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 آنجا كه بايد سـخِن درسـت گفت، 
در خاموشـى خيـرى نيسـت، چنانكه در 
سـخن ناآگاهانـه نيـز خيـرى نخواهـد 

بود.
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کیا در سی و نهمین جشنواره فجر درباره ی خروش ابراهیم حاتمی 

گوارایت لبخند شهدا 

 مظلوم تر از علی )ع(
مـادرم وقتی کـه بـه تـو می اندیشـم 
از دسـت های خالـی خـود خجالـت زده 
می شـوم و بغضـی گلویـم را می فشـارد و 
اشـکی به صـورت گنه کارم جاری می شـود 
و یـک دنیـا اشـک و آه و ماتم وجـودم را 

فرامی گیـرد.
ای بانـو بـا کـدام واژه می تـوان بـه 
اسـتقبال تـو آمد کـه تو آن همـه صبوری. 
تـو کـه آنقدرصبـر سـرودی کـه همـه ی 

فرشـتگان خـدا انگشـت صبـر...

سخن دوستان

صفحه ۳

بیـن ایـن مـردم اگـر بـا همه چیـز ابـراز 
مخالفـت کنـی همـه را قضاوت کنـی، به همه 
انـگ بزنـی و دربـاره همه چیـز که شـاید هیچ 
علمی در آن زمینه ها نداشـته باشـی اظهارنظر 
دسـت  برایـت  همـه  و  روشـن فکری  کنـی، 
می زننـد و سـوت می کشـند، اما اگـر بخواهی 
پـای اعتقاداتت بایسـتی و از آن ها دفاع کنی، 

تو یـک فاشیسـت نـادان متعصبی.
بیـن این مردم رایج شـده تـا تحلیل های 
خـود را از کسـانی بگیرند که هیچ سررشـته ای 
از آن موضـوع ندارنـد مثـاً یکـی از این هـا 
از چنـد هـزار کیلومتـر آن طرف تـر می گویـد 
کـه چـرا به جـای کمـک بـه عـراق و سـوریه 
بـرای مـردم خودمـان ورزشـگاه نمی سـازید؟ 
و او کسـی اسـت کـه یـک واحد در دانشـگاه 
درس بین الملـل پـاس نکـرده، یـا سـلبریتی 
هایـی بـا میـزان تحصیـات واقعـاً کـم کـه 
هـر وقـت دلشـان بخواهـد هـر چیـزی را به 
بـازی می گیرنـد و دربـاره همه چیـز اظهارنظـر 
یـا  می شـوند،  پشـیمان  بعـد  و  می کننـد 
خودجـوش پای سـفارت کشـورهای قشـنگ 
شـمع روشـن می کننـد، یـا بعـد از مدت ها که 
مـردم زیر فشـار گرانی و تـورم کمر خم می کنند 
به محض این که عوارض خروجشـان از کشـور 
زیـاد شـد صداهایشـان علیـه الیحـه بودجه 
بلند شـد، سـلبریتی هایی که گربه هایشـان از 

درد و رنـج مـردم برایشـان مهم تـر اسـت.
سـلیبریتی هایی که جشـنواره فجـر را که 
بـه مناسـبت پیـروزی انقـاب برگزار می شـود 
بـه هـر چیـزی جـز جشـن سـینمایی انقاب 
تبدیـل کرده انـد، صـد رحمـت بـه میتینـگ 

هـای سـینمایی خـارج و بعـد هم صدایشـان 
درمی آیـد که چـرا زن ها را صداوسـیما نشـان 
تکـراری  موضـوع  هـم  بعـد  و  نمی دهـد 
حجـاب اجبـاری، اگر صداوسـیما برای پخش 
می بایسـت بین جشـنواره فجر و مثالً خرس 
نقـره ای برلیـن یکـی را انتخـاب کنـد، خرس 
نقـره ای کم خطرتـر اسـت و کمتـر بدآمـوزی 
یـک  در  می کنیـم  درک  همـه  حداقـل  دارد، 
کشـور الییک این جشـن دارد برگزار می شـود 
و نـه یـک کشـور مسـلمان، حداقـل تکلیـف 
آن هـا بـا خودشـان معلـوم اسـت، حداقـل 

مدل موهایشـان را وایکینگـی نمی زنند. _البته 
نمی دانـم اسـم مـدل مـوی آن بازیگـر نسـبتاً 

چیسـت_ معروف 
و  مـردان  هسـتند  میـان  ایـن  در  امـا 
زنانـی کـه تمـام زندگی شـان را بـرای تحقـق 
اعتقاددارنـد  آن  بـه  کـه  واالیـی  اهـداف 
گذاشـته اند، اهدافـی کـه زمینه سـاز نگاهـی 
درسـت بـه مسـائل می شـود، باعـث روشـن 
گـری می شـود نـه سـیاه نمایـی، باعـث درک 
می شـود و نـه نفـرت، بانـی تفکر می شـود و 

کورکورانـه. جبهه گیری هـای  نـه 

یکـی از ایـن مـردان و زنـان هنرمنـد بـه 
معنـای واقعـی، ابراهیـم حاتمـی کیـا اسـت 
کـه همیشـه حـرف حـق را بدون هیچ ترسـی 
می زنـد تـا مدت هـا فرامـوش نخواهـد شـد 
خـروش او در جشـنواره فجر امسـال و اشـاره 
مسـتقیمش بـه بعضـی افـراد کـه بـه معنای 
واقعـی جیـره خـوارو وابسـته اند و او را بـه 
وابسـتگی بـه برخـی ارگان ها متهـم می کنند، 
به محـض اینکـه دیـد نـه بـه فیلمـش بلکـه 
بـه مضمـون آن یعنـی مدافعان حـرم توهین 
می شـود و هیچ وقـت بـرای دفـاع از او دعوت 

نمی شـود ایـن بـار او حرف هایـش را رو در رو 
با مـردم زد.

»آری من وابسـته ام، وابسـته این نظامم، 
من فیلم سـاز ایـن نظامـم« و یا »مـن افتخار 
می کنـم کـه بـه خاطـر ایـن فیلـم از حـاج 
»مـن  و  گرفتـه ام«  جایـزه  قاسـم سـلیمانی 
افتخـار می کنـم که بـرای مدافعان حـرم فیلم 
سـاخته ام« او بلند فریاد مـی زد، افتخار می کرد 
و اعتـراض می کـرد بـه خـدا و نه کـس دیگر، 
از دسـت کسـانی که بدون هیـچ رحمی فقط 
بـه خاطـر مضمـون فیلمـش و همـکاری اش 
بـا اوج، تمـام ایـن روز هـارا بـه بدگویـی از او 
پرداختنـد و حتی حاصل یک سـال تالشـش 
را در حـد فیلم های سـطح پاییـن و مضحک 

می کردند. معرفـی 
یـک روز بعـد از نمایـش فیلـم به وقـت 
شـام امیـر قـادری، سـردبیر »کافه سـینما« در 
ویدیویی به نقد غیرمنصفانـه فیلم حاتمی کیا 
پرداخـت. او گفـت: »تازه ترین سـاخته حاتمی 
کیـا ازجملـه فیلم هایی کـه می توان بـا دیدن 
آن یـک دل سـیر خندیـد!« درحالی کـه سـردار 

دل هـا بـا دیـدن این فیلـم گریسـته بود.
در بین آن همه سـلبریتی هـای جورواجور 
بلنـد فریاد مـی زد و آن هـا هم برایش دسـت 
می زدند، چون چاره دیگری نداشـتند، کیست 
که ندانـد این مردی کـه دارد از بی عدالتی های 
سـازمان یافته شـکایت می کند، از بهترین های 
سـینمای ایران اسـت، چون می دانسـتند حق 
دارد، چون می دانسـتند خالصانـه کار می کند، 
چون دهانشـان بسـته بـود، چون پشتشـان 
به جایـی گـرم نبـود، امـا پشـت ابراهیـم گرم 
بـود بـه شـهدا، بـه آن هایـی کـه عمـرش را 
برایشـان گذاشـته بـود، لبخند شـهدا گوارایت 

ابراهیم.

صفحه ۹

سجاد استیری
نایب دبیر

کنش علما بعد از سخنان عجیب روحانی بررسی وا

خانم احمدیذبح اعتقادات حق در مسلخ اهداف سیاسی
دبیر رسانه
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گذراندید؟ گذشته را چگونه  مصاحبه با دانشجویان دانشگاه بیرجند، ترم 

گند زدم! ترم پیش هم 
تـرم پیش هـم ماننـد تمام تـرم هایی که 
می آینـد و تمام می شـوند تمام شـد، بـا تمام 
آسـانی ها،  و  سـختی ها  غم هـا،  خوشـی ها، 
ماهـم بـه ایـن مناسـبت مصاحبـه ای ترتیب 
دادیـم تـا میـزان رضایت شـمارا از یک سـری 

مسـائل جویا شـویم.
این هـا  شـد  پرسـیده  کـه  سـؤال هایی 

هسـتند:
1- امتحانات پایان ترم چطور بود؟

2- عملکرد اساتید چگونه بود؟
3- آیا شـما احسـاس می کنید اسـاتید با 

غـرض نمـره می دهند؟
4- از وضعیـت آموزشـی و سیسـتم کاری 
دانشـگاه بـرای بهبـود سـطح علمـی راضـی 

؟ هستید
و اما پاسخ های شما:

علی- معدن 94
- در کل بد نبود.

- در کل متوسـط، امـا بـرای نمـره دهـی 
نسـبتاً سـخت می گرفتنـد.

- بین دانشـجو به خاطر جنسـیتش فرق 
نمی گذارنـد، امـا برای هم شـهری بودن، آشـنا 
بـودن و...، فرق گذاشـته می شـود، حال گاهی 

ممکـن اسـت غیر این هم باشـد.
- خیر زیـرا توجه کمتری صـورت می گیرد، 
مثـاً بودجـه بعضـی از انجمن هـا بیشـتر از 
انجمـن علمی هـا هسـت و این یعنـی هدف 
اصلـی که درس اسـت به حاشـیه رفته اسـت.

جال- فیزیک 95
-عالی بود.

- درتـرم سـوم بـا بهتریـن اسـاتید درس 
داشـتم، خیلـی راضـی هسـتم اما متأسـفانه 
خیلـی کـم در اتاق هـا هسـتند تـا در صـورت 

لـزوم از آن هـا اسـتفاده شـود.

- خیـر واقعاً این موضوع را در رشـته خود 
ندیدم.

- درکل خوب است.
البتـه باید ذکـر کرد که ایشـان معدل الف 

هستند. رشته شان 
علی- مهندسی 95

- خوب بود.
- متوسـط بود، از طرز درس دادن اسـاتید 
اصـاً راضـی نیسـتم زیرا جـزوه و آنچـه درس 
ولـی  بـود  دودوتاچهارتـا  در حـد  می دهنـد 

امتحـان... .
- درباره این مورد کم ندیده ام.

جـای  کل  در  می گویـم  بازهـم  بلـه   -
کاسـتی ای دیده نمی شـود اما ای کاش اساتید 

بیشـتر بـه دانشـجویان بهـا دهنـد.
مصطفی- پژوهشگری 94

- سخت بود چون نخوانده بودم.  
- عالـی بـود زیـرا در نمـره دهـی خیلـی 
هـوای دانشـجوها را داشـتند و بسـیار هـم 

می دادنـد. درس  خـوب  و  بودنـد  خـوب 
- بلـه زیـرا بـر اسـاس قیافـه و در کاس 

نمـره می دهنـد. بـودن و حـرف زدن 
- دانشـکده خیلـی بد اسـت زیـرا کارها را 
بـه هـم پـاس کاری می کننـد و راه نمی اندازند.

محمد- برق 94
- خـوب نبـود به خاطـر اینکـه زمان بندی 

خیلـی بدی داشـت.
- خـوب درس دادنـد ولـی بـد امتحـان 

. فتند گر
دیـده  به وفـور  واقعـاً  مـن  رشـته  در   -
باالتـری  امتیـاز  از  دخترهـا  زیـرا  می شـود، 
برخوردارند! شـاید شـرایط آن ها را بیشتر درک 
باشـند ولـی  انگشت شـمار  می کننـد، شـاید 

بازهـم هسـتند.
- در رشـته مندرس ها تئوری بیشـتر است 
و عملـی صفر اسـت، ما عمومی بیشـتر پاس 

کردیـم تـا عملی که این باعث تأسـف اسـت.
سعید- تاریخ 95

مـن  چـون  بـود  فشـرده  امتحانـات   -
24 واحـد برداشـتم - فهمیدیـم معـدل الفـی، 
)می خنـدد(، ولـی با تـاش و کوشـش خودم 
توانسـتم دوبـاره معـدل الـف شـوم ) بازهـم 

.) می خنـدد 
- عالـی زیـرا سـؤاالت مطابـق حدسـیات 
خـودم بـود و بـه دانشـجویان سـخت گرفته 

. نشد
- خیر، من که نمره خودم را گرفته ام.

- راضی هستم.
مهدی- برق 95

-بـد نبـود ولـی کاش می شـد بهتـر عمل 
می کـردم.

اسـاتید خـوب بودنـد ولـی کاش کمـی 
بیشـتر تـوازن را رعایـت می کردنـد، - تـوازن 
یعنـی چـه؟- تـوازن بیـن جـزوه و امتحـان.

-چـرا دروغ بگویم، آره، چـون خودم دیدم، 
ولـی کم بین اسـاتید هسـت این ها.

- بلـه ولـی دروس عملـی مـا خیلـی کـم 
آن قـدر  آزمایشـگاه ها  مسـئولین  و  اسـت 
سـخت گیر هسـتند که آدم زده می شود، لطفاً 

ذکـر کنیـد کارگاه بـرق.      

دیدار ریاست و جمعی از مسئولین دانشگاه بیرجند با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دانشگاهی

بـه مناسـبت دهـه مبارک فجـر شـامگاه چهارشـنبه ۱۸ بهمـن ۹۶ دکتر خلیـل خلیلی رئیس 
دانشـگاه بیرجنـد و جمعـی از مدیران و مسـئوالن دانشـگاه با خانـواده معظم شـهدا و ایثارگران 

دانشـگاهی دیدار و گفتگـو کردند.
در این دیدارها با گرامیداشـت یاد و خاطره ایام پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی، خانواده 

معظم شـهدا و ایثارگران هشـت سـال دفاع مقدس خاطراتی از آن دوران بیان نمودند.
ایـن برنامـه ازجملـه برنامه هـای سـتاد دهـه فجـر دانشـگاه و از سلسـله برنامه هـای دیدار 
ریاسـت و مسـئوالن دانشـگاه بیرجند با خانواده معظم شـهدا و ایثارگران دانشگاهی است که در 

مناسـبت های مختلـف صـورت می پذیرد.

... بـر دهـان حیرت خـود گرفتند. دل 
داغـدار مـن بـه تمـام قامـت بـه احتـرام 
بـه  اندیشـه هایش  در  و  تـو می ایسـتد 

شـکیبایی تـو فکـر می کنـد کـه آن
جهـان  بـه  کـه چشـم  هـم  روزهـا 
غربت هـای  و  رنـج  شـاهد  گشـودی 
پـدر بـودی و دسـت در دسـت خدیجـه 
بـود  پـدرت  پناهـگاه  مهربان تریـن  کـه 
بازی هـای  و  کـردی  آغـاز  را  کودکـی ات 
کودکانـه ات را بـا سـنگ های داغ شـعب 
کـه  بـود  آنجـا  کـردی  آغـاز  ابی طالـب 
دیـن  از  حمایـت  بـرای  را  قدم هایـت 
پرچـم  طایـه داران  از  ویکـی  برداشـتی 

شـدی. اسـامی 
در روزگاری کـه غـم فقـدان خدیجـه 
رسـول خـدا رو آزار مـی داد تـو بـودی کـه 
بـا دامـن پرمهـرت جـای خالـی مـادر را 
پـر می کـردی و از همـان روزهـا بـود کـه 
بـرای  شـد  سـایبانی  پرمهـرت  دسـتان 
غم هـای پـدرت... در آن زمان وقتی پیامبر 
خسـته و از تحقیـر و تهمت انباشته شـده 
بـود بـه خانـه بازمی گشـت تو بـودی که 
با انگشـت های المـاس گونـه ات غم های 
دسـتانت  بـا  و  مـی زدودی  را  رنگارنـگ 
آرامش بخـش لحظه های غربت شـدی؛ و 
چـه زیبا مـادری مهربان بـرای پدر تنهایت 
لقـب گرفتـی و تین مـدال افتخـاری بود 
کـه عجیـب برازنده قامت و اسـتقامت تو 

. شد
دلدادگی هـا  همـه  پس ازایـن 
بازهـم پـای حضـور تـو در سـطر تاریـخ 
پیامبـر می درخشـد؛ و پـس ازآن آرامـش 
میهمان خانه تو شـد و زیباترین شـاه بیت 
غـزل هسـتی علـی )ع( کـه لـرزه بـر اندام 
نااهـان می انداخت و دلگرمـی اهل دالن 
می شـد هرچـه داشـت در طبـق اخاص 
قشـنگ ترین  را  وتـو  گذاشـت  وایمـان 
مثنوی تاریخ بودی از پیامبر خواسـتگاری 
کـرد تا میزبان عشـق آسـمانی اش شـوی 
و فقـط خـود خدامی انـد کـه فرشـتگان 
چگونـه میثـاق سـبز تـو را در آسـمان ها 
جشـن گرفتنـد و جبرئیـل پیـش از همه 
آن هـا بـه تـو تبریـک گفـت و تـو بانوی 
خانـه علـی شـدی و اگـر علـی نبـود چه 
کسـی می توانسـت هـم کف تو باشـد که 

تـو و علـی از جنـس زمینیـان نبودیـد.
مدینـه  روزگار  کم کـم  به هرحـال 
طوفانی شـد و آرامش دسـتخوش رحلت 
روح آسـمانی پیامبـر شـد. از همـان زمان 
کـه فریـاد وا محمـدا، واجـدا زینت بخش 
فضای سـبز خانه ات شـد باران سـیاه فتنه 
باریدن گرفت و در سـقیفه پیمان بسـتند 

کـه حرمـت تو و اسـام را بشـکنند.
چـه زود حرمت این خانـه را فراموش 
کردنـد و چـه خون بهـای گزافـی را دادنـد 
بـرای خافت چندروزه دنیایشـان و حریم 
اهل بیـت را شکسـتند و هتـک حرمـت 
کردنـد بـه دختـر پیامبـر؛ امـا بانـوی من 
و  شـیرینی ها  تمـام  و  دنیاسـت  دنیـا، 
تلخی هـا گذراسـت و چه کارهـا را نبایـد 
و  دادنـد  انجـام  کـه  می دادنـد  انجـام 

دزدیدنـد آنچـه را کـه حـق آنهانبـود...
امـا آنچه بیـش از همه تو را سـوزاند 
غربـت علـی )ع( و اسـام بـود. پـس ازآن 
کـه علـی را تـرک کـردی و فقـط دل صبور 
چـاه بـود کـه برایـش مانـد و به راحتـی 
کـوه  و  سـنگ  را  علـی  غصه هـای  اگـر 
می شـنیدند شـکافته می شـدند و تـاب 
نمـی آوردن و خدا می داند کـه آب چگونه 

تـاب آورد...
آیینـه جمـال وجبـروت و  علـی آن 
جـال پاسـدار مبین اسـام شـد وامانت 
الهـی، امامـت سـبز را دست به دسـت کرد 
و به پسـرت رسـاند همان کـه منتقم خون 
پـاک تـو و فرزندانـت اسـت. عاشـقان و 
منتظـران برسـجاده امید سـر بـه نیایش 
می گذارنـد و حضـور شـان را ازخـدا مـی 

خواهند.

