم سـیلی خورده اسـت.

گذرد؟ در وزارت خانه آقای آخوندی چه می 

بیراهه
عملکـرد  عملکـرد  از  منصفانـه  صحبـت 
بـا  دائـم  زیـرا  اسـت  کمـی مشـکل  دولـت 
ایـن تدکـر مواجـه میشـویم کـه چـرا نـکات 
 مثبـت را نمـی گوییـد؟! اما کـدام نکته مثبت
قصـد داریم تا به بررسـی عملکـرد وزارت خانه 

ای بچردازیـم که با حاشـیه هـای فراوان.
 مـردم کاسـه صبـری دارنـد که اگـر لبریز 
چـه  دیکتاتورهـا  بـا  میدانیـم  همـه  شـود، 
می کنند،نمی تـوان همیشـه مـردم را با حربه ی 

دیوارکشـی فریفـت.
و اما مسـکن مهر، طرحی که بـرای رضای 
خـدا آغاز به کارکرد و حاال برای رضای شـیطان 
دسـت عـده زیادی از مردم محتاج به مسـکن 
را در پوسـت گردو گذاشـته. وزیری که برای رأی 
آوردن )سـال92( در مجلس خـود را از مبتکران 
مسـکن مهر می خواند، به نـاگاه آن را مزخرف 
توصیـف کرد و عمـاً مـردم را از هرگونه تاش 
وزارتخانه اش درزمینٔه مسـکن مهر ناامید کرد، 
و ایـن بـه معنی اتمـام پـروژه، یـا بازگرداندن 
پول مـردم نبود، پانزده هزار میلیارد از اقسـاط 
مسـکن مهر وصـول شـد و به جایی کـه خرج 
خـود پـروژه شـود، معلـوم نیسـت در کـدام 
صندوق قرار داده شـد و در شـکم سـرمایه های 

نظام و فرزندان مظلومشـان ریخته شـد.
سـال 92 رهبـر انقـاب در دیـدار با هیئت 
دولـت فرمودنـد: »فـارغ از تمـام معایـب و 
محاسنی که مسـکن مهر دارد، اآلن میلیون ها 

نفـر منتظر ایـن واحدها هسـتند، لـذا بیایید 
ایـن پروژه هـا را تمـام کنید و به مـردم تحویل 
بدهیـد« امـا چیـزی کـه مـردم شـاهد بودن 

»تقریبـاً هیـچ »بود.
بعدازایـن افتضـاح نامـی دیگـر بـر پروژه 
مسـکن مهر گذاشتند، »مسـکن اجتماعی« اما 
بعدهـا ادعا شـد تمـام تسـهیات وزارت خرج 
مسـکن مهـر می شـود نـه مسـکن اجتماعی، 
امـا آمارها چیز دیگـری میگوینـد: آورده مردم 
از 20 میلیون به 40 میلیون رسـید، یعنی فردی 
که بـا بیسـت میلیـون می توانسـت صاحب 

مسـکن شـود حاال باید چهل میلیـون می داد.
 تـا پایـان سـال 95 ماهانـه فقـط نیـم 
درصـد مسـکن مهر پیشـرفت داشـته، یعنی 
یک میلیـون مسـکن مهـری کـه تـا هفتـاد 
درصـد در دولـت قبل آماده شـده بـود را هنوز 
هـم نمی تـوان بـه دسـت صاحبانش سـپرد.
خـوب چه انتظاری دارید از دولت و وزیری 
کـه هـرگاه اتفاقـی می افتـد غیب می شـود و 
بعدازآنکـه پیـدا می شـود، بـا حرف هایـی کـه 
خـودش الیـق آن هـا اسـت داغ مـردم را چند 
برابـر می کنـد، کسـی کـه در بهتریـن جـای 

تهـران خانـه دارد و هرروز در اسـتخر خانه اش 
بـه دردهـای مـردم و مشـکات مملکـت فکر 

می کنـد؟
هرروز هم وطنانمان را در جاده های کشـور 
به خاطر ناوگان فرسـوده و راهی غیراسـتاندارد 
از دسـت می دهیـم درحالی که پـول بیت المال 
خـرج خریـد 130 فرونـد هواپیمـای می جویی 
از کلمبیـا و ترکیـه شـد، بلـه 130 فرونـد یعنی 
بـا احتسـاب هواپیماهـای موجود و ایـن 130 
فرونـد، مـا به انـدازه ی قطرایرالیـن هواپیمـا 
داریـم. برای فقـط 4 درصد از مـردم که توانایی 
اسـتفاده از نـاوگان هوایـی رادارنـد، چـرا ایـن 
پول هـا برای راه و مسـکن مردم صرف نشـد؟
دولتـی کـه در کارنامـه سـازندگی اش جز 
تلـی از خـاک چیز دیگـری نیسـت، دیگر حق 
نـدارد دربـاره ی خدمات دیگـران اظهارنظر کند 
کـه خـوب بود یـا بـد، ضعیف بـود، چـه قدر 

تلفـات داد، یا... .
دولـت لیبـرال و سـرمایه دار ایـن دولـت 
اسـت کـه معلـوم نیسـت، نقدینگـی بالغ بـر 
850.000 میلیـارد تومـان در آن کـه از 492.000 
 1.350.000 بـه  دولـت   اول  تومـان  میلیـارد 
میلیـارد تومـان امـروز رسـیده اسـت، کجـا 
هزینه شـده اسـت؟ در تولید؟ در مسـکن؟ در 

کشـاورزی؟ در کجـا؟
البتـه سـخت نیسـت بفهمیـم کجـا، در 
جیـب برادرهـا، برادرزاده هـا، دختـران مظلـوم 
و سـرمایه های نظـام، متینگ هـای تبلیغاتی، 
اجـاره سـیلیبریتی هـا بـرای تبلیـغ و مخارج 
سـفر بـه فرنـگ بـرای مذاکـره بـر روی همـه 

داشـته هایمان. 

سجاد استیری
نایب دبیر

کشور به دنبال  جریان خاصی در 

تخریب حوزه های علمیه است
عبـاس  حجت االسام والمسـلمین 
رفعتـی در نشسـت خبـری کـه در سـالن 
جلسـات مرکـز مدیریت حوزه هـای علمیه 
در قـم برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه حادثـه 
زلزلـه اخیـر در کرمانشـاه اظهـار داشـت: 
حوزه هـای علمیه کشـور در حوادث ناشـی 
از زلزلـه اخیر در کرمانشـاه حضوری پررنگ 
و پرشـور داشـته و درزمینـه امدادرسـانی، 
پیگیری مسـائل شـرعی و تقویـت روحیه 
نیـز نقـش بی بدیلـی ایفـا کـرد به گونه ای 
کـه در این زمینـه بیـش از 300 روحانی به 

مناطـق زلزلـه زده اعزام شـدند.
سـخنگوی حوزه های علمیـه با انتقاد 
از تضعیـف روحانیت توسـط یـک جریان 
خـاص در کشـور عنوان کـرد: ایـن جریان 
در روزهـای اخیـر در جریـان بودجـه 97، 
درصـدد تخریـب حوزه هـای علمیـه بوده 
حوزه هـای  اسـتقال  درحالی کـه  اسـت، 
علمیـه همواره مـورد مطالبه بـزرگان حوزه 

بـوده کـه باید همیشـه حفظ شـود.

