
ماننــد پیــاده  روی اربعیــن در جهــان نمونــه ای وجــود 
ــه حرکــت 20 میلیــون عاشــق اهــل  ــد ب ــدارد. نبای ن
بیــت علیــه الســام راهپیمایــی عــادی نگریســت بلکه 
ارزش هــا و عشــقی کــه موجــب ایــن حرکــت عظیــم 
می شــود برگرفتــه از معرفتــی عمیــق و فطرتــی 
ــت را  ــل بی ــق اه ــق عش ــه عم ــت ک ــناس اس خداش
درک کــرده و عاشــقانه 3 روز پــای پیــاده از نجــف بــه 
ســوی حــرم حضــرت اباعبــدا... الحســین )ع(حرکــت 
می کنــد. ســید آصــف حســینی از شــهروندان آلمانــی 
ــداد  ــاره روی ــت، درب ــن اس ــم اربعی ــر در مراس حاض
عظیــم اربعیــن امــام حســین می گویــد:» اربعیــن امام 
حســین رویــدادی اســت کــه باعث جــذب عاشــقان از 
تمامــی کشــورهای جهــان شــده کــه بــه عشــق ایــن 
امــام راهــی کربــا مــی شــوند و فــارغ از هــر ملیتــی 
بــه زیــارت امــام حســین مــی رونــد و همیــن اهمیــت 

ــد.« ــه را نشــان می ده ــن واقع نشــان دادن ای

ــن  ــاده روی اربعی ــی از پی ــه افکارعموم چگون
منحــرف می شــود؟

ــات  ــا حم ــی ب ــی دین ــای فرهنگ ــواره جریان ه هم
ــده  ــه ش ــمنان مواج ــی دش ــوی برخ ــی از س تخریب
اســت. در ایــن حمــات عمدتــا وجــه رســانه ای 
ــعی  ــد س ــانه های معان ــت. رس ــوده اس ــگ ب آن پررن
ــانه ای و  ــوت رس ــدا سیاســت بایک ــا در ابت ــد ت کرده ان
ــن واقعــه  را در دســتور کار خــود  کوچــک کــردن ای
قــرار دهنــد امــا بــه دلیــل گســتردگی ایــن واقعــه این 
ــانه های  ــت و رس ــره ننشس ــه ثم ــانه ای ب ــد رس ترفن
غربــی بــه انتشــار اخبــار  مختصــری از این واقعــه روی 
ــداد. روشــی  ــد امــا ایــن رویکــرد نیــز نتیجــه ن آوردن
ــه  ــی و خارجــی عامدان ــان رســانه های داخل کــه جری
ــائل  ــرح مس ــد ط ــال می کنن ــه آن را دنب ــا غافان ی
ــک  ــا نزدی ــا اســت. ب ــردن آن ه ــی و برجســته ک فرع
ــد.  ــام اربعیــن ایــن حواشــی افزایــش می یاب شــدن ای

ســال گذشــته حضــور علــی مطهــری در مشــهد و لغو 
ســخنرانی وی بــه موضوعــی تبدیــل شــد که بســیاری 
ــان  ــانه های جری ــراه رس ــه هم ــمن ب ــانه های دش رس
ــن  ــد. ای ــوع پرداختن ــن موض ــه ای ــی ب ــاص داخل خ
اتفــاق در حالــی رخ داد کــه در مشــهد و دســتگاه های 
ــه  ــانی را ب ــزان خدمت رس ــن می ــی آن باالتری انقاب
ــث شــد  ــن موضــوع باع ــن داشــتند. ای مراســم اربعی
ــانه ها  ــط رس ــری توس ــی دیگ ــا موضوع ــهد ب ــا مش ت
ــار  ــن رفت ــز همی ــن امســال نی برجســته شــود. اربعی
تکــرار شــد. بــا نزدیــک شــدن بــه اربعیــن، رســانه ها 
موضوعــات دیگــری را برجســته کردنــد. طــرح موضوع 
ــت  ــه اولوی ــان ب ــه کیه ــترده ب ــه گس ــپنتا، حمل س
رســانه ای رســانه های اصــاح طلــب و حامــی دولــت 
ــاب  ــد. انتخ ــل ش ــران تبدی ــاب و عصرای ــد انتخ مانن
ــه  ــینی مصاحب ــن حس ــل از اربعی ــب قب در روز و ش
ایــن ســایت را بــا ســپنتا عضــو شــورای شــهر یــزد را  
عاوهبــر بازنشــر بــه صــورت عکــس نوشــت نیــز بــه 
آن پرداخــت. ایــن رســانه در کنــار ایــن موضــوع بــه 
شــکل های گوناگــون موضــوع روزنامــه کیهــان و تیتــر 
آن را بــه عنــوان دومیــن خبــر خود برجســته کــرد در 
ــه  ــوان ب ــار آن می ت ــا مــرور اخب ــه راحتــی ب ــل ب مقاب
میــزان توجــه ایــن ســایت بــه راهپیمایــی اربعیــن نیز 
ارزیابــی کــرد. عصرایــران نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر 
از رســانه های اصــاح طلــب رویــه مشــابه انتخــاب را 
ــته  ــیه ای و برجس ــائل حاش ــرح مس ــرد. ط ــال ک دنب
کــردن آن در برابــر کــم توجهــی بــه اربعین سیاســتی 

بــود کــه توســط ایــن رســانه دنبــال شــد.
انتشــار  بــا  نیــز   BBC همچــون  رســانه هایی 
عکس هــای قمه زنــی کــه در حاشــیه ی مراســم 
اربعیــن رخ می دهــد، آن را بــه عنــوان نمــاد خشــونت 
بــه مخاطبــان خود معرفــی کردند. مشــابه این نــگاه را 
گوگل در جســتجوی خــود برای معرفی شــیعیان دارد 
بــه نحــوی کــه شــما هنگامی کــه شــیعه را بــه صورت 

انگلیســی در گــوگل جســتجو می کنیــد تصاویــر 
قمه زنــی در کشــورهای اروپایــی و عربــی، در ابتــدای 

ــد. ــان می ده ــب نش ــه مخاط ــود ب ــتجوی خ جس

چرایی اهمیت پیاده روی اربعین 
ــج  ــد ح ــی مانن ــال اجتماعات ــه دنب ــت ها ب صهیونیس
مســلمانان بوده انــد. هرتــزل، بنیانگــذار »صهیونیســم« 
ــم  ــه در حک ــود« ک ــت یه ــش »دول ــاب معروف در کت
»انجیــل صهیونیســت هــا« ســت بــا حســرت 
ــا شــکوه  ــک اجتمــاع ب ــه ی ــاز ب ــود نی ــد »یه می گوی
مثــل حــج محمدیــون )مســلمانان( دارد.. مکانــی برای 
ــود و  ــت یه ــی مل ــای دین ــراز نیازه ــرای اب ــع، ب تجم

تبلیــغ خاخــام هــا.«
ــان  ــط جری ــر توس ــال های اخی ــه در س ــی ک اتفاقات
ســعودی در زمــان حــج رخ می دهــد از کنــار آن 
ــون  ــی همچ ــت. اتفاقات ــوان گذش ــانی  نمی ت ــه آس ب
تجــاوز بــه نوجوانــان ایرانــی توســط پلیــس ســعودی، 
ســقوط جرثقیــل کشــته شــدن برخــی از مســلمانان و 
همچنیــن کشــتار تعــداد بــاالی مســلمانان جهــان در 
واقعــه ی منــا از اتفاقاتــی اســت کــه جریــان ســعودی 
ــاع  ــی و اجتم ــج ابراهیم ــردن ح ــگ ک ــرای کم رن ب

ــد. ــام  می ده ــلمانان انج مس
بــه همیــن جهــت چنــد ســالی اســت، دومیــن 
اجتمــاع بــزرگ و باشــکوه مســلمانان، خــاری در 
چشــم دشــمنان اســام شــده اســت. تجمــع پرشــور 
و شــگفت انگیــز اربعیــن حســینی کــه در واقــع »حــج 
فقرا«ســت، کانــون وحــدت بشــریت از مذاهــب، ادیــان 
و نژادهــای گوناگــون اســت. اربعیــن، بزرگتریــن مانــور 
یکتاپرســتان جهــان علیه دشــمنان اســام و انســانیت 
اســت. درســت بــه همیــن دلیــل، همه ســنگ انــدازی 
هــا مقابــل راهپیمایــی اربعیــن، اقــدام مشــترک 

ســربازهای پیــاده صهیونیســم اســت. 