سخن دوستان



3 سیاســـی ۱۳۱

کنار زدن رقبای مدارس 

غیردولتی با حذف سمپاد
ایمـان افتخـاری عضـو هیـأت علمی 
در  بنیـادی  دانش هـای  پژوهشـگاه 
گفت وگو بـا خبرگـزاری فارس، با اشـاره به 
حذف تدریجی مدارس سـمپاد از متوسطه 
اول اظهـار داشـت:  برخـی بـرای مخالفت 
بـا مـدارس سـمپاد بی فایـده بـودن ایـن 
مـدارس را مطـرح می کنند که البته سـخن 
جدیدی نیسـت و سال هاسـت افـرادی در 
مخالفت با سـمپاد چنین صحبت هایی را 

می کنند. مطـرح 
جداسـازی  اینکـه  بابیـان  افتخـاری 
الگـوی گلخانـه ای روش  دانش آمـوزان و 
دانش آمـوزان  پـرورش  بـرای  مناسـبی 
مسـتعد نیسـت، اضافه کرد: این مسـئله 
در شـرایطی اسـت که مدارس عـادی برای 
پـرورش اسـتعدادهای برتـر آماده باشـند 
امـا آیـا مـدارس عـادی توانایـی پـرورش 
اسـتعدادهای برجسـته و جلوگیری از هرز 

رادارند؟ نرفتـن آن هـا 
پژوهشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
دانش هـای بنیـادی بابیان اینکـه مدارس 
غیردولتـی بـا هزینه هـای گـزاف در اختیار 
اقشـار متمول جامعه هسـتند، گفـت: آیا 
خانواده هـای عـادی می تواننـد در صورت 
داشـتن فرزنـد بااسـتعداد و تیزهـوش از 
ایـن مـدارس اسـتفاده کننـد؟ آیـا کودک 
تیزهـوش در کاس پرتراکـم مدارس عادی 

نمی شـود؟ سـرخورده 
رقیـب  مـدارس  اینکـه  بابیـان  وی 
گذاشـته  کنـار  به تدریـج  غیردولتی هـا 
شـد، اظهـار داشـت: ابتـدا مـدارس نمونه 
دولتـی حـذف شـد و گام بعـدی حـذف 
مدارس سـمپاد اسـت در حقیقـت رقیبان 
مـدارس غیردولتی در حال حذف هسـتند 
در  آموزشـی  بـا عدالـت  ایـن مسـئله  و 
تعـارض اسـت و ایـن در حالـی اسـت که 
بهانـه حـذف ایـن مـدارس ایجـاد عدالت 

آموزشـی اسـت.
افتخـاری بابیـان اینکه تنش نسـبت 
بـه آزمون هـای مختلـف مـدارس و کنکور 
به صـورت فرهنگـی نهادینه شـده درآمـده 
اسـت، تصریـح کرد: حـذف یـک امتحان 
تأثیـر چندانـی بـر ایـن فرهنـگ نـدارد و 
نمی تـوان بـه بهانه حذف تنش، دسـتاورد 
به کلـی  را  مـدارس سـمپاد  مثـل  بزرگـی 

گرفت. نادیـده 
پژوهشـگاه  علمـی  هیـأت  عضـو 
کـرد:   خاطرنشـان  بنیـادی  دانش هـای 
اول  دوره  در  پژوهشـی  دسـتاوردهای 
بیـش  سـمپاد  مـدارس  در  متوسـطه 
زیـرا  اسـت  دوم  متوسـطه  مـدارس  از 
بیشـتر  دوم  متوسـطه  در  دانش آمـوزان 
درگیـر کنکور می شـوند تا مسـائل علمی و 
پژوهشـی لـذا حذف ایـن مـدارس باعث 
کمرنـگ شـدن دسـتاوردهای پژوهشـی 

شـد. خواهـد  دانش آمـوزان 
وی بابیـان اینکه بایـد توجه کنیم این 
اتفـاق در چـه برهـه زمانـی رخ می دهـد، 
تبدیل شـدن  مسـئله  اکنـون  گفـت: 
سازمان اسـتعدادهای درخشـان به »مرکز 
ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان و 
دانش پژوهـان جوان« به عنـوان موضوعی 
جدی در دسـتور کار شـورای عالـی انقاب 
فرهنگـی قـرار دارد و کمیتـه ای کـه ایـن 
مسـئله را بررسـی می کنـد بـه ایـن نتیجه 
رسـیده اسـت کـه ایـن تبدیـل و حـذف 
اسـتقال سـمپاد یک اشـتباه بوده است.
افتخـاری عنـوان کرد: گرفتـن هویت 
سـمپاد کاری اشـتباهی و اولین ضربه بود 
و اکنـون هـم بـه سـراغ حـذف تدریجی و 

کلـی آن رفته انـد-

اخبار

بیسـت و سـومین دوره هـای بازی هـای 
المپیک زمسـتانی 2018 در کشور کره ی جنوبی 
در حالـی برگـزار شـد کـه خبرهـای داغـی را به 
دنبـال داشـت. کـره ی جنوبـی بااینکـه اولین 
تجربـه ی میزبانی این رقابت هـا را در پرونده ی 
خـود ثبت کـرده کـه بـا اماواگرهای بسـیاری 
همـراه اسـت. رژه ی مشـترک کشـورهای کره 
شـمالی و جنوبـی در حالـی در ایـن المپیـک 
برگزار شـد کـه کـره ی جنوبی به عنـوان میزبان 
ایـن دوره فکرهایـی بـرای ایـن کشـور در سـر 

می پرورانـده.

خباثت میزبان
شـرکت  کـه  اسـت  ازاین قـرار  ماجـرا   
بازی هـای  حامـی  به عنـوان  سامسـونگ 
المپیـک زمسـتانی 2018 اعـام کـرده بـود که 
به تمامی ورزشـکاران و مسـئوالن حاضر در این 
دوره از بازی هـا، گوشـی های همـراه گلکسـی 
نـوت هشـت اهدا می کنـد این خبـر در حالی 
حاشیه سـاز شـد که این هدیـه به ورزشـکاران 
ایـران و کـره ی شـمالی تعلق نگرفـت و وقتی 
علـت را جویـا شـدیم بـا ایـن پاسـخ روبـه رو 
شـدیم که طبق گزارش AFP دلیل اهدا نشـدن 
گوشی های سامسـونگ به ورزشـکاران ایران و 
کـره ی شـمالی، تحریـم روابـط تجاری بـا این 
کشـورها از سـوی سـازمان ملـل متحـد بوده 

است.
 پـس از اعـام ایـن خبـر وزارت خارجه ی 
از سـوی شـرکت  اقـدام  ایـن  پـی  در  ایـران 
سامسـونگ اعـام کـرد کـه در صـورت عـدم 
عذرخواهـی شـرکت مذکـور ایـن اتفـاق بـر 

روابـط تجـاری سامسـونگ بـا ایـران بی تأثیر 
نخواهـد بـود.

از حرف تا عمل
 ایـن رفتـار کـره ی جنوبـی واکنش هایـی 
را از طـرف مسـئولین و رسـانه های مختلـف 
در پـی داشـت. محمدجـواد ظریـف در پـی 
انتشـار خبـری در محفلـی اعـام کـرده کـه 
در صـورت عـدم عذرخواهـی کشـور میزبـان، 
دیگر از گوشـی سامسـونگ اسـتفاده نخواهد 
کرد؛ بهـرام قاسـمی به عنوان سـخنگوی وزارت 
خارجـه نیـز در پـی ایـن اقـدام غیراخاقـی و 
غیرورزشـی شـرکت سامسـونگ سـفیر ایـن 
کشـور را احضـار کردنـد و اعام کـرد در صورت 
عـدم عذرخواهـی از ایـن رفتـار نابخردانه، این 
موضـوع بر روابط تجاری شـرکت سامسـونگ 

بـا کشـور ایـران تأثیـر خواهد داشـت.

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی!
بـه دنبـال ایـن ماجـرا دیگر کشـور کره ای 
یعنـی ال جـی اعـام کـرد کـه بـه ورزشـکاران 
ایرانـی یـک عدد گوشـی ال جی به همـراه یک 
تلویزیـون اهدا خواهد کـرد. این حرکت ال جی 
در مقابله باکار شـرکت سامسـونگ نشان داد 
کـه نه تنها عملکـرد آن ها به بهانـه ی تحریم ها 
غلط و نادرسـت بوده بلکه رفتـاری غیراخاقی 
نیز بوده اسـت. کشـور ایران پس از واکنش به 
ایـن اقـدام خواسـتار توضیح از کشـور میزبان 
شـده که مسئولین کمیته ی المپیک در نامه ای 
از آن هـا دلجویـی کرده و خواهان پشـت سـر 

گذاشـتن این واقعه شـده اند.

زهی خیال واهی!
 در اینجـا بایـد عنـوان کـرد کـه چطـور 
می شـود اقتـدار ملـی یـک کشـور بـا چنیـن 
بهانه هایـی مضحـک بـه سـخره گرفته شـود 
مگـر می شـود در دنیایـی کـه حـرف از اخاق 
و مـرام ورزشـی بـه میـان می آیـد مـا شـاهد 
تبعیـض در چنیـن میدانـگاه رقابتـی بزرگـی 
باشـیم! کـره ی جنوبـی به خوبـی حمایت خود 
را از دیگـر کشـورها نشـان داد و تکلیفـش 
مشـخص اسـت امـا حـاال بایـد دیـد کشـور 
ایـران به عنوان کشـوری کـه ورزشـکاران آن ها 
هـا  چـه  قرارگرفته انـد  بی احترامـی  مـورد 

کننـد. می تواننـد 

تا رسیدن به اوج راهی نماند
کـه  بداننـد  گرگ صفتـان  و  جهانیـان   
کشـور ایـران نه تنهـا ایـن اقـدام شـرمانه ی 
کـره ی جنوبـی را فرامـوش نخواهد کـرد بلکه 
قدرتمندتـر از گذشـته در میادیـن ورزشـی و 

کشـورداری ظاهـر خواهـد شـد.
کـره جنوبـی و کشـورهای امثـال آن مگر 
دانشـمندان  کـه  را  روزی  کرده انـد  فرامـوش 
هسـته ای ما را به شهادت رسـانیدند پس ازآن 
چگونـه در ایـن عرصـه خوش درخشـیدیم تا 
جایـی کـه خـود آن ها نیز بـه دنبـال جنایاتی 
دیگـر در پـی برانـدازی ایـن نظـام برآمدنـد تا 
جلـوی ترقـی کشـور را بگیرنـد؛ امـا بگذاریـد 
خیالتـان را راحت کنـم! از زمانی که این کشـور 
را آن غیـور مـردان از دسـت مـزدوران گرفتنـد 
مـا نیـز راه آن ها را ادامه خواهیـم و در میادین 
مختلف بیشـتر از گذشـته اوج خواهیم گرفت 
تـا جایـی کـه خودتـان از ایـن جنایاتـی کـه 
مرتکب شـده اید سـرافکنده و شرمسـار شوید!

اقدامی بی شرمانه درعین حال غیرحرفه ای در دنیای ورزش

زمستانی سرد با حواشی داغ
خانم عر ب نژاد

کمیته سیاسی عضو 

کره نیست کشور قابل معامله و مذا توان دفاعی 

بازهم غرور ایرانی و حسادت خارجی

در شـرایطی که قدرت نظامـی بازدارنده ی 
ایـران و تـوان مقابله کشـور با هرگونـه تهدید 
روز  بحث هـای  محـور  روزهـا  ایـن  نظامـی 
ایـن  از  حاکـی  بررسـی های  رسانه هاسـت 
اسـت کـه بـرد ایـن موشـک ها بـه دورتریـن 
آسـیا  درصـد   70 از  بیـش  و  اروپـا  نقـاط 
می رسـد و این تـوان دفاعـی باعـث ناامیدی 
دشـمنان در ¬حملـه ی نظامـی به تأسیسـات 
هسـته ای اسـت و درنهایـت باعـث افزایـش 
قـدرت چانه زنـی مذاکره کنندگان هسـته ای در 
دفـاع از حقـوق هسـته ای ایـران در ژنو شـده 
اسـت قدرت تـوان موشـکی به عنـوان یکی از 
مهم تریـن عامـل بازدارنـده ی تهاجـم نظامـی 
قـرار دارد و در همیـن زمینه سرلشـکر جعفری 
بیان می کنند: آنچه دشـمنان از آن می ترسـند 
قـدرت نظامی اسـت که باید پاسـداری شـود.
 اولیـن موشـک دوربـرد سـوخت جامـد 
موشـک سـجیل نخسـتین موشـک زمین به 
زمین بـرد بلند دومرحله ای سـوخت جامد در 
کشـور اسـت که توسـط متخصصان سازمان 
و  طراحـی  دفـاع  وزارت  هوافضـای  صنایـع 
سـاخته شـد. یکـی از قابلیت هـای مهـم این 
موشـک شـتاب بسـیار بـاالی آن اسـت کـه 
امـکان ردگیـری آن بـرای دشـمنان در فازهای 
اولیه بسـیار کـم و عماً شـانس دشـمن برای 

انهـدام آن بسـیار کم اسـت.

تمامی این ها پیشـرفت کشـور ما در برابر 
ابرقدرت هاسـت تمامی کسـانی که از جانشان 
مایه گذاشـتند تا پرچ کشـور را به اوج برسانند 
موفقیـت مـا درزمینـٔه ی موشـکی و هوافضا 

می تواند دشـمن را به زانـو درآورد.
بـا تمـام این هـا حرف هایـی از گوشـه و 
کنـار بـه گـوش می رسـد کـه ایـران بـا اروپا بر 
سـر توان موشـکی مذاکـرات کند آیـا باید این 

کار را انجـام دهد؟
می تـوان فقـط باکمـی درنـگ بـه ایـن 
در  وقتـی  داد  سـطحی  پاسـخی  مسـئله 
شـرایطی بحرانـی هسـتیم کـه ولیعهـد 32 

میلیـون   10 فـروش  بـا  عربسـتان  سـاله ی 
بشـکه ی نفتی در روز در یک سـکوی قهرمانی 
اسـت و فضـا را متشـنج می کنـد و از طرفـی 
کشـوری همچـون اسـرائیل کـه بـه بهانـه ی 
ایـران هراسـی دارد بـه چندیـن کشـور کـه 
ازنظـر وسـعت شـاید به انـدازه ی ایـران هـم 
نباشـند میلیاردها دالر اسـلحه و ساح جنگی 
می فروشـد پس مذاکرات بر سـر تـوان نظامی 
تـوان خـود  بایـد  چـرا  بی معناسـت  کشـور 
را محـدود کنیـم و افسـار دفاعـی کشـور را به 
دسـت بیگانـگان بسـپاریم یادمـان باشـد که 
هرجایی دشـمن ما را تشـویق کـرد و به جایی 

دارد سـوق می دهـد بدانیـد کـه در آنجـا ضرر 
شماسـت و نفـع کشـور بیگانـه.

در همیـن خصـوص اسـتاد دانشـگاهی 
اظهارنظـر می نمایـد و می گویـد  به هیچ وجـه 
امـکان مذاکـره بـا اروپـا وجـود نـدارد چـون 
آن هـا فقـط از برجـام حمایـت می کننـد و اما 
مسـئله ی موشـکی موضوعی اسـت کـه باید 
ازنظر آن ها محدود شـود گویـا رهبران اروپایی 
هـم همیـن نظـر رادارند اخیـراً در دیـدار خانم 
موگرینـی و آقـای ظریـف هم به ایـن موضوع 
اشـاره شـد و موگرینی بیـان کرد کـه همکاری 
و تعهـدات مـا در چارچـوب برجام اسـت و در 
خصـوص تـوان موشـکی می توانیـم ایـران را 

تحریـم کنیم.
به اتمامـی اینکه آمریکا اعام کرده اسـت 
که هیـچ بندی به برجـام اضافه نخواهد شـد 
امـا حال می بینیم که فشـارهایی بروی کشـور 
مـا می آورنـد که قسـمتی را به عنـوان محدود 
سـاختن تـوان هسـته ای اضافـه کنند امـا در 
پاسـخ بایـد گفـت کـه قـدرت دفاعی کشـور 
به هیچ عنـوان قابل مذاکـره و معامله نیسـت.
ایران کشـوری مستقل است و برای توان 
دفاعـی خـود احتیاجـی بـه اجـازه ی دیگران 
نـدارد کشـوری هسـتیم پایبند بـه اعتقادات 
خـود و در هدفـی کـه داریم همان گونـه که تا 
حـال پیشـگام بوده ایم به حول قـوه ی الهی و 
رهبری فقیه در آینده هم اسـتوارتر از گذشـته 

به پیـش خواهیـم رفت.

خانم سلمانی
کمیته سیاسی عضو  
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حفـظ  بـرای  ایـران  اسـامی  جامعـه 
عرصه های فکری، فرهنگی و اجتماعی نسـبت 
به هویت گذشـته خویـش، در مقابـل تهاجم 
فرهنگـی و اجتماعی بیگانگان، باید بر اسـاس 
فرهنـگ اسـامی بـه تولیـد علـم و دانـش 
بپـردازد؛ چراکه هویت یک جامعـه، مربوط به 
دانـش و فرهنـگ تولیدی آن اسـت و جامعه 
مسـتقل، نیازمنـد دانـش مسـتقل اسـت و 
حفـظ هویـت و ارزش هـای یک جامعـه باید 
درگـرو تولیـد دانـش بومـی و خـودی باشـد. 
ازآنجاکـه دانشـگاه با داشـتن نیـروی جوان و 
تحصیل کـرده در پیشـروی و توسـعه جامعـه 

نقشـی اساسـی دارد.
آری ایـن روحیـه ی انقابـی و تاشـگر در 
طـول سـال 96 خـود را بیشـتر و بهتـر نمایان 
سـاخت، آن هـم در شـهر مـا جنـوب ایـران. 
خیلـی کم سـابقه هسـت شـهری بااین همـه 
محرومیـت بتوانـد پـا به پـای دانشـگاه های 
برتـر خـود را به این مرتبه علمی برسـاند. پس 
این نکته بسـیار واضح اسـت که کشـور ایران 
بـا داشـتن همچنیـن جوانانـی اگـر بخواهـد 

می توانـد.

معرفی دانشگاه بیرجند
  بـه گـزارش ابرنـا دانشـگاه بیرجنـد بـر 
اسـاس موافقـت شـورای گسـترش آمـوزش 
عالـی در سـیزدهم خردادمـاه ۱۳۵۴ هجـری 
شمسـی در قالب یک موسسـه آمـوزش عالی 
بـه ریاسـت زنده یـاد پروفسـور محمدحسـن 
گنجـی )بنیان گـذار جغرافیـای نویـن ایـران( 

شد. تأسـیس 
 دانشـگاه بیرجنـد دارای حـدود 12 هـزار 
دانشـجو در بیـش از 300 کـد رشـته و نزدیک 
بـه 350 عضـو هیـات علمـی تمام وقـت، بـا 

قدمـت بیـش از 40 سـال خدمات ارزنـده ای را 
بـه منطقـه و کشـور ارائـه کرده اسـت

دانشگاه بیرجند رتبه 18 در سطح کشور
مطابـق رتبه بندی موسسـه تایمز کـه روز 
چهارشـنبه 18 بهمـن 96 اعـام شد، دانشـگاه 
آسـیا  برتـر  دانشـگاه های  میـان  بیرجنـد در 
قـرار گرفـت و در رتبه بنـدی 2018 درمجمـوع 
18 دانشـگاه ایرانـی بیـن دانشـگاه های برتـر 

قرارگرفته انـد. آسـیایی 
دانشـگاه  کـه  اسـت  سـالی  دومیـن  و 
بیرجنـد میان دانشـگاه های برتر قـرار می گیرد 
و سـال 2017 نیـز دانشـگاه بیرجنـد در جمـع 

دانشـگاه های برتـر قـرار گرفـت.
 بـا توجه به اینکـه بیرجند منطقه محروم 
دانشـگاه ها  از  خیلـی  بـه  نسـبت  و  اسـت 
شـاید از امکانـات فـراوان برخـوردار می باشـد 
امـا بااین حـال بـه دلیـل آآ  بببمحور توسـعه  
فرهنـگ و دانش و مرکز نگه دارنده ی جمعیت- 
در منطقـه به عنـوان یکی از دانشـگاه های برتر 
کشـور در رتبه بندی موسسـه تایمز قرار گرفت.
 و امـا بپردازیـم بـه معیارهـای رتبه بندی 

دانشـگاه ها

معیارهای رتبه بندی
شاخص تولید

تعـداد  نشـان دهنده  تولیـد  شـاخص 
تولیدات علمی که توسـط اعضای هیئت علمی 
منتشرشـده  دانشـگاه  هـر  دانشـجویان  یـا 
اسـت... ایـن شـاخص نشـان دهنده کمیـت 

تولیـدات علمـی اسـت.
شاخص استناد

می شـود،  محسـوب  کیفـی  شـاخص 
تعـداد کل اسـتنادهای دریافتـی هر دانشـگاه 
طـی سـال هایی که تولیـدات علمی دانشـگاه 
)وب آف سـاینس،  اسـتنادی  پایگاه هـای  در 
اسـکو پوس، گوگل اسـکالر( نمایه شده است، 

موردبررسـی قـرار می گیـرد.
مقاالت ُپراستناد:

مقاله ُپراسـتناد به مقاله ای گفته می شـود 
کـه از زمان انتشـار تأثیر بسـیاری بر آثار علمی 
و پژوهشـی داشـته و اسـتناد زیـادی دریافت 
کـرده باشـد. ازنظر مؤسسـه اطاعـات علمی، 
بنیان گـذار نمایـه اسـتنادی علوم، بـه مقاله ای 
ُپراسـتناد گفتـه می شـود کـه جـزو 1 درصـد 
بـاالی مقاله های ُپراسـتناد حوزه خود باشـند.

