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 .دو روی یک انتخاب                                       

این روزها در هر جمعی صحبت از نتیجه انتخابات آمرریر را و 

اثرات انتخاب ی ی از این دو نامزد انتخاباتی بر روابر  ایرراو و 

آمری ا است و بسیاری این انتخابات را سررنرتسرترسراز ترریرن 

انتخابات بر رواب  ایراو و آمری ا میدانند. این درحالی است کره 

بحراو اجتماعی و سیاسی در آمری ا به باالترین حد ختد رسیده 

 .است.                                       

در این میاو آغاز مناظرات ریاست جمهتری، آتش مناقشرات و 

اختالفات درونی را سعله ور تر کرده است. اوضاع اجترمراعری و 

سیاسی آمری ا به حدی بحرانی است که تعداد زیادی از رسرانره 

های آمری ایی نسبت به بروز جنگ داخلی در آمریر را هشردار 

 .داده اند.                                                                  

همه این تفاسیر نشاو دهنده افتل دولت آمری ا و از دست دادو 

 جایگاه رهبری ختد در مناسبات جهانیست.

با این حال هنتز در ایراو عده ی زیادی چشم بره انرترخرابرات 

آمری ا بسته اند و سرای  اقتصادی و سیاسی مردم را به نتیرجره 

آو گره زده اند تا جایی که امیدوارند با ریاست جمرهرتری جرت 

بایدوِ دمتکرات بتتانند دوباره با آمری ا بر سرر مریرز مرهاکرره 

 بنشینند. 

با وجتد این ه سیاست های خصمانه آمری ا در مرارابری ایرراو، 

وابسته به حزب و جناح رئیس جمهتر آمری ا نیست و هرکدام کره 

به ریاست جمهتری برسند این سیاست فشار حداکثری را ادامره 

میدهد، اما رابرت اوبرایاو مشاور امنیت ملی رئیس جمهتر آمری را 

هرای  دیگر ام او اعمال تحریم«هفته گهسته به خبرنگاراو گفت: 

این اظهارات در زمرانری صرترت  »بیشتر بر علیه ایراو را نداریم.

گرفت که صادرات فراورده های نفتی ایراو افزایش چشمرگریرری 

داسته و نشاو از ناکامی آنها در اعمال سیاست فشار حرداکرثرری 

است. این ن ته نیز نباید فرامتش ستد که گهار آمریر را از یر  

کشتر ابرقدرت به ی  کشتر عادی قطعی است و مهم تر از نتایر  

 انررتررخررابررات آمررریرر ررا، فررردای  ررس از آمررریرر رراسررت.

 افتل ی  ابر قدرت، ساید به ساو ستروی و ساید هم وخیم تر.

در مورد آمریکا، سیاست ما یک سیاست حساب شده و مشّخصی است و این 

سیاست، با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکند. حاال امروز انتخابات 

طور ]حرف میزنند[ راجع به اینکه چه کسی   ها همین آمریکا است، بعضی

بیاید، چه کسی نیاید، اگر این بیاید چه میشود، اگر آن بیاید چه میشود. 

خب بله، ممکن است حوادثی اّتفاق بیفتد، ]اّما[ به ما ارتباطی نخواهد 

شده  داشت؛ یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیگذارد؛ سیاست ما حساب

 است، مشّخص است و رفت و آمد اشخاص در آن تأثیر ندارد
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 نویسنده : علی بهمنی

ناقتس جنگ که به صدا درآمد، نیروهای مردمی بره فررمراو . 

جهاد امام )ره(، گروه گروه عازم جبهه هرا سردنردو جرتاو و 

 .نتجتاو،  یر و  ا به سن گهاسته!                    

دانستنرد  کم سن و سال تر ها اما، داستاو ساو متفاوت بتد. می

که جبهه جای بازی نیست. سروکارساو با ترت  و ترانر  و 

تفنگ است. عشق به امام)ره( و ستق جهاد آناو را در هرمراو 

صغر سِن به چناو درکی رساند که حاضر براسرنرد از جراو 

عزیزساو در راه خدا بگهرند.. جبهه، برای ساو ممنتعه بتد. اما 

 برررای اعررزام از هرریررر کرراری دریرر  نررمرریرر ررردنررد.

 .از دست اری سناسنامه، ترا فررار ...              

