
1

قول  نقل  دو  ها  سایت  برخی  گذشته  های  روز  در 
نوعی  اند  کرده  سعی  و  گذاشته  هم  کنار  را  رهبری  از 
جلوگیری  اینکه  اول  کنند.  القا  ها  آن  میان  را  تناقض 
مفیدی  و  مهم  اقدام  مذاکره  کردن  پیدا  کش  از 
علت  اینکه  بر  مبنی  ایشان  اخیر  فرمایش  و  بوده 
است. بوده  عجله  برجام  در  آمده  وجود  به  مشکالت 

ایران  بودن  پایبند  به  توجه  با  اول  فرمایش  مورد  در 
به توافق ژنو و تعلیق برنامه هسته ای و همزمان پابرجا 
بودن تحریم ها به نفع ایران نبود که موضوع کش پیدا 
کند و باید توافقی بدست می آمد که توافق ژنو را باطل 

می کرد.
با توجه به این که قسمت  اما در مورد فرمایش دوم 
مقابل  توسط طرف   ، ها  تحریم  رفع  یعنی  برجام  اصلی 
تطبیق  ما صرفا زحمت  دیپلمات های  بودو  تنظیم شده 
باید دقت و زمان  اند  را کشیده  با قوانین تحریم ها  آن 
بیشتری برای بندهای مربوط به تحریم ها اعمال میشدکه 
ها  تحریم  که  شده  باعث  مورد  این  در  عجله  متاسفانه 
پابرجا بمانندو تمدید هم بشوند. حال باید دید آینده برجام 
و رابطه ایران با ۵+۱ چه خواهد شد و آیا این پایان دوره 

غربزدگی در ایران خواهد بود یا خیر.
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سکانس برتر

سکانس اول
اعضای انجمن داخل دفتر انجمن نشسته اند و مشغول انجام کارهای 

جشن روز دانشجو هستند.
عرفان: ای وای!!! سخنران جشن پیامک داده که نمیتونه بیاد.

حسین:جدی میگی یا شوخی می کنی؟
عرفان:شوخی کجا بود بابا بیا ببین...

سعید:وای حاال چیکار کنیم؟
حسین:زنگ بزن بهش.

عرفان)در حال زنگ زدن(:.... جواب نمیده؛چیکار کنیم؟
سعید:آخه چرا االن گفته؟ سه ساعت مونده به برنامه...

حسین: خدا ازش نگذره. دستمونو گذاشت توی حنا!!
عرفان: صبر کنین با رئیس دانشگاه هماهنگ کنم...

سعید:واقعا براش متاسفم. چطور میتونه سه ساعت مونده به برنامه این 
کارو بکنه؟ احساس مسئولیتم خوب چیزیه واال!! آخه چی میتونه از 

هزار نفر دانشجویی که منتظرشن مهم تر باشه؟
عرفان:بچه ها حله! دم رئیس دانشگاه گرم که هوای بچه ها رو داره...

سکانس دوم
داخل رختکن بیمارستان سینا دانشجویان در حال عوض کردن لباس 

هستند و دو نفر از آن ها در حیاط به سمت بخش حرکت می کنند.
همکالسی: راستی دیشب جشن چطور بود؟

در  پشت  هم  خیلیا  بود.  عالی  استقبال  بود.  خوب  الحمداهلل  حسین: 
موندن. چرا نیومدی؟

همکالسی: راستش رفته بودم شهرمون.
حسین: جات خالی.

همکالسی: یکی دو نفر می گفتن چرا انجمن ، روز دانشجو جنگ 
شادی برگزار کرده؟

حسین: بیخیال دِر دروازه رو میشه بست دهن مردم رو نمیشه! خیلیا 
از این که ما جشن رو بدون حاشیه برگزار کردیم ناراحتن.

همکالسی: آخه می گفتن روز دانشجو باید عزاداری کنیم نه این که 
جشن بگیریم.

حسین: آخه عزیِز من اون سه تا دانشجو چرا شهید شدن؟
همکالسی: خب... استکبار ستیزی.

حسین: اینایی که این حرفا رو میزنن که عاشق آمریکان.
همکالسی: راست میگیا. یعنی دارن بهونه میارن؟

حسین: شاید.

سکانس سوم
خوابگاه مدنی.

حسین:ظهر توی تریبون آزاد روز دانشجوی جامعه اسالمی بودی؟
همکالسی:آره خیلی خوب بود.

حسین: چند تا از اونایی که می گفتن روز دانشجو باید برنامه سیاسی 
بگیریم و عزاداری کنیم اونجا بودن؟

همکالسی: راستش فقط یکیشون رو من دیدم که رفت باال و صحبت 
کرد.

حسین: خب حاال چی میگی؟
همکالسی: راست میگیا!!

حسین: اینم برنامه سیاسی توی روز دانشجو! چرا شرکت نکردن؟
سیاسی  برنامه  باید  دانشجو  روز  که  میاوردن  بهونه  یا  همکالسی: 

گرفت یاحرفی برای گفتن نداشتن.
حسین:اگه این قدر دوستدار دانشجو و فلسفه روز دانشجو هستن چرا 

خودشون برنامه سیاسی یا عزاداری نمیگیرن؟
همکالسی:نمیدونم.

حسین:بیخیال بیا pes بزنیم!!
همکالسی: باشه.
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 ایدز سیاسی ثمره ی دیاثت سیاسی
برخی  های  تیتر  که  بود  پیش  چندی 
سیاسی  رجال  اندام  بر  لرزه  ها،  رسانه  از 
انداخت و آن هم مطرح شدن کلمه ای نو 
در ادبیات سیاسی بود و قابل توجه تر از آن 
مبدع این حرکت ، حکیم بزرگ و فرزانه ی 
جهان اسالم، آیت اهلل جوادی آملی بود، که 
زد  زبان  سخنانش،  حکمت  و  اعتبارعلمی 

خاص و عام می باشد.
مزبور  ی  کلمه  لغوی  ی  ریشه  مورد  در 
می توان گفت که این کلمه، لغت سریانی 

معرب است و از لحاظ معنی در مقابل غیور قرار می گیرد، علمای اخالق نیز 
غیرت را چنین تعریف کرده اند، غیرت و حمیت، یعنی تالش در نگهداری 
آنچه که حفظش ضروری است، این صفت در قالب مطلوبش از شجاعت، 
بزرگ منشی و قوت نفس انسان سرچشمه می گیرد و یکی از ملکه های 
نفسانی انسان و سبب مردانگی است و مرد بی غیرت از زمره مردان خارج 
است . و از طرفی دیگر، غیرت را حفظ ناموس می دانند، حال در نگاهی که 
در فقه، اخالق، دایره المعارف های فارسی و... به ناموس شد؛ به این نتیجه 
رسیدیم که از مصادیق ناموس به همسر، مادر، خواهر، وطن، تفکر، اخالق، 
عصمت و.... اشاره شده که بر حسب مورد تا ۱۵0 عدد هم می رسد. با تعاریف 
سریع و خالصه ای که ارائه شد، می توان ادعا نمود که همانگونه که برخی از 
مرد ها در کمال بی غیرتی، به بهانه ی نبود منابع کافی مالی، همسر یا دیگر 
پرداخته  آنان  به داللی محبت  قرار داده،  اختیار دیگران  را در  نوامیس خود 
و از این راه کسب مال می کنند، اگر افرادی، به بهانه ی وجود مشکالتی، 
همچون مشکالت اقتصادی سعی در ایجاد غلبه ی بیگانگان بر کشور خود 
که ازمصادیق ناموس است، ایفای نقش کنند، از لحاظ فقهی می توان آنان را 
جزء بی غیرتان به شمار آورد، حال این که در روایات آمده است که بی غیرت 
بوی بهشت را استشمام نمی کند و خالد در جهنم است، بی غیرتی گناه کبیره 
است، شهادت بی غیرت پذیرفته نمی شود چون از مصادیق کلمه ی مزبور 
مطلقًا امکان ندارد که راستگو باشد، بی غیرت محکوم به حد َقِذف است یعنی 

باید ۱0 ضربه تازیانه در برابر گناه خود بخورد، بماند.
البته در این مقاله تاکیدی بر این نیست که برخی با امضای برخی مذاکرات، 
در برابر تقریبا هیچ چیز صنایعی را در کشور به باد فنا دادند، و یا با امضای 
برخی از مفاد ها از جمله FATF خواستار تسلط و نظارت بیگانگان بر اقتصاد 
داخلی شدند، با نگاهی خوش بینانه به صورت ناخواسته در تیم مذاکرات خود 
از جاسوس ها استفاده می کنند و یا طبق تیتر برخی از خبر گزاری هاهمچون 
مهرنیوز که: اتهام عجیب و غریب حسن عباسی: برخی در دیدار با مقامات 
اسرائیلی علیه امام خمینی)ره( حرف زده اند ! در دادگاه اثبات شده است، هر 

چند این ها توسط اشخاص رده باال ی حکومتی صورت گرفته ولی از آن ها 
می گذریم و به تحلیلشان نمی پردازیم.

اما هیچ گاه از این هشدار نمی توانیم عبور کنیم، که همانطوری می دانید، 
نامواالتی های کثیف جنسی از جمله زنا و لواط،امروز بزرگ ترین عامل انتقال 
ایدز می باشد، ویروس ایدز باعث انهدام دستگاه ایمنی می شود، حال سندرم 
ایجاد شده توسط این ویروس باعث غلبه ی هر نوع بیماری عفونی بر بدن 
فرد مبتال شده و در آخر هم موجب مرگ می گردد. حال حقیر با تمام شعائر 
خود خطری همه جانبه را از طرف بی غیرتان سیاسی کشور احساس می کنم، 
این هشدار بسیار جدی است و اهمیت توجه به آن در حد مرگ و از بین رفتن 
جامعه است و این خطر مهم، تئوریزه شدن نیاز کشور، به یک ایدز سیاسی 
است، چندی است در توئیت ها و سخنرانی های جناح لیبرال کشور، اغوایی 
خطرناک به چشم می خورد و آن هم این است که این افراد با تبلیغات مغالطه 
آمیز خود سعی در توجیه این نکته کرده اند که ژاپن و آلمان به دلیل نداشتن 
نیروی نظامی و صرف بودجه ی آن در زمینه ی طرح های عمرانی به این 
رشد قابل توجه رسیدند، ولی به این نکته اشاره نکرده اند، که ژاپن بیشترین 
آمار خودکشی را دارد، به این نکته اشاره نکرده اند که غلبه ی آمریکایی ها 
بر ژاپن تا حدی رسیده است که سربازان آمریکایی هر از چند گاهی، نوامیس 
مردم را در پایگاه های نظامی خود جمع کرده و به تجاوز دسته جمعی آنان 
معرفی شده  تِِرند های  زنند که طبق  نمی  این  از  پردازند، حتی حرفی  می 
به  آلمان  و  ژاپن  دنیا،  اقتصادی  سیاسی  های  پژوهشگاه  بزرگترین  توسط 
همراه کدخدایشان در حال سقوط مرگ بار به درون زباله دان تاریخ اند. و در 
این کوشش ثابت قدم اند که از احساسات غبار آلود شده ی مردم در زمینه 
نیرو های دفاعی  به منحل سازی  و  استفاده کرده  اقتصادی  ی فشار های 
کشور از سازمان اطالعات گرفته تا سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی 
انتظامی بپردازند، تا از بودجه ای که برای آن ها صرف می شود، برای ساخت 
شرکت های اقتصادی دولتی کنند تا حقوق هیئت مدیره ی این شرکت ها به 
نوادگانشان برسد و یا با منحل سازی سپاه و امثالهم، بعد از تسلط بیگانگان بر 
کشور عزیزمان ایران، به وعده هایی که بیگانگان به این بی غیرتان سیاسی 
داده است برسند، یا حتی تفکر التقاطی غلطی که بیگانگان در دانشگاه های 