تعداد جوایز بین المللی

جوایز علمی به عنوان معیـار و ماکی برای 
ارزیابی عملکرد افراد و مؤسسـات و دانشگاه ها 
در نظـر گرفته می شـوند. به طوری که بسـیاری 
از نظام هـای جهانـی  رتبه بنـدی، نمراتـی را بـه 

کسـب جوایز بین المللی اختصـاص داده اند.
تعداد پروانه های ثبت اختراع

تعـداد پروانـه ای ثبت اختراع کـه در دفاتر 
معتبـر ثبت اختـراع نظیـر دفتر ثبـت اختراع 

اروپـا، آمریـکا، آلمان به ثبت رسـیده اسـت.
 شاخص های یک دانشگاه خوب:

دارای شـناخت آثـار صنع خداوند باشـد، 
اهـداف،  باشـد،  هسـتی  شـناخت  دنبـال 
آرمان ها و سیاسـت هایش در راسـتای توسعه 
کشـور باشـد، اخاق مـدار باشـد، در راسـتای 

تعالـی طلبـی حرکـت کند.

شاخص های  انتخاب  بهترین 
 دانشگاه های دنیا

انجام گرفتـه،  مطالعـات  اسـاس  بـر 
مشخص شـده اسـت که بیشـتر دانشجویان 
سراسـر دنیا، دانشـگاه مورد تحصیل شان را بر 
اسـاس نوع رتبه و رده شـان در سـطح جهانی 

انتخـاب می کننـد.

سطوح رتبه بندی دانشگاه ها
رتبه بنـدی دانشـگاه ها در سـطح ملـی، 
منطقـه ای و جهانی انجام  می شـود. نظام های 
رتبه بندی سـاالنه تعـداد زیادی از دانشـگاه ها 
را براسـاس شـاخص های آموزشی و پژوهشی 

می کنند. رتبه بنـدی 
بـرای دانشـگاه بیرجنـد آرزوی موفقیـت 
می کنیـم و امیدواریم همچنـان پله های ترقی 
را طـی کنـد و عـاوه بـر علم آموزی بـه مهارت 
افزایـی دانشـجویان در زمینـه کاری هم کمک 
کنـد تـا قدمـی در جهـت پیشـرفت کشـور 

شود. برداشـته 

کشور  دانشگاه بیرجند رتبه 18 در سطح 

افتخار آفریدیم

کبر  توصیه های معلم قرآن به دانشجویان در اردوی جهاد ا

کلید حل مشکالت، نماز

آقای قرائتـی که یکی از مهمانان اختتامیه 
اردوی جهاد اکبر انجمن اسـامی دانشجویان 
مسـتقل دانشگاه های سراسر کشـور بودند که 
ایـن اردو در بهمن ماه در مشـهد مقدس برگزار 
شـد ایشـان در سـخنرانی خود مانند همیشه 
بـه نـکات مهمی اشـاره کردنـد که آن هـا را به 

ترتیب بیـان می کنم:
در ابتـدا حاج آقـا گفتند: هرچـه می توانید 
در ازدواج عجلـه کنیـد که هر کـس زود ازدواج 
کنـد دوسـوم دینش کامل می شـود کـه خنده 

حضار را در پی داشـت.
سـپس گفتنـد: شـما بایـد در درسـتان 
برجسـته باشـید اگـر حزب اللهـی و طرفـدار 
حضـرت آقـا هسـتید نبایـد درسـتان کمرنگ 

باشـد، بـه درسـتان هـم برسـید. 
و سـرخود کاری نکنیـد تصمیمـی داریـد 
حتمـاً بـا یـک اسام شـناس مشـورت کنیـد. 
کارهـا  بـه  کـه  علمـی  عناویـن  گـول 
می چسـبانند را نخوریـد کـه بـا مثالـی کـه 
ادم  کـه  ازدواج  روانشناسـی  زدنـد:  ایشـان 

همسـر می شـود  متوجـه 
روان شناسـی  بـه  نیـازی  و  می خواهـد   
نـدارد و مثال هایـی زدنـد کـه سـالن از خنده 

ترکیـد اسـت پـس گـول ایـن عناوین هـا را 
نخوریـد.

و ادامه دادند: شـاد و بانشـاط باشید، فکر 
نکنیـد چـون حزب اللهی هسـتید باید عبوس 
باشـید چراکـه خداونـد هـم می گریانـد و هم 

می خنداند. 
و یک هنر دیگر شـما جذب خاکسـتری ها 

است.
 و تأکیـد کردنـد کـه تصمیـم بگیرید شـبی 
15 دقیقـه تفسـیر قـرآن بخوانیـد و مهم تر از 

حفـظ قـران تدبـر در قران اسـت.
سـخاوتمندی  فـرد  گفتنـد:  ادامـه  در  و 

باشـید. 
راه شـناخت نماز این اسـت که شـما اسرار 

نماز را بدانید پس مطالعه داشـته باشـید.
بااخالق و محبت مردم را جذب کنید.

تفسیر نمونه را هر شب مطالعه کنید.
آیـه ی »قـال ابراهیـم البیـه...« یعنی اینکه 
در اصاح و ارشـاد و امربه معروف، سـن شـرط 
نیسـت، تعـداد شـرط نیسـت، از خودی هـا 

شـروع کنیـد. از منکـرات اصلی شـروع کنید.
و بعـد از دانشـجویان پرسـیدند چند نفر 
از شـما برای اطمینان از صحیـح بودن نمازتان 

یـک عالم مراجعـه کردید؟
تعداد کمی دستشـان را باال بردند ایشـان 
توصیـه کردنـد بـا مراجعـه به یـک اسـتاد یا 
امـام جماعـت، نمازتان را تصحیـح کنید چون 
تلفـظ اشـتباه در نمـاز مثل کسـی هسـت که 
زیرشـلواری نـدارد امـا دائـم کرواتـش را اتـو 

می کنـد کـه همـه از خنـده روده پر شـدند.
ایشـان در مـورد گذرانـدن وقـت صحبت 
کردنـد مثاً تماشـا فوتبال، مثل این اسـت که 
یک صندلـی بگذاریم و پول هـای بانک را نگاه

کنیم، هیچ فایده ای برای ما ندارد.
سـعی کنید هر چیـزی که می خوانیـد و یاد 

می گیریم 4 ویژگی داشـته باشـد:
1 واجـب 2 مسـتحب 3 مشـکل جامعـه را 

حـل کنـد 4 مشـکل یـک نفـر را حـل کند.
نیـاز  بـه خط شـکن  دانشـگاه ها  در  مـا 
داریـم پـس سـعی کنیـد خط شـکن باشـید.
صحبت هـای  قرائتـی  حجت االسـام 
مفیـد بیشـتری داشـتند کـه بـا مراجعـه بـه 
کانـال تلگرامـی مسـتقل می توانیـد صـوت 

کامـل را بشـنوید.

خانم حیدری
دبیر رسانه

خیر الناس
حتمـاً بهترین مردم کسـی نیسـت 
کـه رکوع و سـجده اش طوالنی تر باشـد. 
نمـاز و خمـس و  وظیفـه مـا هسـت و 
بایـد انجـام دهیـم. داسـتانک: عالمـی 
سـوار بـر قطـار بـه مسـافرت می رفت. 

نـوه اش در حال بـازی با کفش های 
ایـن عالـم بـود. بـه علـت بی توجهـی 
یـک لنگه کفـش پدربـزرگ از پنجره قطار 
بیـرون افتـاد. مسـافران دیگر بـرای عالم 
تأسـف می خوردنـد، ولی عالـم بی درنگ  
لنگـه ی دیگـر کفشـش را هـم بیـرون 

انداخـت. همـه تعجـب کردند.
ایـن عالـم بزرگـوار گفـت کـه یـک 
لنگه کفـش نـو برایم بی مصرف می شـود 
ولـی اگـر کسـی یـک جفـت کفـش نو 
بیابـد، چه قدر خوشـحال خواهد شـد؟ 
تمـام فکـر و ذکر انسـان باید این باشـد 
کـه چطور بـه دیگـران نفـع برسـاند: در 
رانندگـی، در کسـب وکار و  در این صورت 

بهترین مـردم می شـود.

 نظافت مسجد
داسـتانک پیرزنـی بود که همیشـه 
اکـرم  پیامبـر  زمـان  در  را  مسـجدالنبی 
)صلـی اهلل علیـه و آلـه( جـارو می کـرد. 
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 
کجاسـت؟ اصحـاب گفتنـداو چنـد روز 

پیـش از دنیـا رفتـه اسـت. 
مـن  بـه  نبایـد  فرمودنـد  پیامبـر 
خبـر می دادیـد؟ عـرض کردندمـا فکـر 
نمی کردیـم ایـن مسـئله این قـدر مهـم 
بـاِش! پیامبـر )صلـی اهلل علیـه و آلـه( با 
اصحـاب بـر سـر قبـر آن پیـرزن رفتنـد. 
فرمودنـد اآلن ایشـان را در بهشـت مـی 
بینـم. پـاداش کسـی که مسـجد را تمیز 
مـی کـرد. قبـل از مـاه مبـارک رمضـان، 
سـنت بسـیار خوبـی هسـت بـه نـام 
غبارروبـی مسـاجد. ایـن فرصـت را برای 
آماده سـازی مسـاجد بـرای مـاه رمضان 

بدانیم. غنیمـت 

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 نـدارد، امـا اگـر رهایـش کردیـد 
و بـه حالـت اولـش برگشـت می گویید 

پارچـه خوبـی اسـت. 
هسـتند.  همین طـور  هـم  آدم ا 
آدم هایـی که براثر فشـارها و مشـکات، 
عـوض  رفتارشـان  و  اخـاق  و  شـیوه 
می شـود و چـروک برمی دارنـد این هـا 
جنـس خوبی ندارنـد. ولی جنس پیامبر 

)صلـی اهلل علیـه و آلـه( خـوب بـود. 
خداونـد در قـرآن می فرماید: )سـوره 
قلـم، آیـه ۴( تـوای پیامبـر دارای اخـاق 
بزرگی هسـتی؛ یعنی در یک فشار و یک 
سـختی، زود بـه هـم نمی ریـزی. ما هم 
باید این طور صبور باشـیم. در مشـکات 
سـریع بـه هـم نریزیـم. چراکـه در اغلب 
اوقـات، وقتـی مشـکل تمـام می شـود، 
می بینیـم دلمان صـاف بـوده و این طور 
نبـوده که با یک مشـکل کوچـک زود به 

هم بریزیـم و چروک شـویم.

منبرک

خانم جعفری
کمیته فرهنگی عضو 
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از همایش »نشر انقالب «در 

دانشگاه بیرجند
دانشـجویان  اسـامی  انجمـن 
مستقل دانشـگاه بیرجند همایشی 
تحـت عنوان »نشـر انقـاب روح اهلل 
حضـور  بـا  الخمینـی«  الموسـوی 
بـا  و  از مهمانـان خارجـی  تـن  دو 
و  اسـامی  تاثیرانقـاب  موضـوع 
تفکر امـام خمینی)ره( بر کشـورها و 
حوزه مقاومت،به مناسـبت سـالگرد 
پیـروزی انقـاب اسـامی هم زمـان 
بـا دعـای کمیـل در مسـجد امـام 

صـادق)ع( دانشـگاه برگـزار کـرد.
مهمانـان ایـن همایـش آقـای 
علـی احمـد از پاکسـتان و محمـد 
اشـرف منتـو از کشـمیر هنـد دو تن 
از مبارزیـن، مجاهدیـن و مبلغیـن 
و  هنـد  شـبه قاره  از  بین المللـی 

بودنـد. پاکسـتان 
احمـد  علـی  آقـای  ابتـدا  در 
اشـتراکات  بـه  اشـاره  بـا  صادقـی 
انقـاب  پاکسـتان،ازتاثیر  و  ایـران 
امام خمینی)ره( بر کشـور پاکسـتان 

کردنـد صحبـت 
 و گفتنـد:در پاکسـتان عـاوه بر 
شـیعه،اهل تسـنن هم از تفکـر امام 
خمینـی )ره( تأثیـر مثبـت گرفتند و 
گروه هـای زیادی برای گسـترش این 

تفکر تشـکیل شد. 
افزودنـد:  ایشـان  ادامـه  در 
پاکسـتان  اخیـر  دهه هـای  در 
پیشـرفت های زیادی داشـته و تمام 
کشـورهای اسـامی باید از حق خود 
در برابر دشـمنان که مانع پیشـرفت 

کشـورها هسـتند دفـاع کننـد.
در ادامـه برنامـه آقـای محمـد 
اشـرف منتو از وضعیت کشـمیرهند 
از  بعـد  اینکـه  و  کردنـد  صحبـت 
انقاب اسـامی سـازمان ها و احزاب 
مختلفی در کشـمیر به وجـود آمد و 

کم کـم مـردم بیـدار شـدند.
بـه سـؤاالت  ایشـان  ادامـه  در 

دادنـد. پاسـخ  دانشـجویان 
موضـع  بـه  پاسـخ  در  ایشـان 
سـازمان ملـل درباره کشـمیر گفتند:

نیروهـای نظامـی از تظاهـرات 
شـان  حـق  از  دفـاع  در  مردمـی 
جلوگیـری می کنـد و سـازمان ملـل 
هـم در برابـر حق کشـی ها و جنایات 

در 
کشـمیر اقـدام خاصـی نمی کند 
بـا حـل مشـکات کشـمیر  چـون 
ماننـد ایـران خواهد شـد و سـازمان 

ملـل از ایـن پیشـرفت می ترسـد.
منتودربـاره  اشـرف  محمـد 
جدایـی کشـمیر از هنـد افزودند:بـا 
شـرایط خـاص و ویژه ای که کشـمیر 
ازلحاظ منابـع آبی دارد هندوسـتان 
حاضـر به جدایی از کشـمیر نیسـت 
چون بـا چالش هـای جـدی مواجه 

شـد.  خواهد 
و  پرسـش  از  بعـد  جلسـه 
پاسـخ های دانشـجویی بـه پایـان 

رسـید.

در جبهه...

بررسی تعطیلی چند روزه دولت ترامپ

کدخدای ِده تعطیل

اگـر  آمریـکا  سیاسـی  تاریـخ  طـول  در 
اختـاف بیـن قـوه قانون گـذار و قـوه اجرایی 
در مـورد تصویـب بودجه دولت فـدرال ایجاد 

شـود منجـر بـه تعطیلـی دولـت می شـود.
بیسـتم ژانویه 2018، یعنی مصادف با اولین 
سـالگرد آغـاز ریاسـت جمهوری ترامـپ، عدم 
تصویـب بودجه اضطـراری یک ماهـه دولت 
آمریـکا در مجلس سـنای آمریـکا  درحالی که 
چنـدی قبل در مجلـس نماینـدگان آمریکا به 
تصویب رسـیده باعث تعطیلـی دولت آمریکا 
درسـت در نخسـتین سـالگرد آغـاز فعالیـت 

دولت ترامپ شـده اسـت.
 دموکرات هـای مجلـس سـنا دلیـل عـدم 
تصویـب بودجه اضطـراری یک ماهـه دولت 

هسـتند. آمریکا 
تعطیلـی دولـت آمریکا به این معناسـت 
کـه دولـت امریـکا بـه دلیـل عـدم تصویـب 
بودجـه همـه خدمـات خـود را جـز خدمـات 
بخش هـای حیاتـی کـه مـردم کشـور امریـکا 
بـه آن نیـاز دارنـد متوقـف می کنـد و مـادام 
کـه توافـق بـر سـر تصویـب بودجـه در کنگره 
- حاصـل نشـود این تعطیلـی ادامـه می یابد.
از سـال 1976 بـه بعـد در تاریـخ آمریـکا 18 
بـار اختالفاتـی بین قـوه مجریه )کاخ سـفید( 

و قـوه مقننـه آمریـکا )کنگره( بر سـر تصویب 
بودجـه در موعد مقرر، سـبب تعطیلی موقت 
دولـت آمریـکا شـده کـه در 8 مـورد تعطیلی 
کاری-  روز  یـک  دسـتکم  بـوده  به انـدازه ای 
کـه منجـر بـه اعطـای مرخصـی اجبـاری بـه 
کارکنـان دولـت فدرال شـده و در باقـی موارد 

سـاعت هایی بـه طـول انجامیده اسـت.
در صـورت تعطیلی دولت، بیشـتر نهادها 
به جـز  می شـوند  تعطیـل  دولتـی  وادارات 
نهادهایـی چـون: پلیـس، نیروهـای مسـلح، 
سـازمان زندان هـا، مدیریـت ترافیـک هوایی، 
خدمات پزشـکی فدرال، آتش نشـانی، پسـت 

و سـرویس ملـی آب وهـوا.

بنابرایـن ایـن تعطیلـی دولت امر تـازه ای 
نیسـت و ناشـی از عـدم توافـق کنگـره و کاخ 
سـفید بر تصویب بودجه سـاالنه اسـت. البته 
ریشـه ایـن اختافات غالباً سیاسـی اسـت که 
بیـن دو حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات که 
اتفـاق می افتد و منجر تعطیلـی دولت امریکا 

می شـود.
به بیان دیگـر در غالـب اوقـات تعطیلـی 
اجبـاری دولـت در آمریـکا در اثر همـراه نبودن 
کنگـره با دولت مسـتقر در کاخ سـفید اسـت؛ 
یعنـی یک حزب مخالـف در کنگـره اکثریت و 
یـا اقلیتـی قـوی دارد و می خواهـد از این وزن 
خـود در جهـت گرفتـن امتیـازات مختلـف از 

دولـت اسـتفاده کند.
آخریـن مورد از این اتفاق در دولت سـابق 
آمریکا در اکتبر سـال 2013 روی داد. در آن سال 
از اول اکتبـر تـا 17 اکتبـر بـه مدت بیـش از دو 
هفتـه بسـیاری از فعالیت هـای دولـت فدرال 
آمریـکا براثـر اختافـات بیـن دولـت اوباما و 
جمهوری خواهـان کنگـره تعطیـل شـد. در آن 
سـال 800 هـزار نفـر از کارمنـدان دولـت فدرال 
بـه مرخصـی اجبـاری بـدون حقوق فرسـتاده 

شدند.
دوره  سـومین   2013 اکتبـر  اتفـاق  البتـه 
طوالنـی تعطیلـی دولـت فـدرال در تاریـخ 4 
دهه گذشـته این کشـور اسـت. طوالنی ترین 
تعطیلـی دولـت فـدرال آمریـکا در دوره بیـل 
کلینتـون و در فاصلـه سـال های 1995 و 1996 
بـه مـدت 21 روز بود و قبـل از آن نیز یک بار در 
دوره جیمـی کارتر در سـال 1978 دولت فدرال 

بـه مـدت 18 روز تعطیل شـد.
در چـرا دولـت ترامـپ بعـد از مدت هـا 
گفت وگو تعطیل شـده اسـت نظرات مختلفی 
بیـن کارشناسـان ایـن حـوزه اسـت یکـی از 
مهم تریـن دالیـل آن بـه قانـون »قانـون داکا« 
موسـوم بـه »برنامـه رویاپـردازان« برمی گردد.

داکا  قانـون  ترامـپ  در طـول حکومـت 
کـه مصـوب سـال 2012 اسـت و در ارتبـاط بـا 
مهاجرانـی کـه از سـایر کشـورها بـه امریـکا 
می آینـد همـواره موضوع اختاف بیـن احزاب 
امریـکا و به ویـژه شـخص ترامپ بوده اسـت.

