
2 

 49شهریور ماه  5سال سوم شماره 

 شهیدی که تاریخ  تولدوشهادتش در یک روز است

 منطقه آزاد و نقش آن در اقتصاد مقاومتی           

 دیروز رویتر و التاری امروز کرسنت و برجام       

 آمپول بصیر ت                                                              

 قندوانه                                                                        

 غلط درمانی؛حرکت روبه عقب                                    

                                  

 

 

نشریه پاره خشت  

 ی چهل و سومشماره

آذرماه   -سال ششم  

59    

 نسخه 033تیراژ  

 صاحب امتیاز: انجمن اسالمی
 مدیر مسئول: میالد صالحی

 سردبیر:مهدی آرمند
 طراح و ویراستار: محمدجواد محمدجانی 

همکاران: مصطفی حقیقی، سییید هیادی 

حسینی، سید نیماشبیری، مجید فیروزنیده، 

حسین جوکار، سعیید خیاکسیاری،  ی یی 

شجا ی، یونی  تیوکی یی، حیمیییدر یا 

 مهدی حسن زادهپورمرادیان، آرمان سیفی، 

 تغییرات نرم
 گذری بر انتصابات جدید

5ص   

 نظر سنجی
تغییرات انجام شده در حوزه جابجایی ها و انتسابات جدید در دانشاگه را 

 چگونه ارزیابی میکنید؟!

 (منفی2مثبت                                             (1
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 آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود

 

 

  اقبت در قدم بادبهار آخر شد

 

سالمی دوباره ,درابتدا  ذرخواهی میکنم از ک یه مخاطبان 

نشریه جهت اینکه کمی انتشار نشریه دیرتراز مو د مقرر 

صورت گرفت,این تاخیر به جهت شنیدن اخباری حاوی 

تغییرات داخل دانشگاه بود. دهه سوم صفر,شهیدان حادثه 

تروریستی ح ه  راق و همچنین از دست رفتگان سانحه 

 تصادف قطار مسافربری سمنان را تس یت  رض می نمایم.