آورده الیحه بودجه 97 تورم 

است نه ایجاد اشتغال
روزنامه شـهروند در گـزارش اقتصادی 
خـود تصریـح کـرد: الیحـه بودجـه قـرار 
اسـت افزایـش قیمت حامل های انـرژی را 

اجرایـی کند.
کارشـناس  قلی یوسـفی  محمـد 
بـا  موجـود،  تـورم  می گویـد  اقتصـادی 
الیحـه بودجـه 97 تشـدید خواهـد شـد.
ایـن کارشـناس اقتصـادی می گویـد: 
وقتـی سـوال می شـود بودجـه 97 تـورم زا 
خواهد بـود یا خیر؟ این شـائبه را به وجود 
مـی آورد کـه گویـا مـا در کشـورمان تـورم 
نداریـم. درحالی که آنچـه در جامعه تجربه 
می شـود این اسـت کـه همـواره قیمت ها 
پاییـن  هیـچ گاه  و  داشـته اند  افزایـش 
نیامده اند و این مسـأله گویای این اسـت 

کـه ما همـواره تـورم را داشـته ایم. 
کـه  زمانـی  نظـر منطقـی  از  اصـوال 
نقدینگـی به طـور سـاالنه 29درصـد رشـد 
می کند و بهره وری صنعت، سـرمایه گذاری 
و نیـروی کار کاهـش را تجربـه کرده انـد و 
در کنـار آن رشـد تولیـد در بخـش تولید و 
صنعت افت داشـته اند، گواه این هسـتند 
کـه مـا تـورم داریـم. درواقع نمی شـود که 
باشـیم،  نقدینگـی 29درصـد داشـته  مـا 
بهـره وری نیـروی کار و سـرمایه کاهـش 
داشـته باشـد و تـورم را کـم  کـرده باشـیم. 

اصـا امکان پذیـر نیسـت.
 بودجـه  سـال97 قطعا تـورم زا خواهد 
بـود. بـا در نظـر گرفتن این که ایـن بودجه 
در راسـتای افزایـش و حمایـت از تولیـد و 
افزایـش عرضـه نیسـت، به افزایـش تورم 
می انجامـد. درواقـع تورم قبلی را تشـدید 
نـه منجـر  این کـه  کـرد. ضمـن  خواهـد 
بـه اشـتغال خواهـد شـد و نـه کمکـی به 
برون رفـت اقتصاد از وضـع تورمی خواهد 
کـرد، چـون وقتـی بودجه هـای عمرانـی 
کاهـش داده می شـوند، تولید و اشـتغال 

زیرسـوال می رونـد.
همچنیـن بهاءالدیـن هاشـمی دیگر 
در  اسـت:  معتقـد  اقتصـادی  کارشـناس 
سـال آینده رشـد تورم خواهیم داشـت. از 
آن جایـی که ما تورم را در اقتصاد شـاهدیم 
زمانـی کـه از تـورم صحبت می کنیـم باید 
دیـد منظـور خـود تـورم اسـت یـا رشـد 

تورم.

خبر
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گزاری دانشجو پرس: گو دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند با خبر  گفت و 

واردات سند ۲۰۳۰ حاصل غفلت از وحدت حوزه و دانشگاه
مرتضی پور سـلطانی در گفتگو با خبرنگار 
دانشـجوپرس بـا بیـان اینکـه اول بـار بحـث 
وحـدت حـوزه و دانشـگاه توسـط امـام راحل 
مطـرح گردیـد و ایـن ابتـکارات بسـیار زیبای 
ایشـان در آن دوران بـود، گفت: این مفهوم به 
خوبـی در وجود شـهید مفتح دیده می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه در زندگانی 
این شـهید بزرگـوار می بینیم که ایشـان عاوه 
بـر آن کـه در دروس حـوزوی بـه درجه اجتهاد 
رسـیدند در دروس دانشـگاهی هـم دکتـرای 
خـود را اخـذ کردنـد و اسـتادی تمـام قـد در 
دانشـگاه تهـران، در آن شـرایط بودنـد، گفت: 
البتـه الزم توجه اسـت که با توجه به پیشـینه 
اسـامی و تمدن اسـامی در می یابیـم که آن 
زمـان بحث علـم و دین دو مقوله جـدا نبوده 
انـد، افرادی امثال ابوعلی سـینا تفکیکی میان 
درس خواندن، پزشـکی و فلسفه قائل نبودند.
دانشـجویان  اسـامی  انجمـن  دبیـر 
مسـتقل دانشـگاه بیرجنـد بـا بیـان اینکـه 
ابتـدای مسـیر وحدت حـوزه و دانشـگاه فهم 
رابطـه علـم و دیـن و توجـه بـه لـزوم تعامـل 
ایـن دو مـی باشـد، گفـت: بایـد بـه راسـتی 
بـاور داشـت و ایـن بـاور را در میـان حـوزوی 
ها و دانشـگاهیان جـا انداخت کـه کار هر دو 

مقـدس اسـت.
پورسـلطانی بـا بیان اینکـه در مرحله بعد 
اسـت که می تـوان به دنبـال اسـتفاده از این 
اتحـاد در جهـت شـکوفا سـازی بسـیاری از 
علـوم زد، افزود: البته منتهای این مسـیر قطعا 

بـه تعبیـر مقام معظـم رهبـری ایجـاد تمدن 
نویـن اسـامی اسـت و تحقـق مفاهیمـی 
مانند اقتصاد مقاومتی، سـبک زندگـی ایرانی 
اسـامی، اسامی سـازی علوم انسـانی وغیره 

در راسـتای ایـن وحدت اسـت.
وی با بیان اینکه متاسـفانه عدم شناخت 
صحیـح دو قشـر طلبه و دانشـجو از هـم و از 
فضـای دانشـگاه و حوزه باعث شـده تا نوعی 
بـی اعتمـادی و گاهـا بدبینی در بیـن هر یک 
نسـبت بـه دیگـری بـه وجـود آیـد و هر یک 