قضیـه ازآنجـا شـروع می شـود کـه یـک 
فرونـد پهپاد از سـمت سـوریه بـه بلندی های 
توسـط  و  می کنـد  پـرواز  اشـغالی  جـوالن 
اسـرائیل، شناسایی شـده و درنهایـت توسـط 
یـک فرونـد بالگرد آپاچی اسـرائیل هـدف قرار 
 f16 می گیـرد و در ادامـه اسـرائیل یـک دسـته
نیـروی هوایـی خـود را بـه پایـگاه t-4 نیـروی 
هوای سـوریه در منطقـه پالمیرا واقـع در مرکز 
سـوریه می فرسـتد که توسـط سـامانه پدافند 
سـوریه ره گیـری می شـوند و مورد هـدف قرار 
می گیرنـد در این حادثه یک جنگنده اسـرائیل 
سـقوط کرده ولـی خلبان های آن نجـات پیدا 

می کننـد.

 بررسـی اثر روانی حادثه سـقوط جنگنده 
اسـرائیل در داخل سوریه

شـادی  سـبب  سـوریه  در  حادثـه  ایـن 
و  ارتـش  بیشـتر  اعتمادبه نفـس  و  مـردم 
محـور مقاومـت و همچنیـن باعـث کاهـش 
اعتمادبه نفـس گـروه وابسـته بـه اسـرائیل در 

می شـود. اشـغالی  جـوالن  نزدیـک 

بررسـی اثـر روانی حادثه سـقوط جنگنده 
اسـرائیل در داخل اسرائیل

در اسـرائیل شـوک ایـن خبـر بـه حـدی 
بـود که فـرودگاه بن گوریـون تل آویـو پروازها 
عـادی خـود را برای چند سـاعت متوقـف کرد.

و بعـد از چند سـاعت و باوجود بازگشـت 
پروازهـای فـرودگاه تل آویـو به حالـت عادی، 
منطقـه هوایـی شـمال شـقاییم در مجـاورت 
مرزهـای سـوریه هـم چنـان بـه روی تمـام 
پروازهـا بسـته بـود، وزارت جنـگ اسـرائیل از 
شهرک نشینان جوالن اشـغالی درخواست کرد 
بـود در پناهگاه هـای خـود بماننـد و واکنـش 
رسـانه های اسـرائیل مثـل  هاآرتـص نوشـته 
بود که بشـار اسـد بعد از تسـلط بـر 80 درصد 
اراضـی سـوریه از مرحلـه تهدیـد وارد اجـرای 
تهدیـدات خـود ضـد اسـرائیل شـده اسـت، 
همچنین سـایت اینترنتی يديعوت آحارونوت 
نیز نوشـت اسـرائیل خواسـتار مداخله مسکو 
بـرای جلوگیـری از هـر نـوع تنـش در مرزهای 
سـرزمین های اشـغالی و سـوریه شـده است.
ولی بیشـتر مقامات اسـرائیل تاش دارند 
کـه خـود را در ایـن قضیـه مظلـوم و ایـران را 
مقصـر جلـوه دهند همچنین مصمم هسـتند 
تـا نشـان دهنـد پهپـادی کـه از سـوریه وارد 
خاک اسـرائیل شـده اسـت ایرانی است، چون 
این طـور می تواننـد بگوینـد از ایـران در حـال 
تهدید هسـتند و اسـرائیل و آمریکا که در یک 
گـروه باهم هسـتند و روسـیه را هـم وارد گروه 
خـود کننـد و اروپـا هـم کـه در قضیـه قـدس 
مخالفت هـای جـدی کـرده بـود و نظـر آن ها 
را هـم بـه خـود جلب کننـد که با هوشـمندی 
وزارت خارجـه و هماهنگـی بـا دولـت سـوریه 
ایـن تهدید ختم به خیر شـد و نتوانسـتند به 

هـدف خود برسـند.

فضـای  در  جنگنـده  سـقوط  بررسـی 

لملـل بین ا
در فضـای بین الملـل و رسـانه های جهان 
سـقوط جنگنـده اسـرائیل بازتاب گسـترده ای 
داشـت، وزیـر خارجـه لبنـان با محکـوم کردن 
اسـتفاده رژیـم صهیونیسـتی از حریـم هوایی 
لبنـان بـرای تجـاوز بـه کشـورهای مختلـف، 
اعـام کـرد کـه تجـاوز اسـرائیل بـه سـوریه 
محکـوم اسـت و سـوریه در حمایـت از حریم 

هوایـی خـود حـق مشـروع دارد.
همچنیـن انور عشـقی سیاسـتمدار و ژنرال 
بازنشسـته ارتـش عربسـتان در واکنـش بـه 
انهدام f16 اسـرائیل در سـوریه درتویتر نوشت: 
»قواعد بـازی در خاورمیانه تغیـر خواهد کرد« 
و حرف ایشـان درست از آب درآمد و بیانیه ای 
که اسـرائیل چند سـاعت بعدازاین حادثه داد 

نشـان دهنده عمـق فراگیـر ایـن مسـئله در 
منطقـه بود و ترس رژیم صهیونیسـتی از بروز 

جنـگ فراگیـر در منطقه را نشـان می داد.
رژیـم  هـوای  نیـروی  درحالی کـه 
خـود  حمـات  پیش ازایـن،  صهیونیسـتی 
بـه خـاک سـوریه را بـدون کمتریـن نگرانـی 
انجـام مـی داد، امـا سـخنگوی ارتـش رژیـم 
صهیونیسـتی بـا عقب نشـینی آشـکار گفـت 
کـه عملیـات امـروز از دید ما تمام شـده اسـت 
و مـا خواهـان تشـدید تنـش نیسـتیم ولـی 
درعین حـال تأکیـد کـرد کـه تل آویـو تصمیـم 
جـدی دارد تـا مانـع از هرگونـه حمله سـوریه 

شـود.

بررسی سقوط جنگنده در فضای بین الملل

F16 شکار

مهدی میرشاهی
کمیته بین الملل عضو 

رضا خسروی
قائم مقام سیاسی
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بررسی علمی عوامل موثر در طالق

پیشگیری

طـاق :در لغـت بـه معنایـی جدا شـدن 
زن از مـرد و رهـا شـدن از قید نکاح زناشـویی 

است.
 برخـی از روانشناسـان معتقدنـد: طـاق 
بـرای عـده ای حتـی از مـرگ والدیـن نزدیکان 
هم سـخت تر اسـت و دلیل آن نیز این اسـت 
که مرگ، واقعیت مطلق اسـت و بعـد از دوران 
سـوگواری فرد به پذیرش نسـبی می رسـد اما 

در طاق چنین نیسـت.
عوامـل  اصلی تریـن  از  یکـی  طـاق 
اجتماعـی  نهـاد  مهم تریـن  ازهم گسـیختگی 

اسـت. خانـواده  یعنـی 

مهم تریـن عوامل بـه وجود آورنـده طالق 
از: عبارت اند 

1 ـ نداشـتن شـناخت: یعنـی زوج هـا از 
خصوصیات شـخصیتی و رفتاری طرف مقابل 
خودآگاهی نداشـته و از روی احساس تصمیم 

بـه ازدواج بگیرد.
2ـ  دخالت خانواده ها: متأسـفانه بسیاری 
از زوج هـا ایـن مجـال و اجـازه را بـه خانـواده 
خـود )والدیـن( می دهند کـه در مـورد زندگی 
آن هـا اظهارنظـر کننـد )حتـی در کوچک ترین 

مـوارد زندگـی فرزندشـان(، دخالت کنند.
3 ـ دخالـت اهـداف شـخصی: گاهی هر 
یـک از زوجیـن سـعی در بـزرگ جلـوه دادن 
اهـداف شـخصی خـود داشـته و سـعی در 
کم اهمیـت جلـوه دادن هـدف طـرف مقابـل 
خـود داشـته و بـه ایـن صـورت زمینـه بـروز 

مشـکل را بـه وجـود می آورنـد.
اهمیـت  شـغلی:  امـور  دخالـت  ـ   4
بیش ازانـدازه به شـغل نیز باعث می شـود فرد 
مدت زمـان کمتـری در کنـار اعضـای خانـواده 
شـود و بـه ایـن صـورت رابطـه ی محبت آمیز 

نیـز در خانـواده کم تـر شـود.
عوامـل دیگـری نیـز در بـه وجـود آمـدن 
طـاق دخالت دارند که ما سـعی کردیم برخی 
از آن هـا کـه مهم تـر به نظـر می آمد را نـام برد 

و توضیـح مختصـری جهـت آگاهـی از آن ها 
بـه مخاطـب خـود دهیـم. می تـوان در کنـار 
عوامـل باال بـه تحصیات، عـدم تعهد زوجین 
بـه توافق هـا قبـل ازدواج و ازدواج احساسـی 
نیـز اشـاره کـرد. در طاق یک طـرف ترک کننده 
و یک طـرف تـرک شـده اسـت، جالب تـر این 
اسـت کـه بعـد از طـاق اولین احساسـی که 
در مـورد هـر دو طـرف بـه وجـود می آیـد، 

احسـاس گناه اسـت.

انواع طالق:
1 ـ طـاق قانونـی؛ بدیـن منظـور صورت 
می گیـرد کـه هـر یـک از زوجین پـس از طی 
مراحل قانونـی در دادگاه حـق ازدواج مجدد را 

می کنند.  پیـدا 
2ـ  طـاق روانـی؛ در پدیـده طـاق روانی 
کـه براثـر تـرک محبـوب یـا عاشـقانه خارجی 
رابطـه  یـک  مـرگ  برابـر  در  می کنـد،  بـروز 
طوالنـی، واکـن به صورت سـوگواری عـزاداری 
ماحظـه می شـود؛ و معمـوالً دو سـال طـول 
می کشـد تـا فـرد بـه روال عـادی برگـردد، اما 
اگـر ایـن وضع به طـول انجامید فـرد باید فرد 

بـه روان پزشـک مراجعـه کند.
3ـ  طـاق اجتماعـی: در ایـن نـوع طاق 
روابـط اجتماعـی زوج مطلقـه دچـار تغییرات 
اساسـی می شـود. بـه ایـن صـورت کـه فقط 
معـدودی از فامیـل و آشـنایان بـا زوج مطلقه 
سـایر  درصورتی کـه  می کننـد،  برقـرار  ارتبـاط 
افـراد )فامیـل و آشـنایان( از او دوری می کننـد.
 4 ـ طـاق والدیـن: در ایـن نـوع طـاق 
مسـائل مربوط بـه فرزندان مثـل حضانت و... 

اسـت. مطرح 

دام های روانی طالق:
 1 ـ فکـر خوانـی: فـرد مطلقـه فکـر می کند 
ازاین پـس بـه بعـد زیـر نظـر دیگـران  کـه 
خواهـد بـود. افـکاری مانند این که؛ دوسـتانم 
نمی خواهنـد مرا ببینند و. در سـر می پرورانند. 
راه حـل؛ ایـن اسـت کـه فـرد خـودش را وادار 
افـکار  از  اسـتنباطی  به هیچ وجـه  کـه  کنـد 
دیگران نداشـته باشـد.2ـ  برچسـب کلی: فرد 
مطلقه بـه برچسـب های مانند مـن بازنده ام 
چـون از همسـرم جداشـده ام دسـت می زند. 

و فکرهـای ماننـد؛ او بدزبـان بود در سـر دارد. 
راه حـل: این اسـت کـه فـرد از توصیـف رفتار 

خـود و دیگـران جـدا خـودداری کند.
 3 ـ تعمیـم افراطـی: فـرد مطلقـه فکـر 
می کنـد کـه از طـاق دیگـر نمی تـوان ازدواج 
کنـد و برای همیشـه تنهـا می ماند. راه حـل؛ از 

نتیجه گیـری مطلـق اجتنـاب شـود.
4 ـ سـرزنش خـود؛ افـراد این گـروه خود 
)طـرف  دیگـران  سـختی  و  رنـج  مسـئول  را 
کـه  اسـت  ایـن  راه حـل؛  می داننـد.  مقابـل( 
شـما به تنهایـی عامـل بـه وجود آمـدن طاق 
نبوده ایـد و طـرف مقابـل نیـز در ایـن رابطـه 

نقـش داشـته )حتـی جزئـی( اسـت.
5 ـ بایدهـا: اسـتفاده فـرد از کلمـه بـای 
نشـان دهنده ایـن اسـت که فـرد در ایـن دام 
شـناختی افتـاده اسـت؛ ماننـد؛ مـن بایـد به 
ادامـه  را  زندگـی مشـترکم  فرزندانـم،  خاطـر 
می دادم. راه حل؛ این اسـت کـه از کلمه باید که 
قوانین و انتظـارات، انعطاف ناپذیـر می کنند را 
از دایـره ی فرهنـگ لغـت خـود حـذف کنید.

6ـ  افـکار فاجعـه آمیـز: افـراد ایـن گـروه 
هرخطـر و رویـدادی را بزرگ تر از آنچه هسـت 
مـی بینـد؛ ماننـد؛ ایـن کـه دیگـر نمـی توانم 
زندگـی ام را بـه طـور امـن اداره کنـم. راه حـل؛ 
بـرای اجتنـاب از ایـن افکاربایـد از گفتـن )چه 

مـی شـود اگـر کـه ...( اجتناب کنیـد در عوض 
به زمـان حـال توجـه نماید.

 7 ـ سـرزنش دیگـران: افـراد ایـن گـروه 
خودشـان  رنـج  و  درد  مسـئول  را  دیگـران 
او  کـه  ایـن؛  ماننـد  فکرهـای  و  می داننـد. 
اگـر کمـی رفتـارش را تغییـر مـی داد، مسـلماً 
همه چیـز تغییـر می کـرد. راه حـل؛ ایـن اسـت 
کـه دیگـران شـاید تأثیرگذار باشـند اما دسـته 

آخـر خـود شـما تعیین کننـده هسـتید. 

دام های رفتاری طالق: 
1 ـ گوشـه گیری و انـزوا: بسـیاری از افـراد 
کناره گیـری  طرافیانشـان  از  طـاق  از  بعـد 
می کننـد زیـرا صحبـت کـردن و پاسـخ دادن 
به سـؤاالت آن ها را آزاردهنده می بیننـد. راه کار: 
ایـن انزوا شـاید بـرای مدتی الزم باشـد اما اگر 
مدت زمـان آن بیـش از یـک ماه طول کشـید 
بهتریـن راه حل مراجعه به روان پزشـک اسـت. 
2 ـ زیسـتن بـه خاطـر دیگـران: واکنـش 
برخـی از افـراد سرشـار از نوع دوسـتی اسـت، 
مثـاً؛ مرد روزهای آخر هفته را به خانه همسـر 
سـابقش می رود تـا در کارها بـه او کمک کند. 
راه کار؛ فـرد اول بایـد نیازهای خودش را برطرف 
کنـد تا بتواند نیازهای دیگران )همسـر سـابق( 

را برطـرف کند. 

3ـ  وابسـتگی: درحالی کـه بعضـی از افراد 
بعـد از طاق گوشـه گیری می شـوند، سـایرین 
بیشـتر بـه والدیـن و دوستانشـان وابسـته 
می شـوند. راه کار؛ ایـن اسـت کـه فـرد کارهای 
قبـل از ازدواج خـود را دنبال کند، کارهای مانند 
تحصیـل، دورهمـی هـای دوسـتانه بـا افـراد 

)افـراد مانند خـودش مطلقـه( و .... 
4 ـ وابسـتگی بـه همسـر سـابق: بعضـی 
توافـق  بـه  از زوج هـا کـه طـالق می گیرنـد 
می رسـند کـه رابطـه دوستانه شـان را حفـظ 
کننـد. راه کار؛ ایـن اسـت فـرد گذشـته را کـه 
یـادآور خاطرات تلخ اسـت را فرامـوش کند و 

بـه آینـده و روابـط جدیـد امیـدوار باشـد. 
5 ـ فـرار از خودتـان: یکـی از راه هـای کنار 
آمـدن بـا آسـیب های روحـی سـرکوب کردن 
ماننـد؛  افراطـی  رفتـار  هرگونـه  آن هاسـت. 
پرخـوری، افراط در روزنامه خوانـدن و .... راه کار؛ 

جلوگیـری کـردن از گوشـه گیری فـرد. 
6ـ  بـه دنبـال نیمه دیگـر: بعضـی از افراد 
مطلقـه احسـاس می کنند، بدون همسرشـان 
ناقص هسـتند و همسـرش را نیمه دیگر خود 

می داند.

راه کار: 
ارتبـاط با اقوام و دوسـتان بـرای فراموش 
کـردن شـرایط فعلـی و بازگشـت بـه شـرایط 
عـادی. تأثیـر طـاق بـر بچه هـا: بـر اسـاس 
تحقیقاتـی که صورت گرفته فقـط تعداد کمی 
از بچه هـا بعـد طاق والدین شـان احسـاس 
کـه  داده  آسـودگی خاطـر تحقیقـات شـان 
بعـد از طـاق 40 درصـد از روابـط بچه هـا بـا 
پدرانشـان و 25 درصـد از روابـط بچه هـا بـا 
مادرانشـان آسـیب می بینند. ازآنجاکـه بعد از 
طاق بسـیاری از زنان مجبورند شغل جدیدی 
بیابنـد یا شـغل پیشـین خـود را ادامـه دهند 
درنتیجه بچـه کم تر از قبل مـادرش را می بیند؛ 
و والـدی کـه حضانـت بچـه را بر عهـده ندارد 
یعنـی پدر، کم تر نیز در دسـترس بچه هاسـت. 
و ایـن عامـل باعث کـودکان و به ویژه پسـرها 
از ماقـات کم و به ندرت والدینشـان به شـدت 

خشـمگین و ناراحت شـوند.

کتـاب عدالت شـامل مجموعـه ای از بیانات 
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا موضـوع عدالت و 
انقـالب  انتشـارات  از سـوی  عدالت خواهـی 

اسـالمی منتشـر شد.
 کتـاب عدالـت یک کتاب کاربردی اسـت؛ 
مجموعـه ای از دسـتورالعمل ها و باید-نبایدهـا 

بـرای سـربازان عدالت اجتماعی اسـت.
تـا  اسـت  شـده  کتـاب سـعی  ایـن  در 
سـؤاالت گوناگـون مطـرح در ایـن حـوزه را بر 
اسـاس »بیانـات رهبـر انقاب« پاسـخ گفته و 
محتوایـی »کاربردی« و ناظر به »حل مسـئله« 
در اختیـار مخاطب قـرار گیـرد. ازآنجاکه کتاب 
تـاش داشـته یـک کتـاب عملیاتی باشـد، بر 
ایـن اسـاس محتـوا در دو قالـب سـاختاری 
ذیل چینش داده شـده اسـت: بخـش اصلی و 

بخـش مکمل قـرار داده اسـت.
در بخـش اصلـی کتـاب در ذیـل چهـار 
بخـش با عنوان چـرا باید عدالت خواه باشـیم، 

بـرای تحقـق عدالت بایـد چه کار کـرد، چگونه 
عدالت خواهـی کنیـم و بایدهـا و نبایدهـای 
عدالت خواهـی تـاش شـده تـا تمامـی سـوا 
التـی کـه در ایـن زمینـه امـکان طـرح شـدن 
دارند مطرح و با اسـتفاده و اسـتناد به بیانات 
رهبـر معظـم انقاب اسـامی به آن ها پاسـخ 

مناسـب داده شود.
در بخـش مکمل کتاب نیـز نمونه های عینی 
عدالت خواهـی در قالب چهـار بخش درس ها 
و سـیره امام علـی )ع( از نـگاه رهبری، تبیین 
در  اسـالمی  نظـام  و  انقـالب  دسـتاوردهای 
گسـترش عدالـت، نگاهی بـه اقدامـات رهبر 
انقـالب در حـوزه عدالت گسـتری و تذکـرات 
رهبر انقالب در مسـیر تحقـق عدالت و دنبال 
کـردن عدالت خواهـی موردتوجـه قرارگرفتـه 

است.
بخـش پایانـی ایـن کتـاب 80 صفحه ای 
کـه با عنـوان پیوسـت یـک و دو آورده شـده 

شـامل متـن کامـل فرمـان هشـت مـاده ای 
رهبـر انقـاب بـه سـران قـوا دربـاره ی »مبارزه 
بـا مفاسـد اقتصـادی« و همچنیـن فهرسـتی 
از بیانـات مهـم رهبـر انقـاب بـرای مطالعه ی 
بیشـتر درزمینـه ی »عدالت اجتماعی« اسـت.
همچنیـن گفتنی اسـت کـه در این کتاب 
سـعی شـده بـا ادبیاتـی جدیـد و اسـتفاده 
دو  گرافیکـی  و  تصویـری  ظرفیت هـای  از 
عرصـه ی »نظـر و عمـل« بـه یکدیگـر نزدیـک 
شـده و محتوایـی ناظر بـه پیگیـری و تحقق 
اختیـار  در  عدالـت  آرمـاِن  بیش ازپیـش 
مؤمـن  »جریـان  به خصـوص  و  مخاطبیـن 

انقابـی« قـرار گیـرد.
ایـن کتـاب بـه کوشـش مهـران کریمـی 
سـادات محله و سـید علی کشـفی تولیدشده 
اسـت و انتشـارات انقاب اسـامی آن را در ۸۰ 
صفحـه باقیمت ۸۵۰۰ تومـان روانه بـازار کرده 

است.