طبق قولی که به شما داده بودیم نیز همه ی اخبار راجع به 

مشکالت صنفی,آموزشی و فرهنگی که شما دانشجویان به 

دست ما رساندید بدون هیچ کمی وکاستی در نشریه مون 

منتشر کردیم و انشاهلل برای بهبود این موارد نیز ما پیگیری 

های الزم را انجام خواهیم داد و نتیجه ی آن را به شما 

  زیزان در نشریات بعد ابالغ میکنیم.  ومن اهلل توفیق

 دیروز رویتر و التاری امروز کرسنت و برجام     سخن سردبیر

اگر نگاهی کوتاه به قراردادهایی که از اواسط دوران قاجار بیه 

بعد امضا شده بیندازیم در پشت پرده ی قراردادها نکیتیه ای 

مهم و مشترک به چشم می خورد و آن هم این است که ایین 

قرارداد ها توسط افرادی با طرز تفکر خاص منعقد شدند که به 

 .اصطالح کاست روشنفکری ایران نامیده می شدند

در دویست سال اخیر کشورهایی امپریالیست مانند انگی ییی  

خیانت های بسیاری به کشور هایی همچون ایران کرده اند اما 

یکی از بدترین نوع خیانت های آنها تربیت افرادی غربیزده و 

وابسته بود که کاری به جز خیانت نداشتند و اکثریت آنها هیم 

به  ضویت لژ های ماسونی در می آمدند .اکنون به بیررسیی 

 :چند اجمالی چند قرار داد می پردازیم

ق به 8811قرارداد رویتر : میرزا حسین خان سپهساالر در سال 

 نوان صدرا ظم ناصرالدین شاه منصوب شد. سپهساالر مروج 

و مدافع سرسخت سکوالریسم بود.او تحت لوای اصیالحیات 

 مال بستر ها و شبکه های اداری و سیاسی مناسیبیی بیرای 

بسط سیطره ی فرماسیون شبه مدرن و استیالی اسیتیعیمیار 

انگ ی  را فراهم کرد.والنسون، سیاست مدار انگ ییسیی میی 

گوید رسیدن او به مقام صدرا ظمی نتیجه ی فشیار دولیت 

 .انگ ی  و فعالیت پشت پرده ی جریان ماسونی بود

وی مخالفت سرسختی با روحانیت به دلیل تاکیید آنیهیا بیر 

استقالل کشور داشت.سپهساالر در نهایت با دریافت رشوه ای 

پنجاه هزار لیره ای امتیاز همه منابع زیر زمینی و حق احیدا  

راه آهن و استفاده از منابع طبیعی را به یک انگ یسی به نیام 

 .رویتر واگذار کرد

التاری :امین الس طان که مدتی صدرا ظم دربار قاجار بود بعد 

از سفری نسبتا طوالنی به اروپا به شخصی متجدد مآب و شبه 

مدرنیست تبدیل شد. و نشان  الی دولت انگ ی  را درییافیت 

کرد.وی همچون دیگر غربزده های دربار قاجار و په وی چوب 

حراج به منابع مادی و مالی این کشور به نفع بیگانگان بیرای 

ادامه ی صدارت خود زد که یکی از آنها قرار داد نینیگییین 

 .التاری بود

: در حد فاصل سقوط تهران به دست ماسون ها 8585قرارداد 

ش کشور در یک و یعت  8855ش تا کودتای  8811در سال 

هرج و مرج قرار داشت . در همچنین شرایطی فردی بیه نیام 

وثوق الدوله که نماد کامل یک منورالفکر است و فردی متجدد 

مآب محسوب میشود که تحت تاثیر مشهورات مدرنیستی بیود 

به مقام نخست وزیری رسید. انگ ی  ها که آن زمان از نفیوذ 

شوروی بر ایران می ترسیدند تصمیم گرفتند قیرارداد تیحیت 

الحمایگی ایران را امضا کنند که در آن با نفی استقالل نسی و 

شکننده ایران به طور کامل بر کشور مس ط گردند. در چنییین 

م با دریافت رشیوه ای  8585شرایطی وثوق الدوله در تاریخ 

 .هزار لیره ای حا ر به امضای این قرارداد شد 803

نکته ی مشترک بین همه ی این قرارداد ها خیانیت افیرادی 

بود که متجدد مآب بوده و به اصطالح روشنفکر و غیربیزده 

بودند. این سه مثال فقط نمونه ی کوچکی از خیانت غیربیزده 

 .ها و انگ ی  درس خوانده ها بود

اما نکته ی حائز اهمیت این است که امروز برخی از جریانیات 

و افراد درون دولت فع ی که اتفاقا در بریتانیا نیز درس خوانیده 

اند و کارنامه ی سیاهی در خیانت به کشور از دوران دفیاع 

مقدس تا کنون دارند از  وامل اص ی و مدافع برجام به حساب 

 .می آیند

این جریانات و افراد با دادن شعار های تو خالی معیشتی سعی 

در چوب حراج زدن به صنایع های تک این کشور دارنید ییا 

مثال سعی در واگذار کردن امتیازات خیانت بار برای مثیال در 

در نفت که توسط دولت یازدهم طراحی شد  ipc قرارداد های

، دارند. اکنون با توجه به اینکه تیم دیپ ماسی دولت ییازدهیم 

با پییوسیت  8058درمزاکرات شکست خورده و از همان سال 

رسانه ای خود را قهرمان دیپ ماسی نامیده و این بیرجیام بیه 

گفته ی آقای سیف تقریبا هیچ بوده است ،آیا وقت آن نرسیده 

 که ما از تاریخ کشور درس بگیریم؟

 خیانت غربزده ها و بریتانیا درس خوانده ها تا کی؟

 قندوانه

 من به یک نمره ناقابل ده خشنودم

 و به لیسان  قنا ت دارم

 من نمی خندم اگر دوست من می افتد

 من در این دانشگاه در سراشیب کسالت هستم

 خوب می دانم کی استاد کوئیز می گیرد

 اتوبوس کی می آید

 خوب می دانم برگه حذف کجاست

 هر کجا هستم باشم

 تریا ، نق یه و دانشکده از آن من است

 چه اهمیت دارد، گاه می روید خار بی نظمی ها

 رخت ها را بکنیم ، پی ورزش برویم

 توپ در یک قدمی است

 و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است

 و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست

 و بدانیم اگر س ف نبود همگی می مردیم

 و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم

 و بدانیم اگر نق یه نبود همگی می مانیم

 و نترسیم از حذف و بدانیم اگر حذف نبود می ماندیم

 و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم

 و نپرسیم که در قیمه چرا گوشت نیست

 و اگر هست چرا یخ زده است

 بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم

 کار ما نیست شناسایی مسئول غذا

کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلی خالی پیوستیه 
 شناور هستیم-

 

که بر پایه رسیدن به آنها بنا نهاده شدند نرسیده فی مناطق آزاد در کشور میتوانند نقش مهمی در روابط اقتصادی ایفا کنند در ایران مناطق ازاد کارکرد نامط وبی دارند و به هیچ یک از اهدا

 میپردازیم.صنعتی چابهار  -صنعتی کشور و اندکی از راهکار های توسعه منطقه آزاد تجاری -اند در این گزارش کوتاه به اهداف اقتصادی مناطق آزاد تجاری

های اقتصادی کشور محکم و به سطح قابل قبولی از  ایههدف از ایجاد مناطق آزاد ایجاد بازارچه هایی بود که بتوانند اجناس و تولیدات ما را به فروش برسانند و واردات ارز داشته باشیم تا پ

 صادرات محصوالتمان برسیم.