خود، در اذهان اینان فرو کرده اند، اجرایی شود.
حال از مظلومیت نیرو های دفاعی کشور بگویم، با این که ایران هجدهمین 
ایران  که  این  با  آسیاست،  غرب  بزرگ  کشور  دومین  و  دنیا  وسیع  کشور 
هجدهمین کشور پر جمعیت دنیاست، با این که ایران بیستمین کشور ثروتمند 
دنیاست، با این که ایران قبل از دولت روحانی شانزدهمین کشور تولید کننده 
ی علم بود و حال به رتبه ی بیست و دو سقوط کرده، با این که نیروی نظامی 
ایران از لحاظ کیفیت قبل از برجام و کاهش شدید بودجه ی نظامی در دولت 

روحانی در سایت
http://www.globalfirepower.com / حاوی رتبه ی۱0 بود، 
حال اما به رتبه ی ۱۱ تنزل رتبه پیدا نموده، بودجه ی نظامی ایران از حیث 
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این که  این خود در عین  بیشترین مقدار حائز رتبه ی 39 در جهان شد و 
رساننده ی مظلومیت نیروی دفاعی کشور است، در دل خود هشداری عجیب 
را به ودیعه نهاده است و آن هم این است که اگر سیاست های جناح غربگرا 
در قبال رئیس اسبق صدا و سیما که سیاست هایش خالف سیاست های 
جناح نئولیبرال غربزده حاکم بر کشور بود، اعم از فضاسازی ها و فشار های 
عجیب رسانه های وابسته به این جناح ها بر جناب سرفراز و همچنین کاهش 
عجیب بودجه ی صدا و سیما با هدف ایجاد فشار بر ایشان صورت گرفت که 
در آخر منجر به استعفای جناب سرافراز شد و رهبر معظم انقالب را مجبور 
به انتخاب فردی نزدیک به تفکر لیبرال نمود، را در نظر بگیرم و حتی اگر به 
سیاست های اتخاذی جناح لیبرال پیرامون مسائل هسته ای همچون تئوریزه 
کردن نیاز چرخیدن زندگی مردم به نچرخیدن چرخ فناوری هسته ای، هر 
چند گذر زمان پوچی این ادعا را بهتر از هر چیزی اثبات نمود، توجه کنیم، 
به راحتی می توان به این نکته رسید که بیگانگان و جناح لیبرال در سیاست 
های خود به دنبال تعطیلی سپاه و ارتش و... می باشند و از اعمال اتخاذی 
ایشان در راستای این سیاست می توان به تئوریزه نمودن نیاز مبرم کشور به 
بی نیازی نیرو های دفاعی، حمله رسانه های آنان به سپاه و ارتش، ایجاد 
پروپاگانداهای سیاه و خاکستری بر علیه قرارگاه خاتم االنبیاء و ... و افرادی 
ریاست  انتخابات  در  احتمال شرکتش  بهانه ی  به  سلیمانی  همچون سردار 
پرست  پول  و  نادان  و  حرم  مدافع  های  نیرو  علیه  بر  پروپاگاندا  جمهوری، 
توصیف کردن آنان، همچنین کاهش بی سابقه ی بودجه ی نظامی کشور، 
پژوهشی  فعالیت های  انحالل  و  فضایی کشور  تعدیل مخفیانه ی سازمان 
ساخت ماهواره ها که می توانست به ساخت موشک های قاره پیما کمک 
شایانی کند و در آخر ادعای یکی از رئوس جناح لیبرال در این مورد که اگر 
فردی لیبرال در انتخابات ریاست جمهوری رای بیارد، نیرو ی دفاعی کشور 
را منحل می کند. ما را به این احتمال می رساند که جناح غربگرا در صدد 
ایجاد ایدز سیاسی در کشور است. و این ایدز سیاسی در مورد کشوری که 
طبق نظریه ی برخورد تمدن های هانگتینگتون، در حال نبرد ایدئولوژیک 
با بلوک غرب است، یا در نا امن ترین منطقه ی جهان واقع شده و یا دارای 
دشمنان قسم خورده ای همچون اسرائیل و آل سعود و داعش است، بسیار 
وقوعش  احتمال  درصد  یک  اگر  چند  هر  شود.  می  تلقی  بار  مرگ  و  مضر 

باشد..... . دیگر هیچ !
از  حال  ماند،  می  بی عسل  زنبور  به  عمل  بی  عالم  که  معتقدیم  ما  البته 
مدعیان مفید بودن حذف نیرو های دفاعی می خواهیم که اگر به حرفی که 
زدند اعتقاد دارند، ابتدا از خود شروع کرده و گارد ۱00 نفری خود را منحل 

کنند و پول آن را صرف ساخت کارخانه و تقویت اقتصاد کنند.

ان شاء اهلل که مفید باشد.

برجام زیر سایه ی غوغا ساالری رسانه ای

همانطور که می دانید، وقتی یک مذاکره عقالنی خواهد بود که در درجه 
ی اول طرف مقابل قابل اعتماد باشد و تضمین صد در صدی مبنی بر انجام 
های  بر خالف هشدار  که  بود  پیش  چندی  اما  باشد،  داشته  وجود  تعهدات 
منتقدان دلسوز میهن پیرامون غیر قابل اعتماد بودن کدخدا و نوچگانش، قشر 
غربزده و بیگانه پرست کشور هرگونه که شد در پای میز مذاکرات با عجله 
به توافقی دست یافتند که در برابر پر شدن قلب رآکتور با سیمان، متوقف 
شدن تحقیقات هسته ای، بسته شدن سایت فردو، کاهش سانتریوفیوژ، بازدید 
جاسوساِن مامورنمای نوکر غرب از تاسیسات نظامی و هسته ای و... به ثمره 
ای دست یافتند که به قول رییس بانک مرکزی تقریبا هیچ بود و این قابل 
پیش بینی بود که آمریکا در کنار دیگر غول های اقتصادی و نظامی نیازی به 
این نداشت که زیر بار تعهدات ایران برود و همانگونه که بعد از برجام اعتراف 
بلکه  نبود،  از رفع تحریم ها  اقتصادی خروج  راه حل مشکالت  تنها  کردند 
اتکا بر توان داخلی بود، این نکته چیزی بود که دلواپسان در منابرشان بابتش 
گلوی خود را پاره می کردند. البته در مورد مشکالت اقتصادی پیش آمده در 
برجام هم باید بگوییم که از تیم دو تابعیتی جاسوس اقتصادی کشورمان از 
این بیشتر هم نمی توان انتظار داشت.حال گذر زمان نشان داد که اظهارات 
عده ای بی شناسنامه ی بی عقِل از جهنم برگشته درست در آمد و ان شاء 

اهلل بعد از این زمستان دوباره روسیاهی به ذغال می ماند.
اما اگر از مقدمه ی طویل این بحث که بگذریم، باید به این اشاره کنیم که 
رسانه های غربی و غربزده ی کشور در چند فاز نقش مهمی در تئوریزه کردن 
و القاء نیاز به مذاکره در اقشار مختلف جامعه داشتند، این رسانه ها با غبار آلود 
کردن فضای عقالنی عده ای بی بصیرت و در جهت کامل کردن قطعه ای 
از پازل نفوذ که توسط امام خامنه ای )مد ظله العالی( مکررا و مؤکدا مطرح 
شد، همچنین با استفاده از احساسات جریحه دار شده ی مردم در تنگنا های 
اقتصادی تالش کردند که اوضاع را برای پذیرش برجام آماده کنند، آنان با 
مطرح کردن بحث کاسبان تحریم و خوراندن یکسری طامات و شطحیات 
به افکار مردم نقشی مهمی را در شکل گیری برجام داشتند، که این کار را 
بعد از به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که تا حدودی مخالف با غرب 
بود و شعار های ضد استکباری داشت، شروع می کنند و هنگام تضعیف بی 
سابقه ی جریان غرب پرست در فضای سیاسی و فرهنگی ایران و باال رفتن 
احتمال حذفشان، شاهد اوج گرفتن این فعالیت ها بودیم، تا تفکر موافق با 

مذاکره بر سرکار آمد.
وقتی وارد مرحله ی شروع مذاکرات شدیم رسانه ها وارد فاز جدیدی شدند، 
آنان شروع به قهرمان سازی از تیم مذاکرات ایران کردند، برای نمونه برخی 
از رسانه های داخلی در نشریاتشان ارشد تیم مذاکرات را مصدق دوم نامیدند، 
افرادی آمدند و گفتند که سرکرده ی تیم مذاکرات به شیوه ی پیامبر)ص( 
رفتار کرد، یکسری از رسانه ها بر سر هوشمندی تیم مذاکرات مانور عجیبی 
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حداقلی  اعطای  برابر  در  مذاکرات  تیم  که  نازیدند  می  این  به  و  دادند  می 
امتیازات دارد حداکثر امتیازات را می گیرد. که امروز بعد از اتمام مذاکرات و 
تمدید دوباره ی تحریم ها و تصویب ۱۱ طرح تحریمی و ضد ایرانی از 9۱ 
یو ترن در متن  نبود  آمریکا،  نمایندگان  پییشنهادی در سنا و مجلس  طرح 
مذاکرات به جهت بازگشت اوضاع به قبل از تحریم ها می توان به پوچ بودن 
ادعا های مذکور پی برد. این در حالی است که تیم مذاکره کننده ی ایرانی 
در برابر این ۱۱ تحریم و نبود یوترن )به معنی تضمین تصویب نشدن مجدد 

تحریم(،صنعت هسته ای ایران را به عرصه ی نابودی کشاند.
حال که چندین ماه است که اجرای توافق برجام را پشت سر می گذاریم و 
بر خالف انتظارات شاهد بدتر شدن اوضاع و آشکار شدن نقایص آن هستیم، 
در این اوضاع رسانه ها فعالیت جدیدی را شروع کردند و آن هم این بوده 
که سعی کردند با جنجال سازی های رسانه ای مانند پر اهمیت نشان دادن 
لغو یک سخنرانی بدون مجوز، نقایص متن برجام مانند نداشتن یوترن و...، 
مشکالت اقتصادی که وابسته به برجام اظهار شده بود مثل تعطیلی کارخانه 
های بزرگی همانند ارج و... ، تصویب و تمدید تحریم هارا به گوشه ای برانند. 
به عنوان تبیین مصداقی دیگر هنگام تصویب 99 درصدی قانون داماتو یا 
از نمایندگان  برابر یکی  ایران در  ISA، غوغایی که رسانه های غربزده در 
طرفدار برجام مجلس مطرح کردند تا تصویب داماتو را به حاشیه ببرند، این 
بورسیه  دانشجویان  مورد  در  نا صحیحی  اظهارات  انتخابات  از  قبل  نماینده 
داشته که منجر به شکایت آنان و ارسال احضاریه به وی شده بود ولی این 
نماینده به آن بی اعتنا بود، سه بار این احضاریه برای او ارسال می شود، با 
نزدیک شدن فضا به تمدید تحریم ها فرصت را مناسب دید و بر علیه یکی از 
مقامات یک سخنرانی همراه با اظهارات غلطی را انجام داد و با مرتبط جلوه 
دادن آن با احضاریه های دادگاه و شلوغ کاری در رسانه های اجتماعی، وارد 
شدن رسانه ها نوشتاری و... غربزده به این فضا و برجسته کردن آن سعی 
در دور کردن اذهان از تمدید تحریم ها داشت که برخی از اقدامات همانند 

سخنرانی به جای امام خامنه ای)مد ظله العالی( جلوی این توطئه را تا حدی 
گرفتند. در این مورد اقدامات فراوان دیگری را هم انجام دادند که با رصد 