کار خـود را مفید و کار دیگـری را بیهوده انگارد، 
اظهارداشـت: حـال آن کـه هـر دو در جهـت 
رسـیدن به یک هـدف حرکت مـی کنند و چه 
بسـا مکمـل یکدیگـر هسـتند، نشسـت های 
و  هـای مشـترک  پـروژه  تعریـف  مشـترک، 
تالیفـات مشـترک می توانـد تا حـدودی این 

مسـاله را رفـع کند. 
دبیر انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشـگاه بیرجند بـا بیان اینکه ما مسـلمانان 
بـه حـق بـر ایـن اعتقادیم کـه دین اسـام به 
عنـوان کامـل ترین دیـن و کامل تریـن برنامه 

زندگی بشـر را دارا هسـتیم و باید از این رهنود 
الهی اسـتفاده کنیـم، افزود: متاسـفانه عده ای 
غـرب زده و بزدل دائم چشمشـان غرب را رصد 
مـی کنـد و راه حل مشـکات کشـور را در بین 
آییـن نامه های حقوق بشـر و... جسـت و جو 
می کننـد و در ایـن میـان هم عده ای سـودجو 
با اهدف سیاسـی بـا لعـاب کاری زندگی غرب 
افـکاری همچـون فمینیسـم را در کشـور رواج 
مـی دهند حـال آن که دین مبین اسـام راه را 

نشـان داده است.

 پورسـلطانی بـا بیـان اینکه ایـن وظیفه 
و  تعامـل  بـا  کـه  اسـت  دانشـگاه  و  حـوزه 
همفکـری از منابـع دینـی بـرای زندگـی امروز 
را پیشـنهاد دهنـد، بحـث نظـام بانکـی ربوی 
بحـث کوچکـی نیسـت و اصاح سـاختار ها 
ضروری اسـت، گفت: در مباحث آموزشـی نیز 
همیـن گونه اسـت، غفلـت از این امور سـبب 
واردات اسـنادی همچـون 2030 مـی گـردد که 
بـه هیچ عنـوان بـا مبانی دینـی ما سـازگاری 

ندارد.
وی بـا بیـان اینکـه بحث فضـای مجازی 

از آن مباحثـی اسـت کـه رهبری هـم در جمع 
هـای دانشـجویی و هـم در جمع حـوزوی ها 
بـر اهمیـت آن تاکیـد کرده انـد و البتـه الزمه 
حضـور در ایـن فضـا را آگاهـی و زره بـر تـن 
داشـتن دانسـته اند، گفت: امروزه شبکه های 
مجـاز سـبب گردیـده انـد تـا افـکار مختلـف 
بسـیار راحت عرضه شـوند ولی بـه علت عدم 
پیشـرفت موازی آمـوزش گاها انخاب مسـیر 
صحیح مشـکل اسـت و این وظیفـه طاب و 
دانشـجویان آگاه اسـت تـا با شـناخت دقیق 
در ایـن عرصـه ورود پیدا کنند و به روشـنگری 

بپردازند.
دانشـجویان  اسـامی  انجمـن  دبیـر 
مسـتقل دانشـگاه بیرجند با بیان اینکه ارسال 
نامـه به جوانان کشـورهای غرب توسـط رهبر 
معظم انقاب نشـان از اهمیت عرضه صحیح 
انقـاب و اسـام در ایـن برهـه از زمـان دارد، 
گفـت: متاسـفانه امپراطـوری رسـانه ای غـرب 
مانع رسـیدن بسـیاری از حقایق بـه جوانان و 
افـراد حـق گرا در سراسـر جهان گردیده اسـت، 
ایـن وظیفـه جوانـان اعـم از دانشـجو و طلبه 
اسـت که با شـناخت درسـت از اسـام و غرب 
در ایـن عرصه قدم بگـذارد و به تبیین صحیح 
انقاب و اسـام نـاب محمـدی )ص( در غرب 
بپـردازد، ایـن امـر می تواند بـا ارتبـاط گیری از 
طریق فضـای مجازی به خوبی تسـهیل گردد.

گذاشتند! ک  که خوبی هایشان را به اشترا دانشجویانی 

ک مثبت اشترا فعالیت هـای  گذشـته،  سـالیان  در  اگـر 
جهـادی دانشـجویی منحصـر بـه حضـور در 
روسـتاهای مناطـق محـروم و مرزی کشـور و 
سـاخت مسـجد و خانه بود اما حـاال با توجه 
میـزان  اجتماعـی،  آسـیب های  افزایـش  بـه 
فعالیت هـای جهـادی از سـویی و از سـویی 
دیگـر تنوع ایـن فعالیت ها افزایـش پیدا کرده 

. ست ا
داوطلبانـه  و  جهـادی  فعالیت هـای 
دانشـجویی بـرای رفـع محرومیت زدایـی، در 
سـال های اخیر گسـترش بسـیاری پیـدا کرده 
اسـت و تنوع بیشـتری یافته اسـت، به طوری 
فعالیت هـای  گذشـته،  سـالیان  در  اگـر  کـه 
جهـادی دانشـجویی منحصـر بـه حضـور در 
روسـتاهای مناطـق محـروم و مرزی کشـور و 
سـاخت مسـجد و خانه بود اما حـاال با توجه 
میـزان  اجتماعـی،  آسـیب های  افزایـش  بـه 
فعالیت هـای جهـادی از سـویی و از سـویی 
دیگـر تنوع ایـن فعالیت ها افزایـش پیدا کرده 

. ست ا
خودجـوش  فعالیت هـای  از  یکـی 
دانشـجویان طـی سـال های اخیـر تشـکیل 
خیریـه »اشـتراک مثبـت« بـوده اسـت. ایـن 
خیریـه تاکنـون موفـق بـه ارائـه خدماتـی به 
جامعـه شـده اسـت. در همیـن زمینـه زهـرا 
»اشـتراک  خیریـه  سـابق  مسـئول  حیـدری 
مثبـت«، پیرامـون نحوه تشـکیل ایـن خیریه 
مـی گویـد: اشـتراک مثبـت خیریـه ای کامـا 
 ۱۳۹۵ تابسـتان  در  کـه  اسـت  دانشـجویی 
در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی 
توسـط دانشـجویان عضـو انجمـن اسـامی 
دانشـجویان مسـتقل شـروع به کار کـرد. وی 
افـزود: هـدِف مـا دانشـجویان و در پـِی آن 