کنیم؟ چگونه با عدالت رفتار 

کتاب عدالت

علیرضا صدوقی
کمیته فرهنگی عضو 



7 سیاســـی ۱۳۱

کجا می انجامد؟  ادامه این روند به 

بی حجابی اجباری

چندی پیـش بود که عـده ای در پایتخت 
و  کردنـد  اعتـراض  اجبـاری  حجـاب  علیـه 
خواسـتار آزادی بودند البته که مشـخص شـد 
ایـن افـراد از گروه هـای وابسـته بـه تفکراتـی 
خـاص بودنـد و مأموریتـی خـاص از خـارج 
کشـور داشـتند وعـده ای هـم از روی نادانی با 

این هـا همـراه شـدند.
ابتـدا باید از این مدعیان آزادی پرسـید در 
همان کشـوری که شـما دم از آزادی می زنید آیا 
هیچ قانونی برای پوشـش شـما وجود ندارد؟ 
آیـا در قانـون اساسـی کشـورهای خارجـی، 
تبصره ای درباره تعیین پوشـش وجـود ندارد؟ 
آیا با پوششـی کـه در خانه دارنـد می توانند در 
دانشـگاه یا سـطح جامعه حضور یابنـد؟ یا با 

برخـورد پلیس مواجه خواهند شـد؟
پرواضح اسـت که درکشـورهایی که حتی 
برای معماری خانه هایشـان قانـون وجود دارد 
کـه آلودگـی بصـری بـرای شـهروندان ایجـاد 
نشـود برای پوشـش و آرایش و ...قانون دارند 
و همـه موظـف عمـل بـه قانـون هسـتند تـا 

هرج ومـرج بـه وجـود نیاید.
بـرای مثـال در ايالت پنسـيلوانياي امريكا 
نيـز زنـان طبـق قانـون حـق آرايـش غليـظ را 
ندارنـد. اگـر آرايـش آن هـا از سـوي مأمـوران 
پليـس، غليـظ و زننده تشـخيص داده شـود 
پلیـس برخورد می کنـد و مجبور بـه پرداخت 
جريمـه یـا رفتـن بـه زنـدان خواهند شـد.  و 
سـایر کشـورها هـم قوانیـن خـاص خـود را 

دارنـد. حـال بررسـی کنیم کـه این حـق آزادی 
در انتخـاب حجـاب شـرعی در ایـران که ملت 
به جمهـوری اسـامی رأی دادند چه چارچوبی 

دارد و آیـا بـه آن عمـل می شـود یـا خیـر.
تعریف حجاب در قانون اساسی:

آیـا حجـاب در قانـون اساسـی کشـور آمده 
است؟

در تبصـره ماده 638قانون مجازات اسـالمی 
مصـوب سـال 1375 در رابطه باحجـاب آمده 
اسـت کـه »زنانی کـه بدون حجاب شـرعی در 
معابـر و انظـار عمومی ظاهر شـوند به حبس 
از 10 روز تـا دو مـاه یـا از پنجاه هـزار تا پانصد 
هـزار ریـال جـزای نقـدی محکـوم خواهنـد 
شـد.« امـا ایـن تبصـره در قانـون اساسـی ما 
گویـا نادیـده گرفته شـده و اجـرا نمی شـود 
درحالی کـه اگـر ما ماننـد کشـورهای غربی به 
دیگـران اجـازه توهین بـه مقررات کشـورمان 
را نمی دادیـم حـال شـاهد طلبـکاری ناحـق 

نبودیم. قانون شـکنان 
کـه البتـه از ابتـدا بایـد ایـن قانـون اجـرا 
می شـد و مسـئله حجاب به عنوان قانون برای 
همـه تبیین می شـد و عمـل به قانـون درواقع 
احتـرام بـه همـه اسـت و حق وحقـوق همـه 

شـهروندان بایـد رعایت شـود.
ایـن  دارد  وجـود  کـه  دیگـری  مشـکل 
اسـت کـه در قانـون اساسـی، حجاب شـرعی 
تعریف نشـده اسـت و در عمـل حـدود واقعی 
حجـاب را دچـار ابهام کرده اسـت، اما با رجوع 
بـه قـران حـدود آن به طـور واضح مشـخص 
خواهـد شـد و بایـد مشـکاتی کـه در قانون 

مـا وجـود دارد برطـرف شـود و بـه مـر قانون 
شـود. عمل 

حال ببینیم از منظر اسـام حجاب شـرعی 
چه تعریفی دارد:

تعریف حجاب از منظر قران:
آیـا حجـاب اختیـاری اسـت یـا توفیـق 

اجبـاری؟
الزم اسـت بـرای حـل ایـن مشـکل ابتدا 
بـه قـران رجـوع کنیـم تا ببینیـم موضـع قران 
دراین باره چیسـت که مفسـران درباره حجاب 
بـه چندین آیـه اشـاره کرده اند که یکـی از این 
آیـات در سـوره نـور مطـرح اسـت که بـه این 

آیـه رجـوع می کنیم:
واژه »خمـر«  بـاز  نـور  آیـه 31 سـوره  در 

در  کلمـه  ایـن  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده 
لغت نامـه عربـی مانند المنجد و لسـان العرب 
یعنـی پارچه ای کـه آن قدر بزرگ اسـت که یک 
شـی را آن قـدر می پوشـاند که هیچ چیـز از آن 

شـی دیده نشـود.
همچنیـن آمـده »جیـوش« کـه ایـن هم 
در لغت نامـه عربـی یعنی گردن و سـینه پس 
بایـد پارچـه ای کـه اسـتفاده می کنیـم آن قدر 
بـزرگ باشـد کـه گـردن و سـینه را بپوشـاند، 
پـس تکلیف مـا در این مورد مشـخص شـد 
اما اینکه دسـتور قـران نادیده گرفته می شـود 
و ایـن پارچـه روزبـه روز کوچک تـر و نازک تـر 
می شـود بحـث دیگـری اسـت و مربـوط بـه 
مشـخص نبـودن حدود حجاب نیسـت بلکه 

بهانه اسـت.
 پـس نه تنهـا حجـاب اختیـاری نیسـت 
بلکـه دسـتور قـران و عمل بـه قانون اساسـی 
اسـت؛ امـا با توجه به شـرایطی کـه در آن قرار 
داریـم باید نهادهای فرهنگی و مذهبی سـعی 
کنند با تبیین درسـت مسـئله حجاب و ترویج 
فرهنـگ قرانـی بتواننـد جامعـه را بـه سـمت 
اخاق اسـامی سـوق دهند و از تأثیر فرهنگ 
غـرب و آسـیب های اجتماعـی بکاهنـد چراکه 

ایـن به صـاح جامعه اسـت.
آزادی بهانه است یا واقعیت؟

ایـن طبلـی کـه دشـمن بـر آن می کوبد و 
نبـود آزادی در ایـران را فریـاد می زنـد، بـدون 
شـک دسـتاویزی بـرای توطئه دشـمن اسـت 
چراکـه بـا نگاهـی بـه دور و اطـراف خـود در 
جامعـه متوجـه می شـویم کـه در ایـران حتی 
البتـه مـا  آزادی غیرقانونـی وجـود دارد کـه 
چـوب این عـدم اجـرای قانون اسـامی را هم 
خواهیـم خـورد همان طـور کـه اگـر بـا اولین 
اختاس هـا و حقـوق نجومـی و بسـیاری از 
برخـورد می شـد  دیگـر  غیرقانونـی  کارهـای 

شـاهد تکـرار ایـن کارهـا نبودیم.
بهانه هـای  بـا  هـرروز  دشـمن  به هرحـال 
رنگارنگ سـعی در ایجاد آشـوب در کشور دارد 
یـک روز بـا حضـور بانـوان در ورزشـگاه و روز 
دیگـر با عنوان شـادی و نشـاط، وعـده ای هم 
خواسـته یا ناخواسـته در زمین دشـمن بازی 
می کننـد کـه ایـن موضوعـات زنـگ خطـری 
بـرای جامعـه اسـت همـه و علی الخصـوص 
دولـت دراین بـاره مسـئول هسـتیم و راه حل 

هـم اجـرای قانون اسـت والسـالم.

خانم جان محمدی
مسئول واحد خواهران

امـروزه احـزاب یکـی از ضروریـات زندگی 
محسـوب  مـدرن  دوره  در  بشـری  جوامـع 
مؤثریـن  از  یکـی  به طوری کـه  می شـود 
نهادهای تأثیرگـذار بر روندهـای تصمیم گیری 
و اجرائـی کشـور و به عنـوان حلقـه رابـط بین 
مـردم و حاکمیـت سیاسـی عمل می کنـد. در 
جوامـع و نظام هـای سیاسـی کنونـی تقریبـاً 
هم اندیشـی کاملـی نسـبت به ضـرورت حزب 
وجـود دارد و از احـزاب به عنـوان چرخ دنـده 

ماشـین دموکراسـی یـاد می شـود.
احـزاب در یـک جامعـه می تواننـد بـه صور 
مختلفـی عمـل نماینـد. گاهـی کارکردهـای 
آبادانـی  و  پیشـرفت  بـرای  را  خـود  حزبـی 
کشـور و احتـرام بـه عقایـد و افکار مـردم قرار 
می دهنـد، گاهـی هـم ممکـن اسـت صرفـًا 
بـه خاطـر دسـت یابی بـه قـدرت عمـل کنند؛ 
و در جهـت منافـع حـزب خود عمـل نمایند و 
مصالـح کشـور را فـدای  حـزب خودنماینـد.
در نظـام جمهـوری اسـامی ایران شـاهد 
پیدایـش احزاب و گروه های سیاسـی مختلف 
بـا آرمان هـا و عقایـد گوناگون بعـد از پیروزی 
انقـاب اسـامی بودیـم لیکن باگذشـت سـه 
دهـه از پیـروزی انقـاب هنوز احزاب سیاسـی 
بـه معنـای واقعـی کلمـه نهادینه نشـده اند و 
ویـژه  کار  نتوانسـته اند  احـزاب  از  هیچ کـدام 

واقعـی احـزاب ازجملـه مشـارکت سیاسـی، 
جامعه پذیـری سیاسـی،  ارتباطـات سیاسـی 
و... را داشـته باشـند اگرچه به کرات نـام احزاب 
شنیده شـده امـا اکثریت قریب به اتفـاق آن ها 

فقـط نام حـزب را یـدک کشـیده اند.
ولـی چـرا؟ چـرا در کشـور ما هنـوز احزاب 
پیشـرفت نکردنـد و چـه دالیلـی بـرای ایـن 

موضـوع وجـود دارد؟
شـاید یکـی از عواملـی کـه منجر بـه موفق 
نبـودن احزاب در کشـور شـده اسـت، احزاب 
بـه  وابسـته  احـزاب  یـا  و  سـاخته  دولـت 
دولـت دانسـت چراکه ایـن موضـوع احزاب 
و تشـکل ها را از ماهیـت اصلـی آن هـا دور 
می کنـد و اجـازه نمی دهـد بـه کارکـرد اصلی 
خـود که همـان توجـه و نظـارت بـه عملکرد 

دولـت اسـت، مبـادرت بورزنـد...
همچنیـن روی کار آمـدن احـزاب فصلـی 
می توانـد در کمرنـگ کـردن جایـگاه احـزاب 
در کشـور کمـک کند زیـرا قـدرت و تأثیرگذاری 
احـزاب در مدت محدودی متوقف می شـود و 
حتـی گاهـی موجب می شـود احـزاب اهداف 
و برنامه هـای خاصـی را کـه برخی هـا مدنظـر 

دارنـد، دنبـال کنند.
دربـاره عـدم پیشـرفت احزاب بـه نظرات 

برخـی از افـراد شـاخص اشـاره می کنیم.
ابراهیم کارخانه ای نماینده سـابق مجلس 

دراین بـاره گفت:
)متأسـفانه بسـیاری از احزاب و تشکل های 
سیاسـی مـا به جای آنکـه به دنبال اسـتحکام 

مبانـی نظام اسـالمی در عرصه هـای مختلف 
باشـند، بـه دنبـال منافـع شـخصی خـود و 

قدرت طلبـی هسـتند.(
در ایـران اکثراً احـزاب در نزدیکی انتخابات 
پیدایشـان می شـود و هماننـد قـارچ رشـد 
می کننـد درصورتی کـه بایـد احـزاب به صورت 
همیشـگی فعالیـت کننـد تـا بتواننـد هـدف 
واقعـی بـه وجود آمـدن حزب را نشـان دهند.
متأسـفانه ایـن کار به پیشـرفت ایـران ضرر 
از  یکـی  احـزاب  فعالیـت  چراکـه  می زننـد 
علت های اصلی رشـد یک کشـور اسـت، حال 
اگـر احـزاب فقـط به صـورت موقـت روی کار 
بیایند خواسـته های مـردم فقط بـرای مدتی 

موردتوجـه قـرار می گیـرد و وقتـی خرشـان از 
پـل رد شـد دیگر به خواسـته های مردم توجه 

نمی کنـد و حتـی آن هـا را انـکار می کننـد.
داریـوش قنبری عضو حزب مردم سـاالری 

گفت:
حـزب در کشـورهای پیشـرفته  به عنـوان 
سـازمان طبقاتـی شناخته شـده اسـت، ولـی 
حـزب، سـخنگوی  مـا  کشـور  در  متأسـفانه 
یـک طبقـه خـاص نیسـت و ایـن موجـب 

اسـت احـزاب شـده  ناکار آمـدی 
قنبـری یکـی دیگـر از موانـع شـکل گیری 
احـزاب قدرتمنـد در ایران را مربوط به سیسـتم 
انتخاباتی مـان دانسـت و گفـت: قانون فعلی 

نظـر  در  را  سـازوکاری  کشـورمان،  انتخابـات 
گرفته کـه در آن نیازی به وجود حزب نیسـت 

و مـردم بـه فـرد رأی می دهنـد.
در انتخابـات ایـران مـردم می تواننـد بـه 
افـراد مختلـف رأی بدهنـد و این کار بـدون در 
نظـر نگرفتـن حزب می توانـد کارکرد احـزاب را 

در ایـران کمرنـگ کند.
در کشـورهای دیگـر مـردم بـه نماینده ای 
که حزبشـان معرفی کرده اسـت رأی می دهند 
نـه بـه افـراد مختلـف. در چنیـن کشـورهایی 
پس ازاینکـه احـزاب به قـدرت رسـیدند افرادی 
را که شایسـتگی بیشـتری دارنـد و لیاقت ها و 
استعدادهایشـان را در آن حزب نشان دادند را 
بـرای پسـت ها وسـعت های مختلـف ازجمله 
نخسـت وزیر و وزرای کابینـه معرفـی می کند.

بایـد گفـت کـه ایـن موضـوع  در پایـان 
یکـی از مسـائل اساسـی حکومت به حسـاب 
می آیـد و عـدم بازنگـری در آن باعـث در جـا 
زدن فکـری مردم و انتخاب های نادرسـت و از 
بین رفتـن تدریجی آرمان هـای نظام مقدس 

جمهـوری اسـالمی می گـردد.
پـس باید این تفکـر را در مـردم ایجاد کنیم 
کـه حزب ها فقـط مخصوص زمـان انتخابات 
نیسـتند بلکـه ایـن حزب هـا بایـد در تمامی 
مـدت به فعالیت خود جهت پیشـبرد اهداف 
واقعـی خـود تـالش کننـد و باعث پیشـرفت 

کشـور شود.

چرا احزاب در ایران پیشرفت نمی کنند؟

در پیچ وخم احزاب 

علی نوروزی
کمیته سیاسی عضو 
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دالر نزدیک به 5000 تومان

تقویت ریال درگرو تقویت تولید داخل ریسك سردرگمـي سیاست گذار 

پولي
و  سـاده  كار  ريسـك  ايـن  بـرآورد 
بـا  بتـوان  شـايد  نيسـت.  نظام منـدي 
اسـتفاده از روش هـاي علمـي نظـم بـازار 
را مـدل كـرد و بـا تقريبي نسـبي بـرآوردي 
مناسـب از ريسـك نـرخ بهـره داشـت، اما 
بـرآورد تصميـم سیاسـت گذاری كـه خـود 
نيـز نظريـه اي مشـخص بـراي نظـارت بر 
بازارهـاي مالـي نـدارد، دشـوار و بـا خطاي 
بسـيار زيادي همراه اسـت. به عنـوان نمونه 
بانـك مركـزي در شـهریورماه سـال جـاري 
دسـتور به كاهش نرخ سـود سـپرده گذاري 
بـه 15 درصـد را داد و بانك ها نيـز ناگزير به 
تبعيـت، متحمـل هزينه هـاي اداري بـراي 
نگه داشـت مشـتريان و تغيير قراردادهاي 
پنـج  در  و  پـس ازآن  شـدند.  مشـتريان 
شـروع  به تدریـج  بانك هـا  گذشـته  مـاه 
بـه ارائـه تسـهيات بـا نرخ هـاي جديـد و 
متناسـب بـا نـرخ جديـد سـپرده كردند تا 
اينكـه به یک بـاره و بـا تحولـي در بـازار ارز، 
سیاسـت گذار پولـي افزايـش نـرخ سـود 
سـپرده به 20 درصـد را اعام كرد؛ تصميمي 
كه برخاف سياسـت هاي اعامي پيشـين 

دولـت و ناظـر پولي اسـت.
ايـن تصميم عـاوه بـر اينكه مجـدداً 
مشـتري  نگه داشـتن  اداري  هزينه هـاي 
را  سـپرده گذاري  قراردادهـاي  تغييـر  و 
زيـان  مي كنـد،  تحميـل  بانك هـا  بـر 
ناحيـه  از  بانك هـا  بـر  نيـز  قابل توجهـی 
تسـهيات اعطايي در پنج ماه گذشته وارد 

مي كنـد.
 ايـن زيـان را ديگـر نمي تـوان ناشـي 
از ريسـك تغييـر نـرخ بهـره ناميد و شـايد 
بهتريـن نامـي كـه بتـوان بـر آن گذاشـت 
ريسـك »سـردرگمي سیاسـت گذار پولـي« 
ريسـك هاي  سـاير  برخـاف  كـه  اسـت 
کسـب وکار بانكـي قابل مديريت نيسـت. 
در چنـد سـال گذشـته، بانك هـا منصفانه 
يكـي  به عنـوان  همـواره  غير منصفانـه،  و 
كشـور  اقتصـادي  شـرايط  مقصريـن  از 
مظـان  در  همـواره  و  معرفی شـده اند 
قلـم مسـئوالن  گـردش  تهديـد  و  اتهـام 
تـازه بـه قلـم رسـيده بوده انـد. آيـا اكنون 
در ايـن مسـئوالن چنيـن آزادگـي وجـود 
در  سـردرگمي  ايـن  مسـئولیت  كـه  دارد 
سیاسـت گذاری را بپذيرند و قلم خـود را در 
راسـتاي رهـا كـردن و خروج از مسـئولیت 

بـه حركـت درآورنـد؟

صعود نفت
بهـای معامـات نفـت خـام آمریـکا 
بـرای تحویـل در مـارس ۱۶ سـنت معـادل 
 ۶۱.۵۰ بـه  و  یافـت  افزایـش  درصـد   ۰.۳
دالر در هـر بشـکه رسـید. قیمـت نفـت 
آمریـکا روز پنج شـنبه با ۷۴ سـنت افزایش 
بسته شـده بـود و از ابتـدای هفتـه جـاری 
تاکنـون حـدود چهـار درصـد رشـد قیمت 
داشـته تا بخشـی از ضرر ۱۰ درصدی هفته 
گذشـته خـود را جبـران کنـد. بـه گـزارش 
ایسـنا، بهای معامـات نفت برنـت در بازار 
لندن ۲۶ سـنت معـادل ۰.۴ درصـد افزایش 
یافت و به ۶۴.۵۹ دالر در هر بشـکه رسـید، 
سـنت  سـه  بـا  گذشـته  روز  درحالی کـه 

کاهـش بسته شـده بـود.
 برنت پس از کاهش هشـت درصدی 
در هفتـه گذشـته، از ابتـدای هفتـه جاری 
تاکنـون حدود سـه درصد افزایش داشـته 
اسـت. به گفته تومیچی آکوتا، اقتصاددان 
شـرکت تحقیقاتـی میتسوبیشـی یـو اف 
جی، نفـت از بهبود بازارهای سـهام جهانی 
و دالر ضعیـف حمایـت یافتـه، امـا رونـد 
صعـودی آن بـه دلیـل پیش بینـی رشـد 

تولیـد آمریکا محدودشـده اسـت.