کردن رسانه ها می توانید آنان را مشاهده کنید.
و در آخر باید بگویم رسانه ها و جریان غربزده در حال حاضر در حال تئوریزه 
کردن این مطلب اند که برجام توافق بین آمریکا و ایران نیست و توافق بین 
بین  از  آمریکا، چیزی  برجام توسط  با نقص شدن  باشد که  ایران ۱+۵ می 
نمی رود زیرا از شش کشور مقابل پنج کشور دیگر پایبند به مذاکرات بودند، 
تاکید می کنند، یکی  این قضیه دارند  این ترتیب اخیرا رسانه ها بر سر  به 
از مقامات تازگی ها گفتند که:» برجام به حیات خود ادامه خواهد داد.«حال 
حقیر هم فکر مي کنم ممکن است همینطور باشد؛ با یک جمله اضافه، و آن 
اینکهتحریم ها هم به همراه برجام ادامه حیات مي دهند. براي آمریکا چه 
چیز از این بهتر: برنامه هسته اي تعطیل است و تحریم ها ادامه دارد! حتی 
در این فاز توجیه تحریم ها در کنار برجام به این عملیات بسنده نکرده اند و 
سعی دارند که مسئولیت عواقب برجام را به پای رهبری بنویسند، مثال آنان با 
مطرح کردن این که رهبری از جزء به جزء برجام با خبر بوده اند می خواهند 
فرجام نا مبارک برجام را به رهبری نسبت دهند، این در حالی است که امام 
خامنه ای)ص( بار ها تاکید کردند که از جزئیات برجام بی خبرند و تنها به 
تبیین خطوط قرمز می پردازند، که این خطوط قرمز هم توسط هیچ کدام از 

برجامیون رعایت نشد.
البته برجام هم تجربه ی مفیدی بود که در چندین ابعاد می تواند افرادی را 
که خود را به غفل نزده اند مفید باشد، یکی از آن بعد ها، بعد آشنایی رسانه 
ای است، توجه به و تحقیق در این بعد در دست یابی به بصیرت سیاسی، 
تقویت  ناب اسالمی در مورد فضایی رسانه ای و همچنین در  یک دیدگاه 
نحوه ی روشنگری و توانایی پس زدن غبار فتنه از جلوی بصیرت مردم مفید 
باشد و این فایده با انتقالش به نسل های بعدی می تواند از ارزشی مضاعف 

بهره ببرد.
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سیاست با دین یا بدون دین؟

تاریخ نتوانسته است ترسیم روشنی از دوران ده ساله ی زندگی 
امام هشتم)ع( در زمان هارون و بعد از او در دوران پنج ساله ی جنگ 
های داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه کند. اما با تدبر می توان 
فهمیدکه امام هشتم در این دوران همان مبارزه دراز مدت اهل بیت 
با همان جهت  استمرارداشته،  ازعاشورا  اعصاربعد  در همه ی  که  را 
از  مامون  که  هنگامی  است.  داده  می  ادامه  اهداف  همان  و  گیری 
جنگ قدرت با امین فراغت یافت و خالفت را به چنگ آورد یکی از 
اولین تدابیر او حل مشکل علویان ومبارزات تشیع بود. شاید مامون در 
ارزیابی خطرشیعیان برای دستگاه خود واقع بینانه فکرمیکرد. به دنبال 
همین ارزیابی بود که ماجرای دعوت امام هشتم از مدینه به خراسان 
و پیشنهاد الزامی ولیعهدی به آن حضرت پیش آمد و این حادثه که 
در همه ی دوران طوالنی امامت کم نظیر ویا در نوع خود بی نظیر 

بود تحقق یافت. نگاهی داریم به حادثه ی ولیعهدی: 
برابریک  در  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  هشتم  امام  حادثه  دراین 
پنهانی  نبرد  قرار گرفت و در معرض یک  تاریخی عظیم  تجربه ی 
سیاسی که پیروزی یا ناکامی آن می توانست سرنوشت تشیع را رقم 
بزند، واقع شد. در این نبرد مامون با هوش سرشار و تدبیری قوی قدم 
در میدانی نهاد که اگر پیروز میشد یقینا به هدفی دست می یافت که 
از  ابی طالب)ع( هیچ یک  ابن  ازسال 40هجری یعنی شهادت علی 
خلفای اموی و عباسی با وجود تالش خود نتوانسته بودند به آن دست 
یابند یعنی می توانست درخت تشیع را ریشه کن کند. اما امام هشتم 
با تدبیری الهی بر مامون فائق آمد و او را در میدان نبرد سیاسی که 

خود به وجود آورده بود به طور کامل شکست داد. 
  مقاصد مامون از دعوت امام هشتم به خراسان:

۱_تبدیل صحنه مبارزات حاد انقالبی شیعیان به عرصه ی فعالیت 
سیاسی آرام و بی خطر، مامون میخواست امام را از میدان مبارزه ی  
انقالبی به میدان سیاست بکشاند و بدین وسیله کارایی نهضت تشیع 

که بر اثر استتار و اختفا روزبه روز افزایش یافته بود به صفر برساند
2_تخطئه ی مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خالفت های 
اموی وعباسی و مشروعیت دادن به این خالفت ها، مامون با این کار 
به همه ی شیعیان مزورانه ثابت می کرد که چون علی ابن موسی 
الرضا با ورود در دستگاه خالفت و قبول جانشینی وی، او را قانونی 

و مشروع دانسته
پس باید بقیه ی خلفا هم از مشروعیت برخوردار بوده باشند و این 

نقض همه ی ادعاهای شیعیان است.
و  معارضه  کانون  را که همواره یک  امام  کار  این  با  مامون   _3

مبارزه بود در کنترل دستگاه های خود قرار میداد.
4_امام را که یک عنصر مردمی و قبله ی امید ها و مرجع سوال 
ها و  کوه ها بود در محاصره ی ماموران حکومتی قرار می داد و رفته 

رفته رنگ مردمی بودن را از او می زدود.
۵_با این کار برای خود وجهه و جحیثیتی معنوی کسب میکرد، 
طبیعی بود که در دنیای آن روز همه او را بر اینکه فرزندی از پیغمبر 
و شخصیت مقدس و معنوی را به ولیعهدی خود برگزیده و برادران و 

فرزندان خود را از این امتیاز محروم ساخته ستایش کنند.
دستگاه  گر  توجیه  یک  به  کار  این  با  امام  مامون  پندار  6_در 
خالفت بدل می گشت بدیهی است شخصیتی در حد علمی و تقوایی 

امام اگر نقش توجیه حوادث را 
در دستگاه حکومت برعهده می 
نمی  مخالفی  نغمه  هیچ  گرفت 
توانست خدشه ای برحیثیت آن 

دستگاه وارد سازد.

سیاست  گفت  باید  حقا   
بی  عمق  و  پختگی  از  مامون 
آن  اما  بود  برخوردار  نظیری 
سوی دیگر این صحنه ی نبرد 

امام علی ابن موسی الرضا است و همین است که علی رغم زیرکی 
شیطنت آمیز مامون، تدبیر پخته و همه جانبه او را به حرکتی بی اثر 

و بازیچه ای کودکانه بدل میکند.  
سیاست ها و تدابیر امام در این حادثه:

آن  کردند  دعوت  خراسان  به  مدینه  از  را  امام  که  هنگامی   _۱
حضرت فضای مدینه را از کراهت و نارضایی خود پر کرده، به طوری 
نیت سوء  با  مامون  که  کردند  یقین  امام  پیرامون  در  که همه کس 
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حضرت را از وطن خود دور می کند.
مامون  وقتی  تا  و  رد کردند  را  پیشنهاد والیتعهدی  2_ حضرت 
صریحا آن حضرت را تهدید به قتل نکرد آن را نپذیرفته و این مطلب 
آن  از  پیش  و  ولیعهدی  الرضا  موسی  ابن  علی  که  پیچید  جا  همه 
خالفت را که مامون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود نپذیرفته است.

شرط  این  به  فقط  را  ولیعهدی  الرضا)ع(  موسی  ابن  علی   _3
پذیرفت که در هیچ یک از شئون حکومت دخالت نکند و به جنگ و 

صلح و عزل و نصب و تدبیر امور نپردازد.
4_ در حالی که مامون امام را جدا از مردم می پسندید امام در هر 

فرصتی خود را در معرض ارتباط با مردم قرار می داد.
سازش  و  سکوت  به  امام  ازسوی  تشیع  سرجنبانان  تنها  ۵_نه 
تشویق نشدند بلکه قراین حاکی از آن است که وضع جدید امام موجب 
لگرمی و تقویت روحیه ی آنان نیز شد و شورشگرانی که بیشترین 
دوران عمر خود را با سختی و دشواری می گذراندند با حمایت امام 
قرار  احترام و تجلیل کاگزاران حکومت در شهر های مختلف  مورد 
گرفتند. اما بهره برداری اصلی امام از این ماجرا بسی از اینها مهمتر 
است، امام با قبول والیتعهدی دست به حرکتی میزند که در تاریخ 
تا  بیت درسال چهلم هجری  اهل  ایان خالفت  از  ائمه پس  زندگی 
آن روز و تا آخر دوران خالفت بی نظیر بوده است و آن برمال کردن 
داعیه ی امامت شیعی در سطح عظیم اسالم و دریدن پرده غلیظ تقیه 
و رساندن پیام تشیع به گوش همه ی مسلمان هاست. اینگونه بود 
که علی ابن موسی الرضا)ع(پرچم تشیع را در جهان اسالم به اهتزاز 
درآوردند و برخالف تفکر بعضی که امروزه علم جدایی دین از سیاست 

را به دست گرفته اند به پیروزی دین با سیاست دست یافتند.

 برگرفته از کتاب انسان 2۵0ساله

پشت پرده لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد
 

ظهر روز اربعین، مردم عزادار و بعضًا جاماندگان از اربعین، با یک 
هجمه خبری روبرو می شوند، لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، 
موج رسانه ای جریان اصالحات و ضدانقالب به نحوی است که انگار 
خدایی نکرده لغو سخنرانی مطهری یعنی تجاوز به قانون و حق مردم.

نماینده  نقش  درباره  مطهری  علی  گونه  تهمت  نامه  بالفاصله   
که  مطهری  می شود،  منتشر  رئیس جمهور  به  مشهد  در  ولی فقیه 
خالف گویی اش مصادیق عینی دارد، باز هم با ادبیات عوام پسند، لغو 
سخنرانی اش را رفتار داعش گونه دانسته و می نویسد: با اهداء سالم 
و تحیت، همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی این جانب 
در مشهد در روز اربعین تحت عنوان "تحلیل واقعه کربال" به دستور 
دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه ای که به او رسیده 
است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد 
برای من  امام جمعه  احیانًا  و  دادستان  با  این موضوع  ارتباط  نباشد. 
روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای 
تأمین است که ظاهراً مسلوب االختیارند. لطفًا برای ما روشن فرمایید 
که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام 

جمعه؟
همچنین  مطهری 
به  نامه اش  ادامه  در 
آیا  می نویسد:  روحانی 
اینها با خود اندیشیده اند 
شکنی  قانون  این  که 
جوانانی  بر  تاثیری  چه 
برای  دور  راه  از  که 

شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این 
انجام  اسالمی  انقالب  علیه  عامداً  عالما  داعش گونه  اقدامات  قبیل 

می شود یا از روی سهو و نادانی؟
آن ها  درگیر  اخیراً  دولت  که  بحران هایی  به  توجه  با 
شده است و بی تدبیری های دوران پسا برجام، هم چنین 
ضربه سخت دولت از انتخابات ترامپ در آمریکا به دلیل 
تحلیل ها غلط امثال وزارت خارجه ای و دیگر مشاوران به 
روحانی ، بحران بی مسؤولیتی در پیاده روی اربعین و ....