% هم اجناس ایرانی نمیبینیم، و با گذشت چندین سال از تاسی  این مرکز و با وجود زیرساخت های الزم 3.38حال که نگاه میکنیم در مناطق آزاد به  نوان مثال منطقه آزاد چابهار حدود 

کار واردات را به کار تولیدی ترجیح میدهند و از اد برای ایجاد کارگاه های تولیدی این کارگاه ها اغ ب به تعطی ی کشیده شدند و به  نوان انبارها شناخته میشوند؛ تاسف بار ست که این افر

 سوی مراجع قانونی هم   ت تبدیل این سوله ها به مراکز تجمیع کاال های وارداتی بررسی نمیشود.

ظاهر کنند خب افراد زیردست شان هم به ن ت  ت این نگرش را میتوان  عف در شعار مسئولینی دانست که زمانی به فکر ژاپن اسالمی بودند و حتی خودشان حا ر نبودند مانند رهبران ژاپ

 مراتب این جور بودند و شعار دادن تنها کافی نیست.

امه ریزی الزم دارد که افغانستان هم واردکننده برناکنون ایجاد مناطق آزادی که بتوانند صادرات را تضمین کنند مانند منطقه آزاد سیستان که فقط جنبه صادرات دارد الزم است اما تدبیر و 

 اجناس چینی به کشور نشود.

سطح استان می تواند تضمین کننده توسعه  زاهدان و ایجاد زیر ساخت های تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان در -ایجاد این مرکز، توسعه سواحل مکران، اجرای سریعتر خط راه آهن چابهار

 همه جانبه و پایدار این استان پهناور گردد.

 .رندم زومه این کارهمکاری تمام مردم استان و  زم جدی با برنامه ریزی دقیق مسئوالن مربوطه هستند که هر یک نقش موثری در تحقق این امر دا

 منطقه آزاد و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

از گذشته تا به حال و حتی شاید در آینده، همواره و به صورت پیوسته، نمونه هایی از 

بدقولی ها و بی اصولی ها و دامن زدن به تزریقات آنتی مذهبی، سرشار از احساسات درون 

 گرایانه برخی افراد به خصوص جامعۀ دانشگاهی بوده است.

گذر زمان ثابت کرده است که پیامدهای مخرب بهداشتی به صورت روزانه در تمامی مراحل 

تحصیل، احساس آرامش را از جامعه می گیرد و حتی گاهی موجب به خطر انداختن افکار و 

 یا سالمت یک فرد به ویژه افراد دانشجو می شود.

اکنون نیز دیده می شود که برخی از افراد که از بهداشت روان دم می زنند، با معرفی 

موسیقی هایی که حکم شر ی آنها مشخص می باشد، میخواهند به دانشجو آموزش درمان 

به کمک موسیقی دهند؛ این غ ط است.اشتباهی است که درون دانشگاه و بیرون آن ممکن 

است از جانب برخی انسان های بی خبر و یا بدخبر مطرح گردد اما قشر تحصیل کرده و با 

سواد دانشجویان باید مراقب خود باشند تا از خطاهایی نظیر پیامدهای  مدی و یا سهوی به 

این صورت، در امان بمانند و همین طور از جامعۀ اساتید و مسئوالن نیز انتظار می رود که 

پیامدهای مخرب و بی محتوی را به طور مکرر گوشزد نکنند زیرا حرکت رو به  قب به 

  رر همۀ جامعۀ اسالمی خواهد بود.

میلیاارد تاوماان فا ا  002حدود  01ایرانیان تاپایان سال غلط درمانی؛ حرکت روبه عقب

مندان  برای لکش آف لکنز خرج کردند؛ گفتم شاید دغدغه

به اصطالح روشنفکر، دوست داشته باشند حساب کناناد بااایان 

 پول چند مدرسه و درماناگه قابل ساخت بود!
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(حامد: واقعا تشکر میکنم از رفتار واخالق اکثر مسیئیوالن  8

 --- س ف سروی  مخصوصا ابوبکر

پاره خشت: ماهم تشکر میکنیم و امیدواریم با همه همین طور 

 باشه و نه فقط با شما.

 (یه ترم اولی8

 میشه یکی بگه ،ما کی صاحب کارت دانشجویی میشیم؟؟؟

پاره خشت:من خودم هنوز کارت دانشجویی ندارم اما به گفتیه 

 منبع کامال اگاه در آینده ای نزدیک

0 )7434***3580 

بابا چرا این ورودی جدیدا ایقدر تنب ن، تیو هیییچ کیدوم از 

مناسبت ها،جشن ها،کارگاه ها،برنامه های فوق العیاده و .... 

 نیستن؟

پاره خشت: نه اینطورم نیست حتما اطالع رسانی وتب یییغیات 

  عیفه

 (آقا به جا شماره من بنویسید گمنام7

ادب از که آموختی؟ از دانشجو ترم اولی که به ترم باالییییش 

 میگه:خر ترم :؛گستاخ

 پاره خشت: با هم به درستی رفتار کنید.