چگونهرسانههاپیادهرویاربعینرامنحرفمیکنند

نمایش وارونه یک واقعه
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ــایه  ــات در س ــزت و حی ع
اولیــن  و  اســت.  مبــارزه 
گام در مبــارزه اراده اســت. 
ــر  ــم ب ــس از آن، تصمی و پ

و  کفــر  ســیادت  اینکــه 
ــاً  ــی، خصوص ــرک جهان ش
ــرام  ــود ح ــر خ ــکا را ب امری

ــد. کنی

ــود  ــب خ ــد مطال ــی توانی ــما م ش
را دربــاره مشــکات دانشــکده، 
ــای  ــلف، فض ــگاه، س ــته، خواب رش
ــرام  ــه آی دی تلگ ــگاه و... ب دانش
از  تــا  کنیــد  ارســال  نشــریه 
مســئوالن مربوطــه پیگیری شــود.

 قائم مقام دبیر انجمن مستقل

 مجتبی مرادی

درپاسخبهسوءاستفادهازچهرههایشاخصانقالبی

پافشاری بر باطل، با بهره گیری از حق
ظاهــراً انقــاب اســامی بــه مرحله ای رســیده اســت کــه دیگــر منتقدان 

آن نیــز بــه همــراه انقابیــون، یــک صــدا شــده اند.
ــز،  ــس کــه مخالفیــن آن نی ــودن یــک گفتمــان همیــن ب ــر ب در حق ت

ــد! ــرار کنن روزی آن را تَک
اخیــراً شــاهد هســتیم کــه برخــی تشــکل های بــه نســبت اســامی، بــا 
اســتفاده از جذبــه ی چهره هــای شــاخص انقابــی، بزرگوارانــی همچــون 
آیــت ا... طالقانــی، شــهید مطهــری، شــهید بهشــتی، شــهید چمــران، 
دکتــر شــریعتی و نظایــر ایــن عالمــان، قصــد حــق جلــوه دادن گفتمــان 

خــود را دارنــد؛ گویــا دیگــر شــیوخ خــود را تأثیرگــذار نمی بیننــد!
مــا مفتخــر هســتیم کــه بــه نقطــه ای رســیده ایم کــه مخالفــان انقــاب، 
دانســته اند راه حــق کــدام اســت و کــدام راه بــرای توجیــه کــج روی  خــود 

بــه کمکشــان می آیــد.
ســؤال چنیــن اســت کــه »اگــر بــا بهــره وری از این اشــخاص قصــد ناحق 
بــودن ایــن انقــاب و نظــام اســامی را داریــد، پــس چطــور ممکن اســت 
عــده ای کــه مخالــف بــا چنیــن عقیــده  و رویکــردی هســتند، دســت بــه 

انقابــی اســامی بزنند؟!«
آیــت ا... طالقانــی کــه بــه تعبیــر امــام راحــل)ره(، ابــوذر)س( زمــان بــود، 
نســبت بــه انقــاب اســامی تردیــد داشــت یــا انحرافــات ایجــاد شــده 

ــروز؟! ــای ام ــروز و تفریطی ه ــای دی ــط افراطی ه توس
ــن انقــاب را  ــد، مگــر نگفــت کــه »ای ــاً ایشــان را قبــول دارن اگــر واقع
ــی  ــر بین الملل ــتی بازیگ ــر مش ــه بازیگ ــم ک ــت نیاوردی ــه دس ــت ب مف
باشــیم.«. پــس چــرا بازیگــر نظــام اســتکبار جهانــی و آمریــکا شــده اید 
و بــا بی توجهــی بــه گذشــته، دوبــاره بــه غــرب اعتمــاد نمودیــد؟! و یــا 
مگــر در مــورد امــام خامنــه ای نفرمــود کــه »آقای خامنــه ای امیــد آینده 
اســام اســت.« آیــا ســعی در نفــی والیــت »مطلقــه« فقیــه توســط آیت 

ــد؟! ا... خامنــه ای را داری
عالــم شــهید مطهــری در مــورد رهبــر انقــاب گفتــه بودنــد »مــا کمتــر 

نمونــه ارزنــده ای چــون خامنــه ای داریــم.«
ــدا  ــن انقــاب اســت. شــهید مطهــری ف شــهید مطهــری کشــته ی ای
ــر  ــه در ظاه ــدی)ص(؛ ن ــاب محم ــام ن ــت. اس ــام اس ــده ی راه اس ش

ــامی. اس
تــا کنــون از خــود پرســیده اید کــه چــرا افــراد لیبــرال و غربگــرا مــورد 
هجمــه دشــمن اســام قــرار نمی گیرنــد و یــا چــرا در دهــه ی پرتاطــم 
شــصت، تنهــا افــراد مؤمــن و راســخ در انقــاب بــه شــهادت رســیدند؟! 

آیــا اصــاً آن زمــان در ایــران حاضــر بودنــد؟!
همیــن چنــد مــاه اخیــر بــود کــه جــای شــهید و جــاد را عــوض کردید 
و قاتــان امثــال شــهید بهشــتی را تبرئــه نمودیــد و شــهید بهشــتی و 
ــن  ــوان ای ــور می ت ــد! چط ــوه دادی ــی جل ــدرو و افراط ــتی ها را تن بهش

ــرد؟! ــه ک ــای موجــود را توجی نقض ه
ــت ا...  ــخصیت آی ــد ش ــره ای مانن ــود »چه ــم فرم ــتی ه ــهید بهش ش
ــاب.« ــن انق ــری ای ــرای رهب ــرده ب ــره ک ــد ذخی ــه ای را خداون خامن

“اکبر پونز«های سابق و تفریطیون کنونی
حکمــت 70 نهــج الباغــه، کام امیرالمومنیــن)ع( را بــه یــاد آریــد کــه:» 

جاهــل دیــده نشــود مگــر در افــراط یــا تفریــط.«
زمانــی کــه حــق غلبــه دارد، نفــاق شــکل می گیــرد. ایــن نشــانه ی خوبی 

بــرای انقابیــون و مجاهــدان راه مهدویت اســت.
نمی شــود از یــک تفکــر و شــخصیت تــا زمانــی کــه بــر وفــق مرادمــان 

باشــد، حمایــت کنیــم و در صــورت خــاف آن، ســاز مخالــف زنیــم.
نفــاق پایــان و دوامــی نــدارد. وضعیــت خــود را مشــخص نماییــد که خود 
ــی هســتید،  ــف آن هســتید. اگــر انقاب ــا مخال ــی می دانیــد و ی را انقاب
ــاب اســامی  ــر ضــد انق ــه ب ــرادی می باشــید ک ــی اف ــس چــرا حام پ
ــر  ــرد.( و اگ ــم ک ــوش نخواهی و اســام شــوریدند )عاشــورای 88 را فرام
انقابــی نیســتید، پــس چــرا ســعی در تســخیر چهره هــا و شــاخص های 

انقابــی داریــد؟!
ایــن درس اســام و پیامبــر گرامــی اســام)ص( اســت کــه والیت مــداری 

را ســرلوحه خــود قــرار داده ایم.
))الیّتخــذ المومنــون الکافریــن اولیــاء مــن دون المومنیــن و مــن یفعــل 

ذالــک فلیــس مــن ا... فــی شــیئ((
ــود  ــی خ ــت و ول ــان دوس ــای مومن ــه ج ــران را ب ــد کاف ــان نبای »مومن
ــی بهــره  ــت خــدا ب ــد از لطــف و والی ــن کن ــد و هــر کــس چنی بگیرن

ــه 28( ــران آی ــت.« )آل عم اس

یادداشت

 دبیر انجمن مستقل دانشکده اقتصاد

 امیرحسین بهزادی



روزی کــه بــرای کاس بــه دانشــگاه رفتــه بــودم بــا پوســتری 
ــگاه  ــجویی دانش ــع دانش ــزاری تجم ــر »برگ ــی ب ــب مبن جال
ــر  ــا نظ ــو ب ــر ناهمس ــی وزی ــه معرف ــراض ب ــه در اعت عام
دانشــگاهیان« مواجــه شــدم! تعجــب بیشــترم از بانیــان 
برگــزاری ایــن تجمــع یعنی»انجمــن اســامی آزاد اندیــش«، 

ــود. ــت ب ــداران دول ــی طرف یعن
ابتــدا اندیشــیدم حتمــا کار آمریکاســت! المصــب تــو دانشــگاه 
عامــه هــم نفــوذ کــرده. حوالــی ظهــر و بعــد از نماز بــه محل 
مقــرر رفتــم تــا ببینــم ایــن دانشــگاهیان مخالــف بــا معرفــی 
وزیــر ناهمســو چــه کســانی هســتند؟ و از حضــور در جمعــی 
باشــکوه نهایــت اســتفاده را ببــرم. ابتــدا یــک حلقه حــدودا 20 
نفــری در اطــراف مقبــره شــهدای دانشــگاه ایجــاد شــد، حلقه 
ای دیگــر کــه وانمــود مــی کــرد تنهــا بــرای مشــاهده تجمــع 