قطعا  مطهری  آقای  سخنرانی  لغو  به  دولت  فوری  ورود 
موج های  به  مردم  کردن  .سرگرم  است  دولت  نفع  به 
این چنینی )لغو سخنرانی( تا انتخابات ریاست جمهوری 
بسیار است و دولت هم نیازمند به چنین موج های خبری 

است.
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در این موج رسانه ای تنها کسی که نباید توجه ای به گفته ها و 
ادعاهایش داشت، شخص مطهری است که اظهارات خالف واقعش 

مصادیقی دارد که به ذکر یکی از آن ها اشاره می شود.
و  همدلی  ملت،  »دولت،  عنوان  با  همایشی   ،94 سال  خردادماه 
همزبانی« که قرار بود با سخنرانی علی مطهری و چند تن دیگر در 
قبلی  به دلیل رزرو  برگزار شود،  نژاد فالح شهر کرج  تاالر شهیدان 
تاالر جهت اجرای یک برنامه فرهنگی، لغو گردید و از طرف مسئولین 
شهری، از متولیان برگزاری آن همایش خواسته شد زمان آن را تغییر 

دهند یا محل دیگری را برای این مراسم انتخاب کنند.
به دلیل عدم موافقت برگزارکنندگان این مراسم با تغییر محل و 
از جمله علی مطهری، وی طی  نامناسب به میهمانان  اطالع رسانی 
یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور، نسبت به مسئولین استانی و در 
رأس آن ها نماینده ولی فقیه در استان البرز، اقدام به اعتراض و اتهام 
نمود و دلیل لغو این همایش را سخنرانی خویش و اعتراض امام جمعه 
کرج و بعضی افراد دیگر به این سخنرانی دانست. نامه علی مطهری 
مطابق معمول مورد بهره برداری و فضاسازی رسانه های مخالف نظام 
قرار گرفت.مطهری در این نامه، لغو سخنرانی را به صراحت و بدون 
هیچ دلیلی به امام جمعه و یک نهاد نظامی و یک از نمایندگان کرج 
نسبت داده است.دو ماه بعد از تهمت و دروغ علی مطهری، وی نامه 

دیگری به امام جمعه کرج می نویسد و عذرخواهی می کند.
جناب حجت االسالم آقای حسینی دامت برکاته

امام جمعه محترم کرج
نامه  در  جناب عالی،  برای  بیشتر  توفیق  آرزوی  و  اهداء سالم  با 
سرگشاده این جانب به رئیس جمهور در اوایل خرداد 94 در خصوص 
تهدید  و  مخالفت  همدلی«  و  همزبانی  ملت،  »دولت،  همایش  لغو 
جناب عالی را یکی از علل این امر برشمرده بودم و البته این ادعا را 
بر اساس خبرهای متعددی که به حد تواتر رسیده بود مطرح کردم. 
لکن بعداً خود جناب عالی فرمودید که من هیچ دخالتی در این قضیه 
نداشتم. این امر و برخی قرائن دیگر نشان داد که قضاوت اولیه من 

صواب نبوده است. لذا از این بابت از جنابعالی پوزش می طلبم.
با تقدیم احترام، علی مطهری - 94/5/5

برخالف ادعای علی مطهری دفتر امام جمعه مشهد و نماینده ولی 
فقیه در مشهد ، بعد از نامه مطهری خطاب به روحانی درباره دست 
داشتن آیت اهلل علم الهدی در لغو سخنرانی، بیانیه ای را خطاب به وی 

صادر کرد و نوشت:
چنین  به  اصاًل  الهدی  علم  آیت اهلل  می دارد  اعالم  بدین وسیله   
سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه 

شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش 
اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.

و مشخص گردید دادستان مشهد  بر اساس اختیارات قانونی و 
پاک  احساسات  از  برگرفته  و  هیجانی  رفتارهای  از  پیشگیری  برای 

دینی مردم، دستور لغو این برنامه را داده است.
این نشان می دهد مطهری بازهم خالف گویی و سیره 
مطهری  هم  شاید  و  کرده  تکرار  را  تهمت زنی اش 
و  اصالح طلبان  فکر  اتاق  تجویز  و  دستور  اساس  بر 
حامیان دولت این چنین ادبیاتی را به کاربرده است تا 
بتواند  و  کند  به خود جلب  را  رسانه ای  موج  به نوعی 

دولت را از بحران ایجادشده رها سازد.
دادستان بر اساس اختیارات قانونی و برای پیشگیری از رفتارهای 
هیجانی و برگرفته از احساسات پاک دینی مردم، دستور لغو این برنامه 

را داده که صحت و سقم آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
رضا  امام  درباره  مبنا  بی  و  خام  حرفی  در  قبل  چندی  مطهری 
برداشت شود،  به مقام معصوم  اهانت  از آن  علیه السالم که می شود 
اظهاراتی بر دهان جاری که بعد از واکنش مردمی اعالم کرد که " 
شاید بهتر بود که من این حرف را نمی گفتم "حال سؤال این است، 
اگر خدایی نکرده بعضی از مردم مشهد به دلیل این اظهارنظر بی ربط 
مطهری وارد مراسم سخنرانی می شدند و زدوخوردی اتفاق می افتاد 
آیا  اتفاقی می افتاد؟  به هم می خورد، چه  این مراسم  دلیل  به هر  یا 
شورای تأمین استان نمی فهمد که نباید در چنین شرایطی و با توجه 
به حساسیت ها، حداقل در چنین زمانی از برگزاری سخنرانی جلوگیری 

کند تا فضا قدری آرام تر شود؟
آیا نمی شود این سؤال را مطرح کرد که در دعوت و 
بوده  نهفته  برگزاری سخنرانی مطهری شیطنت ظریفی 

است؟
هر طرف  از  هر جهت  به 
دولتی ها  می کنیم،  نظاره  که 
مطهری ها  علی  امثال  به 
علی  امثال  گاهی  دارند،  نیاز 
مطهری ها ناخواسته به بازی 
گاهی  و  می شوند  گرفته 
اوقات خودخواسته بازیگری 
دولت  هر جهت  به  می کنند، 
نیاز  افرادی  این چنین  به 

مبرم دارد. 
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» هفت هزار خان فرهنگی «

بیوگرافی معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان:
نام: معاونت

نام خانوادگی: فرهنگی
شغل: حمل و نقل سنگ

میزان تحصیالت: فرا پروفسور ) در حد انیشتین( 

اال  که  ما،  دانشگاه  توی  فرهنگی  معاونت  نام  به  هست  بخشی  یه 
ماشاءاهلل از قسمتهای مختلفی تشکیل شده و جنابانی در اون فعالیت 
دارن که به اصطالح خودشون به کارهای فرهنگی دانشگاه رسیدگی 
نظر  تحت  رو  دانشجویی  تشکلهای  فرهنگی  فعالیتهای  و  کرده 
اونها کمک  بیشتر  بخشیدن هرچه  رونق  به  و  داشته  خود  همایونی 

میکنن!!

اما برای برگزاری یک برنامه فرهنگی توسط یکی از تشکلهای بینوای 
دانشگاه باید از هفت هزار خان عبور کرد!!!

یکی از این خان ها جلسات شورای فرهنگیه که در اون برنامه تشکلها 
که با کلی مشقت و رنج چیده شده ، مطرح میشه و بعد از جدالهای 
طاقت فرسا و جانگداز و باال بردن آمپر نماینده دانشجویان حاضر در 
جلسه و همچنین حذف نیمی از برنامه ،  باالخره این خان بزرگ طی 
شده و برنامه که به طرز شگفتی دستخوش دگرگونی شده تصویب 

میشه.
واما خان بعدی یا بهتره بگم مصیبت عظمی اینه که سه روز مونده 
باخبر میشن که 99  بینوا  اون تشکل  برنامه مسئولین  برگزاری  به  
درصد اون برنامه دگرگون شده هم بدون اطالع ایشان و به صالح 
برنامه  باید  ایشان  و  کرده  پیدا  تغییر  فرهنگی  معاونت  جنابان  دید 
دچار دگردیسی شده خودشون رو علی رغم میل باطنی اجرا کنن) از 
امر  نمیرسه واسشون تسلیم  نیرو  بودجه و  از وزارتخانه  اونجایی که 

معاونت میشن (.
کفش  با  باید  که  داره  وجود  راه  سر  هم  ای  دیگه  های  خان  واما 
آهنین و زره فوالدین طی بشن......مثال اینکه بعضی وقتا یه شاهکار 
بازیایی در میارن و در کنار تبلیغاتی که انجام شده، تبلیغات و بنر چاپ 
میکنن و برنامه رو به اسم خودشون میزنن) اینو دیگه کجای دلشون 

بذارن؟!!!!(
یا اینکه قول سخنرانی میدن و دو ساعت و پنجاه و نه دقیقه و ۵9 
دانشجوی  که  هم  پقدر  هر  و  میکنن  کنسل  برنامه  به  مونده  ثانیه 
که  بیچاره  دانشجوی  اصال  نیستن.  جوابگو  اصال  بزنه  زنگ  بیچاره 
مسئول برنامس هیچ اون هزارتا دانشجوی دیگه که منتظر سخنرانی 

کیلویی  دانشجو  گفته  پیش خودش  جناب  حتما  جناب هستن چی؟ 
چنده؟ )عجبا!!!!!(

اوه اوه بحث هزینه هارو دیگه نگو.. کارشناسان خبره!!!! معاونت بعد 
دقیق  و  کارشناسانه  نظر  با  فرهنگی  توی شورای  از تصویب هزینه 
بعد  میلشون  مطابق  و  میکنن  دستکاری  رو  برنامه  هزینه  خودشون 
از ماه ها رفت و آمد توی سرمای زمستون و گرمای تابستون لطف 

میکنن و قسمتی از هزینه برنامه رو پرداخت میکنن!!!
البته هدف اصلی معاونت جان فرهنگی اینه که تشکلها به خودکفایی 

رسیده و با حداقل بودجه و امکانات یک برنامه رو دایر کنن.....
من باب مثال: دبیر و قائم مقامهاش تئاتر بازی کنن

مسئول فرهنگی کنسرت و موسیقی اجراکنه
واحد تفریح و سرگرمی طنزپردازی کنه
و مجری الدوله هم از خودشون باشه....

و اما متشکریم!!!!!!
خیلی خیلی تشکر میکنیم از جناب اقای دکتر موسوی بهار ریاست 
محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر جلیلی معاونت محترم فرهنگی و 
جناب آقای دکتر حیدری مدیر محترم فرهنگی دانشگاه که همیشه 
بینوا بوده و در تهیه کفشهای آهنین و  پشتیبان و حامی تشکلهای 
زره فوالدین برای فعالین فرهنگی و طالبین گذر از هفت هزار خان 

همکاری میکنن.
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دروغ حرام است

مدتی پس از تصویب داماتو)قانون تحریم های ده ساله علیه ایران( 
کانال تلگرامی رسمی یکی از تشکل های دانشگاه متنی را منتشر کرد 
که ذهن بنده را به خود مشغول کرد. لذا برای پی بردن به کم و کیف 
ماجرا وارد عمل شده و مشاهده کردم که چیزهایی که بنده از برجام و 
داماتو مطالعه کردم با چیز هایی که در این متن ذکر شده تفاوت دارد. 

لذا بر آن شدم که این تفاوت ها را روی کاغذ بیاورم:

1- با آنکه هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا با اجماع باال 
اوباما، کنگره  دادند، در صورت وتوی  این تحریم ها  تمدید  به  رای 
مجبور خواهد شد که دوباره رای گیری کند. در این صورت تصویب 

الیحه به رای دو سوم نمایندگان کنگره نیاز خواهد داشت.

را  قانون  این  تنها  نه  اوباما  دیدیم  که  همانطور   #
وتو نکرد بلکه اجازه اجرای آن را هم به کنگره داد. 
بنابراین به طور رسمی این قانون تمدید شد و اجرا 

خواهد شد.