چندسالی میشد که محمدحسین به اتفاق خانرتاده بره کرر  

آمده بتدند. گیر و  یگیری هایش برای حضتر در جبهه سرروع 

خترد. می  سد... به هر دری میزد اما هر بار به بن بستی تازه می

ختاستند از خانتاده اش تعهد بگیرند اما با سجاعت گفت ایرن 

کارها فایده نداردواگر امام بگتید، به هر کجا که براسرد، آمراده 

 .رفررتررن هسررتررم.                   

باالخره محمدحسین به گروهی از دانشجتیاو اناالبی دانش ده 

کند و با اصرار فراواو به فرمانده ساو، او را  افسری برخترد می

کند که اجازه دهد ی  هفته در جبهه حضتر داسته  متااعد می

 .برراسررد.                      

ستد و او را بره بریرمرارسرتراو  در هماو مدت کم مجروح می

گردد. فرمانده با حضتر  برند ولی با هماو حال به جبهه برمی می

کند. محمدحسین با چشمانی  رر  او در خ  مادم مخالفت می

تتانم به خر   کنم که می گتید :من به سما ثابت می از اس  می

 .مادم بروم و لیاقت آو را دارم.                    

او برای اثبات لیاقت ختد ی  بار به تنهایی به میاو عراقی هرا 

آورد و در  ای از عراقی ها به دست مری رفته و لباس و اسلحه

سرتد.   هیبت ی  عراقی به نیرروهرای خرتدی نرزدیر  مری

بینند به او اجرازه ی   فرماندهاو که سجاعت و اراده اش را می

 دهند.                                   ماندو می

، وقتی بعثی هرا 9531آباو  8ی  ماه از سروع جنگ گهسته بتد. 

در حمله به خرمشهر نیروهای ما را محاصره کردند و عرصره  برر 

رزمندگاو لحظه به لحظه تنگ تر می سد، حسین متتجره ترانر  

سردنرد.  های عراقی سد که به رزمندگاو ما نزدی  و نزدی  تر مری

 هیر چیز جلتدارساو نبتد. مگر ی  چریرزو ایرمراو فرهرمریرده...

تعدادی نارنج  را سجاعانه به کمر بست. و به طرف تان ها دوید و 

 .ختد را زیر ی ی از تان  ها انداخت.                   

 صدای انفجاری مهیب، دود و بتی باروت همه جرا را  رر کررد...

بعثی ها از ترس تان  ها را رها کردند و  ا به فررار گرهاسرترنرد. 

محاصره س سته سد و محمدحسین تمام تار و  تدش را برا خرا  

 .وطن در آمیخت.                                   

امام خمینی )ره( در وصف  حماسه ای که ایرن نرتجرتاو آفرریرد 

ای است که با قلرب کرتچر   فرمتد: رهبر ما آو طفی سیزده ساله

تر است، با نارنج ، ختد  ختد که ارزسش از صدها زباو و قلم بزرگ

را زیر تان  دسمن انداخت و آو را منهدم نمتد و ختد نیز سرربرت 

 .سهادت نتسید.                                   

در روزگاری سخصیت های غیرواقعی انیمیشن ها و فریرلرم هرای 

کنند ، ما قهررمرانری  هالیتودی را برای نتجتاناو ماو بزرگنمایی می

سال سن، در جنگی واقعی و نابرابر، ی  ترنره در  95داریم که با 

 ماابی تان  های دسرمرن ایسرتراد و آنرهرارا سر رسرت داد. 

 فهمیده ها کم نریرسرترنردو فرار  نرامشراو کرمررنرگ سرده.

و حداقی کاری که از دستماو برمی آید، سناختن و سناساندو ایرن 

 قهررمرانراو و آسرنرا کرردو فررزنردانرمراو برا آو هراسرت.

صد افستس و دری  که عده ای کتته ف ر و نم  نشناس نام و یراد 

این سهید واالماام را از برخی کتب درسی حهف کرده اندو کسانری 

که ماام و منصب هایشاو را مدیتو ختو سهدا و مدافعاو دفراع از 

 .کشتر اند.                                       

محمدحسین های ما، هماو قاسم هایی هستند کره سرهرادت را 

بینند. قاسم هایی که در نتجتانی از ترمرام  سیرین تر از عسی می

 ختسی هایشاو گهستند تا ایراو عزیز و ماتدر بماندو برای همیشه.