خبر

کشور در دولت دوازدهم گریزی بر اوضاع اقتصادی 

مقاومت در برابر سونامی اقتصادی

زنگ خطر اقتصاد به صدا درآمد!
 1396 سـال  پایانـی  روزهـای  اکنون کـه 
نتوانسـته ایم  هنـوز  امـا  می کنیـم  سـپری  را 
شـعار  تحقـق  جهـت  در  اسـتوار  گام هایـی 
سـال برداریم. بعضـاً عبارت اقتصـاد مقاومتی 
به کـرات در کام مقـام معظـم رهبـری در چند 
سـال اخیـر بیان شـده؛ ایـن در حالـی اسـت 
کـه ایـن بزرگ مـرد فرزانـه، سـال ها پیـش در 
سـال 86 کـه بهتریـن شـرایط اقتصـادی را در 
سـطح بین الملـل پشـت سـر می گذاشـتیم و 
درحالی کـه شـرکت های غربـی تحریم هـای به 
وجـود آمـده را به طـور یکجانِب کنار گذاشـته 
بودند درسـت در همیـن اوضاع واحـوال زنگ 
خطـر احسـاس شـد و حضـرت آقـا صراحتـاً 
جنـگ اقتصـادی را به عنـوان جنـگ آینـده ی 
کشـور هشـدار دادند اما متأسـفانه مسئولین 
ایـن موضوع را پشـت گوش انداختنـد و برای 
آن برنامـه و راهکاری جهـت کنترل و مدیریت 
آن ارائـه ننمودند تا اکنون کـه آن زنگ خطر در 
جامعـه طنین انداز گردیده اسـت و بیشـترین 
خاطـر  بـه  شـدیم  متحمـل  کـه  ضرباتـی 

بی توجهـی مسـئولین بـود.

کلیدی برای قفل های بسته
در یـک تعریـف سـاده می توانیـم لفـظ 
اقتصـاد مقاومتـی را این گونـه معرفـی کنیم: 
اقتصـادی کـه در شـرایط دشـواری، تهدیـد و 
دشـمنی بتوانـد بـه اهـداف خودش برسـد.

بعـدازآن مقام معظم رهبـری لفظ اقتصاد 
مقاومتـی را در جمـع کارآفرینـان مطـرح کرده 
دراین بیـن در سـال 92 پیش نویس هایـی  و 
کلـی  سیاسـت های  ابـاغ  مسـئله ی  حـول 

اقتصـاد مقاومتـی در چندیـن رفت وبرگشـت 
آمـاده و درنهایـت پـس از تصویـب مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظام و بنا بـر اصاحاتی 
ایـن  بـر  رهبـری  معظـم  مقـام  خـود  کـه 
سیاسـت ها داشـتند در 24 بند تهیه و سـپس 
ابـاغ گردید )مطالعه ی بندهای سیاسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی توصیه می شـود(. با 
داشـتن سیاسـت های کلـی اقتصـادی بـرای 
مقاومـت در چنیـن روزی بازهـم ناکارآمدی ها 

در عرصـه ی اقتصـادی مـا را زبـان گیـر کرد.

ظرفی برای مظروف
توانمندی های و جایگاه اسـتراتژیکی ایران 
در منطقـه ی هارتلند و دیگـر فرصت های این 
کشـور با نـگاه ظاهربینانه و گـذرا مورد غفلت 
از جانب دیدگان قرار گرفت. منابع بسـیاری در 
کشـورمان وجـود دارد که می توانیـم با احداث 
کارخانـه در جای جـای کشـورمان از هدر رفت 
آن هـا جلوگیـری کنیـم اگـر می شـد به جـای 
سـفت  دنبـال  بـه  جناحـی  پاس کاری هـای 

کـردن پیـچ و مهره هـای اقتصادی باشـیم کار 
بـه اینجا نمی کشـید.

پشت پرده ی ماجرا
خبرهـا از آمـار عالـی وضعیـت اقتصادی 
کسـی  درحالی کـه  می دهنـد  اطـاع  کشـور 
از وضعیـت نابسـامان پشـت پـرده سـخن 
نمی گویـد. رکـود، بیـکاری، نقدینگـی، تـورم، 
بدهی هـای کان مـردم و دولـت بـه بانک ها 
اداری،  و  مالـی  فسـادهای  همچنیـن  و 
رانت خـواری و اختاس هـای کان و مـواردی 

چنـد نیـز از ایـن دسـته اند.
 تیـم اقتصـادی دولـت هنـوز کـه هنـوز 
اسـت نه تنهـا نتوانسـته بـه وعـده وعیدهای 
100 روزه خـود اقـدام نماید بلکـه با نقص های 
متحمـل شـده پیش تر منجـر به بیمار شـدن 
اقتصاد مملکت شـده؛ و سیاسـت های دولت 
بیشـتر از اینکه کمک حال مردم جامعه باشـند 

سـنگ جلـوی پـای مـردم می اندازند.

تأللو نور در پس ظلمت
دراین بیـن  کـه  کـرد  کتمـان  نبایـد   
پـی  در  کـوه  همچـون  کـه  کسـانی  بودنـد 
آرمان هـای انقـاب و بـه دنبـال اهـداف خود 
سخت کوشـانه تـاش و مجاهـدت کردند و از 

نلغزیدنـد. مسـیر خـود حتـی ذره ای 
ای کاش نسـل جـوان و انقابـی مـا بـه 
ایـن بـاور کـه؛ امت هـای اسـالمی با داشـتن 
سـه خصیصه ی مهـم: 1 هدفمنـدی 2 حرکت 
و پویایـی و 3 داشـتن امـام و رهبـر؛ توجـه 
ی مؤکـدی داشـته باشـند که هیـچ گاه احدی 
نتوانـد آن هـا را از خـط اسـالم برانـدازد و بـا 
عزمی اسـتوار و ایمانی خالص شـده در پشت 

رهبـری جهاد نماینـد... .

فریاد بی صدا
گمرکات کشـوری آمـاری را منتشـر کردند 
مبنـی بر واردات 40 میلیـارد دالر معادل 111 هزار 
میلیارد تومـان کاال از چین در 42 ماه در دولت 
یازدهـم کـه بـا ایـن اوضـاع رکـورددار اجناس 
چینـی در میـان همـه ی دولت هـای پیشـین 
سـرمایه هایی  آنکـه  تأسـف بارتر  و  بودیـم 
نیـز اختصـاص بـه واردات اقامـی همچـون 
سـنگ پا، بوق ماشـین، تشـک و...نیز به چشم 
می خـورد ایـن در حالی اسـت که فـان کارگر 
ایـن مملکت در مناطق محروم کشـور به ناچار 
بـرای بهبـود اوضـاع زندگـی خـود دسـت به 
فـروش کلیه ی خـود می زنـد و در برخی موارد 
مـا با اصطالح نشـت نشـاء یا همـان مفهوم 
فـرار مغزهـا از سـرزمینمان هسـتیم... کاش 
حداقـل بـرای این قشـر فکری می داشـتیم که 
بـا ابتـکارت و نیـروی جوانـی خـود گام هایی 
کاش  بردارنـد؛  وضعیـت  ایـن  بهبـود  بـرای 

فریادشـان را می شـنیدیم... .

خانم ارژنگ
دبیر آموزش

مسلم رضایی
دبیر فرهنگی

قیمـت دالر بیـش از دو مـاه اسـت کـه با 
نوسـاناتی غیرمنطقـی در حال صعود اسـت و 
امـکان پیش بینی آینده اقتصـادی را از فعاالن 
ایـن عرصـه سـلب کـرده و فضای کسـب وکار 
را دچـار نـا اطمینانی کرده اسـت نـا اطمینانی 
کـه به نظـر می رسـد به ایـن زودی هـا تمامی 

نداشـته باشد
یکـی از فعـاالن اقتصـادی بابیـان این کـه 
اقتصـاد ایـران تـاب دالر 4800 وانـدارد و این 
افزایـش قیمـت دالر خـود را در پس لرزه های 
تغییـر نـرخ ارز در اقتصاد ایران خود را نشـان 
خواهد داد و مانع از رونق کار و سـرمایه گذاری 

در کشـور می شود
بررسـی ها حکایـت از آن دارد کـه نـرخ 
آن  اسـکناس  نـرخ  تـراز  پاییـن  دالر  حوالـه 
اسـت کـه این امـر نشـان می دهـد تقاضایی 
یـا  واردکننـدگان  سـمت  از  کان  به صـورت 
فعـاالن اقتصـادی بـه بـازار وارد نشـده و این 
دالالن یـا مردمـی هسـتند کـه نقدینگی خود 
را بـه بـازار ارز تزریـق کـرده و سـطح تقاضـا را 
باالبرده انـد کـه در ایـن صـورت باید پاسـخ گو 
باشـد کـه چـرا برنامـه ای بـرای مدیریـت این 

نقدینگـی بـا ابزارهـای مناسـب کـه همـواره 
تجربـه هم شـده اسـت نـدارد.

یـک اصل مهـم در اقتصاد این اسـت که 
هـر چیزی که کم باشـد ولـی تقاضا بـرای آن 
زیاد باشـد کم می شـود که متأسـفانه در ایران 
بـا توجـه به نیاز کشـور بـه واردات، سـفرها و 
... نیـاز زیـادی بـه دالر وجـود دارد لـذا بایـد 
بـه را حـل ایـن مشـکل بایـد اقدام اساسـی 
انجـام داد که بانک مرکزی سـه راه حـل 1-اوراق 
گواهی سـپرده با نرخ سـود 20 درصـد 2-اوراق 
گواهـی مبتنـی بـر ارز و 3-پیش فروش سـکه 

طا را پیشـنهاد داده اسـت که انشاهلل تغییری 
دررونـد ایجـاد کنـد ولی هنـوز مانـده تا عمق 

فاجعه آشـکارتر گردد
راهکار:

 مدل هـای مختلفـی بـرای کنتـرل نـرخ ارز 
وجـود دارد. ممنوعیـت اسـتفاده از ارز خارجی 
ارز  مالکیـت  ممنوعیـت  کشـور،  داخـل  در 
توسـط اتبـاع داخلـی، محدودسـازی تبدیـل 
ارز بـه صرافـان مـورد تائیـد دولت، نظـام نرخ 
ارز ثابـت، اعمـال محدودیـت بـر میـزان ارز 
ورودی و خروجـی از کشـور و... ازجملـه ایـن 

راهکارهاسـت؛ امـا آنچه باعث کاهـش ارزش 
لایر می شـود، وابسـتگی بـه تولیـد خارجـی 
اسـت و باید با این وابسـتگی مقابلـه کرد. هر 
کاالی خارجـی که خریـداری می شـود، درواقع 
مـردم در حـال خریـد ارز هسـتند. ایـن حجم 
از تقاضـا بـرای خریـد ارز اگـر مدیریت نشـود، 
طبیعتـاً باعث افزایـش قیمـت آن و درنتیجه 
کاهـش ارزش لایر و قـدرت خریـد آن خواهد 
شـد. ایـن تقاضـا بایـد بـا اعمـال محدودیت 
و ممنوعیـت مدیریت شـده و سـطح آن بـه 
کمتـر از عرضه ارز برسـد. سیاسـت هایی نظیر 
ارز پاشـی یـا توسـل بـه سیاسـت های ربـوی 
بـرای هدایـت نقدینگی بـه محل هـای دیگر، 
ایـن بحـران را تشـدید خواهـد کـرد. واردات 
کاالی غیرضـروری و مشـابه داخلـی را بایـد 
ممنـوع کـرد، از افزایش بدهی خارجی کشـور 
جلوگیری کـرد، هزینه های غیرضـروری ارزی را 
متوقـف کرد، هـر جا توان داخلی بـرای اجرای 
پروژه هـا وجـود دارد باید از سـپردن پروژه ها 
و  کـرد  بـه شـرکت های خارجـی خـودداری 
درنهایـت، از وابسـتگی بـه ارزهـای واسـطه 
در تجـارت خارجـی خالص شـد. اجـرای این 
برابـر  در  را  ریـال  ارزش  نه تنهـا  سیاسـت ها، 
ارزهـای خارجـی تقویـت خواهـد کـرد، بلکه 
بـا صیانت از بـازار ایـران بـرای کاال و خدمات 
ایرانـی، موجـب رونـق اشـتغال و افزایـش 
واقعـی سـطح رفـاه مـردم نیـز خواهد شـد.
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مهدویت در مذهب تشیع

عالمات ظهور حضرت ولی عصر

در شـماره ی قبل سـمعک با شـما در مورد 
معنـای ظهـور در مذاهـب گفته شـد و اکنون 
به مبحـث عامـات می پردازیـم. در ایـن باب 
شـیخ صـدوق رحمـه اهلل در کتـاب آمالـی بـه 
سـند از عبداهلل بن سـلیمان که کتب اسـمانی 
را خوانـده بـود نقـل می کنـد کـه: »در انجیـل 
خوانـدم ...«و سـپس اوصـاف پیغمبـر اکـرم 
را ذکـر کـرده نـا آنجـا کـه خـدا بـه حضـرت 
عیسـی عـرض کـرد: »نو رو به سـوی خـود باال 
می بریـم و در آخـر زمـان فرودمـی آوریـم تـا 
آنکـه عجایـب پیامبـر را از امت او ببینـی و در 
مبـارزه بـا دجـال ملعـون آن هـا را یـاری کنی. 
مـن تورانـم از فرودمـی آورم تـا بـا آنـان نمـاز 
بگـذاری زیـرا آن ها امتی هسـتند کـه رحمت 

الهـی بـر ان هـا فرودمـی آید.«
محمـد  از  االسـناد  قـرب  در  حمیـری   
بـن صدقـه از امـام صـادق از پـدرش امـام 
محمدباقـر روایـات کـرده کـه پیغمبـر اکـرم 
فرمـوده اسـت: »چگونـه خواهید بـود زمانی 

کـه زنـان شـما فاسـد و جوانان شـما فاسـق 
شـوند نـه امربه معـروف کنیـد و نـه نهـی از 
منکـر نماییـد« عـرض کردنـد: »رسـول اهلل آیا 
این چنیـن خواهـد شـد؟« فرمـود آری از این 
هـم بدتـر خواهـد شـد، چـه حالـی خواهید 
داشـت هنگامی کـه امر بـه منکر کنیـد و امربر 

نمایید؟ منکـر 
 عـرض کردنـد یـا رسـول اهلل آیـا چنیـن 
خواهـد شـد؟ فرمودنـد آری از ایـن هـم بدتر 
خواهـد شـد، چگونه خواهیـد بـود کار خوب 
زشـت و کار زشـت خـوب شـمرده شـود؟ نیز 
در قـرب االسـناد از حنـان بـن سـدیرصیروفی 
روایـت کرده انـد کـه گفـت  از حضـرت صادق 
)ع( دربـاره ی فرورفتـن بیابـان سـؤال کـردم 
کـه کدام بیابـان اسـت موقع خروج سـفیانی 
مردمـی را در خـود فرومی بـرد؟ فرمودند آن ها 
در دوازده میلـی ذات الجیـش فـرو می رونـد.
علـی بـن ابراهیم قمی در تفسـیر خـود از ابول 
جـا رود روایـت کـرده کـه امـام محمدباقـر در 
تفسـیر آیـه مبارکـه  »خداونـد قـادر اسـت که 

عذابـی از باالیتـان فرو فرسـتد«. 
وی فرمـود: »خداونـد در آخرالزمان آیاتی 

و عالماتـی را بـه تو نشـان می دهد که ازجمله 
دابـه االرض یعنـی جنبنـده در روی زمیـن و 
خـروج دجـال و آمـدن عیسـی بـن مریـم و 
طلـوع آفتـاب از مغـرب می باشـد.« و هـم ابو 
الجـارود از آن حضـرت روایـت کـرده اسـت 
کـه در تفسـیر آیـه ی »پیغمبـر بگـو خداونـد 
قـادر اسـت کـه عذابـی از بـاال به سـوی شـما 
بفرسـتد.« فرمـود این عـذاب دجـال و صدای 

اسـمانی اسـت و بقیـه ی آیـه کـه می گوید یا 
عذابـی از زیـر پای شـما بفرسـتد، فرورفتن در 

اسـت.  بیابان 
یـا شـمارا گروهـای مختلـف به هـم ریزد 
اختافاتـی اسـت کـه در امـور دینـی پیـدا 
و  می کنیـد  بدگویـی  یکدیگـر  از  و  می شـود 
سـختی بعضـی از شـمارا بـه بعضـی دیگـر 
می چشـاند این اسـت که برخی از شـما برخی 

دیگـر را به قتـل برسـاند و تمام ایـن عذاب ها 
در میـان اهـل قبلـه بـه وقـوع می پیونـدد.

 و در همیـن بـاب امـام رضا )ع(در پاسـخ 
به اینکـه آیا امـام زمان بدون خروج سـفیانی 
آیـا ظهـور می کنـد کـه امـا پاسـخ می دهـد 
قیـام قائـم مـا از جانب خـدا حتمی اسـت و 
آمدن سـفیانی هم حتمی اسـت و قائم ظهور 
نمی کند مگر بعد از خروج سـفیانی؛ و در مورد 
این کـه چـه زمانـی سـفیانی ظهـور می کنـد 
می فرماینـد خداوند هر چـه اراده کند خواهد 
شـو و هر کاری را بخواهد انجـام می دهد؛ اما 
درنتیجـه امـام زمان هرگز نمی آیـد مگر اینکه 
امت اسـالمی از شـر کفـر و ظلم بـه تنگ آید 
و بـا آغـوش باز امام را بپذیـرد چراکه او اکنون 
تتمـه ی ائمـه اطهـار می باشـد و امـام باقر نیز 
تعیین کننـدگان  الوقاتـون  کـذب  فرمودنـد 
وقـت دروغ گـو هسـتند و در آخـر کوتاه ترین 
آرزو بـرای بلندتریـن دعـا اللهـم عجـل لولیک 

الحجه ابن الحسـن

معصومین خط قرمز ما هستند

ذبح اعتقادات حق در مسلخ اهداف سیاسی

آقـای روحانـی عـاوه بـر اظهار نظـرات و 
برداشـت های خـود از معصومین مانند صلح 
امـام حسـن و... دوباره سـخن خـود را این بار 

در جـواز نقـد معصومین بیـان می کند
حسـن روحانـی: ما بـا انتقـاد هیچ وقت 
مخالف نیسـتیم همه باید انتقاد شـوند، تمام 
مسـئولین کشـور قابـل نقدنـد، مـا در کشـور 
معصـوم نداریـم، حـاال اگـر یـک وقتـی امـام 
دوازدهـم ظهـور کـرد آن وقـت هـم می شـود 

نقـد کرد. 
اینکـه پیامبـر اسـام )ص( هـم  ضمـن 
بـه مـردم اجـازه انتقـاد می دادنـد و باالتـر از 
مقـام پیامبـر در تاریـخ وجـود نـدارد، وقتـی 
پیامبـر صحبتـی می کـرد طـرف بلند می شـد 
و می گفـت: »أمـن اهلل أو منـک؟« آیـا نظـر 
خداسـت یـا نظـر خودتـان؟ اگـر می گفـت: 
»مـن اهلل« قبول می کـرد، اگر می گفـت: »منی« 
انتقـاد می کـرد می گفـت قبـول نـدارم، مـا در 
زمـان حکومـت معصـوم هـم نقـد داریـم،... 
هیـچ اسـتثنایی در کشـور بـرای انتقـاد کردن 
وجـود نـدارد و در کشـور مـا معصـوم نداریم.
 خـدا مرحـوم شـریعتی را رحمـت کنـد، 
انتظـار  مذهـب  را  شـیعه  مذهـب  ایشـان 
انتظـار  مذهـب  می گفـت  و  می دانسـت 
مذهب اعتراض اسـت یعنی کسـی که منتظر 

اسـت یعنـی معتـرض اسـت.