بــود بــا تعــدادی ۱5 نفــره تشــکیل شــد.
فــارغ از جریــان مجــوز داشــتن، برخــورد مســئولین و... همــه 
ــود  ــرار ب ــه جــز زمــان! تجمعــی کــه ق ــود ب چیــز طبیعــی ب
ــه  ــود ک ــته ب ــم گذش ــود، از ۱2 ه ــزار ش ــاعت ۱۱:20 برگ س
تــازه نــوای شــروع را بانیــان آغــاز کردنــد: یــار دبســتانی مــن، 
بــا مــن و همــراه همیــم // چــوب الــف بــر ســرما بغــض منــو 

ــی و ... آه من
خــوب صحبــت شــروع شــد و یکــی از عزیــزان جلــوی 
ــر تعدادشــان هــر چنــد دقیقــه  دانشــجویان بی شــمار کــه ب
ــه اول  ــه حلق ــت. خــود را ب ــرار گرف ــزوده می شــد، ق یکــی اف
رســاندم کــه صــدا را نیــز خــوب بشــنوم؛ مــا ایــن جــا جمــع 
شــده ایم کــه بگوییــم آقــای روحانــی مــا بــه شــما رای دادیــم 

ــد؛ وزارت  ــه یاب ــی منفردهــا ادام ــا نیل کــه مســیر فرجــی دان
علــوم بــرای مــا بســیار مهــم اســت. قــرار بــود رحمانــی فضلی 
را کنــار بگذاریــد نگذاشــتید، قــرار بــود کارهــای دیگــری انجام 

دهیــد.
در عمــق کلمــات ایــن دوســتان محــو بــودم کــه یکــی اومــد و 
گفــت چــرا دســت نمی زنــی؟ مــث بقیــه دســت بــزن! گفتــم: 
بــا دســت زدنــم مگــه حــل می شــه چیــزی؟ مــن محتوایــی 
همراهــی می کنــم؛ یعنــی تک تــک حرفــا رو می فهمــم و بــه 
ــن نمی فهمــن  ــه دســت می زن ــا ک ــی دم! این ــال م ــه انتق بقی
شــما چــی میگــی! گفــت: از ایــن زاویــه نــگاه نکــرده بــودم، 

درســته.
ــت محبوبمــان  ــد از دول ــا بای ــه چــرا م ــود ک ــب ب ــم جال برای
انتقــاد کنیــم؟ چــه ضرورتــی دارد؟ اصــا چــرا بخاطــر یــک 
ــن کار را انجــام نمی دهنــد؟ همــراه  ــر؟ چــرا مخالفــان ای وزی
بــا ایــن ســواالت می شــنیدم حرف هــای آخــر را کــه مــا بــه 
اعتراضــات خــود تــا تحقــق وعده هــا ادامــه می دهیــم! بــرای 

ایــن کــه خــون فعالیــن دانشــجویی هــدر نشــود!!
ــه  ــرای ب ــد شــهیدان دانشــجو ب ــا خــودم گفتــم الب خــوب ب
قــدرت رســیدن بــرادران اصاح طلــب و ضدفتنــه در دانشــگاه 
جــان فشــانی کرده انــد! شــاید ایــن دوســتان فرامــوش کرده اند 
کــه فقــط 8 ســال قــدرت در دســت گــروه رقیــب خودشــان 
ــوده و الباقــی 40 ســال بعــد انقــاب را همیــن نیلی هــا در  ب
ــروز  ــکاری ام ــکل بی ــاید مش ــد؛ ش ــوم اداره کرده ان وزارت عل
ــش  ــا عامل ــوم و تنه ــن وزارت عل ــان همی دانشــجویان و جوان
وزیــر معرفــی شــده اســت؛ شــاید دیگــر اگــر مــا جمــع ســی-

چهــل نفــره در بزرگتریــن دانشــگاه علــوم انســانی کشــور بــه 
رئیــس جمهــور عزیــز خــود اعتــراض نکنیــم دیگــر قانونی که 
وجــود نــدارد و مجلــس هــم کــه خودمــان انتخابشــان کردیم، 

ــان نیست! حواسش
همــه ایــن ماجــرا تمــام شــد و هــم اکنــون در فضــای مجــازی 
ســوژه ای پــر آب وتــاب بــرای رســانه های بیگانــه شــده اســت! 
می اندیشــم چــرا در ایــن تجمــع شــرکت کــردم؟ چــرا بــه این 
وعــده خــاص اعتــراض شــد؟ مگــر اقتصــاد و شــکم اهمیــت 
کمتــری از فانــی یــا فانــی دارد کــه گلــی بــه دامن دانشــجو 
ــا  ــد خــود را بازیچــه احــزاب –خواســته ی ــد؟ چــرا بای نزده ان

ــرار دهیم؟ ناخواســته- ق
کشــور همــان کشــور اســت، انقــاب همــان انقاب، شــهیدان 
ــوان  ــه عن ــز ب ــا نی ــد. دوســت دارم م ــان جاوی ــان قهرمان هم
دانشــجو همــان جوینــدگان علــم و مطالبه گــر خواســته های 
جامعــه و نــه احــزاب باشــیم. در حیــن خــروج از دانشــگاه یــاد 
حــرف اســتاد طباطبایــی افتــادم کــه گفــت: فقــط در کشــور 
ــر  ــاب کبی ــه«، »انق ــاب فرانس ــه »انق ــه ب ــت ک ــران اس ای
ــول  ــم قب ــوی ها ه ــود فرانس ــی خ ــد، حت ــه« می گوی فرانس
ــرای شــکم های گرســنه  ــد، انقــاب فرانســه شورشــی ب ندارن
بــود )مــن 20 ســال فرانســه زندگــی کــرده ام(. مشــکل مــا در 
کشــور شــاید حــرف و اندیشــه غربــی اســت کــه بــا اعتمــاد به 
ــه قــدرت می رســانیم و خــود منتقــد  غــرب زدگان آن هــا را ب

آن هــا مــی شــویم.

ــر عــدم تاییــد پایبنــدی  پــس از ســخنرانی ترامــپ مبنــی ب
ــی و  ــرای بازبین ــره ب ــه کنگ ــال آن ب ــام و ارس ــه برج ــران ب ای
ــود  ــن ب ــا ای ــه اروپ ــه ســخنگوی اتحادی اصــاح ، موضــع اولی
ــدارد  کــه برجــام بایــد حفــظ شــود و هیــچ کشــوری حــق ن
یکجانبــه آن را لغــو کنــد. همیــن موضــع گیــری ســبب شــد 
عــده ای در داخــل کشــور فکــر کننــد کــه برجــام توانســته 
اســت اروپــا را در مقابــل آمریــکا قــرار دهــد و حتــی بــدون 
آمریــکا، مــی تــوان بــا اروپــا برجــام را ادامــه داد.امــا 
آیــا واقعــا مــی شــود بــا اروپــا برجــام را ادامــه داد؟ 
آیــا بــا اجــرای قانــون کاتســا برجــام پــاره نخواهــد 
ــه  ــی از جمل ــورهای اروپای ــری کش ــع گی ــا موض ــد؟ ام ش
انگلیــس، فرانســه و آلمــان در روزهــای بعــد قضیــه را روشــن 
تــر کــرد و نشــان داد آنهــا بــه دنبال باجگیــری جدیــد از برجام 
ــل مکــرون، رئیس جمهــور  ــه امانوئ ــوان نمون ــه عن هســتند. ب
فرانســه در این بــاره گفتــه اســت»الزم اســت برنامــه موشــکی 
ــه  ــرای کل منطق ــدی ب ــرا تهدی ــم، زی ــرل کنی ــران را کنت ای
ــع  ــود در مجم ــخنرانی خ ــن در س ــرون همچنی ــت« مک اس
ــم  ــدوارم بتوانی ــه اســت»من امی ــل گفت ــی ســازمان مل عموم
 روی محــدود کــردن برنامــه موشــک های بالســتیک ایــران هم 
کار کنیــم. مــا بایــد روی راهــکاری بــرای دوره پــس از 2025 
کار کنیــم« همچنیــن فرانســه، انگلیــس و آلمــان گفته 
ــکا  ــا آمری ــد  از وزرای خارجــه خــود خواســته اند ب ان
بــرای پیشــروی دربــاره ایــن مســائل )برنامه موشــک 
بالســتیک و فعالیت هــای منطقــه ای ایــران( همــکاری 
کننــد. فرانســه، انگلیــس و آلمــان گفته اند نســبت بــه برنامه 
موشــک بالســتیک ایــران و فعالیت هــای منطقــه ای این کشــور 
کــه بــر منافــع امنیتــی اروپــا نیز تاثیــر گذاشــته اســت دغدغه 

دارنــد. ایــن یعنــی اروپایی  هــا ادامــه حضورشــان در برجــام را 
مشــروط بــه گرفتــن امتیازاتــی در حــوزه برنامه دفاع موشــکی 
و سیاســت  های منطقــه ای ایــران کننــد. این همان خواســته ای 
ــی  ــرده اســت. از طرف ــپ مطــرح ک ــد ترام ــه دونال اســت ک
رکــس تیلرســون، وزیــر خارجــه آمریــکا گفته اســت 
اصــاح ایــرادات برجــام ممکــن اســت از طریــق یــک 
توافــق ثانویــه صــورت گیــرد، نــه بــا تغییــر در مفــاد 
ــاال  ــام 3. و ح ــام 2 و برج ــی برج ــن یعن ــام. و ای برج
بهتــر فهمیــده مــی شــود کــه افــرادی در داخــل چه 
پیامــی را ناخواســته بــه دشــمن منتقــل کــرده انــد.