قاسم هایی که اگرچه اکنتو  شت میز درس هستند، امرا فرردا و 

 زنند. آینده ی  ایراوِ اسالمیِ قتی. فرداهای ایراو زمین را رقم می

 نویسنده : حمزه کرمی
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این اولین باری نیست که دولت مرداو و مطبتعات فرانسرتی بره 

اسالم تتهین می کنند . در فرانسه فشارها بر مسلمرانراو براعر  

است که اکثر آناو به صترت سهرونداو درجه دوم باسند و در  سده

هرای  های فایرنشین مشخص سهرها زندگی کنند. در سال قسمت

اخیر سخن از باز گرداندو مسلماناو مهاجر به آفریاای سرمرالری 

 «بنیاد گرایی اسالمی»ستد و هر روزه وحشت از آنچه که  زده می

یابد. متضتع از قتی سامتئی  تی، معلم  ستد، افزایش می نامیده می

ساله   98تاریخ ی ی از مدارس حتمه  اریس به دست ی  نتجتاو 

بهانه ای سده است تا دوباره فرانسرتی  »عبداهلل یزیدویر آ«به نام 

ها به مادسات مسلماناو تتهین کنند، این نتجتاو  س از قرتری 

معلم به محاصره ی  لیس فرانسه در می آید  و در حالریر ره اهلل 

گرلرتلره  91اکبر گتیاو به تهدید مسلماناو می  رداخته با سلی  

کشته می ستد . گتیا آزادی بیاو در فرانسه بخشی از دروسی بتد 

که این معلم فرانستی تدریس آو را برعهده داسرتره اسرت کره  

آمتزاو مسلماو از تدریس مفراهریرمری در  برخی از والدین دانش

بتد، س ایت داستنرد.  »ضد اسالمی«های او که به باور آنها  کالس

این والدین ها به نشاو دادو کاری اتترهای تتهین آمیز به  یامبرر 

اسالم که این معلم آو ها را نشاو می داده معترض بتدند . ایرن 

کاری اتتر ها در مجله ی سارلی ابدو فرانسه چرا  سرده برتد . 

درونمایه این مجله لحنی انتاادی دارد و خ  مشی اعالم سده آو 

های ضد نژاد رستی است .انتشار کاری اتتری مرتهرن در  فعالیت

ی  نشریه فرانستی در دو هفته گهسته خشم جتامع اسالمری را 

در  »امانتئری مراکرروو«برانگیخته است که این خشم با سخناو 

چهارسنبه هفته گهسته که به حمایت از این اقدام به بهانه آزادی 

عایده  رداخته بتد، دو چنداو سده و ماامات بسیاری از کشترهرا 

اند. ماکروو اسرالم را  جمهتر فرانسه را مح تم کرده متضع رئیس

های متهن به مادسرات  دینی افراطی دانسته و از انتشار کاری اتتر

های سر رتالریسرم  اسالمی حمایت کرد و آو را حمایت از ارزش

هرای  دانسته و بیاو کرد که حمله به معلم فرانستی تمام ویرژگری

 را دارد و معلم مدرسه به  »حمله تروریستی اسالمگرایانه«ی  

مراکرروو  . »به قرتری رسریرده اسرت! »آمتزش آزادی بیاو«خاطر 

مسلماناو را مسئتل قتی این معلم معرفی کرده بتد و مردعری سرد، 

مسلماناو قصد نابتدی این کشتر را دارند.وزیر کشتر فرانسه نریرز برا 

 ۳5گرایی مههبی از بستن دست کرم  ادعای تالش در مبارزه با افراط

مسجد و مدرسه خصتصی اسالمی در سراسر فرانسه از ماه ژانتیه بره 

این ست خبر داد. در  ی این اتفاق ماامات ایرانی و خارجی این اهانرت 

های ماکروو را مح تم کردند . رهبر معظم انرارالب و بسریراری از 

ماامات سیاسی کشترهای مسلماو و غیرمسلرمراو ، اهرانرت هرای 

ماکروو را مح تم و تتهین به  یامبر اسالم را مترد انتااد قرار دادند . 