بخاطر  باشد  شده  وضع  که  نیست  جدیدی  قانون  قانون،  این   -2
همین هم هست که از واژه “تمدید” استفاده می کنیم. این ها حتی 
بعد از اجرای برجام هم لغو نشدند و قرار هم نبود فورا لغو شوند بلکه 
تنها مقرر بود بر اساس اختیارات گسترده ای که رئیس جمهور آمریکا 
دارد، در حوزه های مربوط به برجام معلق )waive( شوند که تاکنون 
هم چنین شده است. لغو کامل این قانون در کنگره بر اساس برجام 
باید حدود 8 سال دیگر رخ دهد. تا آن زمان حدودا هر 6 ماه یکبار 
رئیس جمهور آمریکا شخصا تعلیق آنها را به دستگاه ها ابالغ می کند. 

اوباما در این مدت همین کار را کرده است.

قطعا  ساله  ده  های  تحریم  تمدید  انقالب:  رهبر   #
نقض برجام است.ایران حتما واکنش نشان میدهد.

3- قانون تحریم های داماتو به گونه ای است که به رئیس جمهور 
انگاشته  نادیده  قوانین  این  بود  الزم  جا  هر  در  که  دهد  می  اختیار 
در  رئیس جمهور هم همچنانکه  ( شود. طبیعتا   waive )اصطالحا 
این یک سال در حوزه های مربوط به برجام معلق شان کرده، موظف 

است باز هم این کار را بکند.

# بنا به گفته آقای سیف رئیس بانک مرکزی با اینکه 
بانک  با  روابط  اما  برداشته شده  بانکی  های  تحریم 
های دنیا برقرار نمیشود زیرا آمریکا بانک ها را تهدید 
میکند. پس چگونه میتوان گفت که همین آمریکایی 
که تحریم های برداشته شده را عملی نمیکند تحریم 

های تصویب شده را معلق کند؟؟؟

برجام یک  اند  کرده  اعالم  بارها  و ظریف  روحانی  همچنانکه   -4
المللی است بر سر یک موضوع خاص )هسته ای( و نه  توافق بین 
لزوما به معنی از سرگیری روابط تهران واشنگتن. قرار نبود خصومت 

های چند دهه ای یک شبه پایان یابد.

#هدف از توافق پایان یافتن خصومت های چند دهه 
ای نبود. ظریف: “همه تحریم ها در روز اجرای برجام 
لغو خواهد شد.” همانطور که دیدیم نه تنها لغو نشدند 

بلکه تمدید هم شدند.

5- هدف از برجام اثبات حقانیت ایران در مجامع بین المللی و افکار 
های  قطعنامه  توقف  ایران،  علیه  جهانی  اجماع  زدن  برهم  عمومی، 
شدید سازمان ملل، لغو تحریم های اروپا و توقف تحریم های هسته 

ای آمریکا بود که تقریبا همگی تاکنون میسر شده است.

#هدف از برجام رفع تحریم های ظالمانه علیه ایران 
بود که برخی انجام شد برخی از آنها فقط روی کاغذ 
هم  ساله  ده  های  تحریم  و  عمل  در  نه  شد  انجام 

دوباره تمدید شد.

دروغ حرام است
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6-اکنون نه تنها جهانیان علیه ما اجماع نمی کنند بلکه هر کس 
را که حرف از لغو برجام بزند، به شدت مورد سرزنش قرار می دهند. 
اروپا بارها به ترامپ، نتانیاهو و سایر تندروها نسبت به هرگونه برهم 

زدن برجام هشدار داده است.

توقف  دلیل  به  ایران  علیه  جهانیان  نکردن  #جماع 
فعالیت های هسته ای و پیروزی آن ها در برجام بوده 

است.

7- ظریف بارها گفته برجام به خودی خود شاید دستاورد نباشد اما 
یک دریچه است که فرصت های جدیدی را فراهم می کند. همچنان 
که چند روز پیش دیدیم در نشست اوپک بواسطه همین برجام بود 
که به یک برجام نفتی دست یافتیم و سهم خود را از عربستان پس 

گرفتیم.

#برجام نفتی با تصویب شدن تحریم های ده ساله 
اثر اجرایی خود را از دست خواهد داد چرا که تحریم 

منابع انرژی یکی از بند های داماتو است.

بلندپایه سیاسی، اقتصادی و... در سطح  8- ده ها و صدها هیات 
اکثر  تا  از چین و هند و روسیه و کره و ژاپن  رئیس جمهور و وزرا 
کشورهای اروپایی و.. در این یک سال به ایران آمده اند تا به طور 
کارهای  کنند.  ریزی  برنامه  و  گذاری  سرمایه  ایران  در  بلندمدت 

زیرساختی زمان بر است. ما 8 سال از جهان عقب بودیم.

های خارجی صرفا  و شرکت  پایه  بلند  های  #هیات 
اند زیرا  ایران آمده  به  برای فروش محصوالت خود 
پس از برجام ایران تبدیل به سرزمین واردات شده 
است. در هشت سال قبل صنعت هسته ای  و رشد 

علمی ما رشد چشمگیری داشت.

9- خبر بد برای دلواپسان داخلی که با تل آویو هم صدا شده اند 
و برای تصویب تحریم علیه کشور کف می زنند، اینکه این تحریم 
ها اصال قرار نبود تا 8 سال دیگر طبق برجام لغو شود. تنها قرار بود 
که طبق اختیارات رییس جمهور آمریکا تعلیق شوند که تاکنون چنین 
شده و همچنان این ظرفیت برای رئیس جمهور آمریکا در نظر گرفته 

شده است.

#منتقدین برجام هیچ گاه برای تصویب تحریم برای 
کشورشان خوشحالی نکرده اند بلکه این فتنه گران 
سال 88 بودند که همراه با تل آویو حرکت میکردند.

)کافر همه را به کیش خود پندارد.(

خالصه اینکه تمدید این الیحه بیشتر مصرف داخلی دارد و حتی در 
صورت تمدید، احتماال طبق برجام دوباره توسط رییس جمهور آمریکا 
تعلیق خواهند شد. لذا تنها اجرای این قانون در عمل می تواند نقض 

صریح برجام باشد نه تمدید آن روی کاغذ.

#بنا به گفته آقای روحانی همه تحریم ها باید یکباره 
لغو میشدند)نه تعلیق(. چه تضمینی وجود دارد رئیس 

جمهور بعدی آمریکا دونالد ترامپ آن را تعلیق کند؟

دروغ حرام است
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نفوذ یک زن

سال 2009 بود که مجله ی آمریکایی فارینپالیسی، زهرا رهنورد 
همسرش  انتخاباتی  تبلیغات  ایران«و  سبز  متفکر»انقالب  مغز  را 
بعد  دنیا  متفکر  مغز  سومین  را  او  و  کرد  معرفی  موسوی  میرحسین 
از بن برنانکی رییس بانک مرکزی آمریکا و یکی از متهمان سقوط 

اقتصاد غربی و باراک اوباما  دانست.
را معرفی نمودند،  نام مستعار زهرا رهنورد خود  با  زهره کاظمی 
با  همگام  مسلمان،  زن  طلوع  همچون  های  کتاب  انتشار  با  ایشان 
و  نمایند  می  اسالم  نمودن  یهودیزه  به  شروع  موسي،  قیام  یوسف، 
به  اسالم  نام  به  را  یهود  دین  انحرافات  این که  به  کنند  شروع می 
این موضوع نکاتی که شهید دکتر  خورد مردم بدهند، برای بررسی 
عنوان  ترورشان  از  قبل  ای  هفته   ۱3۵8 سال  در  عبدالحمیددیالمه 
این  در   اظهاراتشان  از  بخشی  در  ایشان  کنم،  اشاره می  اند  نموده 
تمام  این خانم  فرمایند: »در همینکتاب طلوع زن مسلمان  باره می 
جمالتي که مربوط به نهج البالغه علي )ع( بوده است به فارسي در 
این کتاب نوشته و بعد به عنوان تبلیغات ارتجاعیون علیه زن آن را به 
شدت کوبیده است و هر کس هم که این ها را مي خواند اصاًل متوجه 
نمي شود که تمامي مباحث از عین متن نهج البالغه مي باشد براي 
مثال یکي از آن جمله ها این است که: )غیرت براي مرد از ایمانش 
است و براي زن کفر( در صورتي که این جمله عین متن نهج البالغه 
بوده و ایشان با نوشتن این متن به شدت این موضوع را کوبیده است 
و  االیمان  من  الرجال  )غیره  است:  آمده  البالغه  نهج  در  حالیکه  در 
غیره المراه کفر( غیرت براي مرد از ایمانش هست و براي زن کفرکه 
این جمله را به فارسي نوشته و هر کس که این متن را مي خواند 
با خود بگویدکه متحجرین عجب چیزهاي مزخرفي گفتن و یا یک 
شیوه اي را به کار برده است که از نظر من شیوه خوبي است که مي 
گن براي اینکه انسان بخواهد خوب جا بیفتد موضوعي که در اسالم 
مطرح نیست مطرح بکند و بعد بکوبد ، فرض میکنیم مثاًل شما اصاًل 

بکنیم که یک عده مي  بیایم طرح  ما  بعد  ندارید  ندارید، عمو  دایي 
گن عموي فالن کس ساواکي است و بعد شروع کنیم در مورد این 
مسئله 20 یا 30 صفحه در مورد او نوشته و صحبت کنیم خوب پس 
هیچ کسي نمي آید از ما بپرسد که آقا فرد اصاًل وجود خارجي دارد 
که این گونه در مورد آن صحبت مي کنید چگونه ثابت مي کنید و یا 
براي مثال در همین کتاب طلوع زن مسلمان یک متن دیگر است که 
به این صورت نوشته شده است که )زن از دنده چپ مرده( اول این 
موضوع را در 20 یا 30 صفحه شرح داده و همه هم مي گن چه زن 
خوبي چقدر از زن ها دفاع میکند همش هم با استدالل قرآني، حدیث، 
روایت و... هیچکس هم نمي پرسد که اصاًل کي گفته که زن از دنده 
چپ مرده که تو داري ردش میکني اصاًل همچنین مسئله اي از کجا 

آمده که در 20تا30صفحه به رد کردن و کوبیدنش مي پردازي و...
مي  مصاحبه  اسالمي  متفکر  زن  عنوان  به  ایشان  با  چنین  هم 
کردند و در تلویزیون در مورد مباحث زنان به صحبت مي پرداختند و 
همچنین در دانشگاه ها به سخنراني مي پرداخت و در یکي از دانشگاه 
هاي ادبیات مشهد به سخنراني پرداخت که در این بیان سوالي راجع 
به یکي از خطبه هاي معروف نهج البالغه مطرح شد که زن ها نقص 
دارند پرسیده که ایشان این گونه پاسخ دادند، اصاًل این حرف به درد 
ها  بعضي  که  نداریم  البالغه  نهج  در  چیزي  همچنین  و  خوره  نمي 
به صحبت هاي او اعتراض کردند ولي خانم زهرا رهنورد گفت که 
شماها به این خاطر به این مسئله اعتراض دارید زیرا که مردان شما 
بر شما تسلط دارند که در این میان در میان دانشجویان شلوغ و پلوغ 
شد و خانم رهنورد براي آرامش آنها چند دفعه اعتراض کردکه من 
دارم سخنراني میکنم که این افراد به آرامش دعوت نشدند و ایشان 
سخنراني را ترک و قهر کردند و همه از این کار او تعجب کردند.« 
البته انحرافات زیادی را ایشان مطرح کرده اند که در این مقاله نمی 

گنجد.
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فرار از سگ خطرناک است! 