ــکا و  ایــن اظهــار نظرهــا نشــان مــی دهــد کــه راهبــرد آمری
کشــورهای اروپایــی حفــظ ظاهــری برجــام و در عیــن حــال 
فشــار وارد آوردن بــه ســایر حــوزه هــا از جملــه برنامه موشــک 
بالســتیک و فعالیت هــای منطقــه ای ایــران و مباحــث حقــوق 
بشــری از طریــق تهدیــد بــه خــروج از برجــام و اعمــال تحریــم 
هــا خصوصــا تحریم موســوم به کاتســا بــرای ایجــاد محدودیت 
ــتند.  ــر هس ــای دیگ ــام ه ــاد برج ــا و ایج ــوزه ه ــن ح در ای
ــم  ــرات تحری ــا اث ــا عم ــدن کاتس ــی ش ــا اجرای ب
هــای قبلــی بــاز مــی گــردد ایــن دقیقــا بــه معنــای 
ــادر  ــه م ــا ک ــاد کاتس ــت. مف ــام اس ــروج از برج خ
ــه ای  ــرد منطق ــامل راهب ــه ش ــام گرفت ــا ن ــم ه تحری
مقابلــه بــا تهدیدهــای متعــارف و غیرمتــوازن ایــران 
ــای  ــال تحریم ه ــا، اعم ــمال آفریق ــه و ش در خاورمیان
بیشــتر در پاســخ بــه برنامــه موشــک های بالســتیک 
ــم در  ــط با تروریس ــای مرتب ــال تحریم ه ــران، اعم ای
ــای  ــال تحریم ه ــداران، اعم ــپاه پاس ــا س ــه ب رابط
در  مســوول  اشــخاص  بــا  رابطــه  در  بیشــتر 

ــلیحاتی،  ــای تس ــال تحریم ه ــر، اعم ــوق بش نقض حق
تــداوم تاثیــر تحریم هــای مرتبــط بــا حمایــت ایــران 
ــا  ــی تحریم ه ــاره هماهنگ ــزارش درب ــم، گ از تروریس
ــزارش  ــا و گ ــه اروپ ــده و اتحادی ــان ایاالت متح می
ــده در  ــت ش ــی بازداش ــهروندان آمریکای ــاره ش درب

ــران اســت. ای
ــام  ــود برج ــا می ش ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس ام
ــه  ــرد بایــد عــرض کنــم کــه  ب ــه پیــش ب را بــدون آمریــکا ب
ــه  ــازی ب ــچ نی ــکا هی ــی، آمری ــان مال ــان کارشناس اذع
همراهــی اروپاییــان یــا هیــچ کشــور دیگــری بــرای 
ــد  ــران نخواه ــر ای ــود ب ــی خ ــارهای مال ــال فش اعم
ــه  ــع اتحادی ــار، مناف ــاس آم ــر اس ــی ب ــت. حت داش
ــع  ــر مناف ــد ده براب ــکا چن ــا آمری ــارت ب ــا از تج اروپ
تجــارت بــا ایــران اســت بــه عبارتــی اروپــا آمریــکا 
را فــدای ایــران نمــی کنــد. مجــوز دسترســی به سیســتم 
مالــی آمریــکا )دالر( کــه تقریبــا همــه تجــارت جهانــی را در 
برمی گیــرد در اختیــار ایــاالت متحــده اســت. ســاز وکار تحریــم 
مالــی ایــران نیــز بــه ایــن نحو اســت کــه آنهــا بــرای بانک هایی 
کــه بــا مصادیق موجــود در اس دی ان لیســت معاملــه می کنند، 
جریمــه عــدم دسترســی بــه سیســتم مالــی آمریــکا را وضــع 
می کننــد و طبیعتــا هیــچ بانــک و موسســه و شــرکتی حاضــر 
نیســت اینچنیــن ریســک باالیــی را بپذیــرد غیــر از آنکــه ایران 
جریمه هــای ســنگین وضــع شــده توســط وزارت خزانــه داری 
ــه آن  ــن ب ــد و ای ــا بگنجان ــوی در قرارداده ــه نح ــکا را ب آمری
معناســت کــه همــه ریســک را بــر عهــده بگیــرد؛ بــر همیــن 
اســاس نبایــد اجــازه بدهیــم اروپاییــان بــرای کاری که 
ــادی از  ــازات زی ــد، امتی ــا بکنن ــرای م ــد ب نمی توانن
مــا بگیرنــد. برجــام اکنــون تجربــه ای تاریخــی اســت 
و نشــان از غیــر قابــل اعتمــاد بــودن آمریکایــی هــا 
ــردن  ــر ک ــی اث ــدن و ب ــاه آم ــرای کوت ــد ب دارد. بای
تهدیدهــای آمریــکا بایــد مقابــل زورگویــی هــای آنها 
ــاه کــردن دســت آمریــکا از  ــه فکــر کوت ایســتاد و ب
طریــق اجــرای بنــد بــه بنــد مفــاد اقتصــاد مقاومتــی 
بــود. در مــورد کشــورهای اروپایــی نیــز نبایــد اجــازه 
داد از مــا ســو اســتفاده کننــد. راهــکار مــا در راه تاب 
آوردن در برابــر ایــن فشــارها بایــد مبتنــی بــر صبر و 
مماشــات باشــد. غلتیــدن به مســیر تکمیــل مذاکرات 
ــه  ــدم ب ــد، ق ــای جدی ــاب گفت وگوه ــردن ب ــاز ک و ب
ــد  ــت خواه ــیری بی بازگش ــادن در مس ــا نه ــدم پ ق
بــود و ایــن کار جــز مســتهلک کــردن عوامــل قدرت 
ــاالت متحــده  ــای بهانه هــای ای و اقتــدار کشــور در پ

آمریــکا نخواهــد بــود. 

2 امام علی)ع(: »خداوند عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر را، فقرش برآشفته نکند.« کافی)ط-االسامیه( ج ۱ ، ص 4۱۱

سید حسن نصرا...: 
ایران برخاف عربستان در امور لبنان دخالت 

نمی کند
دبیرکل حزب ا... لبنان:

ــان و  ــر لبن ــد ب ــد می توان ــر می کن ــتان فک عربس
نیروهــای سیاســی مخالــف خواســته های عربســتان 

پیــروز شــود، امــا ســخت در اشــتباه اســت
بیــن نفــوذ ایران و نفــوذ عربســتان در لبنــان تفاوت 
ــان  ــی لبن ــور داخل ــادی اســت؛ عربســتان در ام زی
ــه نیســت./   دخالــت می کنــد ولــی ایــران ایــن گون

فــارس

رهبرانقاب در جمع دانشجویان: 
راه امیدبخشی در پیش روی مردم ایران است 

اما مشکات نیز وجود دارد
ــت  ــه پش ــی ب ــران وقت ــت ای ــدا... ملّ ــروز بحم ام
ــی را  ــگاه میکنــد، موّفقّیت هــای فراوان ســر خــود ن
ــم  ــِش رو ه ــم همین جــور؛ پی ــِش رو ه ــد. پی میبین
ــن  ــت اســت؛ در ای ــاً امیدبخــش و خوش عاقب کام
ــواری  ــا راه،  راهِ هم ــت. منته ــدی نیس ــچ تردی هی
نیســت؛ راه پرپیــچ و خمــی اســت، راه پرفــراز 
و نشــیبی اســت، راهــی اســت کــه بعضی هــا 
ــا  ــورد ب ــر برخ ــن راه به خاط ــت در ای ــن اس ممک
عوامــل نامســاعد، از عزم و اراده شــان کاســته بشــود؛ 
ســعی تان ایــن باشــد کــه از عــزم و اراده تــان در این 