(میالد : لطفا این بچه های لباس سفید کمتر کالس بیزارن  9

، اینو بدونن که با بقیه هیچ فرقی ندارن، فقط یه لباس فیرم 

 دارن که ما اونو زمان ابتدایی داشتیم

پاره خشت: به جای لباس سفید میشه گیفیت بیچیه هیای 

 دریانوردی، لباس سفید خوب نیست 

6 )8305***3589 

بابا این دانشگاه که اونقدر بزرگ نیست که بخاد برنامه هیاش 

تو یه سا ت پخش بشه مث برنامه استکبار ستیزی خودتون با 

شب شعر، حداقل یه هماهنگی کنید که تویه شب نیییفیتیه، 

 راستی استکبار ستیزیدید؟؟؟؟

پاره خشت: این برنامه انجمن اسالمی از همیون اول سیال 

هماهنگ شده بود و نمیشد لغوش کرد،مادر این زمینه مهمان 

پروازی هم داشتیم یعنی جناب آقای ربیعی، ولی چشیم، ان 

شاهلل سعی میشه باهمکاری کانون ها دیگه اینجوری نشیه ، 

 3589***8305بع ه استکبار  هم ستیزیدیم  

4  )7348***3538 

آقا چجوری باید  ضو انجمن شد ، چه مدارکی میخاد،لیطیفیا 

 بیشتر اطالع رسانی کنید!

پاره خشت: برای  ضویت رسمی باید فرم  ضویت را در دفتر 

 انجمن پرکنید و در ج سات شورای  مومی شرکت کنید. 

1 )8354***3584  

مسابقه بزرگ دریا در مسیر پیشرفت برگزار شد و مسیئیوالن 

دانشگاهی که دانشگاه رو بهترین در خاور میانه میدوننید ییه 

اطال یه نزدند، و تعداد اندکی رفتن)که بیشترشون باهیزیینیه 

 شخصی بود( آقایون خواب تشریف دارن، جای تاسف داره،

پاره خشت: جدیدا تغییراتی رخ داده و ان شیاهلل مسیئیوالن 

 جدید، به قولهای خود  مل می کنند.

5 )8354***3584 

من نمیدونم چرا واسه یه مسابقه ای مث دارت،مث طناب زنی 

،مث طناب کشی بودجه میدن بعد از طرح های   می ما یکی 

نیست حمایت کنه ، همینه که اسم دانشگاه اصال تیو رتیبیه 

 بندی ها نیست

پاره خشت: دقیقا درسته، این دغدغه ما هم هست و پیگییری 

 میکنیم تا درست بشه.

83  )5835***3585 

قب نا یه چیزی بود به نام سنگینی و وقار و سربه زیری )قابیل 

 توجه آقا پسرای دانشگامون البته بعضیها(

پاره خشت: البته تعداد آقاپسرای باحیا و سربه زییر خییی یی 

 بیشتره اما همون تعداد کم هم قابل تاسف اند.

88  )8450***3589 

چرا بوفه خوابگاه همیشه بسته است،  ی شییری کیجیاییی؟ 

 رفیقم کجایی؟تو بی من کجایی؟

پاره خشت:البته با بازدید اخیر دکترنصیری این میو یوع تیا 

 حدودی حل شده.

88 )7085***3584 

سالم من سوال دارم  استاد یه درس تک واحدی رو چندج سه 

غیبت کنه حذف میشه ؟؟؟؟ آاخه دانشجو که دو ج سه غیبیت 

کنه حذفه ولی استاد ما درس تک واحدی از اول ترم تا االن 

 یه ج سه آمده  ولی انگار نه انگار!!!!

 پاره خشت:این مو وع داره پیگیری میشه.

13)1890***0917  

آخه چرا سرویسا دیگه مسیر بین دانشگاه و خوابگیاه تیوقیف 

نمیکنن , ما پیاده که بریم منطقه خطرش بیشتره خیب ,ییه 

لحظه دانشگاه سوار شدیم میخوایم بعضی وقتا هم مینیطیقیه 

 پیاده بشیم خواسته ی زیادی هست آیا؟؟؟؟

پاره خشت: طبق پیگیری که ما کردیم قرار شد این مصوبه را 

بردارن و یه ایستگاه بین مسیر دانشگاه وخوابگاه بیزارن تیا 

دانشجوهایی که میخوان منطقه پیاده بشن مشک ی نیداشیتیه 

 باشن       

87  )7611***3538 

دارم به این فکر میکنم یه جزوه رو میشه تو یه روز خوند حتما 

 میشه تو یه روز درسش داد!!!

 پ  چرا ما یه ترم دانشگاه میریم؟؟؟

 پاره خشت: بدت میادا!

 89 )9640***3504 

به اونایی که  ج ه دارند فارغ التحصیل بشند یادآوری کنم که 

 زیزم بیرون که کار نیست !    همون دانشگاه بمون هیرکیی 

 پرسید چیکار میکنی بگی دانشجو هستم .

پاره خشت: هستن دانشجوهایی که به این تعنه ها تیوجیهیی 

 ندارن و اگه به تالششون ادامه بدن حتماً موفق میشن.