خانواده هایشـان بودنـد کـه سـنت حسـنه ی 
ترویـج  را  ایتـام  از  کمـک کـردن و حمایـت 
دهنـد. ایـن خیریه پـس از مدتی ذیـل واحد 
اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه  اجتماعـی 
دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه های سراسـر 
کشـور قرار گرفت و فعالیت های اسـتانی خود 
را از طریـق دفاتـر خـود در شـهرها آغـاز کـرد.
مثبـت  اشـتراک  کـرد:  عنـوان  حیـدری 
پـس از جلسـات متعـدد با مسـئولین کمیته  
امـداد امـام خمینـی)ره(، فعالیت هـای خـود 
را بـا توزیـع کارت هـای اکـرام ایتـام آغـاز کرد؛ 
کارت هـای اکـرام ایتـام، شـامل مشـخصات 
کـودکان بی سرپرسـت یا بدسرپرسـت اسـت 
کـه در ابتـدا، کارت ها بیشـتر از شـهر لرسـتان 
بـود. ایـن خیریـه در ایـن زمینـه موفق شـده 
اسـت حـدود ۴۵۰ کارت اکرام ایتـام را در بین 
کشـور  سراسـر  دانشـگاه های  دانشـجویان 

کند. توزیـع 
مسـئول سـابق خیریـه »اشـتراک مثبت« 
گفـت: بعـد از شـروع طـرح توزیـع کارت های 
اکـرام ایتـام، تیـم اشـتراک مثبت بـا همکاری 
»گـروه جهـادی معیـن« اقـدام بـه برگـزاری 
اردوهـای جهـادی کـرد. اقـدام دیگـر خیریـه 
اشـتراک مثبت، برگـزاری بازارچه هـای خیریه 
در دانشـگاه های مختلـف بـود کـه در ایـن 
بازرچه هـا ضمن توزیـع کارت های اکـرام ایتام، 
از آن صـرف کارهـای خیریـه  سـود حاصـل 

اشـتراک مثبت شـد.
بـرای  نقـدی  کمک هـای  جمـع آوری 
کشـور،  غـرب  زلزلـه زدگان  بـه  کمک رسـانی 
جمع آوری کمک های غیرنقـدی از قبیل کتاب، 
لوازم التحریـر، پوشـاک و بـرای دانش آمـوزان 
زلزلـه زده، اجـرای طـرح انتظـار بـرای کمک به 
دانش آمـوزان زلزله زده، طرح تحت سرپرسـتی 

قراردادن کودکان بی سرپرسـت و بدسرپرست 
و کودکانـی از مناطق زلزله زده غرب کشـور تنها 
گوشـه ای از فعالیت هـای خیرخواهانـه ایـن 
پویـش بـه شـمار مـی رود؛ فعالیت هایـی که 
بیشـتر جامعه هدفش کمک بـه مردم مناطق 

زلزلـه زده بوده اسـت.
البتـه ایـن تنهـا بخشـی از فعالیت هـای 
اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانشـجویان 
مسـتقل در ایـن پویـش بـه شـمار مـی رود 
در  اتحادیـه،  ایـن  اعضـای  از  هریـک  و 
دانشگاه هایشـان هـدف خاصی را بـرای خود 
در نظـر گرفته انـد؛ به طـور مثال، دانشـجویان 
دانشـگاه محقـق اردبیلـی طرح سرپرسـتی از 
ایتـام کمیته امـداد امام خمینـی)ره( را انتخاب 
طـرح  ایـن  گذاشـتن  به اجـرا  بـا  و  کردنـد 
توانسـتند مشـارکت بسـیاری از دانشـجویان 
و اسـاتید ایـن دانشـگاه را به ایـن مهم جلب 

. کنند
نیازمنـدان  بیـن  لوازم التحریـر  توزیـع 
هزینه هـای  تأمیـن  لهـک،  قلعـه  روسـتای 
پزشـکی یـک کـودک کار، خریـد گوسـفند در 
عیـد قربـان و توزیـع گوشـت قربانـی در بین 
نیازمنـدان، اکران مسـتند فراموش شـده ها در 
دانشـگاه ها، برپایی ایسـتگاه های صلواتی در 
محرم و صفر، شناسـایی تعـدادی از نیازمنداِن 
معرفـی شـده و جمـع آوری کمـک بـرای ایـن 
نیازمنـدان از دیگـر اقداماتی بوده اسـت که از 
بدو تاسـیس خیریه »اشـتراک مثبت« تاکنون 
انجـام شـده اسـت. اعضـای فعـال در خیریه 
»اشـتراک مثبـت« معتقدنـد که کمـک کردن 
بـه نیازمنـدان بایـد همـراه با حفظ عـزت آنها 
باشـد و و در ایـن زمینـه شـعار ایـن خیریـه 
»خوبی هایمـان را به اشـتراک بگذاریم« اسـت.

در مشکالت سریع به هم نریزیم
شـما معموالً وقتی به پارچه فروشی 
می رویـد و می خواهیـد ببینیـد پارچـه 
جنـس خوبـی دارد یـا نـه پارچـه را در 
اگـر  می دهیـد.  فشـار  گرفتـه،  مشـت 
جنـس  می گوییـد  برداشـت  چـروک 
خوبـی ندارد، اما اگـر رهایش کردید و به 
حالت اولش برگشـت می گوییـد پارچه 
خوبـی اسـت. آدم هـا هـم همین طـور 
هسـتند. آدم هایـی کـه براثر فشـارها و 
مشـکات، شـیوه و اخـاق و رفتارشـان 
عـوض می شـود و چـروک برمی دارنـد 
ولـی  ندارنـد.  خوبـی  جنـس  این هـا 
آلـه(  و  پیامبـر )صلـی ا... علیـه  جنـس 
خـوب بـود. خداوند در قـرآن می فرماید: 
تو ای پیامبر دارای اخاق بزرگی هسـتی؛ 
یعنـی در یک فشـار و یک سـختی، زود 
بـه هم نمی ریـزی. ما هـم بایـد این طور 
صبور باشـیم. در مشکات سـریع به هم 
نریزیـم. چراکـه در اغلـب اوقـات، وقتـی 
مشـکل تمام می شـود، می بینیـم دلمان 
صـاف بـوده و این طـور نبوده کـه با یک 
مشـکل کوچـک زود بـه هـم بریزیـم و 

شـویم. چروک 

ایام عید و والدین!
کسـی که اهل ظلـم بـه والدین بود 
به مرورزمـان اگـر دسـت بـه طـا بزنـد 
خاکسـتر می شـود. هیچ چیـز به انـدازه 
ظلـم بـه والدیـن انسـان را عاقبـت بـه 
شـر نمی کنـد. هـر چـه می خواهیـد در 
دعـای پـدر و مادر اسـت. چنـد روز دیگر 
روز مـادر و عیـد نـوروز اسـت. نکنـد در 
شـلوغی ایـن روزهـا بـه مادرمـان سـر 
او  از  و  برویـم  مادرمـان  پیـش  نزنیـم. 
بخواهیـم برایمـان دعـا می کنـد. نمازی 
که می خوانیـم زمانی فایـده دارد که پدر 
و مـادر راضـی باشـند. در روایـت اسـت 
»هـر کـس بـه پـدر و مـادرش که بـه او 
ظلـم کرده انـد نـگاه خشـم آلود کنـد تـا 
۴۰ روز نمـاز و روزه اش پذیرفته نیسـت«. 
پـدر و مـادری کـه اآلن پیـر و زمین گیـر 
بانشـاط بوده انـد.  شـده اند یـک روزی 
عیـدی عیـد که پـدر و مـادر می خواهند 
بـه نوه هایشـان بدهنـد را ما بایـد تهیه 
کنیـم، میـوه و برنـج و گوشتشـان را هم 

مـا بایـد بخریم.