از قدیم االیام گفته اند که هنگام مواجه با سگ، جلوی او بایستی، 
سگ هم جلوی تو می ایستد، اگر از او فرار کنی، او هم به دنبالت  
می آید، این قدر پا به پا ی تو به دنبالت می آید تا خسته شوی، آن 

    yon.ir/QRHL ۱

همچنین وقتی دکتر سید حسن آیت اعالم می کند که اسنادی 
برضد بنی صدر و موسوی و زهره رهنورد دارد، در روزی که برای 
سخنرانی در مجلس رهسپار می شود، به طرز عجیبی ترور می گردد، 
ایشان در کنار  از  تعریف دشمن  ترور و  انحرافات و  این  بیایید  حال 
وقایعی همچون پذیرفته شدن ایشان در مقطع دکترای دانشگاه آزادی 
که موسوی، هاشمی رفسنجانی و جاسبی و دیگر هم صنفان ایشان 
کارشناسی  مدرک  وجود  بدون  آن هم  اند،  مشغول  دانشگاه  این  در 
گواهی  مدرک  در  رتبه  و  نمره  خالی  جای  وجود  همچنین  و  ارشد 
اشتغال به تحصیل مقطع دکترای ایشان و هدایت شدن جریانی که 
ایشان به عنوان مغز متفکرش عنوان شده به سمت توهین به آرمان 
های انقالب ، امام خمینی )ع(  قرار دهیم و تمام این ها را در کنار 
بی حرمتی های جنبش سبز و در راس جنبش، حامیان ان از جمله 
از  رساند؟؟ عاشورایی که  به کجا می  را  ما  به عاشورا  رهنورد  خانم 
عوامل پایداری شیعه در قرون اخیر به اعتراف محققان شناخته شده، 
عاشورایی که عامل پویایی شیعه است، عاشورایی که بقای شیعه به 
آن وابسته است. آیا این ادعا صحیح نیست که این خانم و عده ای از 
ابتدا قصد ضربه به اسالم راداشتند؟ در زندگی چندین ساله ی ایشان 
جاسوسی  های  گروه  به  پیوستن  احتمال  آیا  گذشته؟  چه  آمریکا  در 
وجود ندارد؟ وقتی ما این احتماالت و هزارات احتمال دیگر را در کنار 
اتهامات و واقایع فوق قرار می دهیم، ناخواسته ذهنمان به جاهایی می 
رود که نمی خواهیم اما شاید حقیقت تلخ باشد. بقیه اش با خودتان.....

وقت با یک حمله و زخمی کردنت، دل خود را سیر می کند، اما اگربا 
چوب به سر آن ضربه بزنی، پا به فرار می گذارد۱.

امروز هم مثال ما و آمریکا همین حکایت مشروح فوق است. به 
گواهی تاریخ همواره آمریکا در فکر غارت دیگر ملت ها بوده است 
در  ژاندارمآمریکا  وقت،  شاه  که  طاغوت  زمان  در  و  ایران  در  ،حتی 
منطقه محسوب می شد، دولت مردان آمریکا همواره درحال چپاول 
ایران بوده اند و اسناد آن هم موجود است. همچنین کودتای 28 مرداد 
۱329  ، قضایای ایجاد شده توسط مورگان شوستر، توافق هسته ای 
در زمان دولت اصالحات و همه و همه، ذهن افراد اگاه و هوشیار را 
به این سمت می برد که ارتباط با آمریکا برای عموم مردم مضّر است 
چه در زمان دوستی با آن ها و چه هنگام قطع ارتباط با آمریکا، هر 
چند ما منکر این نیستیم که از این ارتباطات عده ای محدود سود می 
برند و با تحریک مردم و القای یک مشت دروغ در اذهان عامه ی 
مردم، سعی در اغفال آنان دارند و گه گاه مردم هم فریب آنان را می 
خورند؛ اما جمیع مردم ان شاء اهلل باید به این نتیجه رسیده باشند که 

دوستی با استکبار به ضرر خودشان است!
با این همه سابقه که گوشه از آن را ذکر کردیم؛ افرادی با ظاهری 
انتقاد پذیر، سراغ برجام رفتند، منتقدان مخالف دمادم فریادمی زدند 
زندگی  ندارد، چرخ  زندگی مردم  به چرخ  ربطی  ای  که چرخ هسته 
مردم وابسته به خودشان است نه تصمیمات وسیاست های آمریکا، اما 
آنان از خیاالت خوش پسابرجام می گفتندو منتقدان را بی شناسنامه 
و سرهنگ و... می نامیدند، ازگل و بلبل بودن آمریکا می خواندند و 
نا به جا تشبیه می نمودند. تا  شک در برجامه را با تمسخر به نماز 
توافق حاصل شد ولی همانطور که می بینیم گشایشی حاصل نشد، 
بعضی  شد،  اقتصاد  مشکالت  از  یکی  به  تبدیل  نژاد  احمدی  دوباره 
هدف از برجام که گشایش اقتصاد بود را نادیده گرفتند و مساله ی 
جنگ را پیش کشیدند که برجام آن را منهدم نموده است؛ اما غافل 
از اینه خداوند شن های طبس نگهبان ماست، آنان که روزی برجام 
کردند،  تشبیه  ابر  به  را  برجام  توافق،  از  بعد  نامیدند،  می  آفتاب  را 
حتی افرادی مانند زیبا کالم اعتراف کردند که: ))دروغ گفتیم که با 
توافق)برجام(، ایران گلستان می شود / دین و ایمون درست وحسابی 

ندارم((2 و... .
 ۱00 ایران  که  بود  شده  گفته  بارها  برجام،  امضای  اوایل  در   ((
میلیارد دالر از اموال بلوکه شده خود را بازپس می گیرد؛ چندی بعد 
اما گفته شد که ۵0 میلیارد دالر صرف بازپرداخت بدهی های خارجی 
ایران می شود. » جان کری « وزیر خارجه آمریکا اما چند روز پیش  
آمار به روزتری ارائه داد و گفت فقط 3 میلیارد دالر از محل این پول 

به ایران رسیده است.((3 
و  راستگویان  را دزدیند، که دولت  میلیارد دالر  تازگی ها هم 2 



14

درستکاران با خراب کردن ماجرا بر دیوار کوتاهی به نام احمدی نژاد 
قابل  حقیقت  اما  کند،  پنهان  کمی  را  داده  رخ  فاجعه  که  کرد  سعی 

کتمان نیست! )داخل پرانتز بگویم که ما حامی احمدی
نژاد نیستیم و انتقاداتی هم به ایشان داریم اما باید از حق دفاع 

کرد!(
ی  حافظه  که  اند  گفته  زیاد  ایران  ملت  مورد  در  روشنفکران 
تاریخی ضعیف ملت ایران ممکن است، ایران را به زمین بزند، البته 
حقیر همواره دست به دعا هستم که این روز را نبینم، و هدف از دست 
به قلم شدنم بابت این موضوع  همین بود، که تذکر دهم، آری درست 
است که انرژی هسته ای تا ۱0 الی 2۱ سال در ایران تعلیق شده، هر 
چند که در قلب آن سیمان ریخته شد، اما آمریکا می خواهد از این 
موفقیت در جهت تضعیف توان دفاعی ایران استفاده کند و حتی در 
این باره )) کارشناس مسائل سیاسی گفت: آمریکا برای تضعیف قدرت 
نظامی ایران نه فقط به برجام بلکه به یک جریان و شبکه همکار در 
داخل ایران اتکا دارد و این شبکه هم تالش می کند سازش در حوزه 

های امنیت ملی را به روش های مختلف توجیه و تئوریزه کند4.((
ما اگر هوشمند نباشیم، آمریکا ما را عقب و عقب تر می راند تا 
جایی که هدف امام )ره(  از انقالب را که مقابله با استکبار وآمریکا بود، 

به فراموشی بسپاریم، در این باره مقام معظم رهبری )مد( فرمودند:
 ))فراموشی راه امام سبب سیلی خوردن ملت ایران میشود/ امام 
تا روز آخر از بن دندان اعتقاد داشت که آمریکا شیطان بزرگ است/ 

کسی نباید آنچه که خود می پسندد به امام )ره( نسبت دهد((.
کشور  رشد  در جهت  آن  از  باید  است،  راه  در  دیگری  انتخابات 
را  دیگری  مذاکرات  دولت  که  باشد  باید  حواسمان  کنیم،  استفاده 
به حقیقت  دیگر هیچ، حواسمان  و  کند  مذاکره  فقط  برنگزینیم، که 
باشد و آن را از نیرنگ باز شناسیم، باید حواسمان باشد که منطق را 
مغالطه نگیریم، مغالطه را فلسفه نیندیشیم ، هر کس هر حرفی زد به 
راحتی قبول نکنیم، در ضمن حافظه ی تاریخی خود را تقویت کنیم 
و در آخر بدانیم که پیشرفت با نظم و تالش حاصل می شود نه با 
کمک آمریکا ، ابر قدرت خداست، نه آمریکا، رزق و روزی را خدا می 
دهد، نه مذاکره با آمریکا، که در جهت آن بکوشیم و عده ای هستند 
که موفقیت آمریکا برایشان نان است، خود را بازیچه ی آنان نکنیم 

که انتخاباتی دیگر نزدیک است....!!!
کافی است چشم به هم بزنیم!

                                      ان شاء اهلل که مفید باشد
                                              والسالم 

 

هیس! دلواپسان فریاد نمیزنند

سالم! حال همه ما خوب است. حال کد خدا هم خوب است. باز 
هم لبخند میزند اما کمی... فقط کمی بد عهدی میکند.آن هم با فشار 
ایمیلی حل میشود. راستی از حلب چه خبر؟؟ شنیدم مقاومت جواب 

داده؛ شهر سقوط کرد اما ایمان بچه ها سقوط نکرد.
نیست؛ زحمت  در سوریه  دوم  برجام  به  نیازی  دیگر  وزیر!  آقای 
برد-برد  مذاکره  تا  دادند  خون  ها  مصطفوی  و  ها  همدانی  نکشید. 

نکنند.
مشکل  دیدید  خبر؟  چه  خدا  کد  از  جمهور!  رئیس  آقای  راستی 
آب خوردن ما هم حل شد؟ دیگر خبری هم از دلواپسان بی سواد و 
جهنمی نیست. دنیا با برجام گلستان شد چون برجام را خدا آورد. حال 

وقت چیدن گالبی هاست.
اما شما آقای وزیر! 

حال جان کری چطور است؟ یاد روزهایی که با هم قدم میزدید 
بخیر! چه روزهای خوبی بود! یاد روزی که در مجلس بر سر نمایندگان 
ملت فریاد کشیدید هم بخیر! شما دیگر امیر کبیر زمان نیستید! تاریخ 
هم هیچگاه به احترام شما نخواهد ایستاد! مزاحمتان نمیشوم، به فشار 

های ایمیلی تان ادامه دهید.
اما شما جناب رئیس مجلس! 

yon.ir/qGUF 2           yon.ir/qGUF 3          http://fna.ir/L2XLLU 4
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چه روز با شکوهی بود برای شما روز تصویب برجام در مجلس! 
تصویب شد!! در بیست دقیقه سر و ته همه چیز را هم آوردید. شنیده 
اید که مجلس سنای آمریکا با تازگی جوابتان را داده است؟؟ عجب 
روز با شکوهی بود! همان روزی که نماینده منتقد برجام را که اجازه 
او می دانست دشمن،  اینکه  از  صحبت میخواست هل دادید. غافل 
دشمن است و شما نمی دانستید. یادتان آمد کدام دشمن را می گویم؟ 
همان که دولت مصدق را سرنگون کرد... همان که جنگ 8 ساله را 
به راه انداخت... همان که هواپیمای مسافربری ما را زد.... همان که.... 

بگذریم....
فقط  است...  خون  دلمان  کمی  فقط  است  خوب  ما  همه  حال 
اما شما ما را ترسو و  این روزها.  کمی... ما دلواپس بودیم. دلواپس 
بزدل خواندید. راستی حال برجام چطور است؟ انگار روح برجام کمی 
بد عهدی  تدبیری شما و  از بی  ایم!  آزرده  ما هم  آزرده شده است! 

دشمن! 
آقای رئیس جمهور! 