واکنش ها:
جمـع  در  دی مـاه   ۱۸ روحانـی  حسـن 
وزیـر و معاونـان وزارت امـور اقتصـاد و دارایی 
بـا طـرح ادعاهایـی دربـاره امـکان نقـد بـه 
پیامبـر اسـام)ص( و امـام زمان)عـج(، با لحن 

انتقادبرانگیـزی دربـاره ظهـور امـام زمان)عج( 
سـخن گفت که ایـن اظهارات بـا واکنش علما 
مواجـه شـد. آنـان با تعجـب از این اظهـارات، 
از حسـن روحانـی خواسـتند وقتـی سـوادی 
در ایـن زمینـه نـدارد، اعتقـادات مـردم را رهـا 
کنـد.  افزایـش مـوج انتقـادات بـه اظهـارات 
رئیس جمهـور  دفتـر  شـد  باعـث  روحانـی 
چنـد روز بعـد از واکنش هـا، بـدون اشـاره بـه 
روحانـی،  حسـن  اظهـارات  تصویـری  فایـل 
آن را »تقطیـع« و »تحریـف هدفمنـد جمـات 
رئیس جمهـور« بخوانـد و مدعـی شـود »بـه 
هیـچ عنوان عبـارت »امام زمان)عـج( هم قابل 
نقد اسـت« نـه در سـخنان وی وجود داشـته 
و نـه از آن قابـل اسـتنباط می باشـد«. امـا بـه 
رغـم تکذیب اظهارات حسـن روحانی توسـط  
دفتـر رئیس جمهوری، همچنان علمـا و مراجع 

نسـبت بـه آن واکنـش نشـان می دهنـد. 

معصومین خط قرمز ما هستند
آیـت اهلل ناصـر مـکارم  شـیرازی پیـش از 
ظهـر روز گذشـته در جلسـه درس خـارج فقه 
خـود کـه در مسـجد اعظـم قـم برگـزار شـد، 
راجـع بـه سـخنان اخیـر رئیس جمهـور درباره 
جـواز انتقاد از معصومین علیهم السـام گفت: 
در ایـن هفتـه گفت و گو هـای زیـادی دربـاره 
سـخن یکی از مسـؤوالن مطرح شـد که بعداً 
بخشی از سـخنان وی تکذیب شد. در این باره 
نامه هـای بسـیاری بـه دفتر رسـید که »شـما 
چـرا سـکوت کرده ایـد و سـخنی نمی گوییـد؟

وی بـا بیـان اینکـه »صرف نظـر از اینکـه 
محتـوای کام دقیقـاً چه بـوده اما معصومین 
خـط قرمز ما هسـتند«، تصریح کـرد: معصوم 
از مسـلمات  از خطـا و گنـاه  ایشـان  بـودن 
مذهـب ماسـت. چـه ضرورتـی دارد وقتـی 
مطلبـی را بیـان می کنید، به زمـان معصومین 
اشـاره می کنیـد؟! کار بـه خط قرمزها نداشـته 

باشـید! در این موقع که نیاز شـدید به وحدت 
داریـم، سـخنانی گفته می شـود کـه جامعه را 

می کند. ملتهـب 
آیت اهلل مکارم شـیرازی ادامـه داد: چکار به 
وضـع معصومین و زمان آنها دارید که دردسـر 
بـرای خود درسـت می کنید؟! من قبـاً گفته ام 
تضعیـف قوای سـه گانه صاح جامعهنیسـت 
اما گاهی خودشـان برای خود مشـکل درست 
می کننـد و ذهـن مـردم جامعه را از مشـکات 
اصلی منحرف و به مسـائل حاشـیه ای متوجه 
می کننـد. وی تأکید کـرد: شـما کار اصلی خود 
را در 3 چیـز خاصـه کنید؛ جلوگیـری از گرانی، 
تولیـد کار بـرای اقشـار مختلف جامعـه بویژه 
جوانـان تحصیلکرده و در دسـترس قـرار دادن 

یـک فضای مجازی سـالم بـرای مردم.

ذبـح اعتقـادات حـق در مسـلخ اهـداف 
سی سیا

آیت اهلل سـیداحمد خاتمی عضو مجلس 

خبـرگان رهبـری بـا بیـان اینکه ما بـه اهداف 
ایـن سـخنان خوش بیـن نیسـتیم و نگرانـی 
داریم که از این کام سوءاسـتفاده و حریم های 
این کشـور آسـیب ببینـد، افـزود: گفته شـده 
اسـت که امـام زمان)عـج( و پیامبـر)ص( قابل 
نقـد هسـتند؛ این تعبیر زیر سـؤال بـردن یک 
اعتقـاد حـق، مسـلم و ثابـت شـده اسـام و 
تشـیع اسـت و در ایـن بیـان دو مطلب خلط 
شـده اسـت، اول آنکه پیغمبر)ص( کدام اجازه 
نقـد را می دادند، مشـخص اسـت کـه پیامبر 
اسـام قابـل نقد نیسـت و دلیـل آن در ده ها 
آیـه و روایـت آمده اسـت که پیامبر سـخن و 
رفتـاری بدون وحی نـدارد و سـخن دیگر این 
اسـت کـه پیامبر اجـازه نقد می دادنـد اما این 

مسـأله بـه معنای قابـل نقد بودن نیسـت.
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری تصریح 
کـرد: تقاضـای مـن از صاحبـان تریبـون ایـن 
اسـت کـه اعتقـادات حـق را کـه سـال ها علما 
بـا خـون دل آن را تثبیـت کرده اند در مسـلخ 
اهـداف سیاسـی خـود ذبـح نکننـد و از ایـن 

رو از مسـئوالن انتظـار مـی رود که جـای طرح 
مباحـث چالـش زا بـه معیشـت مـردم، حـل 
گرانـی و رفع مشـکل بیـکاری بپردازنـد، اینکه 
اسـتناد شـده در تصمیمی از تصمیمات پیامبر 
سـؤال کننـده پرسـیده ایـن از شـما اسـت یا 
خـدا تحقیقـاً ایـن نقـل دروغ اسـت و عامه 
سـیدجعفر مرتضـی در کتاب الصحیـح دروغ 

بـودن ایـن را اثبـات کرده اسـت.

ظاهراً دروسـی را کـه در جوانی خوانده اید 
کرده اید فراموش 

آیـت اهلل محسـن اراکـی عضـو هیـأت 
رئیسـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قم با 
بیـان اینکـه مسـأله نقـد اهـل البیـت)ع( و 
خصوصـا پیامبر اکـرم)ص( بـه اصل عصمت 
بازگشـت دارد و ایـن مسـأله ای اتفاقـی میان 
فریقیـن اسـت، گفـت: آیـات و روایـات کثیره 
داللـت بر عصمت و خطاناپذیـری پیامبر)ص( 
و اهـل بیـت)ع( می کنـد و آیـه »مـن یطـع 
الرسـول فقـد اطـاع اهلل« کام پیامبـر را مطلقاً 
کام خـدا می دانـد،  طبق آیه »و نضـع موازین 
القسـط« و تفسـیر آن، اهـل بیـت)ع( خـود 
میـزان قسـط و شـاخص سـنجش هسـتند. 
اینکـه بگوییـد همـه چیـز و همـه کـس قابل 
نقد اسـت، مسـدود کـردن باب نقـد صحیح 

است.
وی خطـاب بـه روحانـی گفـت: ظاهـرًا 
دروسـی را کـه در جوانی خوانده ایـد فراموش 
کرده ایـد، لـذا بهتـر اسـت بـه سیاسـت خود 
بپردازیـد، وقتی سـوادش را نداریـد اعتقادات 
مـردم را رهـا کنیـد. مشـکالت معیشـتی و 
دنیـوی مردم بسـیار اسـت، وقتـی علمش را 
نداریـد بـه مسـائل اخروی شـان کار نداشـته 

باشید.

مسلم رضایی
دبیر فرهنگی

مجتبی امینی
کمیته فرهنگی عضو 
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آیا اسحله هارپ در زلرله اخیر نقش داشته؟

معمای هارپ
هارپ یک موضوع علمی سیاسـی اسـت 
کـه گمانه زنی های مختلفی در مـورد آن وجود 
دارد به طورکلـی دو نگـرش بـرای قضیه هارپ 
وجـود دارد. یکـی نفی وجـود آن و تصور یک 
بـازی سیاسـی بـرای قدرتمنـد نشـان دادن 
امریـکا )ماننـد مسـائل مطرح شـده در مـورد 
سـفر بـه مـاه آپولـو 11( و دیگری قبـول وجود 
آن بر اسـاس مدارک و شـواهد مسـتدل مانند 
حـوادث رخ داده در بوشـهر، هایتی و فیلیپین.

زلزله بوشهر
 در تاریـخ 20 فروردیـن سـال 1392 یعنـی 
دقیقـاً مصـادف بـا روز ملی فناوری هسـته ای 
زلزلـه ای در بوشـهر رخ داد کـه در همـان روزها 
جنازه های سـوخته تعدادی دلفین در سواحل 
خلیج فارس کشـف شـد. برخی این حـوادث را 
نشـانه ای از استفاده از سـاح مخفی ای به نام 

می دانند. هـارپ 

هارپ چیست؟
پدیـده هارپ مخفـف برنامـه تحقیقاتی 
بـا عنوان بـه معنای لغـوی برنامـه تحقیقاتی 
فرکانس هـای بـاالی فعـال شـفقی می باشـد. 
از  اسـت  عبـارت  برنامـه  ایـن  به طورکلـی 
تاش هایـی بـرای ایجاد تغییرات در یونوسـفر 
کـه دورتریـن و ناشـناخته ترین بخـش جو در 
فاصلـه بین 50 تـا 100 کیلومتری زمین اسـت. 
هـارپ ایـن کار را بـا امـواج رادیویـی فرکانس 
بـاال کـه توسـط رادارهای خود منتشـر می کند 
در  امـواج  ایـن  از  انجـام می دهـد. بخشـی 

ارتفـاع ۱۰۰ تـا ۳۵۰ کیلومتـری از سـطح زمین 
جذب شـده و باعث افزایش شـتاب الکترون ها 
در آن منطقـه و درنتیجه گرم شـدن یونوسـفر 
می شـوند. امـواج آنتن هـا پـس از اصابت به 
یونوسـفیر و بازگشـت به زمین قادر می شوند 
نه تنهـا بـه عمـق دریا برونـد بلکه فراتـر رفته و 

بـه اعماق زمیـن نیز وارد شـوند.
درواقـع در واکنـش بـه ارسـال امـواج از 
زمیـن، یونوسـفر واکنـش نشـان می دهـد و 
فرکانس هـای فـوق کوتاهـی تولیـد می کنـد 
کـه پـس از اصابـت بـه زمیـن بـه داخـل آن 
پدیده هـای  انـواع  می توانـد  و  کـرده  نفـوذ 
را ایجـاد کننـد و حتـی بـا  زیسـت محیطی 
کوتـاه  فـوق  فرکانس هـای  ایـن  از  اسـتفاده 
و نیرومنـد، زمیـن زلزلـه و خرابـی را باعـث 
بـر اسـتفاده های تحقیقاتـی  شـوند. عـاوه 
در مـورد شـناخت اعمـاق زمیـن و معـادن و 
کانی هـای موجـود در آن، ایـن دانـش علمـی 
می تواند باعث ایجاد سـونامی، خشک سـالی، 
آتش فشـان، سـیل های عظیـم و طوفان های 

شـود. بزرگ 
هـارپ بـه پژوهش هـای سـال های دهه 
1940 مربوط اسـت و حتی گفته می شـود این 
سـالح در جنـگ ویتنـام و ایجـاد بارش هـای 
شـدید و یـا تولید ابر برای پوشـش اسـتفاده 

. می شد
تعدادی از مدارک و شـواهد موجود است 
کـه وجـود هارپ و برخـی شـایعات مربوط به 

آن را تائیـد می کند.

در  نیـز   21st Century Wire وب سـایت 
مقالـه ای کنتـرل آب وهوا، تغییـرات آن و دیگر 
موضوع هـای مربـوط را از نگرانی هـای نویـن 
جهـان برمی شـمرد و اعتقاد دارد که زمسـتان 
سـخت در بسـیاری از مناطـق جهـان ازجمله 
در آمریـکا ممکـن اسـت نشـان از قدرت هایی 
طریـق  از  را  جهـان  آب وهـوای  کـه  باشـند 
روش هـای مختلـف در کنترل خـود گرفته اند. 
باران هـای  همچـون  وقایـع  برخـی  اکنـون 
سیل آسـا، سـونامی، طوفان، قحطـی و کم آبی 
مربـوط  پدیـده هـارپ  بـا  را  زلزلـه  و حتـی 
می داننـد، ممکـن اسـت حتـی پدیده هـا و 
توانایی هـای دیگری در اختیار برخی کشـورها 
بـرای  دالیـل  و  نشـده اند  فـاش  کـه  باشـد 
دسـت کاری بشـر در آب وهـوا را اثبـات کننـد.
در  آمریـکا  سـابق  خارجـه  امـور  وزیـر   

دیـدار بـا دانشـجویان در جاکارتـای اندونزی 
اعترافـی تلویحی انجـام داد و گفت تغییرات 
تسـلیحات  ترسـناک ترین  هوایـی  و  آب 
کشتارجمعی جهان هستند. وی در سخنانش 
طوفانـی  همچـون  بـزرگ  طوفان هـای  بـه 
کـه فیلیپیـن رخ داد اشـاره کـرد. البتـه برخی 
دانشـمندان اعتقاددارنـد طوفـان در فیلیپین 
حاصـل طوفـان امـواج ماکروویـوی بـود کـه 
نتایج سیاسـی را نیز برای این کشـور به همراه 

داشت.
بـه نظـر یـک کارشـناس نیـروی هوایی 
اقلیـم هـر منطقـه  در  آمریـکا، دسـت کاری 
می توانـد آمریـکا را بر آن منطقه مسـلط کند 
بـرای تسـخیر  این هـا سـالح هایی  درواقـع 
زودهنگام منطقه بابی ثبات سـازی اقتصادی، 

کشـاورزی و زیسـت محیطی هسـتند.

دولتمـردان  کـه  دیگـری  مهـم  اعتـراف 
آمریکایـی در این زمینـه انجام دادند در سـال 
آوریـل سـال 1997 به وسـیله ویلیـام کوهـن 
وزیـر دفـاع ایاالت متحـده انجام شـد. خاصه 
گزارشـی کـه در بولتـن ایـن وزارتخانه منتشـر 
دیگـران  اسـت:  آورده  وی  از  نقـل  بـه  شـد 
زیسـت محیطی  نـوع  از  تروریسـم  مشـغول 
)eco- type of terrorism( هسـتند تـا بتواننـد 
از  اسـتفاده  بـا  و  دهنـد  تغییـر  را  آب وهـوا 
زمین لـرزه  باعـث  الکترومغناطیسـی  امـواج 
و آتش فشـان شـوند. جالـب اینجاسـت کـه 
برخـی از سـازمان های پیش بینـی آب وهوا که 
بسـیار دقیـق عمل می کننـد نیز از ایـن دانش 

می کننـد. اسـتفاده 
در سـال 2013 سـازمان اطالعـات مرکـزی 
آمریـکا )CIA( مبلغ 630 هزار دالر را در آکادمی 
ملـی علـوم بـر روی برنامه تکنیک هـای تغییر 

محیط زیسـت سـرمایه گذاری کرد.
وب سـایت گلوبال ریسـرچ نیز حدود یک 
سـال قبل در مقاله ای به اسـتفاده از تسلیحات 
الکترومغناطیسـی به عنـوان اسـلحه ای سـری 
بـرای تغییـر و یا بازسـازی آب وهوا اشـاره دارد 
و می گویـد، این یـک نظریـه بر اسـاس تئوری 
توطئه نیسـت حتی این تسـلیحات و ازجمله 
آن هـا هـارپ باعث نگرانـی اتحادیـه اروپا نیز 
شـده اسـت زیـرا باعـث آسـیب های جـدی 
به سـامت جامعه و محیط زیسـت می شـود. 
این نقل قـول حتی در تلویزیون سی.بی.سـی. 
کانـادا نیز پخش شـد و دو فیلم مسـتند 15 و 
45 دقیقه ای نیز در شـبکه فوق و شـبکه تاریخ 
در کانـادا بـه هـارپ و اسـتفاده و اثـرات آن 
پرداختند و مشـاهده شـد که هـارپ می تواند 

باعث زلزله شـود.