نظافت مسجد
داسـتان پیرزنـی بـود کـه همیشـه 
اکـرم  پیامبـر  زمـان  در  را  مسـجدالنبی 
می کـرد.  جـارو  آلـه(  و  علیـه  )صلـی ا... 
باوجـودی کـه مسـجد سـاده بـود، ولی 
نظافـت آن بـا ایـن پیـرزن بـود. چنـد 
روزی، ایـن پیـرزن بـه مسـجد نیامـد. 
پیامبـر از اصحاب پرسـیدند: ایـن پیرزن 
چنـد  او  گفتنـد  اصحـاب  کجاسـت؟ 
روز پیـش از دنیـا رفتـه اسـت. پیامبـر 
فرمودنـد نبایـد به مـن خبـر می دادید؟ 
عـرض کردنـد مـا فکـر نمی کردیـم ایـن 
پیامبـر  باشـد!  مهـم  این قـدر  مسـئله 
)صلـی ا... علیـه و آلـه( بـا اصحـاب بـر 
سـر قبـر آن پیـرزن رفتنـد. فرمودند اآلن 
ایشـان را در بهشـت می بینـم. پـاداش 
کسـی که مسـجد را تمیز می کرد. قبل از 
ماه مبارک رمضان، سـنت بسـیار خوبی 
هسـت به نـام غبارروبـی مسـاجد. این 
مسـاجد  آماده سـازی  بـرای  را  فرصـت 

بـرای مـاه رمضـان غنیمـت بدانیـم.

منبرک
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بازگشت از نیمه راه

که بر استاد آشوبید گردی  روایت شا

 1301 سـال  در  منتظـری  حسـین علی 
شمسـی در نجف آبـاد اصفهـان متولـد او  در 
سـال 1321 با ماه سـلطان ربانی ازدواج کرد که 

حاصـل آن 7 فرزنـد بـود.
محمـد منتظـری فرزنـد ارشـد ایشـان از 
روحانیون مبارز و انقابـی در حادثه 7 تیر1360 

دفتـر حـزب جمهوری به شـهادت رسـید.
در  بروجـردی  آیـت  ا...  رحلـت  از  پـس 
سـال1340 نظـر بسـیاری از علمـا متوجه چند 
نفـر از علما ازجملـه آیات عظام شـریعتمداری، 
گلپایگانـی، مرعشـی و امـام خمینـی گردیـد 
افـرادی همچـون منتظـری، مطهـری قائل به 
اعلمیـت امـام بودنـد و مرجعیـت ایشـان را 

تبلیـغ می کردنـد.
حمایـت منتظـری از امـام باعـث تبعیـد 
او در تیر 1354 و سـپس زندانی شـدن او شـد 
منتظـری در زنـدان اویـن مورد شـکنجه های 
شـکنجه ها  از  دریکـی  گرفـت  قـرار  فراوانـی 
ازغدی شـکنجه گر به وی گفـت »علت دورنگه 
داشـتن،  آزار و جابجـای زیـاد تـو ایـن اسـت 
کـه نمی خواهیـم خمینـی جدیـدی بـه وجود 

بیاید«.
منتظـری در سـال57 از زنـدان آزاد شـد 
و امـام در پیامـی بـه مناسـبت آزادی  وی در 
پیامـی او را خدمـت گذار مردم دانسـت. پس 
از پیروزی انقاب اسـامی وی ریاست خبرگان 
قانـون اساسـی را بـر عهـده گرفـت او یکـی از 
افـراد کلیـدی  گنجانـدن اصـل والیت فقیه در 

قانـون اساسـی بود.

منتظری وصی تام االختیار امام
پـس از فـوت آیـت ا... طالقانـی منتظری 
تهـران  امام جمعـه  به عنـوان  امـام  بـا حکـم 

منصـوب شـد.

امـام در وصیت نامـه 58/10/29 منتظری را 
به عنـوان وصی خـود در تمامی امـور منصوب 
می کننـد؛ امـا در سـال 62 به رغـم مخالفـت 
امـام مجلـس خبـرگان منتظـری را به عنـوان 
قائم مقـام امـام معرفی می کند وی بعـد ز این 
بـه بخـش زیـادی از اختیـارات حکومـت را بر 
عهـده می گیـرد. عـزل و نصـب قضـات عزل و 
نصـب نماینـدگان امـان در نهادهـای انقابی 

و...

قائم مقام  در آزمون والیت
سـید مهدی هاشـمی بـرادر سـید هادی 
)دامـاد و دفتردار منتظری( بـه کمک برادر خود 
در بیـت منتظری نفوذ کرد. او جزو مؤسسـین 
سپاه به شـمار می رفت. شـواهدی بر ارتباط او 
با سـاواک. قتل بسـیاری مـردم داللت می کرد 
و ایـن ضـرورت  رسـیدگی بـه اعمـال وی را 
نشـان مـی داد؛ اما منتظـری به خاطـر اعتماد 
بـه او از دسـت گیری او ممانعـت کـرد و وی را 

زیـر چتر خـود قـرارداد. امام در نامـه ای صریح 
بـه منتظـری در مـورد باند مهدی هاشـمی به 
وی هشـدار داد امـا منتظـری هیچ توجهی به 
سـخنان اسـتادش توجـه نکـرد و بـر حمایت 
خـود از مهدی هاشـمی افـزود وی معتقد بود 

هاشـمی آدم درسـت و مفیدی است.
امـام در پیامـی دیگـر تذکـر داد  امـا این 
تذکـر نیـز منتظـری را متقاعـد نکـرد امـام بار 
دیگـر بـا وی مدارا کـرد چون می دانسـت کنار 
گذاشـتن او جـه صدمه ی بر نظـام می زند و از 
سـوی دیگر بنـا را به جذب حداکثری گذاشـته 

بود.
نفـوذ منافقـان و بانـد مهـدی هاشـمی 
روزبـه روز بر بیت منتظری بیشـتر شـد. سـید 
احمـد خمینـی در رنج نامـه خـود منتظـری را 

انـذار می دهـد.