شما دوستان عزیز میتیتیوا یتید ا یتی یادا   

پتشنهادا  و همچنتن سوژه های خبری خود که 

 تازمند پتگتری و اطالع رسا ی می باشد را بیه 

 ارسال فرمائتد. 24353335500شماره 

از گ شیفته فراهانی، زنی دارای تمامی هنجارهای  «میم مثل مادر»حضور در فی م هایی نظیر 

الزم برای زن ایرانی بودم ترسیم می کند، زن در ادبیات و در نوشته جات نمایشی و سینماییی، 

نماد سرزمین، فکر و اندیشه هست؛ حضور در کنار هنرپیشگان مشهور هالیوودی، تکه ای دیگر 

از پازل گ شیفته است که تمایل غرب نسبت به سرزمین ایران و هم اندیشی با زنان و انیدیشیه 

های ایرانی را نشان می دهد. داستان به همین جا ختم نشد و خانم فراهانی در فییی یم هیای 

تب یغاتی همراه با مضامین مستهجن از جم ه رقص و برهنگی حضور یافت تا از قصد جدی اش 

 .برای سخن گفتن از زبان تصویر بگوید

گ شیفته فراهانی تنها یک نام است اما دنباله رو  قایدی وارداتی به اسم آزادی خواهی یا همان 

لیبرالیسم است که فقط مهره ای کوچک در دست ایدئولوژی های تولیدی خطوط فکری غرب 

 .محسوب می گردد

هشدار آنجا خواهد بود که هنرمندان ایرانی، حضور خود در شبکه های ماهواره ای نظیر جم را 

افتخار به حساب بیاورند، به اسکار رفتن و جایزه بهترین سیاه نمایی را گرفتن را دغدغه بدانند و 

 .سینمای دفاع مقدس و انقالب را افراطی و ایدئولوژی زده بخوانند

هشدار آنجاست که پریوش نظریه در  یافت افطاری ریی  جمهور از درخواستش برای تغیییر 

حکم فقهی نجاست سگ و خوک سخن بگوید، پیشکسوت سینمای ایران یعنی بهزاد فراهانیی 

از مفتخر بودن خود از رفتار های دخترش بگوید و آن را فرصتی برای دیده شدن در جیهیان 

 ! بنامد

آنجاست که تمامی مو و ات اجتما ی سینمای ایران حول محور قصاص و زنا و خشیونیت 

بچرخد و دستمان از سینمای ارزش محور خالی و طنزمان در حصار شوخی های جنیسیی بیه 

 .نف  زدن بیفتد

معدود کارگردانان ارزشی از فشار ها به روی خود برای ساخت فی م بگویند و خأل  ایده های نو 

 .ح  شود

همه ی معضالت را رها کنیم و پای صحبت های سیدجواد هاشمی از احترام گیداشیتین بیه 

 .تصمیم گ شیفته فراهانی حرف بزنیم

گ شیفتگان همان هایی هستند که ارزش ها را افراطی می خوانند اما خود در انتخاب مسیر بیه 

شدت ایدئولوژی زده هستند، هنر وطن فروشی آموختند و به مجاورت با بیگانه افتخار کیردنید، 

همان هایی که تنها سیاه دیدند و امیدی برای رفع سیاهی ندیدند، هنجار شکنی کردند و بیه 

 .فرهنگ حیا توهین کردند

گ شیفتگان را برای تمام پسرفت هایی که به سینمای ایران تحمیل کردند، برای تمامی صورت 

 .های پ یدی که از اجتماع ایران به جهان نشان دادند نمی بخشیم

 صدای دانشجو : گوش مسئول تغییرات نرم 2گلشیفتگان 

با تشکر از ا جمن اسالمی دا شگاه شهتد چمران 

 اهواز به خاطر طراحی و ارسال کاریکاتور

اخیرا شاهد تغییراتی نرم در دانشگاه دریانوردی هستیم و در مهمترین تغیییر آقیای دکیتیر 

نصیری، رئی  سابق دانشکده   وم دریایی، بعنوان سرپرست دانشگاه، جایگزین آقای دکتیر 

بهزادمهر شد و سکان هدایت دانشگاه را  هده دار گشت. آنچه بایست درخصوص آقای دکتر 

نصیری گفت این است که ایشان بعنوان یک چهره کامال آکادمیک و دانشگاهی و نه سیاسی 

و حزبی شناخته می شوند و از این بابت ان شاءاهلل می توانند به دانشگاه و دانشجویان خدمت 

صالح انجام دهند. در ادامه نیز آقایان دکتر په وانی که اخیرا بعنوان مدیرگروه معارف انتخاب 

شده بود و دکتر سا د، به ترتیب به  نوان مدیریت فرهنگی و برنامه رییزی و میدییرییت 

دانشجویی دانشگاه جایگزین آقایان  یاءالدینى و نهتانى گشتند که البته گمانه زنیی هیا و 

زمزمه هایی هم درخصوص تداوم یا  دم تداوم روند این تغییرات در سرتاسر دانشیگیاه، از 

 دانشجویان و مسئوالن دانشگاه به گوش می رسد.