ــری ــام معظــم رهب ــر مق ــته نشــود./ دفت راه کاس

گستاخی جدید یک مقام آمریکایی:
 ۶ تا ۱2 عدد از »مادربمب ها« را روی تاسیسات 

ایران بریزید!
»جیمز وولزی« رئیس پیشین سازمان سیا:

اگــر آمریــکا، اســرائیل و دیگــر متحــدان می خواهند 
بــه ایــران صدمــه زده و آن را از اداره کــردن خلیــج 
)فــارس( دور کننــد، بایــد اقتصاد ایران را بشــکنند و 
پاییــن آوردن بهــای نفــت، تنهــا روشــی اســت کــه 

می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد.
دفعــه بعــد کــه ســپاه بــه مــا چــپ نــگاه کــرد، باید 
ــا ۱2  ــی، ۶ ت ــرف زدن و مصلحت اندیش ــای ح به ج
عــدد از »مادربمب هــا« را روی تاسیســات آنهــا 

بریزیــم./ فــارس

بستري شدن نجفي درمنزل
شــهردارتهران کــه از روز ماقــات بــا رییــس جمهور 
دیســک کمــرش تشــدید شــده،در منــزل بســتري 
شــده وبــه همیــن دلیــل نتوانســت باوجــود اطــاع 
رســاني قبلي،بــراي اربعیــن بــه عــراق ســفر کنــد./ 

ب نتخا ا

آمانو در گفت وگو با سی بی اس: 
یک رژیم راستی آزمایی قدرتمند در ایران 

داریم
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

ــتی آزمایی  ــم راس ــک رژی ــران ی ــون در ای ــا اکن م
ــر ایــن می توانیــم بگوییــم  قدرتمنــد داریــم، بنــا ب
کــه توافــق هســته ای یــک دســتاورد قابــل توجــه 

ــت. ــتی آزمایی اس ــرای راس ب
ــع آوری  ــال جم ــاه در ح ــر م ــران ه ــس در ای آژان
ــر  ــزار تصوی ــا ه ــه صده ــات، تهی ــا اطاع میلیون ه
تاسیســات  از طریــق دوربین هــای مســتقر در 
هســته ای اســت و 2000 مهــر و موم در ســایت های 

هســته ای ثبــت کــرده اســت./ ایســنا

فشار اروپا بر برنامه موشکی و منطقه ای ایران و در عین حال حفظ ظاهری برجاماخبار سیاسی

اروپا و آمریکا دو روی یک سکه

شفاف سازی تجمع دانشجویی علیه وزیر علوم جدید

خود استخدام »غرب زدگان« اما همچنان »معترض«هستند!
نویسنده مهمان

 محمدعلی رحیمی نژاد

  دبیر سیاسی و اجتماعی انجمن مستقل

 حمزه پالیک



ــب  ــت از جان ــته ای اس ــم برافراش ــن« عل ــی الدی ــراه ف »ال اک
خداونــد کــه انســان آزاد اســت کــه شــاکر باشــد یــا کفــور . 
امــا آزادی نمی توانــد محــدود بــه آن نــگاه ســخیفی باشــد در 
جوامعــی کــه علــم را بــا نــگاه مــادی گرایانــه ی خــود چنــان 
از اوج بــه پاییــن کشــیده انــد کــه اکنــون بســترهای فکــری 
لجــام گســیخته خــود را نتواننــد ســامان دهنــد و حاکمیــت 
سیســتم جنــگل را اوج آزادی و تمــدن خــود مــی شــمارند.

ــه ان جوامعــی باشــد کــه ایــن  ــد محــدود ب آزادی نمــی توان
مفهــوم واال و گســترده را در ولنــگاری فرهنگــی و حیوانیــت 
انســان معنــا مــی کننــد کــه ایــن عیــن درنــده خویــی اســت.

آزادی را نمــی تــوان ســنخیت داد بــا آن قانونــی کــه حجاب از 
ســر زن مســلمان بکشــد یــا مســلمان را از کشــور خــود اخراج 
کنــد کــه ایــن عیــن تنــگ نظــری اســت و نــه آزادگــی.آزادی 
را نمــی تــوان آن نــوع غلــط از بــی حیایــی دانســت کــه آزادی 
را تنهــا در آزادِی پوشــش خــود می دانــد و گمــان مــی کنــد 

کــه ایــن حجــاب مانعــی اســت بــرای او.
اگــر آزادی بــه معنــای رهایــی از قیدوبندهای انســان دوســتی 
و وحشــی گــری هــا باشــد، آری اســام چنیــن آزادی نــدارد.

اگــر آزادی بــه فضــای رهایــی از قیــد و بندهــای خوی انســانی 
ــار  ــد و ب ــی بن ــوان ب ــه ماننــد حی ــد ب ــه بتوان ــا آزادان اســت ت
ــه  ــت.آن آزادی ک ــرا نیس ــن آزادی را پذی ــام چنی ــد اس باش
اســام علــم آن را بــر افراشــته اســت و امــام خمینی بــا جرئت 
و جســارت تمــام، نــدای آزادی ســر می دهــد آزادی ای اســت 
ــردارد و  کــه مــی خواهــد بنــد از تعلقــات مــادی و دنیــوی ب
ــر  ــه غی ــرآن چ ــی ه ــی و بردگ ــوغ بندگ ــر ی ــان را از زی انس

خداســت نجــات دهــد.آن آزادی کــه امــام روح ا... فریــاد میــزد 
کــه انقــاب اســامی محقــق اش کــرده اســت آزادی بمــا هــو 
آزادی بــود.آزادی کــه نجــات داد کشــوری را و امتــی را از زیــر 

بــار ســلطه و اســتیای اســتکبار انحصارگر.
شــهید ســید مرتضــی آوینــی حجــت را دربــاره آزادی تمــام 
کــرد. هنگامــی کــه گفــت » آزادی انســان در آزادی از تعلقــات 
انســانی اســت و آن آزادی کــه در غــرب گوینــد قبــول بندگــی 
عــادات و تعلقــات اســت و عیــن اســارت و نــه عجــب کــه از 

خصوصیــات دنیــای امــروز هــم یکــی این اســت کــه الفــاظ را 
وارونــه بــه کار مــی برنــد.

مــی گوینــد آزادی و ماکشــان اســارت اســت.آزادی در نفــی 
همــه ی متعلقــات اســت جــز تعلــق بــه حقیقــت کــه عیــن 
ذات انســان اســت.وجود انســان در ایــن تعلــق اســت کــه معنا 
مــی گیــرد و بنابرایــن آزادی و اختیــار انســان تکلیــف اوســت 
در قبــال حقیقت.نــه حــق او بــرای ولنــگاری و رهایــی از همــه 

ی تعهــدات.«

چرخی در شبکه های اجتماعی 

از آشغال های موالوردی تا توقیف کیهان 

پیــاده روی اربعیــن، توقیــف کیهان و تحرکات عربســتان 
ــران  ــود کــه در میان کارب ــی ب در منطقــه جــز موضوعات
ایرانــی شــبکه هــای اجتماعــی بــه خصــوص توییتــر از 
اهمیــت باالیــی پیــدا کــرده بــود. برخــی توییــت هــا بــا 
محتــوای غنــی تــر منتشــر شــد کــه حاکــی از محتــوا و 

فکــر باالتــری در فضــای توییتــر داشــت.