عسل و نانو ذرات
امـروزه اسـتفاده از نانـو ذرات نقـره، کم کم 
جـای خـود را در صنعـت و بـه دنبـال آن در 
زندگـی روزمره مردم بازکرده اسـت. ولی نتایج 
تحقیقـی جدید، نشـان می دهد که اسـتفاده 
از ایـن مـواد، به دلیل باال بـردن احتمال ایجاد 
مشـکاتی نظیـر تشـدید سـنگ کلیـه، بایـد 
بـا دقـت بیشـتری انجام شـده و اثـرات منفی 
ماننـد عسـل  به کارگیـری مـوادی  بـا  آن هـا 

طبیعـی تعدیل شـود.
سـنگ کلیـه، نوعی بیماری شـایع اسـت 
که بـه دنبال عوامـل مربوط به سـبک زندگی، 
داروهـای  از  اسـتفاده  و  پزشـکی  اختـالالت 
خـاص، به وجود می آید. مشـکل سـنگ های 
کلیـوی در مـردان بیـش از زنـان رخ می دهد 
و خطـر عـود ایـن بیمـاری پس از نخسـتین 
بـار، در 5 سـال اول، 50 درصـد اسـت و حدود 
دوسـوم بیمـاران تـا 10 سـال بـه عـود دچـار 
می شـوند. بیمـاری کـه دچـار سـنگ کلیـه 
می شـود، معمـوالً بـا درد شـدید پهلـو، بـا یا 
بـدون وجود خون در ادرار و سـابقه دفع ذرات 
شـن در ادرار بـه پزشـک مراجعـه می کنـد. 
سـنگ کلیـه ممکـن اسـت گاه بـا پـر ادراری، 
قطـع ادرار و یـا حتی اسـتفراغ همراه باشـد.
در ایـن رابطـه، محققانـی در پژوهشـی 
را  آزاد  رادیکال هـای  تأثیـر  کرده انـد  سـعی 
بـر ایجـاد یـا حتـی رفـع سـنگ های کلیـوی 
مـورد آزمایـش قـرار دهنـد و برای تولیـد این 
رادیکال هـای آزاد در بـدن، از نانـو ذرات نقـره 

کرده انـد. اسـتفاده 
از  بسـیاری  محققـان،  ایـن  گفتـه  بـه 
مطالعـات نشـان می دهند کـه نقره آزادشـده 
از نانـو ذرات نقـره می توانـد در اکثر بافت های 
بـدن ازجملـه کبد، کلیه، شـش ها، طحال، مغز 
و خون توزیع شـود و رادیکال هـای آزاد حاصل 

از آن، قـادر اسـت در ایـن بافت هـا خاصیـت 
تخریبـی داشـته باشـد. بااین حـال، محققـان 
مورداشـاره سـعی داشـته اند ضمـن بررسـی 
ایـن خاصیت تخریبی، قابلیت ایـن نانو ذرات 
را در جهـت از بیـن بـردن سـنگ های کلیـوی 

موردبررسـی قـرار دهند.
اما از سـوی دیگر، ازآنجاکـه این خاصیت 
تخریبـی، ممکـن اسـت دیگـر بافت هـا را نیز 
دچـار مشـکل کنـد، ایـن محققـان، از عسـل 
به عنوان یک آنتی اکسـیدان طبیعی اسـتفاده 
به عنـوان  آنتی اکسـیدان ها  چراکـه  کرده انـد. 
اصلی تریـن راه مبـارزه بـا رادیکال هـای آزاد و 
مطـرح  تخریب شـده  سـلول های  بازسـازی 

. هستند
در ایـن خصوص، دکتر حسـین سـازگار و 
همکارانـش به عنـوان مجریـان ایـن پژوهش 
غذایـی  مـاده  یـک  »عسـل،  می گوینـد: 
بـاارزش در تأمیـن کربوهیدرات هـا، چربی ها، 
اغلـب ویتامین هـا، مـواد معدنـی و حتـی 
بـا  همچنیـن  عسـل  اسـت.  آمینواسـیدها 
داشـتن آنتی بیوتیک، مـواد ضدعفونی کننده، 
مواد معطـِر و اسـانس های گیاهـان دارویی، 
نقش هـای بسـیار مهـم و کاربـردی در درمان 
بیماری هایـی ماننـد بیماری هـای گوارشـی، 
عروقـی، ترمیم زخم هـا و غیـره دارد. به عالوه، 
ایـن مـاده طبیعـی منبـع بسـیار خوبـی از 
آنتی اکسـیدان اسـت و خاصیت پروبیوتیکی 

دارد«.
از  محققـان  تجربـی،  مطالعـه  ایـن  در 
به عنـوان  سـفید  آزمایشـگاهی  موش هـای 
جانـوران مـدل اسـتفاده کردنـد و آن هـا را در 

گروه های آزمایشـی مختلف جـای دادند. این 
موش هـا بـا افـزودن مـاده »اتیلـن گلیکـول« 
کلیـوی  بـه سـنگ  آشامیدنی شـان،  آب  بـه 
مبتـا شـدند و سـپس بـا اسـتفاده از مقادیر 
و اصطاحـاً روزهای مختلف و آزمایشـی نانو 
ذرات نقـره و عسـل تحـت تیمار قـرار گرفتند.
بـرای ایـن کار، محلـول نانـو ذرات نقـره 
بـه داخـل حفـره شـکمی یـا اصطاحـاً حفره 
صفاقـی موش هـا تزریـق شـد، ولی عسـل با 
فرسـتادن سـوند معده از طریق بینی آن ها یا 
به قول پزشـکان، به صـورت گاواژ بـه جانوران 

فوق داده شـد.
در پایـان آزمایـش نیـز، دکتـر سـازگار و 
همکارانـش، بـه جمـع آوری ادرار و سـنجش 
خون گیـری  همچنیـن  و  ادراری  فاکتورهـای 
از قلـب موش هـا جهـت بررسـی پارامترهـای 
داده هـای  و  پرداختنـد  خـون  بیوشـیمیایی 

و  روش هـا  از  اسـتفاده  بـا  را  به دسـت آمده 
آمـاری، تجزیه وتحلیـل کردنـد. نرم افزارهـای 
داد  نشـان  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
هنگامی کـه موش هـا تحـت تأثیر نانـو ذرات 
نقـره قـرار می گیرند، مشـکل سـنگ کلیـه در 
آن هـا تشـدید می شـود، ولـی اضافـه شـدن 
عسـل به رژیـم غذایـی آن ها می توانـد به طور 
قابل توجهـی ایـن تأثیـر منفـی را از بیـن ببرد.
دراین بـاره، سـازگار و همـکاران پژوهشـی 
او می گوینـد: »احتمـاالً بخشـی از اثربخشـی 
عسـل در پیشـگیری از سـنگ کلیـه در ایـن 
پژوهـش، وجـود آنتی اکسـیدان های موجود 
در ایـن مـاده اسـت که بـا جلوگیـری از تولید 
رادیکال هـای آزاد در کلیـه و بـا دخالـت در 
فراینـد دسته سـازی و رسـوب کریسـتال های 
اگزاالت کلسـیم، از رشـد آن هـا در توبول های 

کلیـه جلوگیـری می کند«.

ایـن محققـان همچنین متوجه شـده اند 
کـه افـزودن 125 میلی گرم بر کیلوگرم عسـل به 
جیـره غذایی جانـوران فوق، سـاخت پروتئین 
شـاخص های  از  کـه  »آلبومیـن«  معـروف 
مهـم سـنجش فعالیـت کبـد اسـت، افزایش 
قابل توجهـی یافتـه و بـا افزایـش در فعالیـت 
کبـد، بـه دفـع سـموم از بـدن کمـک کـرده و 
درنتیجـه به افزایش فعالیـت کلیوی و کاهش 

می انجامـد آن  بیماری هـای 
بـا توجه بـه نتایج حاصلـه، دکتر سـازگار 
و همکارانـش می گوینـد: »برخـالف نظریـات 
برخـی دانشـمندان در مـورد بی خطـر بـودن 
نانـو ذرات نقـره، ایـن مـواد می تواننـد بـرای 
کلیـه مضـر باشـند و در مورد کار بـا آن ها باید 

دقت بیشـتری بــه عمـل آید«.
آن هـا می افزاینـد: »بـا توجـه بـه کاربـرد 
بسـیار زیـاد نانـو ذرات نقـره در نانوتکنولوژی 
نویـن و نقـش آن هـا در بسـته بندی مـواد و 
همچنیـن کاربردهـای پزشـکی در کشـور مـا، 
اسـتفاده از آن ها به شمشـیر دو لبـه می ماند. 
یون های نقـره طی چندین رویـداد بیولوژیک 
مثـل اتصـال بـا غشـای سـلولی و جـذب بـه 
دیواره سـلولی، نفوذپذیری غشـای سلول های 
زنـده را تغییـر داده و بـا تولیـد رادیکال هـای 
آزاد اکسـیژن، آنزیم هـای سـلولی را غیرفعـال 
می کننـد. ایـن ویژگی هـا ممکن اســت دارای 
تأثیـرات منفـی بـر سـامتی انسـان و سـایر 
موجـودات زنـده و همچنیـن محیط زیسـت 

باشـند و منجـر بـه سـمت باالیی شـوند«.
ایـن  یافته هـای  اسـت  شـایان ذکر 
پژوهش، در مجله علوم پزشـکی دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحد پزشـکی تهران و طـی مقاله ای 

علمـی پژوهشـی بـه چـاپ رسـیده اسـت.

علی حقیقی خواه
کمیته علمی عضو 
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در زمان شاه...
در زمان شاه کشور خوشگل و آباد بود

بـرف و بـاران بیشـتر بـود و کمـی هـم باد 
د بو

مردم از روی زمین ها پول بر می داشتند
 یـا هلـی کوپتـر بـه جـای خودروهاشـان 

داشـتند 
سرعت مترو حدود هفت تا نه ماخ بود!

نـان سـنگک هـا به کلـی عـاری از سـوراخ 
د بو

قصـه فرهـاد و شـیرین آخـرش خسـرو 
نداشـت

در اینستاگرام کسی زیر 3k فالو نداشت
نـه کـراک و نه حشیشـی بود و نـه تریاک 

د بو
الو می ترکاند با ما هر که در ساواک بود

کاما یک جور دیگر بود ریتم زندگی
شـوفر تاکسـی به مـن می گفـت:  هر چی 

بگی! تو 
بی شکر یا قند شیرین بود حتی چایی ام

در توالـت خشـک مـی شـد خود بـه خود 
دمپایی ام

گوشـت مـی جوشـید جـای لپـه در دیگ 
شت ر خو

دکتـر من جای سـوزن قرص جوشـان می 
نوشت

کارت پانصدآفرین من لبالب مهر بود
ساعت افطار نزدیک اذان ظهر بود

توی آن دوران به کلی هیچ انسانی نُمرد!
حیـف او دررفـت و هـر چـی بـود را بـا 

بـرد! خویـش 

کاش با قشِر جوان نیز مدارا 
می شد

هر زمان بحث عروسی جوان ها می شد
نیشم اندازه ی دریای خزر وا می شد

خواب هایم همه درباره ی وصلت بودند:
یار می گفت: »بله«، هلهله بر پا می شد
بین صد دختر زیبای دمِ بخِت محل

دعـوا  و  می شـد  گیس کشـی  مـن  سـِر 
می شـد

بـاز بـا ایـن همـه خوش بختی و شـادی در 
خواب

جسـمِ بی چـاره ی مـن، صبـح، عـزب پـا 
می شـد...

»با صبا در چمِن الله، سحر می گفتم«:
نیمه ی گم شده ام کاش که پیدا می شد

دل من در پی یک یارِ نکو بود فقط
گر چه تا چار نفر داخل آن جا می شد

عاقبت دلبر شیرین خودم را دیدم
ترشِی سیِب دلم داشت مربا می شد...
آخر هفته و شد و خواستگاری رفتیم

داشت کم کم سنِد عاشقی امضا می شد
گفتم: »ایول! چه جواِن گلی ام« از بس که

کرد تعریِف مرا مادرِ من تا می شد
پدرش گفت به ما: »خانه ی آقازاده

مثل یارانه ی او کاش مجزا می شد...
خانه ای لوکس در آن منطقه ی عالی شهر

ویـا  صاحـب  هـم  دهکـده  فـان  در 
» می شـد

گفت: »باید بخرد شازِده ماشین و طا«
دریـا  کـه  داشـت  خواسـته ها  قطـره ی 

می شـد
بعد از آن چرتکه ی مهریه مان را انداخت
به گمانم که دو دو تاش، چهل تا می شد
گفتم: »ای بر پدرت... رحمِت بسیار خدا

کمـِر ِگیْتـس هـم از ایـن همـه فـن تـا 
» می شـد

تـا کـه فهمیـد کـه موجـودِی مـا کافـی 
نیسـت

ناگهان داد زد و عیِن »تسونامی« شد
گفته حافظ که مدارا بشود با دشمن
کاش با قشِر جوان نیز مدارا می شد

محسن طاهری

شعر و معر

که سفارش میدی که بهت میدناونی  اونی 

لباس فرم جدید دانش آموزان آمریکا زانو تو از از پشت صندلی بردار

تیب بچه های سرو وقتی واسه شام میرن سلف
علت داغ شدن لپ تاپ، رادیاتور ماشین و حتی دیواره یخچال ها هم 

مشخص شد

-روحانی: امسال برای اولین بار در 
گرفتیم! گاز از قطر  پیشی  تولید و استخراج 

کجا میره بماند +حاال پولش 

که توی هواست  کی  گرد و خا -با این 
سیب های درختی فکر می کنند سیب 

کردن به ریشه دادن و  زمینی اند و شروع 
تکثیر شدن

-من احترام بسیار زیادی برای پروفسور 
گر چه در برخی  سمیعی قائل هستم ا

تجویزهای مغز و اعصاب باهم اختالف داریم!

+ مگه شما تجویز مغز و اعصاب هم داری؟

کرد براش  - بله، خانمم یه بار سرش درد می 
کردم استامینوفن تجویز 

#رشیدپورطور

 -نوبخت: براساس محاسبات ما قیمت 
#دالر باید زیر ۴۰۰۰ تومان باشد،

که قیمت دالر این  مگر چه اتفاقی افتاده 
همه باال رفته؟!

+ واال به خدا ما داشتیم زندگیمون و 
کشید رفت باال... میکردیم خودش یه هو 
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@mostaghel_admin        :             تلگرام       

دفتر برادران    :       پردیس شوکت - روبروی سلف مرکزی برادران  

دفتر خواهران  :       دانشکده ادبیات - محل قدیم کتابخانه پرفسور گنجی    

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.

کار امده بوده است؟ آیا نظام جمهوری اسالمی در این چهل ساله 

کارآمدی نظام در ترازوی انصاف
پـس از اعتراضـات مـردم بـه وضعیت بد 
اقتصادی )که البته توسـط عـده ای مصادره به 
مطلـوب شـد و آب گل آلـود تور سیاسـی کاری 
پهـن کردنـد( بحث هـا بـر سـر کارآمـدی یـا 

ناکارآمـدی نظـام نقـل هر محفلی شـد.
عـده ای بـا گرایشـات خـاص و اهـداف 
مشخص شـده یـاد رضاشـاه را در کشـور تـازه 
کردنـد برخی از مسـئولین حال و گذشـته نیز 
باهـدف انتقام گیـری سیاسـی بـا حملـه بـه 
نهادهـای نظـام به نوبـه خـود نفتی بـر آتش 

یختند. ر
اما به راسـتی نظـام جمهوری اسـالمی تا 

چه حد توانسـته کارآمدی داشـته باشـد؟
پرواضـح اسـت کـه معیـار قضاوتمـان 
بـرای سـنجش کارآمـدی یک نظام اسـالمی 
بـا معیارهـای غربـی متفـاوت اسـت چـون 
از اسـاس فرهنـگ و اهدافمـان باهـم هیـچ 

همخوانـی نـدارد.
انقـاب اسـامی ایـران در فضایی شـکل 
گرفـت کـه در دوره پهلـوی فرهنـگ غـرب بـر 
کشـور ما سـایه افکنده بود و مردم به پشتوانه 
امـام راحل قیـام کردند تا این فرهنگ شـوم را 
کنـار بزنند؛ اما روشـن اسـت که اگر کسـب به 
دنبـال آن فرهنگ باشـد، حکومت محمدرضا 
شـاه بـرای او مطلوب تـر اسـت؛ به ویـژه اگـر 

ازنظـر اقتصادی نیـز نیازهـای او را در برگیرد.
اصلـی  شـاخص  غـرب،  فرهنـگ  در 
کارآمـدی نظـام، تنهـا درآمـد ناخالـص ملی و 
شـاخص های رشـد اقتصـادی اسـت بـدون 
توجـه بـه ارزش هـای الهـی و انسـانی؛ اما در 
جامعـه مـا این گونـه نیسـت، حتی اگـر تمام 

مشـکات اقتصـادی کشـور حـل گـردد و فقر 
به کلـی از جامعـه رخت بربنـدد، هنـوز ایدئال 
مـا محقق نشـده اسـت؛ زیرا الزم اسـت عاوه 
و  اخاقـی  فسـاد  اقتصـادی،  بـر مشـکات 

بی ایمانـی نیـز از جامعـه ریشـه کن کنیـم.

حق نقد از حاکمان
اگر در حکومت اسـامی انتقاد از حاکمان 
نباشـد، باعـث تضعیف نظـام می شـود؛ البته 
در ایـن زمینـه بایـد بـه مفهـوم انتقـاد توجه 

داشت.
انسـان  بـدن  نظـام سیاسـی همچـون 
اسـت کـه شـامل مغـز، قلـب، ریه، انگشـت، 
ناخـن، مـو و دیگر اعضا می شـود و اگر کسـی 
در مـوردی نقـص عضـوی داشـت، کلیـت او 
بـه عبارتـی در تحلیـل  بی اعتبـار نمی شـود. 
نظـام سیاسـی، وجود ایـراد در بخشـی از یک 
دسـتگاه و یـا چند دسـتگاه، به معنـای ایراد و 

ناتوانـی کل نظام نیسـت.
گاهـی در برخـی بخش های نارسـایی ها 
و کمبودهایـی وجـود دارد کـه باید تذکـر داده 
شـود به خصـوص اگـر در اثـر غفلـت و تنبلی 
بـروز کـرده باشـند، امـا ایـن انتقاد بـه معنای 
تضعیف نظام نیسـت و نبایـد به گونه ای بیان 
شـود که آبی در آسـیاب دشـمن گـردد چراکه 
دشـمن در تـاش اسـت با بـزرگ جلـوه دادن 
مشـکات القا کند که نظام جمهوری اسـامی 

و در طـول آن احـکام اسـام کارآمد نیسـتند.
در بحـث کارآمـدی نظـام بایـد افـزون بر 
مقتضیـات بـه موانـع یک نظـام سیاسـی در 

نیـل به آن هـدف نیز توجه کـرد قطعاً نظامی 
-کـه دسـت اسـتعمارگران را از چپـاول گـری 
کوتـاه می کند و سـپس ضمن تحمل هشـت 
سـال جنگ تحمیلـی را تحملی با تـرور و افکار 
التقاطـی دسـت وپنجه نـرم می کند دشـمنان 
قسـم خورده ای دارد کـه از هـر راه که بتوانند در 
تاش انـد تا زهر خـود را بر پیکره نظـام بزنند.
اگـر این عوامل را کامـل در کنار هم در نظر 
بگیریـم به تحلیلـی جامع و علمـی از کارآمدی 

نظام دسـت خواهیم یافت.
شـبهه دیگـری کـه در ایـن بـاب مطـرح 
اسـت دربـاره معنای »حکومت دینی« اسـت.
دراین بـاره باید بـه این نکتـه توجه کنیم 
کـه حکومـت دینـی دارای مراتبـی اسـت؛ که 

یکـی از مرتبه هـای آن همـان مرتبه ای اسـت 
کـه بـا ظهـور حضـرت مهـدی )عـج( محقـق 
خواهد شـد، حکومتی بـر پایه عـدل و به دوراز 
فسـاد، رشـوه، پارتی بـازی، باندبـازی و اموری 

از ایـن حیث.
بدیهی اسـت در حال حاضر ما از آن چنان 
جامعـه ای فاصله داریـم امـا قطعـاً از حکومت 
پهلـوی کـه آشـکارا بـا قوانیـن قطعی اسـام 
و قـرآن مبـارزه می شـد بسـیار نزدیک تـر بـه 

جامعـه آرمانی هسـتیم.
البتـه بایـد بـه ایـن مسـئله نیـز توجـه 
داشـت کـه خواسـته ها و اهـداف مـردم دنیا 
از روی کار آمـدن یـک نظام سیاسـی متفاوت 
اسـت. کسـانی هسـتند که نظـام را بر سـرکار 

می آورنـد تـا خواسـت ها و نیازهای مـادی و 
هوس هـای دنیایی شـان بـرآورده گـردد. آنان 
به دنبال محیط آرام و بی سـروصدایی هستند 
کـه بتواننـد خـوب بخورنـد و خوب بپوشـند 
چنیـن  منظـر  از  باشـند.  خـوش  همـواره  و 
افـرادی نظـام کارآمـد بایـد بتوانـد ایـن قبیل 
خواسـت ها را فراهـم کنـد حال آنکه بر اسـاس 
بینـش الهـی نظامی موافق اسـت کـه بتواند 

زمینـه رشـد انسـانی را فراهـم کند.
در حقیقـت، انسـانیت انسـان بـه رشـد 
معنـوی اوسـت نـه رشـد حیوانـی اش. البته 
نیازهـای حیوانـی مـا نیـز باید تأمین شـوند 
انسـان  اصلـی  نیازهـای  نیازهـا  ایـن  ولـی 
نیسـتند و به عبارتی وسـیله محسوب شوند.

مراتـب دیگـر آن کـه عـده آن این گونـه 
القـا می کننـد کـه تمـام خوبی هـا و بدی های 
جامعـه بـر عهـده حکومـت اسـت و در همـه 
آن هـا حکومت نقـش دارد در حقیقـت اینان 
حکومت را مسـئول تأمین تمام خواسـته های 
جامعـه می داننـد و تمام مشـکات را به گردن 
حکومت می اندازنـد حال آنکه نقش حکومت 
در مصالـح و مفاسـد علت تامه نیسـت بلکه 
فقـط جزئـی از سرنوشـت جامعـه در دسـت 
حکومت اسـت نـه این کـه همه چیز مـردم در 

دسـت حکومت باشـد.
ایـن مسـئله را در حکومت حضـرت علی 
نیز به می بینیـم؛ باوجوداینکـه همه معتقدیم 
حکومتـی باالتر از حکومت علی )ع( و دسـتور 

حکومتی باالتر از دسـتور اسـام نیسـت ا
مـا مگـر ایشـان تا چـه انـدازه توانسـت 
جامعـه را اصاح کنـد؟ آیا صد درصـد اهداف 
ایشـان در آن حکومـت محقـق شـد؟ واضح 
اسـت کـه جـواب منفی اسـت و علـت آن نیز 
وجـود اراده مسـتقل در تک تـک افـراد جامعه 

است.

مرتضی پورسلطانی
دبیر انجمن
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