آیا وقت آن نرسیده که از کدخدا روی برگردانید و کمی هم به 
فکر ملت خود باشید؟ ملتی که با هزار امید و آرزو شما را برگزیدند. آن 
روزها هم صنعت هسته ای داشتیم؛ هم شهریاری و احمدی روشن و 
هم تحریم ها بودند. اما امروز نه صنعت هسته ای داریم؛ نه شهریاری 
و احمدی روشن اما تحریم ها همچنان هستند.آقای رئیس جمهور! 
شهر اگر سقوط کرد نگران نباشید آن را پس میگیریم، مواظب باشید 
ایمانتان سقوط نکند!!! آقای رئیس جمهور! مگر امامتان نگفت که به 
آمریکایی ها نمیشود اعتماد کرد؟ چرا اعتماد کردید؟ امیدوارم چوب 
اطاعت نکردن از امامتان را بهار 96 بخورید. آری آقای رئیس جمهور! 
دلم خون است اما سخن باید کوتاه کرد و اندیشید.... دلواپسان دیگر 
فریاد نمیزنند فقط می اندیشند... به اتفاقات 4 سال اخیر می اندیشند... 

هیس! دلواپسان فریاد نمیزنند..

حرکتهای بی فایدۀ تاریخ؛ از قیام تّوابین 
کربال تا تّوابین برجام

برجام  که  اند  پذیرفته  ما  جامعه  خواص  از  بسیاری  که  چند  هر 
نقض شده اما پشیمانی دیرهنگام این خواص از برجام ، غلیظ تر و 
نخبگان  از  یک  هیچ  نیست.زیرا  کربال  تّوابین  پشیمانی  از  تر  جّدی 
سیاسی  حاضر نیستند  بر سر این پشیمانی مثل سلیمان ابن صرد 
خزاعی سر به بیابان بگذارند و شمشیر جنگ با لشکر یزیدی آمریکا 
مسئوالن  از  یک  هیچ  گیرند.همچنین  دست  در  عراق  و  سورّیه  در 
درگیر با برجام نه تنها از چشم در چشم شدن با رهبری شرم ندارند 
بلکه پروژه مقصر سازی را کلید زده اند و میخواهند مشکالت به وجود 
آمده در برجام را گردن رهبری بیاندازند. این در حالیست که رهبری 
بارها به طور غیر مستقیم به تیم مذاکره کننده هشدار داده بودند و 
حتی به فرموده خودشان هیچ گاه در جزییات مذاکرات دخالتی نکرده 
بودند. با این وجود تیم مذاکره کننده از بعضی خطوط قرمز هم عبور 
کرده بودند. چرا هنگامی که برجام نقض نشده بود و از آن به عنوان 
فتح الفتوح یا میکردند آن را به نام خودشان میزدند اما حال که برجام 

نقض شده سعی در نوشتن آن به پای رهبری دارند؟ 
  تّوابان  جمهوری اسالمی در موقعّیتی که گزینه ای جز پشیمانی 
ندارند باز به نازل ترین و فانتزی ترین سطح توبه قناعت کرده اند؛ 
و  ترین  سهمگینانه  در  را  توبه  آیین  که  هم  کربال  تّوابین  هرچند 

خاکسارانه ترین وجهش اجرا کردند نیز کاری از پیش نبردند. 
امام  خامنه ای میفرمایند : ببینید! از هر طرف حرکت می کنیم، 
تشخیص  الزم,  وقت  در  خواص  تصمیم گیری  می رسیم.  خواص  به 
خواص در وقت الزم، گذشت خواص از دنیا در لحظه ی الزم، اقدام 
را  ارزشها  تاریخ و  اینهاست که  برای خدا در لحظه ی الزم.  خواص 
نجات می دهد و حفظ می کند! در لحظه ی الزم، باید حرکت الزم را 

انجام داد. اگر تأّمل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد.
اما نکاتی که می توان از فرمایشات ایشان برداشت کرد این است 
که خواص جامعه به صورت ارثی در این مقام نبوده اند،بلکه توسط 
نبود بصیرت در مردم موجب  بنابراین  انتخاب می شوند  عامه مردم 
انتخاب افرادی مانند سامری و عمر سعد می شود. پس در انتخاب 
خواص باید گوش به فرمان امام بود تا کربالیی دیگر اتفاق نیفتد و 

توابینی در کار نباشد.
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با بیان احسن انتقاد کنید.
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رد پای یهود

یکی از آسیب های مسایل تاریخی آن است که برخی از رخدادها 
ابهام دارد و از شفافیت الزم برخورد دار نیست ؛ از این رو قضاوت 
دربارة آن ها مشکل است. تاریخ زندگی پیامبر)ص( نیز از این قاعده 
رو  این  از  باشد؛  می  شفافیت  فاقد  آن  از  بخشی  و  نیست  مستثنا 
اختالف  ایشان  تاریخ والدت  دانشمندان سنی و شیعی در خصوص 

نظر دارند که دوازدهم ربیع االول است و یا هفدهم آن.
یکی از مسایل دیگر که ابهام دارد، آن است که آیا حضرت به مرگ 

طبیعی از دنیا رفت و یا شهید شد ؟
در  پیامبر)ص(  که  می شود  استفاده  دینی  متون  و  روایات  برخی  از 
جنگ خیبر مسموم شده و این مسمومیت در بیماری پیامبر مؤثر بوده 
است. برخی گفته اند: معروف این است که پیامبر در کسالت وفات 
خود می فرمود: این بیماری از آثار غذای مسمومی است که آن زن 

یهودی خورانده است .
از این رو حضرت در هنگام رحلت با اشاره به مسمومیت خویش در 

خیبر می فرمود: »نیست پیامبر و وصی مگر این که شهید شود«
امام صادق)ع(: هیچ پیامبر و وصی پیامبری نیست ااّل اینکه به شهادت 

می رسد. یعنی در راه خدا کشته خواهد شد.
اعتقادات صدوق: می نویسد اعتقاد ما اینست که پیامبر اکرم)ص( در 
جنگ خیبر مسموم شد پیوسته این ناراحتی در آن جناب بازگشت می 
کرد تا باالخره رگ گردنش بر اثر سّم قطع و از آن ناراحتی درگذشت.

و اما داستان و ماجرا از چه قرار است:
»گروهی، زِن یکی از اشراف یهود را به نام زینب فریب دادند که 
پیامبر را از طریق غذا مسموم سازد. نقشة وی از این قرار بود که آن 
او پرسید که  از  و  پیامبر فرستاد  یاران  از  را خدمت یکی  زن، کسی 
پیامبر اسالم کدام عضو از گوسفند را بیشتر دوست می دارد. او در 
پاسخ گفت: ذراع گوسفند مطبوع ترین عضو برای پیامبر است. زینب، 
گوسفندی را بریان کرد و آن را مسموم ساخت، و بیش از همه در 
ذراع آن سم داخل نمود و به عنوان هدیه خدمت پیامبر فرستاد. پیامبر 
نخستین لقمه ای را که به دهان گذارد، احساس کرد مسموم است. 
آن را از دهان در آورد، ولی کسی که با ایشان غذا می خورد،  فوراً 
یعنی »بشر بن براء معرور« که از روی غفلت چند لقمه خورده بود؛ 
پس از مدتی بر اثر سم در گذشت. پیامبر دستور داد زینب را احضار 
کردند و به او گفت: چرا چنین جفایی را بر من روا داشتی؟! وی در 
با خود فکر  پاسخ گفت: تو اوضاع قبیلة ما را هم بر هم زدی، من 
کردم که اگر فرمانروا باشی، با خوردن این سم از بین خواهی رفت، و 
اگر پیامبر خدا باشی، قطعًا از آن اطالع یافته و از خوردن آن خودداری 

خواهی نمود.

بشر«  »اّم  به  خود  وفات  معرض  در  خدا  »رسول  اسحاق:  ابن 
دختر »براء بن معرور« که برای عیادت وی آمده بود گفت: از همان 
خوراکی که با برادرت در »خیبر« خورده، اکنون رگ گردنم  قطع می 
نبّوت  افتخارات  بر  شود. بدین جهت مسلمانان رسول خدا را عالوه 

دارای مقام شهادت هم می دانستند.
پیامبر)ص( شهید گفته نمی شود، شاید  به  این که  در خصوص 
از  برخی  سند  یا  و  دارد  ابهام  تاریخی  مسایل  که  باشد  جهت  بدان 
ساحت  به  توان  می  را  چیزهایی  است  طبیعی  دارد.  اشکال  روایات 
مقّدس پیامبر نسبت داد که شبهه و ابهام نداشته باشد. از سوی دیگر 
دقیقًا مشخص نیست که مسمومیت، چقدر در رحلت پیامبر تأثیر گذار 
بوده؛ زیرا مسمومیت در سال هفتم هجری بوده، ولی رحلت پیامبر در 
سال ۱۱ هجری اتفاق افتاده و این فاصله زمانی حکایت از آن دارد 
که مسمومیت عامل اصلی رحلت پیامبر نبوده است. اگر مسمومیت 
علت اصلی رحلت پیامبر)ص( بود، باید پیامبر بعد از مسمومیت از دنیا 
می رفت، همان گونه که »بشر بن براء« که از گوشت همان گوسفند 

خورده بود، فوت کرد
در خصوص صحت و عدم صحت اقوال دربارة رحلت و یا شهادت 
پیامبر)ص( نمی توان قضاوت نمود،  زیرا داوری دربارة مسایل تاریخی 
مبهم، مشکل است. از متون تاریخی استفاده می شود که پیامبر توسط 
زن یهودیه مسموم شده است. حال پیامبر)ص( در اثر مسمومیت از 
دنیا رفت یا نه، مشخص نیست    اما به هر حال طبق روایات میتوان 
رد پای یهودیت را در شهادت پیامبر دید. یهودیتی که از زمان تولد 
میکردند.  توطئه  و  میورزیدند  دشمنی  مدام  ایشان  شهادت  تا  پیامبر 
آنها  میبینیم  که  همانطور  و  باقیست  امروز  به  تا  یهود  دشمنی  این 
این دشمنی را نه تنها فراموش نکرده اند بلکه عمیق تر  کرده اند. 
امروزه یهود در قالب اسرائیل نمود پیدا کرده است. یهودیانی که امروز 
برگشته اند تا امپراطوری شان را در اورشلیم یا فلسطین امروزی پس 
بگیرند و همپنان آن کینه قدیمی را حفظ کرده اند. نبرد حق و باطل 
در طول تاریخ وجود داشته و تا ابد هم ادامه خواهد داشت. اما طبق 
قرآن مستضعفان زمین وارثان و پیروزان نهایی این نبرد خواهند بود. 
همانطور که رهبر انقالب فرموده اند رژیم صهیونیستی 2۵ سال آینده 
را نخواهد دید. این وعده خداوند است. تقدیر الهی بر این است که 
فلسطین آزاد خواهد شد و حق بر باطل پیروز. ما قدس را هدف داریم 
و همانطور که به کربال و دمشق رسیدیم به قدس هم خواهیم رسید. 
آیا نمیبینید که چقدر محل شهادت هایمان به قدس نزدیک شده؟ 

آری قدس همین نزدیکیست..... 
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سناریوی فتنه