واکنش برخی فعاالن:
* وحیــد یامیــن پــور در واکنــش به توییــت 

نوشــت: مــوالوردی 
#اربعین

این، همان زیبایی شکوهمند است.
گنــاه امثــال مــوالوردی ایــن نیســت کــه آشــغال هــای 
ــن اســت کــه  ــراد او ای ــده، بلکــه ای ــا را دی مســیر کرب
»فقــط« آشــغالها را دیــده و اینهمــه زیبایــی و شــکوه را 

بــه حاشــیه بــرده اســت.
ــم  ــه عظی ــک واقع ــردن ی ــه دار ک ــرای لک ــا ب رســانه ه
و انصــراف توجهــات از اصــل و اســاس آن، غالبــا از 
ــی  ــای محتوای ــد. نویزه ــز« اســتفاده می کنن ــزار »نوی اب
شــیطنتی بــرای تعییــن دســتور روز جدیــد برای رســانه 

هــا هســتند.
ــا یــک  حــاال ببینیــد دســتیار ارشــد رئیــس جمهــور ب
ــا،  ــق کرب ــای طری ــه ه ــس زبال ــار عک ــت، و انتش تویی
هــم اذهــان را از دریــای زیبایــی و کرامــت ایــن رخ داد 
منصــرف مــی کنــد و راه را بــرای پررنــگ کردن حواشــی 

بــاز  میکنــد.
ــردن  ــان ک ــرای پریش ــی ب ــال او، نویزهای ــات امث اقدام
اذهــان هســتند. طبعــا آنهــا از روش هــا و ادبیــات دینــی 
بــرای انصــراف اذهــان اســتفاده مــی کننــد و نــه حملــه 

مســتقیم بــه پیــاده روی میلیونــی اربعیــن.
اگــر اقدامــات امثــال مــوالوردی در نســبت بــا جایگاهش 
ســنجیده شــود، اهمیــت و خطــر آن روشــنتر خواهــد 

شــد.
گروهــی وظیفــه دارنــد ابتــدا حساســیت ســنجی کننــد 
و ســپس جماعتــی اقدامــات جــدی تــر را رقــم خواهنــد 

زد.
 حــاال اگــر عــده ای ســانتیمانتال ناراحــت شــده انــد از 

خــود بپرســند چــرا غیــرت دینــی شــان نجنبیــده؟!
#پیاده_روی_اربعین  #کرباء 

#رسانه

* امین اسدی:
#اربعیــن  راهپیمایــی  در  چونکــه   #شــکرا_للعراق 
ــد و از  ــختی بکش ــین س ــام حس ــر ام ــتند زائ نمیگذاش
همــه مهمتــر وقتــی میفهمیــدن ایرانــی هســتی جــور 

ــردن ــورد میک ــری برخ دیگ

* حمید نظریان:
 عربستان حمله موشکی را به ایران نسبت داد

انگلیــس تحقیــق بین المللــی در مــورد حملــه موشــکی 
بــه ریــاض را خواســتار شــد

فرانسه:باید برابر برنامه موشکی ایران بایستیم
اســرائیل:موج تــازه ای از فشــار دیپلماتیــک علیــه ایــران 

بــه راه میاندازیــم
االن بهتریــن واکنــش دولــت چــی میتونــه باشــه؟خب 

معلومــه #توقیف_کیهــان!

* معصومــه ابتــکار در واکنــش بــه توییت مــوالوردی 
نوشت:

 درود بــر انســانهاي شــریفي کــه در مســیر #راهپیمایي_
بزرگ_اربعیــن بــه پاکســازي پرداختنــد تــا عمــل نیــک  
ــل  ــط زیســت تکمی ــام حفاظــت محی ــا پی ــارت را ب زی
کننــد ، کــه امــروز حفاظــت از محیــط زیســت  و مقابلــه 
بــا الودگــي هــا یکــي از مصادیــق بــارز امــر به معــروف و 

  @mowlaverdi نهــي از منکــر اســت

* محمدعلی کول: 
ــاز  ــده، و ب ــی خون ــوم سیاس ــه عل ــی ک ــوان کس  ب عن
بــه عنــوان کســی کــه بــه تئــوری هــای امنیــت ملــی 
ــوم و  ــان مق ــه #کیه ــر روزنام ــم: تیت ــت میگ آشناس

ــود. ــی ب ــده #امنیت_مل ــت کنن تثبی
ــا کیهــان دشــمنی هــم بکنیــد  لطفــا اگــر میخوایــن ب

ــه دشــمنی کنیــد! #عاقان

اخبار فرهنگی
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نگاهی به آزادی در اسالم و آزادی در غرب

آزادی از یا آزادی برای؟
دبیر سیاسي دانشکده حقوق

 ریحانه پناهی

             امام صادق)ع(: »نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا زنانتان عفیف بمانند.«                    کافی)ط-االسامیه( ج5 ، ص 554 ، ح 5

یک:
پســت اینســتاگرامش خبرســاز شــده، عــده ای بــه ســخره اش 
گرفتنــد و عــده ای از بــه ســخره گرفتنــش انتقــاد می کننــد. 
ــه اصطــاح  ــه ی ب ــن طبق ــن شــکاف بی ماجــرا چیســت؟ ای
روشــنفکر و هنرمنــد بــا قاطبــه ی مــردم جامعــه از کجــا آمده 

و ناگهــان انقــدر عمیــق شــده؟
ــه او و  ــی ک ــه از مردم ــر اســت، ن ــم بازیگ ــه از خان مشــکل ن
ــد، مشــکل سیســتم  ــی کنن ــی اش را درک نم ــبک زندگ س
 معیوبــی ســت کــه شــکاف طبقاتــی را ایجــاد مــی کنــد و بــه 
تبعــات ایــن شــکاف در ســطح فرهنــگ توجهــی نــدارد و یــا 

متوجــه اســت و اهمیتــی برایــش نــدارد.
کلمــه ی خانــواده بــه مثابــه یــک نهــاد اساســی و اصلــی در 
جامعــه مــا روز بــه روز مهجــور تــر مــی شــود. فرزنــد داشــتن 
ــت  ــرد و اولوی ــی گی ــرار م ــوان ق ــران ج ــت صــدم دخت اولوی

هــای کاذب جــای آن را پــر مــی کننــد.

دو:
ســبک زندگــی آمریکایــی بــا وجــوه مصــرف زده اش الگــوی 
زندگــی ســرمایه داری در ایــران شــده، بــاال شــهر نشــین های 
تهــران بــا افتخــار قــاب موبایــل هایشــان را مزیــن بــه پرچــم 
امریــکا مــی کننــد و از هرگونه اقتبــاس فرهنگی ای اســتقبال 

ــی کنند. م
در ایــن بیــن ایوانــکا دختــر ارشــد رئیــس جمهــور امریــکا بــا 
ــه ریاســت  تمــام مشــغله هــای کاری اش خصوصــا بعــد از ب
جمهــوری رســیدن پــدرش، ســه بچــه قــد و نیــم قــد دارد و 

ــوع امریکایــی اش اســت. یــک مــادر تمــام عیــار البتــه از ن
حــاال، بایــد پرســید دخترهــای شــمال شــهر نشــین تهــران 
ــی  ــی امریکای ــی از ســبک زندگ ــوه زندگ ــام وج ــا در تم واقع
تبعیــت مــی کننــد و یــا تمــدن غــرب خــوب مــی دانــد کــه 

کــدام وجــوه فرهنگــش را بــه شــرق صــادر کنــد!
 

سه:
یکــی از اســتادهایم تعریــف مــی کــرد کــه از دختــران 
ــداف  ــته اه ــد خواس ــوده ان ــاگردش ب ــه ش ــتانی ای ک دبیرس
مهمشــان در ده ســال آینــده را برایــش بنویســند و تاســف می 
خــورد کــه در اهــداف هیــچ کــدام از ایــن دختــران نوجــوان 

هدفــی تحــت عنــوان همســری خــوب یــا مــادری تمــام وقت 
ــته. وجود نداش

تمامشــان یــا مــی خواســته انــد دکتر شــوند یــا مهنــدس و یا 
در بهتریــن حالــت معلم!

چهار:
بگذارید کمی دنبال مقصر بگردیم!

دخترانــی کــه همیشــه محکومنــد واقعــا مقصــر اصلــی ماجــرا 
؟ هستند

ــه  ــاد بنفســی را ک ــگاه و اعتم ــه آن جای ــه چــه؟ جامع جامع
بایــد بــه دخترهایــش مــی دهــد؟ یا رســانه هــای رســمی اش 
هرســال بــه آمــار رو بــه رشــد ورودی هــای دختــر به دانشــگاه 
هــا فخــر و مباهــات مــی کننــد و بعــد هــم به آمــار اســتخدام 

هــای خانمهــا در ادارات دولتــی.
ــد  ــداف بلن ــه اه ــت ک ــه اس ــای جامع ــذاری ه ــن ارزش گ ای

ــازد. ــی س ــش را م ــدت دختران م
ــه  ــند ک ــادری باش ــر روزی م ــد اگ ــی بینن ــه م ــی ک دختران
بخواهــد تمــام وقــت مــادری کنــد و کودکــش را بــه آغــوش 
ســرد مهــد کودک نســپارد دیگــر آن جایــگاه ممتــاز اجتماعی 

را کــه آن خانــم دکتــر یــا مهنــدس دارد نخواهــد داشــت.
یــک مــادر بیــش از هــر چیــز اعتمــاد بنفــس مــادری کــردن 

مــی خواهــد و جامعــه بایــد ایــن اعتمــاد را بــه او بدهــد.