آنچه به نظر می رسد آن است که این تغییرات تا به این جا مطابق میل اکیثیرییت اقشیار 

 دانشجویان می باشد.

 اما درخصوص تداوم این تغییرات دو دیدگاه در دانشگاه به و وح به چشم می خورد؛

برخی معتقدند که تداوم این تغییرات جایگاه سرپرست جدید النصب دانشگاه را متزلزل میی 

کند و با ث دلسردی مسئوالن برکنار شده می شود و برخی دیگر هم معتقدند که در ابتدای 

کار بایست محکم قدم برداشته و افرادی که دارای شایستگی بیشتری هستند و می توانند در 

 تیم جدید سرپرست دانشگاه بهتر  مل نمایند جایگزین مسئولین وقت دانشگاه شوند.

اما به دور از این اختالف نظرها انتظار دانشجویان از تمام مسئوالن دانشگاه هم از کسانی که 

جدیدا مسئولیت می گیرند و هم از کسانی که در پست خود ابقا می شوند این است کیه بیه 

فکر حل مشکالت صنفی، فرهنگی و آموزشی دانشجو و دانشگاه باشند و به دور از دسیتیه 

بندی هایی که ممکن است در دانشگاه بوجود آید ر ایت خدا را سرلوحه کار خود قرار دهند 

 و این سخن امام خمینی ره را همیشه از نظر خود بگذرانند که فرمودند؛

هر کدام از مسئولین نظام، نگاه و تفکر آخرالزمانى برای مقدمه سازی جهت تحویل پیرچیم 

 این انقالب به صاحب اص یش )امام زمان  ج( را نداشته باشد خائن است.

دانشجوجا ا ججر  ججلیل سجاجج جدججت سججشج فججی  جلا جج ج   ج  ججل  ج  جج  

مججوجج ججاید    جج  جج  جججایدزب دانشججوججا  د  ی ججی ا جج    

 سحملش خشلی سخ  ا   . 

 یهبر انقالب  
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وقتی که غیرت شیعه به جوش اید دیگر برای کسی م یت و سن و سال و ارتشی و سپیاهیی و 

 ب وچ و کرد و فارس تفاوتی نمیکند

 هرخونی که ریخته میشود، غیرتی به جوشیده بوده

چهار تن از ارتش جمهوری اسالمی ایران به نام های به شهادت رسیدند   8057۹8۹88در تاریخ 

 نوهد ) نیرو مخصوص ارتش ج.ا.ا( بودند 69جوانترین انها مجتبی یدال هی است جز تیپ 

 

 

 شهید مجتبی یدال هی

 8043۹8۹88متولد 

 8057۹8۹88شهادت 

 

 

 

 

به فیی  شیهیادت   87در سن 

 رسید

درشهر تهران در یکی از خانواده مذهبی به دنیا امد پدرش مداح اهل بیت بود و در بچگیی بیه 

 اهل بیت ارادت خاصی داشت به خصوص امام حسین ) ع( 

 اولین سال خدمتش در شهر ایرانشهر بوده چون میگفت رهبرم در اونجا تبعید شده بوده 

هست و به مادرش میگفت مادر نگران نباش! خدا پشت   8047فقط یک برادر داشت که متولد  

پناه ماست. پیغمبر و اهل بیت و امام حسین پشت پناه ماست و شهادت مدافعان  حرم افیتیخیار  

 است

 :نحوه شهادت

 .در  م یات مستشاری و دفاع از حرم  مه سادات شهید شد

برخی منابع آگاه درباره نحوه شهادت شهید مجتبی یدالهی  اینگونه اظهار کردند: سا ت چیهیار 

تانک و چینید  89نیرو ،    8333بعد از ظهر روز بیست و یکم فروردین ، تروریستهای النصره با 

خودروی اقدام به حم ه و تک بر   یه موا ع ارتش که در خط درگیری به وسعت پنج کی ومتیر 

حضور داشتند کرده  و استعداد نیروهای مدافع  تنها چهار گروهان چهل نفری میتیشیکیل از  

نیروهای فاطمیون)شیعه های افغان( و مستشاران ارتشی بود که با وجود میقیاومیت جیانیانیه 

 .دالورمردان ارتش تعدادی از این  زیزان به فی  شهادت نائل آمدند

  :فرازی از وصیت شهید

 مارا مدافع حرم افریدند

باید فرمانده ها از اصل و نصبشان خبر داشته باشید و ایرانیان باید به فضایل و اخالق و... تجهیز 

 کرد

در اسالم والیت فقهیه اصل مهمی هست که فطرت انسان توحید والیت است و امروز هر راهی 

 که به والیت فقی نرسد ، بی راهه هست

 انقالب اسالمی نمایندگی مکتب و ا تقاد و ازادگی است و جنگ ما   یه نژادپرستی و... هست

جنگ ما جنگ با امریکا   یه نژادپرستی و غارت و اموال است و هرروز باید تیوانیاییی هیای 

خودمان را بیشتر کنیم و امریکا هیچ غ طی نمیکند و امریکا گرگ هایست که هر لحضه حریص 

 تر میشوند

 .افرادی که روبرو والیت فقیه می ایستنن واقفیه های زمانند

. 