اکنون 7 سال از اتفاقات سال 88 می گذرد. اتفاقاتی که از آنها به 
عنوان یکی از تلخ ترین حوادث تاریخ انقالب اسالمی یاد می شود. 
جایی که باز هم دست آمریکا وانگلیس به عنوان رهبران پشت پرده 
انگلیس و  از ماه ها قبل تحرکات در سفارت  فتنه فتنه در کار بود. 
هم چنین در لندن نشان دهنده این بود که قرار است اتفاقات مهمی 
بیفتد. افراد سرشناس حزب ها و اقلیت های مخالف نظام جمهوری 
اسالمی مدام با سفارت انگلیس در ارتباط بودند. BBC از چند ماه 
قبل هر روز ساعت ها به انتخابات ایران می پرداخت و با هر گزارش 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تقلب در انتخابات اشاره می کرد. 
به نظر توطئه ای در کار بود. از اسم رمز “ حاال دقیقا نیمه است ” در 
نیمه شب 28 مرداد 32 و سرنگونی مصدق حاال دشمن با اسم رمز 
به دعوت برخی  ” سعی در دخالت در داخل کشور داشت.  تقلب   “
افراد در داخل افرادی از دستگاه های اطالعاتی آمریکا و انگلیس به 
ایران می آمدند و برای برخی افراد کارگاه ها و کالس هایی برگزار 
می کردند. انگار دشمنان تمام نیرویشان را برای انقالب مخملی در 
ایران گذاشته بودند. غافل از اینکه اینجا با دیگر کشور ها فرق دارد 
و ولی فقیه وباالتر از او امام دارد. افراد فعال در فتنه بارها با جورج 
خط  و  بودند  کرده  دیدار  مخملی  های  انقالب  متفکر  مغز  سوروس 
ومشی فتنه را از او دریافت کرده بودند. هر چه به انتخابات نزدیک 
می شد تحرکات این افراد و افراد حاضر در سفارت انگلیس بیشتر می 
شد تا اینکه انتخابات فرار رسید. یک ساعت مانده به پایان رای گیری 
یکی از کاندیداها خود را پیروز قطعی انتخابات معرفی کرد و جرقه 
یکی از بدترین حوادث انقالب را زد. طرفداران او به خیابان ها ریختند 
و همراه افراد سازماندهی شده توسط دشمن به خوشحالی پرداختند. 
اما نتیجه انتخابات چیز دیگری بود و محمود احمدی نژاد با اختالف 

آرای ۱0 میلیونی برنده انتخابات شد. 
شود:“  اعالم  رسمی  طور  به  رمز  اسم  که  بود  رسیده  آن  وقت 

تقلب” چندین ماه این افراد با این اسم رمز کشور را به آشوب کشیده 
و بیگانگان را خوشحال کردند. برنامه های BBC 24 ساعته آشوب 
های ایران را پوشش می داد. افراد حاضر در سفارت انگلیس در آشوب 
ها حضور پیدا می کردند و سران فتنه همگام با جریان فتنه حرکت می 
کردند و با باز شماری تعدادی از آرا هم قانع نشدند. هتاکی ها به امام 
و رهبری ادامه داشت تا کار به روز عاشورا کشید. فتنه گران در روز 
عاشورای حسینی حرمت شکستند و با هلهله و کف وسوت همچون 
یزیدیان به خوشحالی پرداختند. این کار عده ای معدود و فتنه گر یا 
به تعبیر رئیس جمهور وقت خس و خاشاک،خشم ملت را برانگیخت و 
مردم با حضور ده ها میلیونی در 9 دی به توطئه های دشمنان و فتنه 
پایان دادند. فتنه پایان یافت و برای دشمنان و آیندگان درس عبرتی 
شد تا چشم طمع به جمهوری اسالمی ندوزند. اما نکته ای مه باید 
به آن توجه کرد این است که عده ای همگام با فتنه حرکت کردند و 
خود را رسوا ساختند و تا به امروز حاضر به توبه و عذر خواهی نشده 
اند. اما نکته جالب توجه این است که عده ای دیگر رفع حصر سران 
فتنه را خواستارند. افرادی که هنوز اشتباهات خود را قبول نکرده اند 
و با همراهی دشمن نزدیک بود یک کشور را به سقوط بکشانند. اما 
سخن کوتاه کنم که فتنه های دیگری در راه است و باید هوشیار بود. 

دشمن در کمین است و باید بصیرت خود را باال ببریم.
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دیکتاتور بی رحم یا مبارز خستگی ناپذیر؟؟!!

شاید اگر بخواهیم انقالبی های بزرگ تاریخ جهان را مطالعه کنیم 
فیدل کاسترو در کنار افرادی چون چه گوارا، نلسون ماندال، گاندی و 
امام خمینی )ره( یکی از برجسته ترین انقالبی ها به شمار می آید. 
کاسترو در ۱9۵3 مبارزات ضد امپریالیستی خود را در کوبا آغاز کرد و 
منجر به استقالل کوبا شد. او به همراه چه گوارا برای آزادی آمریکای 
التین از استعمار آمریکا جنگید و سال ها نخست وزیر و رئیس جمهور 
و رهبر حزب کمونیست کوبا بود. با اینکه کاسترو یک فرد غیر دینی 
بود اما مبارزات او برای آزادی کشورش قابل ستایش است. حامیانش 
را  او  اما مخالفانش  دانند  امپریالیسم می  انقالبی و ضد  را فردی  او 
دیکتاتوری تمامیت خواه می دانند که باعث نقض حقوق بشر، آوارگی 
است.  کوبا شده  اقتصادی  و مشکالت  کوبایی  میلیون  از یک  بیش 
کاسترو در سال ۱36۵ در اجالس سران جنبش عدم تعهد در زیمباوه 
دیدار کرده  ایشان  ریاست جمهوری  زمان  در  ای  اهلل خامنه  آیت  با 
از نخستین دیدار  نیز روایتی که  تا تهران«  است.  کتاب »از هراره 
مقام معظم رهبری و کاسترو دارد، می آورد: »در نظر کاسترو، آقای 
بوی  و  رنگ  او  می کند.  فرق  دیگر  رؤسای جمهور  همه  با  خامنه ای 
مردی را دارد که بدون کودتا و بدون رابطه با شوروی، آمریکا را در 
خاورمیانه زمین زد؛ رنگ و بوی امام را. کاسترو مبهوت امام خمینی 
است و این »سید«، با این لباس و با این ادبیات، برایش یادآور همان 
مرد است. چندین بار قصد کرده بود به ایران بیاید و امام را ببیند، اما 
شروع جنگ و حمایت شوروی از عراق، دست و پای انقالبِی بزرِگ 
با  مخالفت  معنی  به  ایران  به  سفر  است.  بسته  را  التین  آمریکای 
جهت گیری های بلوک شرق است؛ و نماد عدم تعهد در غرب، متعهد 

است به این جهت گیری ها!«
کاسترو بیش از 600 بار از ترور های سازمان سیا جان سالم به 
در برده است. ترورهایی که با روش های مختلف از جمله از طریق: 
سیگار مسموم،صدف دریایی،لباس شنای مسموم،سرنگ تزریقی و.... 

انجام شد که همگی ناکام ماند. 
در  زیادی  های  واکنش  جهان  مختلف  نقاط  در  کاسترو  مرگ 
مرگش  و  ستودند  را  او  جهان  سیاستمداران  اکثر  تقریبا  داشت.  پی 
که  بود  آمریکا  منتخب  رئیس جمهور  ترامپ  فقط  گفتند.  تسلیت  را 
او را دیکتاتوری بی رحم خواند که باعث درد و رنج مردم کشورش 
شده است. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان هم او را مبارزی 
خستگی ناپذیر خواند و مرگش را تسلیت گفت. قطعا تاریخ در مقابل 
آورد چرا سرنوشت یک کشور و  افرادی سر تعظیم فرود می  چنین 
حتی جهان را تغییر داده اند. ان شاء اهلل دوزی برسد که تمام کشور ها 
مستقل و آزاد باشند و تحت سلطه هیچ ابر قدرتی نباشند و کدخدایی 

هم نباشد.

سوال یا تهمت؟؟!!

شاید در روز های اخیر در رسانه ها خبر های زیادی از نماینده 
تندروی اصالحات محمود صادقی به چشم میخورد. این جنجال های 
رسانه ای برای چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟ پس از اظهار 
نظر محمود صادقی در مورد دانشجویان بورسیه در خرداد ماه حال او 
اظهار نظر دیگری در مورد حساب های شخصی رئیس قوه قضاییه 
کرده است و پس از توضیح دادستان در مورد آن حساب ها به گاف 
خود پی برده و گفته که این سوال است نه تهمت!! پس از شکایت 
تعدادی از دانشجویان بورسیه احضار نامه هایی برای او فرستاده شد 
که ایشان از حضور در دادگاه با این استدالل که نمایندگان مصونیت 
پارلمانی دارند امتناع کرد. اما سوال این است که مصونیت پازلمانی 
نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم است یا در جهت پیش برد منافع 
جریانی خاص؟ به هر حال ماجرای جلب شبانه وی و حضور جمعی 
از مردم در مقابل درب منزل او نشان دهنده منطق قبیله ای و عدم 
تمکین به قانون نماینده ملت است. شاید لیستی رای دادن مردم باعث 
شده که چنین نمایندگانی راهی مجلس شوند و به جای رسیدگی به 
امور مردم تنها در جهت منافع عده ای گام بردارند. مردم باید منتظر 
عواقب انتخاب هایشان باشند چرا که در حالی که مشکالت اقتصادی 
در کشور بسیار زیاد است مردم تهران به لیستی رای می دهند که 
حتی یک اقتصاد دان هم در آن وجود ندارد چگونه می توانند مطالبه 
اقتصادی را از این افراد داشته باشند؟چرا آقای محمود صادقی به بهانه 
مصونیت پارلمانی برای پاسخ دادن به سوال در دادگاه حاضر نشد ولی 
آقای زاکانی فقط به علت نقد برجام که آن هم مسئولیت ایشان بوده 
دادگاهی می شود؟ آیا این شائبه ایجاد نمی شود که تشویش اذهان 
عمومی توسط آقای صادقی و بولد آن توسط رسانه های حامی دولت 
برای پوشش ضعف دولت در حوادث قطار،فیش های نجومی،شکست 
مشکل  ها  ده  وزیرو  سه  فرهنگیان،استعفای  ذخیره  برجام،صندوق 
دیگر بوده است؟ چرا دولت و آقای روحانی به جای حل مشکالت به 
وجود آمده در قسمت های مختلف به دنبال انحراف افکار مردم به 
سمت دیگر است؟ ان شاء اهلل که رفتار برخی نمایندگان باعث شود تا 

مردم با دقت بیشتری نمایندگان خود را انتخاب کنند.
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صنفیاجو شروع شد.

این بار ما رابط شما با مسئولین هستیم.
از این به بعد تمام مشکالت و در خواست های خود را از 
هر کدام از مسئولین و ارگان های دانشگاه با ما در میان 
تا در اول هر هفته سوال ها و مشکالتتان را  بگذارید 
به گوششان برسانیم و آخر هر هفته جوابشان را برایتان 

بگذاریم.
تا رسالت  پیگیری های مطالبتان را به ما واگذار کنید 
خود را به عنوان پیگیری مطالبات دانشجویی با عنوان 

صنفیاجو به عمل در آوریم.
آیدی  به  و گفتن مشکالت خود  ارسال سواالت  برای 

زیر مراجعه کنید. 
@AAliyarib          
                                                                            

دانشجو نوشت 

شما هم در نوشتن مطالب کانال با ما سهیم باشید.
ادبی  متن  نوشتن  در  یا  دارید  خوبی  شعری  طبع  اگر 
مهارت دارید،اگر میخواهید دوستانتان را در دانسته های 
علمی خود شریک کنید و یا تحلیل خود از مسائل کشور 
دانشجو  دهید  ارائه  جامعه  فرهیخته  قشر  عنوان  به  را 

نوشت را به خاطر بسپارید.
لطفا مطالب خود را به آیدی زیر بفرستید.

                            
@Anjomaan_admin     

صاحب امتیاز : انجمن اسالمی دانشجویان
مدیر مسئول : رضا راعی

سر دبیر : امین طالیی
جانشین سردبیر : امیرمسعود خرسندی

طراح و صفحه آرا : سعیده چهاردولی ، معصومه کرمی
هیئت تحریریه : هانیه اله بخشی ، زهرا لطفی ، راضیه 
Anjomaneslami_hmd@محسنی ، امیر کشاورزی ، مهدی مهدوی ، یاسر عبادی

anjomaneslammi