پنج:
دوســتی دارم کــه جایگزیــن مناســب تــری از کلمــه »خانــه 
داری« دارد : »خانــواده داری« ، ایــن لفظــی ســت کــه او بــرای 
توصیــف  یــک مــادر تمــام وقــت مــی پســندد. همیــن اصاح 
لفــظ شــاید بتوانــد خیلــی از گــره هــای ذهنــی را بــاز کنــد و 

پاســخ خیلــی از ســوالهای احتمالــی را بدهــد.
ــواده داری« همــان شــغل دشــوار و ظریفــی ســت کــه  »خان
جــز یــک زن هیــچ کــس تــوان انجامــش را نــدارد و البتــه زنی 
کــه قبــا توانســته باشــد خــودش و ظرفیت هــای وجــودش را 
درســت و عمیــق بشناســد و بدانــد اگــر مردهایــی مــی تواننــد 
کشــورهایی را نجــات بدهنــد قطعــا روزی بــه دســت زن هایی 
از مهلکــه خودنشناســی نجــات یافتــه انــد، این تعبیــر دیگری 
ــرد  ــر م ــروِف »پشــت ســر ه ــان کلیشــه ی مع ســت از هم

موفــق یــک زن فــداکار ایســتاده اســت«.

شش:
ــح  ــنتی صحی ــهای س ــان از ارزش ــیده تعاریفم ــش رس وقت
جامعــه مــان را بــه روز کنیــم. تعریفــی از خانــواده و »خانــواده 
داری« ارائــه بدهیــم کــه بتوانــد دختــری بــا آرزوهــای بــزرگ 
را مجــاب کنــد کــه تربیــت یــه فرزنــد بــدون عقــده در آغوش 
او بــزرگ تریــن فتــح الفتــوح جهــان اســت، فتحــی کــه هیــچ 

مــردی از پــس آن بــر نمــی آیــد.

تحلیلی بر حاشیه های اخیر هانیه توسلی

گربه خانم بازیگر از دست رفته!
 عضوفعال دانشکده ارتباطات

 ریحانه یزدی
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ثبــت لحظــات واکنــش دانشــجویان به اتفاقاتــی کــه در برنامه 
ــه توســط  ــن برنام ــا رخ داد. ای ــه کرب ــت مجــازی واقع واقعی
واحــد فرهنگــی انجمــن اســامی دانشــجویان مســتقل برگزار 

شــد.

۱- یاحسین...
»تو در این دشت چه خوانده ای«...؟!

کــه اینگونــه قیامــت بــه پــا کــردی و اینگونــه دنیایــم را غــرِق 
خوشــبختِی عشــقت کردی...    

ــت را از  ــه حرم ــواز ورود ب ــه ج ــد ک ــروع ش ــی ش راه از آنجای
ــن دادی... ــه م ــام رضــا ب دســتان ام

تمام وجودم و نسلم به فدایت...
ا...م الرزقنا عشق الحسین...

ــا  ــم االن دقیق ــرام. نمــی دون ــود ب ــل فهــم ب 2- اصــا غیرقاب
چــی بایــد بگــم. فقــط احســاس مــی کنــم دارم از درون مــی 
ــره  ــه محاص ــا صحن ــود؛ مخصوص ــرآور ب ــی زج ــوزم. خیل س

حضــرت ابوالفضــل...

ــت  ــه واقعی ــی ب ــود، خیل ــزی ب ــم انگی ــی غ ــه خیل 3- صحن
نزدیــک بــود. ای کاش مــی شــد آنجــا بــودم، بــه طــور عینــی 
و ملمــوس آنجــا را مــی دیــدم. عالــی بــود؛ واقعــا عالــی بــود.

4- گاهــی مــی گویــم یــا لیتنــا کّنــا معکــم یــا اباعبــدا.... امــا 
گاهــی مــی ترســم و مــی گویــم خــدا رو شــکر کــه نبــودم، 

چــرا کــه اگــر بــودم شــاید در لشــکر شــما نبــودم آقــا...  
بــرای فــرج آمــاده ام کــن و برایــم دعــا کــن... الســام علیــک 

یــا اباعبــدا......

ــره  ــه محاص ــا صحن ــود؛ مخصوص ــز ب ــم انگی ــی غ 5- خیل
ــل ــرت ابوالفض حض

ــود  ــمتم ش ــود...اربعین قس ــود...می ش ــود...می ش ــی ش ۶- م
ــت؟؟؟.. ــمت حرم ــام س بی

.7- ما کجا و عباس کجا...

8- السام علیک یا اباعبدا... الحسین
ارباب قرار ما یه سفر کرببا...

9- خیلی قشنگ و متحول کننده بود...
همه جا صحنه کرباست...

۱0 - حســین جــان حّســم شــبیه کســی بــود کــه دلــش می 
ــرواز کنــد امــا... رویــش را از خجالــت  ــه ســمتت پ خواهــد ب

برمــی گردانــد...

ــورا رو از  ــه عاش ــردم ک ــاس ک ــار احس ــن ب ــرای اولی ۱۱- ب
ــا حســین  ــی... ی ــم شکســت، خیل ــی دل ــدم خیل ــک دی نزدی

ــم ــی کن ــرت م ــی اصغ ــذر عل ــم را ن ــوی دل ــۀ ت ــم، بچ جان

۱2- خدایا قبول کن از ما...

۱3- السام علیک یا اباعبدا......  
امان از دل زینب، شرمنده که جون ندادیم... 

آجرک ا... یا صاحب الزمان...

۱4- سام بر حسین شهید...

۱5- حســین علیــه الســام اســام را بــا تمــام وجــود حفــظ 
کــرد؛ پــس خــوب اســت میــراث دار حســین باشــیم...

۱۶- سام بر شهدای راه نور...
ــه  ــن ب ــاده خواهــی، نفری ــه زی ــن ب ــی، نفری ــه ویران ــن ب نفری

ــگ! جن
و امــا خــون، خــون هــا بایــد ریختــه شــودتا قلعــه ظالمــان 

ــران شــود. وی
ــم مــی کننــد، خــون هــای  ــن ظل ــام دی ــه ن ــی کــه ب و زمان

ــه شــود.   ــد ریخت ــری بای ــاک ت پ
سام بر خون های آشکار کننده راه نور...

ــه  ــا اینگون ــازی کرب ــه مج ــدن صحن ــا دی ــه ب ــا ک ۱7- م
ــم.  ــا بودی ــم کاش کرب ــی کنی ــا م ــور دع ــتیم، چط هس

حسین جان؛ کاش کربایی شویم...

۱8- ببخشید از غم دیدنش نمردم...

ــم رو  ــم حس ــا نمیتون ــه، واقع ــو گرفت ــض راه گلوم ۱9- بغ
توصیــف کنــم. عالــی بــود، فراتــر از عالی.تمــام بدنــم سســت 
شــد. حســین جــان، جانــم بــه فدایــت. آخــه یــک آدم تــا چــه 
ــکات رو  ــران و مش ــه درد و بح ــن هم ــت داره ای ــد ظرفی ح
ــا  تحمــل کنــه. گاهــی از خــودم خجالــت مــی کشــم کــه ب
یــک ســختی و مشــکل نالــه مــی کنــم و ناشــکری می کنــم...

20- ســام امــام مهربانــم؛ واقعــا نمــی دانــم کــه آن فرزنــدان 
ــه  ــرای س ــه ب ــن ک ــیدند. م ــه کش ــا چ ــک و آن زن ه کوچ
دقیقــه دیگــر تحمــل و تــوان دیــدن آن صحنــه ها را نداشــتم، 
واقعــا نمــی دانــم آنهــا چگونــه آن شــرایط ســخت و مهیــب را 
تحمــل کــرده انــد. واقعــا نمــی دانــم و نمیتوانــم درک کنــم...

ــود.  ــه ب ــب و گرفت ــی عجی ــدم خیل ــه دی ــه ای ک 2۱- صحن
صحنــه سرشــار از غــم و انــدوه و نالــه کــه صــدای گریــه هــای 
زیــاد از بچــه تــا بــزرگ هم پیچیــده بود. حســین جــان! فدای 

غــم و انــدوه و تنهاییــت!!

ــت  ــود و اوج مظلومی ــز ب ــم انگی ــیار غ ــو بس ــن ویدی 22- ای
اباعبــدا... الحســین و یــاران باوفایشــان را نشــان مــی داد. امــا 
ــی  ــوند نم ــع ش ــا جم ــان دنی ــن کارگردان ــر بهتری ــی اگ حت
ــند.   ــر بکش ــه تصوی ــان را ب ــه ای از مظلومیتش ــد گوش توانن

به فدای دل حضرت
 

23- قصی القلبم 
دیدم و راه می روم... کاش اجلم االن بود...

خاطرات برنامه واقعیت مجازی

از حــد فراتــر اســت آزادگــی ات و درهیــچ کامــی نمــی 
گنجــد بندگــی ات

و مگــر چیــزی جــز »جنــون« مــا را ســمت   راهــت مــی 
کشاند؟!