 .اگر امریکا و همدستانشان جایی از مسولین ما دفاع کردند بترسید

و لشکریان یزید) کنایه به ال سعود( به حج میروند و قران   حر در چند دقیقه به رهبر. متصل شد

 و نماز میخوانند

  اشورا افتابی است که غروب ندارد

سال خواست نام حسین)ع( را از بین ببرد و  ر ه داشت کربال  833متوکل م عون بعد از حدود 

و محل دفن حضرات را شخم زدند و آب گرفتند... تا هیچ اثری از  این آثار نماند ولیی زهیی 

 خیال باطل... حقیتا سیرت قتل امام حسین)ع( در سقیفه بود و صورتش در کربال

سید الشهدا اگر در مدینه قیام میکرد اآلن فقط یک قبر خرابه داشت و پیام اور نهیضیت ازادی 

 نبود

 ...حسین تک تک یارانش از دست داد اما ظجا ت و اقتدارش نه

خواهرم حجابت همچون زینب باشد ر ایت کن و با حجابتان به اسالم ناب محمدی خیدمیت 

کنید حضرت زینب زبان گو حماسه  اشوراست و یزید و دیگران در اسارت شجا ت و صداقیت 

 در اورد

مراقب باشید هرک  در موقیعت و مکانی در معرض خطر است اهل بیت و قران کال میوحیی 

 است و فراموش نکنیم که بی شک رستگاریم و بی شک تاریخ در حال تکرار است

بوسیدن دست پدر ومادر واجب است ، پدر و مادرایثار تجسم یافت د ای پدر و مادر  هدی است 

 و پناه ماست که خداوند متعال برای جبران محبت به انها به ما  طا  داده ، پشت 

 باالترین ارتفاع برای سقوط افتادن از چشم مادر و پدر است

 مل صالح فرزندانشان و داشتن  ق بی که برای انها نتپد ، بهتر است نتپد و بهترین د ا برای انها 

فرزندانی سالم و صالح و سالمت است ، در سپاه وارتش و قدردانی از پیدر و میادران  ی یی 

الخصوص پدر و مادر خودم همین جم ه ب ، پدرها و مادرها بهشتند اگر فرزندان بصرت داشته 