بخشی از تتئیت رهبر اناالب که به زباو فرانستی هم نتسرتره سرده 

جتاناو فرانسه! از رئیس جمهتر ختد بپرسید: ” است این چنین است : 

کند و آو را آزادی بریراو  چرا از اهانت به  یامبر خدا حمایت می

سمارد؟ آیا معنی آزادی بیاو این است: دسنام و اهانت، آو هم بره  می

های درخشاو و مادس؟ آیا این کار احماانه، تتهین به سرعرتر  چهره

ملتی نیست که او را به ریاست ختد انتخاب کرده است؟  مدتی بعد از 

تتئیت رهبراناالب ، ماکروو در عاب نشیرنری آسر رار از مرتاضرع 

ضداسالمی ختد گفت: احساسات مسلماناو را در قبال کاری اترترهرای 

کنند و بره  ای هستند که اسالم را تحریف می کند. عده متهن در  می

نام این دین ادعای دفاع از آو را دارنرد . وی در ادامره افرزود : 

کاری اتترها ی   روژه دولتی نیسترنرد برلر ره کراری بررآمرده از 

هایی اند که وابسته به دولت نیستند. با تمامیه اتفاقات اخیر و  روزنامه

حتاسی و جنجال های  یش آمده و واکنش های متعدد  یرش آمرده 

نسبت به این اتفاق و رنجشِ مسلماناو سراسر دنیا بابت این اظهار نظر 

تتهین آمیز ، تتقع می رود وزارت امتر خارجه که ناش اصرلریره آو 

رسیدگی به امتر بین المللی می باسد برخترد و واکرنرش جردی و 

قاطعی را نسبت به این اتفاق نشاو دهد و ضمن  یگیری و کنترل این 

مسئله نسبت به اتفاقاتِ  یش آمده ی این چنینی ممانعت به عرمری 

آورد .هم چنین این مسئله در کنار تمامیه ن ات منفی و حتاسری ای 

که داسته ی  ن ته ی مثبت بسیار حائز اهمیت را می تتاند به همرراه 

ختد داسته باسد که این متضتع اتحاد و کنارهم آمدو و گردهم آمدوِ 

بیشترِ جتامعِ مسلماو در سرتاسرِ دنیا در برابر این اهانت و ی دست تر 

سدو هرچه بیشتر مسلماناوِ سرتاسر دنیا چه سیعه و چه سنی را می 

 تتاند به همراه داسته باسد .

 نویسنده : پویا حاجی زاده

 آزادی بیان به سبک مکرون

٥ 



 یک گله نابجا

 نویسنده :  حسین اسالمی
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باید گریست به حال کسانی که باورها و عااید ختد را ارزاو مری 

فروسند . انساو های کم ختد بینی که داسته هایشاو را هریرر 

 می انگارند و برایشاو مرغ همسایه غاز است . 

چه طتر می ستد که فردی تاریخ و تمدو ختد را فرامتش کررده 

و با مت  رسانه ای ایجاد سده به راحتی همراه سرتد. مشر ری 

 کجاست؟ عااید دیروز  تچ بتده یا انساو های امروز؟

چرا ختدماو به دنبال حایات نمی رویم و منتظرریرم دیرگرراو 

برایماو نسخه بپیچند ؟ دسمن چگتنه و تا کجا نفتذ کرده اسرت 

 که این قدر ساده رنگ عتض می کنیم ؟

 یرو حق باسید ، فارغ از دل بستن و  یروی از انساو هایی کره 

مم ن الخطا هستند . که اگر این گتنه سد با ی  استربراه هرم 

باع  فروریختن باور ختد و هم اطرافیانتاو ختاهید سرد. امریرر 

مؤمناو علی )ع( در حدیثی فرمتدند : حق با سرخرصریرت هرا 

 سناخته نمی ستد ، حق را بشناس تا اهی آو را بشناسی !

باید آگاه باسیم و در زمین دسمن بازی ن نیم و خیرلری سراده 

باورهای ختد را نفروسیم ، بهای سما خداست ، ختد را به هرچه 

 غیر او ارزاو فروخته اید و در این هیر س ی نیست . 

چندی  یش نامه ای از سمت اساتید و هیئت علمری دانشرگراه 

ساله ، خطاب بره  99تحت الشعاع خبر سایعه ختدکشی محمد 

رئیس جمهتر در فضای مجازی منتشر سد و دست بره دسرت 

 چرخید. 

دردنا  بتدو خبر ختدکشی ی  دانش آمتز به ختدی ختد آو 

قدر ناراحت کننده است که مخاطب را متاثر کند ولری نره ترا 

جایی که ابزار دست رسانه هایی ستیم که خیلی وقت است صف 

ختد را نه از اناالب و نظام جمهتری اسالمی بل ه از ملت سریف 

ایراو جدا کرده اند و بارها بدوو اعتنا به ختاست مردم ، مشغتل 

بهره برداری سیاسی برای رسد و افزایش بتدجه سالیرانره خرتد 

 بتدند !!!