ماجرای قائم مقامی
درنهایت امـام در تاریخ 68/1/16 در نامه ای 

حکـم عزل وی را بـه او اباغ کرد
حـال سـؤال مهـم در انتخـاب منتظـری 
به عنـوان قائم مقـام ایـن اسـت کـه آیـا ایـن 
کار بـا مشـورت امـام انجام شـده یـا خیـر؟ 
مسـلماً خیر زیرا امام در نامـه 68/10/6 صراحتاً 
انتخـاب شـما  بـا  ابتـدا  از  مـن  می فرمایـد 

مخالـف بـودم.

اوج مدارا
هـادی هاشـمی در تاریـخ 67/7/27 بـه 
دعـوت سـید احمـد آقـا به بیـت امام شـرف 
یـاب می شـوند امـام در ایـن دیـدار تذکـرات 
بسـیاری در مـورد اطرافیان آقـای منتظری به 

ایشـان داد.
نامـه 6 فروردیـن ابتدا با صاحدیـد امام 
قـرار بود  در رسـانه ها عمومی پخش شـود اما 
با درخواسـت برخی مسـئولین امام آن را پس 
گرفـت و علت آن را نه درخواسـت مسـئولین 
بلکـه تـرس از کشـتن آقـای منتظری توسـط 

مـردم بود
مهـدی  هاشـمی قبـل از اعـدام مهـدی 
هاشـمی او در نامـه ای به منتظـری به کارهای 
خاف خود و سـوی اسـتفاده از ایشان اعتراف 
کـرد او در ایـن نامـه بـه دادن اطاعات سـری 
نظـام به و شـعله ور کـردن آتش اختـاف و ... 

کرد. اشـاره 
پـس از فـوت امـام در نامـه ای انتصـاب 
آیـت ا... خامنـه ای بـه رهبـری را تبریـک گفت 
و امـام خامنـه ای نیـز در نامـه ای کـه گویـای 
بسـیاری از مطالـب بـود از تائید عمل مجلس 

خبـرگان توسـط ایشـان تشـکر کرد.

منتظری بعد از دوم خرداد
تحلیـل منتظـری از انتخابـات دوم خرداد 
همـان چیـزی بـود کـه رسـانه های خارجـی 

در پـی آن بودنـد از همیـن رو در سـخنرانی 
76/8/23 از توصیـه خـود بـه رئیس جمهـور 
مبنـی بـر این کـه به رهبـر انقـاب بگویـد 22 
میلیـون رأی او یعنـی حـرف مـردم با سـخن 
رهبـری متفـاوت اسـت. منتظـری تـا آنجـا 
پیـش رفـت کـه خاتمـی را بـه خاطـر کوتـاه 
آمـدن در مقابل رهبـر محکوم کـرد؛ و صراحتاً 
در مقابـل نظام موضع گرفـت و آن را حکومت 
مطلقه ای خواند و آن را تجربه شکسـت خورده 

دانسـت. دنیا 

انتقام از امام خامنه ای
مشـکل منتظری تنها محـدوده اختیارات 
رهبـری نبـود بلکـه با مبنـای انتخـاب رهبری 
مخالف بود و این مشـکات هـم حرف تازه ای 
نبـود بلکـه همیشـه در سـال های پایانی عمر 
امـام  داشـت پس ازایـن بـزرگان حـوزه علمیه 
راه  بـه  قـم در سـخنرانی های خـود نسـبت 
منتظـری موضـع گرفتـن مجمـع روحانیـان 
مبـارز بیانیـه رسـمی صـادر کرد. دفتـر تحکیم 
وحـدت اظهـارات منتظـری را تعـارض آشـکار 
بـا قانون اساسـی دانسـت بـه دنبـال بیانات 
منتظـری شـورای عالـی امنیت ملی تشـکیل 
جلسـه و حصر وی تا سـال 81 را تصویب کرد.

 همیشه معترض
طـی  منتظـری   1388 خـرداد  پایـان  در 
بیانیـه ای بـه نتایـج انتخابـات اعتـراض کـرد 
و در بیانیـه خـود نوشـت »هـر یک از بـرادران 
را  ملـت  اسـت  موظـف  دینـی  خواهـران  و 
دررسـیدن بـه حقـوق حقه خـود یـاری دهد،  
هرگونـه مقاومـت در این راسـتا را به خصوص 
صـرب و شـتم و کشـتار ملـت را مصـداق بارز 
و مخالـف بـا اصـول اساسـی اسـام مبنی بر 
حاکمیـت ملت بر سرنوشـت خود دانسـته، و 

حـرام شـرعی اعـام می کنـم«
یکشـنبه  بامـداد   1 سـاعت  منتظـری 

درگذشـت.  1388/9/29

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت

تسهیالت عفن
نفـت  وزارت  کـه  هسـت  سـالی  چنـد 
برخـاف تعهـدات قبلـی خـود بـه دانشـگاه 
صنعـت نفـت و دانشـجویان ایـن دانشـگاه 
که پـس از اتمـام تحصیات خود تسـهیاتی 
از قبیـل بورسـیه کـردن به  دانشـجویان و نیز 
اسـتخدام آن هـا پـس از فارغ التحصیلـی، به 
آن هـا نمی دهـد و مثـل سـایر دانشـگاه های 
دولتـی و زیرمجموعـه وزارت علـوم هسـتند؛ 
دانشـجویان  اکثـر  کـه  جدیـدی  وضعیـت 
دانشـگاه صنعـت نفت بـه آن معتـرض و آن 
را برخـاف تعهـدات وزارت نفـت در قبال خود 

عنـوان می کننـد.
هرچندکه کوتاهی وزارت نفت در پرداخت 
هزینه هـای تحصیلـی دانشـجویان دانشـگاه 
صنعت نفـت و نیز عدم اسـتخدام آن ها پس 
از فارغ التحصیلـی مربـوط به امسـال نیسـت 
نیـز رخ داده اسـت،  و در سـال های گذشـته 
امـا سـخن دانشـجویان کنونی این دانشـگاه 
این اسـت کـه چـرا در شـروط پذیـرش آن ها 
مسـائلی ماننـد پرداخت شـهریه و اسـتخدام 
آن ها پس از فارغ التحصیلی اشـاره  شـده بود، 
امـا وزارت نفـت بـا لغـو برخـی از این شـروط 
در پذیـرش ایـن دانشـجویان کـه برخـاف 