مجنونم ارباب
و افتخارم همین جنون است!

خوشــحالم کــه زائــرم کــردی حداقــل حــس می کنــم که 
ظرفیــت » اِنـّـی ِســلٌم لَِمن ســالمکم« را دارم.

و بــه جــان مــادرت آقــا دوســتت دارم حسین)ع(،دوســتت 
ــه دامــان  دارم کــه کل ســال منتظــر اربعینــم و دســت ب
مــادرت، دوســتت دارم کــه اســمت نیامــده، راه گلویم ســد 
مــی شــود و قلبــم بــه شــماره مــی افتــد، دوســتت دارم که 

کنــارت آرام تــرم  رام تــرم  رهــا تــرم و اســیر تــر
جمع اضدادی برایم

کنارت اسیری آزاده ام
حســین)ع( بــه خــدا مــن دوســتت دارم. بــه همــان ضریح 
شــش گوشــه ات قســم کــه از آن زیباتــر و دلبــر و دلربــا 

تــر و دل نشــین تــر ندیــده ام.
و بــه آرامــِش میــان فریــاد هایــم قســم، بــه گریــه هــای 

بــی اختیــار و بــی حــدم روبــه روی ضریحــت قســم 
»باَبی انَت َو اُمی« موال

من دوستت دارم حسین

 

 آزاده شکری

آنچــه چشــم هــای مــا دیــد، جــز جمیــل نبــود؛ چــه اهــل 
نظــر بهتــر توصیفــش کــرده انــد »مــا رایــت اال جمیــا« را. 
ــه  ــی پشــت پا زده ای ب ــار ســفر را بســتی یعن ــی کوله ب وقت
منطــق انســان هایــی کــه مذهــب را بــه ســخره مــی گیرند. 
راهپیمایــی اربعیــن، میعادگاهــی بــرای حاضــری زدن نــزد 
ــی در  ــه بگوی ــرای اینک ــج(. ب ــر )ع ــب االم ــرت صاح حض
انقابــات آخرالزمــان، هنــوز هــم مســیرت مشــخص اســت 
و امیــرت مشــخص؛ چــه خــوب گفته انــد کــه »أّن الراحــل 
الیــک قریــب المســافۀ: هــر کــه مســافر به ســوی تــو باشــد، 
ــه  ــچ کجــای ســراغ اینهم ــک اســت«. در هی راهــش نزدی
ســخاوت و مهربانــی را نمــی تــوان گرفــت وقتی میزبــان هر 
موکــب از تــو درخواســت می کند تــا بعنوان زائر حســین )ع(، 
بــا قدمهایــت موکبــش را متبــرک کنــی و غوغــای هابیکم 
پخــش مــی شــود و هــر کــس مــی خواهــد صدایــش بــر 
دیگــری پیشــی گیــرد؛ زیــرا حســین )ع( به ســان شــمعی 
ســت کــه شــیعیان را پروانــه وار نــزد خــود گــرد آورده اســت 
و اگــر همیــن یــک شــمع تاریــخ نبــود، چگونــه مــا را یــارای 
تشــخیص نــور و ظلمت بــود؟ در مســیر پیــاده روی، روضه ی 
خیلــی هایمــان غربــت ایــن یگانــه نــور و خاندانــش بــود. در 
طــول طریــق، کســی بــر مــا بی احترامــی روا نداشــت و همه 
مــارا عزیــز می داشــتند امــا افســوس که بــرای سیدالشــهدا و 

ــود... ــوازی طــور دیگــری ب ــواده اش، مهمان ن خان

ــی امــان نیمــه  ــاراِن ب ــود کــه ب ــاده روی ب روز چهــارم پی
شــب تصمیــم میگیــرد کمکمــان کنــد، ضمانــت حاجــات 
ماشــود و قطــع بــه یقیــن مــارا دل خــوش کنــد بــه نگاهی 

و نفســی 
بنــدی بلنــد از چفیــه هــا بــه هــم گــره میخــورد و دور تــا 

دور زائــران اعزامــی از دانشــگاه عامــه را میگیــرد 
ــاِی ســال ۶۱هجــری  ــدر شــبیه کاروان اســرای کرب چق

ــم . شــده ای
اولــش دلــت مطمئــن اســت کــه کســی را اینگونــه گــم 
نمیکنیــم، امــا نــه مــا کــه بــه پاهایمــان زنجیــر نیســت 
اصلــن گــم نمیشــویم، پــس چطــور طفــان زنجیربســته 
ــن  ــک و خش ــان خش ــاه بیاب ــدند و در پن ــم ش کاروان گ

ــا از تنهایــی جــان باختنــد، کرب
20یا30عمــود را کــه طــی کردیــم همــه در بــی نظمــی 
تنــد و کنــد شــدن پیــاده روی هــا اشــفته و کافــه شــدند 
ــی از  ــه کس ــا چ ــود ام ــا را گش ــدار کاروان بنده ، پرچم
پرچمــداران بــی رحــم کاروان حضــرت زینــب راضــی شــد 
بــرای لحظــه ای زنجیرهــا و بندهــا را جــدا کنــد تــا دیگــر 
مشــقت روی مشــقت، درد روی درد، زخــم روی زخــم، و 

خــون روی خــون تکــرار نشــود.....

 ارشد رفاه اجتماعی

 مرضیه کلیچ
 کارشناسی مددکاری

 ریحانه قبادی

دلنوشته های 

دانشجویان دانشگاه عالمه 

از پیاده روی اربعین

ــه  ــم ب ــگاه میکن ــه آســمان پرســتاره نجــف ن ــه ب ــی ک وقت
ــی  ــن لحظات ــردی در چنی ــرش را میک ــم فک ــودم میگوی خ
ــارت ضریــح مبــارک امــام علــی)ع(  ایــن جــا باشــی.بعد زی
ــا شــروع شــد،  و اذن از ایشــان پیــاده روی مــا بســوی کرب
ــه  ــا ی ــم ت ــم و رفتی ــتیم ، رفتی ــام گذش ــار وادی الس از کن
اولیــن ســتون رســیدیم اولیــن ســتونی کــه پرچمــی داشــت 

ــه ســرخی راه حســین. ب
ــم و شــور وذوق کســانی را  ــو میرفت ــه موکــب جل موکــب ب

میدیــدم کــه بــرای اربــاب از جــان مایــه گذاشــتند. مــزه این 
چــای هیــچ کجــای عالــم پیــدا نکــردم و نخواهم کــرد چایی 
کــه رنــگ ارادت دارد و طعم شــیرین عشــق به ســید الشــهدا. 
چشــمان بــا محبــت میزبانــان کــه ملتمســانه میخواهنــد بــا 
ایــن چایــی خســتگی از جســم و جــان برگیرنــد ، متوقفــت 
میکنــد انــگار لبخنــد هــر زائــر خســتگی را از انــان میگیــرد 
کــه روزهاســت پــای آتــش محبــت حســین ایســتاده انــد و 

چــای عشــق دم میکننــد، نــوش جــان زائــر حــرم کربــا...
آرامــش وصــف ناشــدنی مــوج مــی زنــد، خــوب گــوش کــن 
صــدای قــدم هــا صــدای ســایش کفــش هــا بــر ســینه جاده 
ــی  ــد بیا...چنــد روز اســت در راهــی ول هــا کســی مــی گوی
خســته نمــی شــوی چــون خــوب ایــن صــدا را مــی شناســی 

ایــن صــدای هــل مــن ناصــر ینصرنــی حســین است.حســین 
ــا  ــرای ت ــینه دارم...ب ــه س ــت ب ــعری برای ــه ش ــر چ جانم...اگ
ــی  ــو ب ــری ت ــو از وجــود پ ــدر کــم دارم...ت ــو رســیدن چق ت
ــدم دارم.  ــی از ع ــده ام رنگ ــه آم ــی ک ــی ...محضی..من نهایت
ــد اخــر هــوای  حــال میفهمــم چــرا حججــی هــا ســر دادن
بیــن الحرمیــن بــه ســر شــان خــورده اســت.اما حیــف کــه 
ایــن لحظــات آنقــدر ســریع میگــذرد کــه فقــط آه وحســرت  
اســت ودلــی کــه جامــی ماند.بعــد از این اســت کــه میفهمی 
چــرا اربعین..چــرا پــای پیاده..بــه قــول ســید شــهیدان اهــل 
قلــم شــهید اوینی)هرکــس مــی خواهــد مــارا بشناســد بــرود 
وداســتان کربــا را بخوانــد گرچــه خواندن داســتان را ســودی 

نیســت اگــر دل کربایــی نباشــد(.

 کارشناسی مددکاری

 زهرا فاح