بدوو س  مش الت فعلی کشتر و به طتر خاص فار و تبعیض با 

سیاست های کالو کشتر ارتباط مستایم دارد . ولی ستال اینجاسرت 

که تعیین کننده این سیاست های کالو در اقتصاد ، صنایع و معرادو 

کشتر و یا تعیین خ  مشی سیاسی کشتر کیست ؟؟ به راستی سرمرا 

که از مفاخر به نام و سرمایه های استاو هستید و سر رسته امتر را در 

دست دارید چه کسی را ماصر طراز اول این سرای  می بینید؟ ماصر 

اصلی کارس نی ها و دزدی ها و رانت ها و فساد های اقترصرادی نره 

تنها در سطح استاو بل ه در سطح کشتر کیست؟؟ هنگرام واگرهاری 

 روژه ها تصمیمات چه کسی مهم است و چه کسی با بی اعتمادی به 

نیروهای بتمی و سرمایه انسانی قصد خرو  منابع را دارد ؟؟ عرامری 

اصلی فروش نفت خام در کشتر چیست و چه کسی آو را مردیرریرت 

 .می کند ؟؟                                 

حاتق اجتماعی ، سهم فروش نفت خام استاو های نفت خیرز و یرا 

حق آالیندگی این صنایع عظیم استاو کجا حیف و میی میشتد که نه 

آثارش را در زندگی و معیشت مردم استاو و نه در ارترارای فضرای 

سهری استاو نمیبینیم و آیا اصال برنامه ای برای  یشرفت و اعرترالی 

 .سطح زندگی مردم وجتد دارد که بختاهیم دنبالش بگردیم ؟؟؟     

مگر علت اصلی فار سیاست های نادرست اقتصادی و س اف عرمریرق 

بین مردم و مسئتلین نیست ؟؟؟ و مگر تعیین کننده این سیاست هرا 

 .دولت نیست ؟؟؟                                

حال وقت آو رسیده به جای خ  دهی به رسانه های معلتم الحال و 

نتستن س ته و .... اندکی تف ر کرده و  اسخ گتی انتخاب ختد باسیرد 

، ع س های حمایتی ، تبلیغات در جمع دانشجتیاو ، متتو تحرلریری 

فتاید برجام و مهاکره با آمری ا ، نای و قتل های مختلف از حضررات 

 .و ... متجتد است.                                   

و این گتنه سد که در بهبتبه هجتم بیماری منحتس کرونا بره جرای 

حضتر در جلسات و .... خانه نشینی رئیس جمهتری را ببینریرم کره 

زمانی دم از تدبیر و حی مسائی کشتر و صنعت کلید سازی مریرزد و 

اکنتو سالمتی ختدش برایش بیشتری اهمیت دارد . هنگراهری کره 

 ادامه صفحه بعد



 