قانون هـای مصـوب پیشـین ایـن دانشـگاه 
عمـل کرده اسـت؟

ایـن اعتراض ها زمانی که امسـال شـروع 
قابل تأمـل،  اقدامـی  در  نفـت  وزارت  شـد 
فراخـوان آزمـون اسـتخدامی جدیـد خـود را 
اعـام و فراینـد ثبـت نامـی آن ها را با شـروط 
جدیـدی آغـاز کـرد؛ شـروطی مثـل داشـتن 
سـابقه کار در حـوزه نفـت و نیز معـدل و رتبه 
عالـی دانشـگاهی که اکثر دانشـجویان کنونی 
صنعـت نفـت را از ایـن فرصـت اسـتخدامی 

محـروم می کنـد.
نکته جالب تر ماجرا آنجاسـت که در سـال 
گذشـته و در جریـان اعتراض هـای مداومـی 
داشـتند،  دانشـگاه  ایـن  دانشـجویان  کـه 
هیئت رئیسـه دانشـگاه بـه دانشـجویان قول 
دادنـد مسـئله را از طریـق وزارت نفـت و نهـاد 
ریاسـت جمهـوری پیگیـری کننـد و شـرایط 
را بـه حالـت سـابق بازگرداننـد؛ و مدیـران این 
دانشـگاه که متعهد شـدند اگر این مسئله رخ 

ندهـد، دسـته جمعی اسـتعفا خواهنـد داد.
اکنون کـه وعـده هیئت رئیسـه دانشـگاه 
محقـق نشـد و وزارت نفـت بـدون توجـه به 

تعهدات پیشـین، فراخوان آزمون اسـتخدامی 
خـود را نهایی کرد، مدیران دانشـگاه از عمل به 
وعـده خود که خواسـته اکثریت دانشـجویان 
نیـز هسـت، امتنـاع می کننـد و رئیـس ایـن 
دانشـگاه در سخنانی اسـتعفای خود را مقابله 
بـا نظـام و احقاق حقـوق دانشـجویان عنوان 

کرد...
از فراینـد اعتراضـات کنونـی چنـد نکتـه 
برمی آیـد، یـک اینکـه همچـون بسـیاری از 
وقایـع کـه در کشـور اتفاق می افتنـد فضاهای 

تـوان  کشـور  ارشـد  مدیـران  کـه  مدیریتـی 
وقایـع را ندارنـد و یـا بـا مجموعـه ای از کارها 
انجـام می دهند کـه بـر افزایش بحـران دامن 

می زننـد.
مدیـران ارشـد وزارت نفـت و نیـز مدیران 
دانشـگاهی بایـد بـا پاسـخ های قانع کننـده 
بـه دانشـجویان و شـنیدن حرف هـای آن هـا 
رسـیدن بـه یـک هـدف مشـترک بـرای حـل 

مشـکل را ممکـن  کنند.
مسـئله مهـم دیگـر کـه نبایـد از آن غافل 

شـد و ایـن روزهـا زیـاد به چشـم می خـورد، 
شـخصیت های  و  جریان هـا  برخـی  ورود 
متفاوت سیاسی به مسـئله است که همچون 
دایـه مهربان تـر از مـادر، هرازگاهـی سـخنانی 
در حمایـت از دانشـجویان صنعـت نفـت بـر 
زبـان می راننـد، امـا نه تنهـا در مقـام عمـل کار 
مشـخصی نمی کننـد، بلکـه بیشـتر بـه دنبال 
پیش آمـده  شـرایط  از  سیاسـی  بهره بـرداری 

هسـتند. کنونی 
موضـوع مهم دیگـر اقدام و نـوع عملکرد 
دانشـجویان اسـت کـه یـک اعتـراض صنفی 
و  کشـاندند  پژوهـش  و  علـم  حـوزه  بـه  را 
درحالی کـه تصمیـم گیـر اصلـی در رابطـه بـا 
وضعیـت پیش آمـده کنونـی مقامـات ارشـد 
وزارتخانـه هسـتند، بـا مخاطـب قـرار دادن 
هیئت رئیسـه دانشـگاه، نه تنهـا رسـیدن بـه 
هـدف صنفـی خـود را سـخت تر کردنـد، بلکه 
آن هـا نیـز در تضعیـف جایـگاه علـم و دانش 
و خسـارتی کـه از ایـن طریـق بـه حـوزه وارد 
خواهـد شـد، با مدیـران دانشـگاه و وزارتخانه 

شـدند. سهیم 

رضا خسروی
قائم مقام سیاسی

یحیی رمضانی
دبیر تشکیالتی
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گر هر هفته منتظر سمعک هستید ا
گر از دیدن ما شاد هستید ا
گر انتقاد و پیشنهاد دارید ا
گر موبایلتان شارژ  داشت ا

و حال هم داشتید
به سمعک پیامک بزنید.

شما می توانید مطالب خود را درباره 
مشکالت دانشکده، رشته، خوابگاه، 
سالن غذاخوری،فضای دانشگاه و... 
به رایانه سمعک ارسال کنید تا با اسم 

خودتان در صفحه دانشگاه چاپ شود.

مقایسه پوشش چند دانشگاه مطرح دنیا

پوشش اجباری در دانشگاه های دنیا
دانشـگاه ها همیشـه و در همه جای دنیا 
مرکـز تحول فکری و جنبـش عقیدتی، اخاقی 
و محل عرضه کردن ارزش های نوین انسـانی، 
علمـی و تاریخی اند. ضـرورت وجود فرهنگ و 
تمـدن اسـامی در دانشـگاه ها ضرورتی ملی 
وجهانـی اسـت. دانشـگاهی کـه منطبـق بـر 
فرهنگی دینی و اسـامی باشـد می تواند برای 

بشـریت برنامه ریـزی کند.
صرف نظـر از دیـن و شـریعت، در تمـام 
دانشـگاه های دنیـا قوانیـن ویـژه انضباطـی 
درزمینـه پوشـش و جهت حفظ و حراسـت از 
کیـان اشـخاص و محیـط علمی تعیین شـده 

است.