باشند. جهت سالمتی و خشنودی تمامی پدران و مادران شهدا و همچنین در شهدا حضرت امام

 ...)ره( ص وات ب ند ختم کنید

 شهیدکه تاریخ  ی تولدوشهادتش در یک روز است

 ... برای تو

 اهمیت حفط ثبات  در قضیۀ خوارج

در همان اوائل حرکت خوارج، حدود شش  

هزار نفر از مردان کوفه، امیرالمؤمنین)ع( را 

تکفیر کرده و در خارج از شهر در اردوگاهی 

  .مستقر شده بودند

پ  از اینکه حضرت چند نفر را برای گفتگو  

فرستاده و ناموفق برگشتند، حضرت خودشان 

 .به سراغشان رفتند

گفتند: حرف حساب  همه را جمع کرده  و 

 شما چیست؟

یا   ی! ما گناه بزرگی کردیم که    :گفتند 

حکمیت را به تو تحمیل کردیم، اکنون توبه و 

  .کنیم استغفار می

 ... اما

تو هم از ترس جان و از ترس شمشیرهای   

ما حکمیت را پذیرفتی، تو هم باید استغفار 

امیرالمؤمنین)ع( هم   «بگو اشتباه کردم کنی

من از  أَنَا أَسْتَغْفِرُ الهَ مِنْ کُل ِ ذَنْبٍ؛» :فرمودند

 »کنم ها استغفار می ی گناه همه

مردم همین جم ه را از حضرت قبول 

نفر به کوفه برگشتند و منتظر   6333کردند

بودند تا امیرالمؤمنین)ع( حکم جهاد مجدد بر 

  .  یه معاویه بدهد

در کوفه نیز شایعه شد که امیرالمؤمنین از  

حکمیت برگشته و در حال آماده شدن برای 

حضرت هم قصد آماده شدن برای .جنگ است

امیدوار بود که با آغاز جنگ  جنگ داشت، و 

فتنۀ توبه از 

گیری  لذا نیاز به مو ع حکمیت فروکش کند و

  .دیدند شفاف در مقابل شایعه نمی

ای اشعث ب ند شد فتنه به پا کرد و  دفعه امایک

گویند: تو حکمی ت را  یا   ی! مردم می :گفت

ای و  رد کردی، به اشتباه خود ا تراف کرده

 .دانی پذیرش آن را کفر می

حاال اشعث امیرالمؤمنین)ع( را سر دو راهی    

  .قرار داده است

اگر حضرت بگوید من حکمیت را قبول   

 :افتد ندارم، دو اتفاق بد می

 شود یکی اینکه حقی باطل ج وه داده می 

زیرا حضرت اشتباه نکردند که حکمیت را *  

 قبول کردند

 .حکمیت به حضرت تحمیل شد*  

حضرت که اشتباه نکردند، ب که به خاطر *  

مصالحی و تحمی ی که شده بود حکمیت را 

 .پذیرفته بودند

 یب دیگرش این است که مقام دوم اینکه  

والیت و مقام اداره کردن جامعه سست 

  .شود می

شود این جامعه را اداره  از این پ ، دیگر نمی 

  .کرد

 :خواهد بگوید هر دقیقه یک نفر می 

شما که آن دفعه اشتباه کردی و  ذرخواهی 

 .دفعه هم  ذرخواهی کن کردی، این

 ادامه دارد ...

 آمپول بصیرت

 مرتب میگفت:من نمیدونم بایدهرطور شده ک ه پاچه پیدا کنی!

گفتم:آخه آقا شاهرخ تواین آبادان محاصره شده غذاهم درست پیدانمی شه چه برسه ب 

ک ه پاچه!؟ باالخره باکمک یکی از آشپزهاک ه پاچه هم فراهم شد.گذاشتم داخل ییک 

قاب مه وبعد هم بردم مقر شاهرخ ونیروهایش. فکرکردم قصدخوش گذرانی و خیوردن 

 ک ه پاچه را دارند.اما شاهرخ رفت دنبال چهار اسیری که صبح همان روز گرفته بود.

آنها را آورد و روی زمین نشاند.یکی از بچه های  رب را هم برای ترجمه آورد.بعدشروع 

به صحبت کرد: خبردارید فرمانده ی یکی از گروهان های شما اسیر شد.اسرای  راقیی 

با المت سر تایید کردند. بعدادامه داد:شیمیا میتیجیاوزیید.شیمیبیه اییران حیمی یه 

کردید.ماهراسیری رابگیریم می کشیم و می خوریم!! مترجم هم خی ی تعیجیب کیرده 

بود.اماسریع ترجمه میکرد.هرچهار اسیر  راقی ترسیده بودندوگریه میکردند.من و چینید 

نفردیگه از دور نگاه میکردیم ومیخندیدیم. شاهرخ بالفاص ه به طرف قاب مه ک ه پاچیه 

رفت.بعدهم زبان ک ه پاچه را در آورد.ج وی اسرا آمد وگفت:فکرمی کنید شوخی میکنم!

؟این چیه!؟ ج وی صورت هرچهارنفرشان گدفت.ترس سرباذان  راقی بییشیتیر شیده 

 بود.مرتب ناله میکردند. شاهرخ ادامه داد این زبان فرمانده شماست!!زبان.میفهمید.زبان!!

 زبان خودش راهم بیرون آورد ونشانشان داد.بعدبدون مقدمه گفت:شماباید بخوریدش.!

من وبچه های دیگه مرده بودیم ازخنده.برای همین رفته بودیم پشت سنگر.شاهرخ می 

خواس به ذور زبان را به خورد انها بدهد. وقتی خسابی ترسیدنیدخیودش آنیرا خیورد!

بهدرفته بود سراغ چشم ک ه وحسابی آنها راترسانده بود. سا تی بعد در کمال تیعیجیب 

هرچهار اسیر  راقی را آزاد کرد.!! البته یکی از آنها که سرباز بعثی بود را بیشتیر اذییت 

کرد.بعدهم ک ه پاچه راداغ کردند و بارفقا تا آخرش را خوردند. آخر شب دیدم تنهیا در 

گوشه ای نشسته.رفتم وکنارش نشستم.بعدپرسیدم: آقاشاهرخ یک سوال دارم این ک یه 

پاچه.ترسوندن  راقی ها. آزاد کردنشون!!؟ براچی این کارهارو کردی!؟؟ شاهرخ خینیده 

ی ت خی کرد.بعداز چند لحظه سکوت گفت:ببین یک ماه ونیم ازجنگ گذشته.دشیمین 

هم ازما نمیترسه .میدونه ما قدرت نظامی نداریم. نیروهای نفوذی دشمن هم خییی یی 

زیاده.چندروز پیش اسرای  راقی را فرستادیم  قب.جالب این بود که دشمن اسرا رو از 

ماتحویل گرفتند. بعد هم انها را آزاد کردند. ماباید یه ترسیی تیو دل دشیمین میی 

انداختیم.اونها نباید جرات حم ه پیدا کنند. مطمئن باش قضیه ک ه پاچه خی ی سریع بین 

 نیروهای دشمن پخش میشه!!

 داستان:شرح حال شهید شاهرخ  رغامی معروف به حر انقالب 

برای کسب اطال ات بیشتر و همچنین به امانت گرفتن این کتاب به دفتیر انیحیمین 

 اسالمی دانشجویان مراجعه فرمایید.

 معرفی کتاب
 خاطره ی ک ه پاچه از کتاب حر انقالب