نگاهی به مقـررات برخـی از معروف ترین 
دانشـگاه های دنیا:

دانشگاه آکسفورد انگلستان
 اسـتفاده از لباس بـاز، بدن نما و مدل های 
افراطـی ممنوع اسـت. مـو باید رنـگ طبیعی 
داشـته باشـد و بلنـد گذاشـتن و مدل هـای 
هرگونـه  نیسـت.  مجـاز  موهـا  غیرمتعـارف 
خال کوبـی ممنـوع اسـت در صـورت وجـود 
باید پوشـیده باشـد وگرنـه برخورد می شـود. 
رسـمی  پوشـش  بایـد  دانشـگاه  اعضـای 

دانشـگاه را رعایـت نماینـد.
مـردان باید ظاهر مناسـب و تمیز داشـته 
باشـند از کت وشـلوار تیـره، پیراهـن سـفید 
نماینـد.  اسـتفاده  و جـوراب  کـراوات  سـاده، 
ریش بـزی، گوشـواره و دیگـر مـوارد مشـابه 

غیرقابل پذیـرش اسـت. زنـان نیـز بایـد دامن 
تیـره یـا شـلوار و بلوز سـفید بپوشـند و لباس 
در دانشـگاه نباید پشـت باز و یا آسـتین کوتاه 
باشـد. دامـن و شـلوارک نبایـد باالتـر از زانـو 
باشـد. هرگونه آرایش نامتعارف ممنوع اسـت. 
دانشـجویان در مراسـم فـارغ الّتحصیلی باید 
صرفـاً لبـاس و پوشـش مصـّوب دانشـگاه را 

باشند. داشـته 

دانشگاه  هاروارد امریکا
دانشجویان موظف اند در محیط خوابگاه 
و رسـتوران بلـوز، پیراهـن یـا ژاکت یقـه دار و 
یـا بـدون یقه بپوشـند. پوشـش شـلوار آن ها 
نیـز بایسـتی بـدون پارگـی و ضخیـم باشـد. 
پوشـیدن کفـش چرمی یا متعـارف در محیط 

دانشـگاه و خوابـگاه الزامی اسـت.
افـرادی که در برنامه های ورزشـی شـرکت 
می کنند باید لباس و پوشـش مناسـب داشته 
باشـند دانشـجویان موّظف انـد مهمانان خود 

را از ایـن قوانین پوششـی مطلع نمایند.

دانشگاه ایالتی آدامز آمریکا
 جویـدن آدامس یا تنباکـو و الکل و مواد 
مخـدر در دانشـگاه مجـاز نیسـت. پوشـش 
پزشـکی  مرکـز  نیازهـای  بـا  منطبـق  لبـاس  
هسـت. دانشـجویان بایـد کارت شناسـایی 
خـود را در تمـام اوقـات در محوطـه همـراه 
داشـته باشـند. مـوی صـورت بایـد مرتـب و 

باشـد. کوتاه 
 کفـش تخته جلوبسـته که تمیز باشـد و 

پاشـنه آن بیـش از 2 اینچ اسـتفاده گردد.
موهـا بایـد به طـور تمیـز و مرتـب باالی 
رنـگ  ناخن هـا  و  باشـند  شـده  یقه بسـته 

طبیعـی و انـدازه مناسـب داشـته باشـند.
 ناخن مصنوعی نباید در محوطه پزشـکی 
مایـم  آرایـش  و  زیـورآالت  شـود.  اسـتفاده 
قابل قبـول اسـت. سـاعت مچـی بـا عقربـه 
ثانیه شـمار، حلقه های نامـزدی و ازدواج، مجاز 
هسـتند اما انـواع دیگر حلقه ها، دسـتبندها و 

نیسـتند. گردنبندها مجاز 
تنهـا گوشـواره های خیلی کوچـک آن هم 
یـک عـدد در هر گوش مجاز اسـت. هیچ گونه 
زیورآالتـی کـه دردهـان یـا صـورت قابل رؤیت 

باشـند، مجاز نیست.
و  ادوکلـن  و  عطـر  از  اسـتفاده  در 
محلول هـای معطـر دوری شـود و در صـورت 

باشـد. مایـم  بسـیار  اسـتفاده 
 خال کوبی هـای در معـرض دیـد مجـاز 
گروه هـای  رنگ هـای  یـا  نمادهـا  نیسـتند. 
خـاص نباید در دانشـگاه نمایش داده شـوند. 
جیـن آبـی مجاز نیسـت. عینـک دودی مجاز 
نیسـت. کلمـات مبتـذل و رکیـک خیابانـی 
استفاده نشـود هرگونه آزار جنسی قابل تحمل 
نمی باشـد. اسـتفاده از موبایـل و پیجر ممنوع 

اسـت )بایـد خاموش باشـند(

دانشگاه ایالتی فلوریدا آمریکا
خاکی رنـگ،  شـلوارک های  و  شـلوارها   
دامن هـا و پیراهن هـای زنانـه بایـد از رنگـی 
یکدسـت و یکسـان برخـوردار باشـند. انـدازه 
زنانـه  پیراهن هـای  و  دامن هـا  شـلوارک ها، 

نبایـد کوتاه تـر از سـر زانـو باشـند.

شـلوارها، شـلوارک ها و دامن هایـی کـه 
حلقـه کمربنـد دارنـد بایـد همـراه بـا کمربنـد 
اسـتفاده شوند. شـلوارهای کشـی به استثنای 

یونیفرم
ورزشـی  یونیفـرم  یـا  دانشـکده ها   PE  
آبی رنـگ  جین هـای  قابل قبـول نمی باشـد. 
بایـد یـک رنـگ، یکدسـت، یکسـان و بدون 
سـوراخ و شـکافتگی باشـند. پیراهـن زنانـه 
تی شـرت آسـتین دار بارنـگ یکدسـت مجـاز 

می باشـد.
کفش هـا بایـد شـکیل و سـاده یـا بدون 
مـدل باشـند. تـردد بـا پای برهنـه، پوشـیدن 
کفش هـای  راحتـی،  کفش هـای  و  دمپایـی 
پاشـنه میخی یا پاشـنه بلند )بلندتر از 3 اینچ(، 
یـا کفـش چـرخ دار و گیـردار مجاز نمی باشـد.
 پیراهن هـای زنانـه و مردانـه پشـت باز، 
بلـوز یا پیراهن هـای یقه باز و هرگونه پوشـش 

بدن نمـا ممنوع اسـت.
شـلوارهای افتـاده و آویـزان، دامن هـای 
کوتـاه یـا زیرشـلواری و شـلوارها و دامن های 

بـدون کمربنـد )کمربنـد پـاره( ممنوع اسـت.
بازوبنـد، مچ بنـد، کمربنـد یـا دیگـر اقام 
بـا قطعـات سـنگین آهنـی و زنجیـر و عینک 

آفتابـی )بـاالی سـر( ممنوع اسـت.
ضوابـط پوشـش در ایـن دانشـگاه ها که 
قاطبـه آن هـا جـزو دانشـگاه های کشـورهای 
از  سـخت گیرانه تر  بعضـاً  هسـتند  سـکوالر 

ضوابـط دانشـگاه های اسـامی اسـت.
اجـرای  وضعیـت  ببینیـم  بایـد  حـال 
قوانیـن مشـابه در دانشـگاه های مـا به عنوان 

اسـت؟ چگونـه  اسـامی  دانشـگاه های 
خودتان قضاوت کنید!

خانم جعفری
کمیته فرهنگی
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