ی
خن

س
ی 

ر در
ه

 از 

٧ 

مهم ترین جلسه کشتر یعنی جلسه سراو قتا به دلیی تررس از 

ابتال به بیماری کنسی می ستد و سبهه هایی ایجاد می نرد کره 

آیا خطر ابتال از آرایشگر سخصی کمتر از سرکت در جلسه ایست 

 که با معیشت و وضعیت مردم ارتباط مستایم دارد ؟؟ 

سما که ختد از اساتید به اصطالح بنام کشتر، در صنعت نفت و 

گاز و  تروسیمی هستید هنگام حمایت از دولرت و در  ریرش 

گرفتن روی رد فعلی متتجه آو نشدید که دوای درد این کشرتر 

هماو اناالب مستضعفین و قطع ید وابستگی بره کشرتر هرای 

خارجی است و به جای صادرات نفت خام که گراهرا در برازار 

آسفته بعد از کرونا با قیمت منفی نیز صادر می گشت ، میشد با 

بهره بری در داخی کشتر و ت یه بر اقتصاد مااومتی با راه اندازی 

 ترو االیشگاه ها  س از تصفیه نفت خام به بنزین و محرصرتالت 

این چنینی، هم بهتر برای آو در کشتر های همسایه بازار  ریردا 

کرد و هم کشتر ختد را از نیاز به واردات بی نیاز کرد ؟؟ چگتنره 

و ....  IPCدوای عال  این صنعت را در قراردادهای ترکماو چای 

 دیدید؟

یا هنگام انتشار نامه وزیر کشتر به وزیر نرفرت جرهرت مرنرع  

استخدام نیروهای بتمی در استاو مرزی نیرازی نردیردیرد کره 

 اعتراضی کنید ؟؟  

ن ته جالب تتجه در این س ته نامه این مسئله است که تر ررار 

سدو این دست حتادث برای دیگر جتاناو و نتجتانراو اسرتراو 

روحتاو را م در ساخته در حالی ه بعضا در سرایر  فرعرلری و 

آمتزش مجازی با بی تتجهی به ختاسته های دانشجتیاو و یرا 

مش التی که دانشجتیاو در أمر آمتزش مجازی نظیرر قرطرعری 

اینترنت ، قطعی برق و عدم دسترسی به سیستم و .... نداسته اید 

و حتی سعی ن ردید راه اری را اتخاذ کنید که کمترین آسیرب 

به این عده برسد . چگتنه از فدا سدو این عده کثیر واهرمره و 

 نگرانی ندارید ؟؟؟

چرا در اعتراض نیروهای بتمی منطاه ویژه به عدم دخی و تصرف در 

 .مسائی کالو و تصمیمات اساسی ورود ن رده اید؟                       

متاسفانه هنگامی که  اسخ بسیاری از این چراها و چرگرتنره هرای  

فراوانماو را می سنجیم ، متتجه تناقض اساسی در روی رد اتخاذ سده 

تتس  حضرات می گردیم و در  اسخ به این سخصیت دوگانه ترنرهرا 

میپرسیم به جای نشاو دادو ناطه ضعف ها و نخ نرمرا کرردو ایرن 

مسائی تنها ن ته ای که می تتاو گفت این است که چررا خرتد کره 

مختصص و کامال آگاه بر سرای  هستید سعی در برطرف کردو ایرن 

مسائی با تربیت نیرو های متعهد نداسته اید و قدمی در ایرن راه برر 

نداسته اید ؟ با انتشار این قبیی نامه ها ختاسته یرا نراخرتاسرتره در 

زمینی  ا به میداو گهاسته اید که بازی گردانش سما نریرسرتریرد و 

 هدفی جز دسمنی با مردم ایراو را دنبال نمی کنند . 

) یُرِیدُووَ أَو یُطْفِئرُتاْ نُترَ اللَّهِ بِأَفْتَاهِهِمْ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَو یُتِمَّ نُترَهُ وَلَرتْ 

 کَرِهَ الْ َافِرُووَ (
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 .ساراط، افالطتو، برتراند راسی.                           

خا  راه مشخص می کند. خا  راه همه رابه تت می گتید. این 

که چه کسی، چه مسیری، با چه تتانی و برای چه، طی کررده 

                    . است. آری، همه اش در خا  راه نهفته اسرت.         

زو ارو ایی، واقعا او کیست؟ ی  دختر رویایی اهری یر ری از 

دست های سایِر لندو یا زو های مایم هالییرتد هریرلرز؟ زو 

ارو ایی سختی کشیده است. ما تنها با هم چند ورق از تراریرخ 

غرب را داستیم، نه زندگی در انرا. اینها همه نگاهی گزارش وار 

بتد تا در این فرصت بتتاو از آو گفت که ختد من هم، با سیته 

اش متافق نبتدم. اما همین گزارش هم کفایت می نرد. هرنرتز 

دومینرتی ” عصر روسنگری مانده. هنتز دومینتیی که اسمش را 

 مرری گررهارم، سررروع برره افررتررادو نرر رررده.“  سرریررشرره ای

این خ  هایی که ما را همراه با روز های تلخ و سیرین زو های 

ارو ایی کرده آو هم به اختصار، هنتز به ناطه اوجش نرسریرده 

است. زو ارو ایی، از بی عدالتی خسته سده، از ایرنر ره او را 

انساو نمی بینند خسته سده، همین، فا  همین. اما برق نعری 

 .آزادی، سم کتِب قلب بشر، ختاهد بتد.                   

رفته رفته زد و خترد های سرمایه داراو زیاد می ستد. کسانری 

که روزی صاحب زمین و س ه های فراواو بتدند و در کلیسرای 

ختد ت یه بر مرکب ساهانه می زدند یا آناو که ستار بر ابر های 

باراو خیز، از زمین های حاصری خریرزسراو 

دیدار می کردند، با خطری روبررو سرده 

اند. نت کیسه گانی که بردنربرال براز 

کردو جای ختد هستند. کم کم 

بتی مدرنیته قتیتر می ستد. 

می دانید ساید باید بگتیم 

غرب حق دارد. انهرا بره 

ناحق به ختدساو سخت 

گرفتند، به ناحق، و مری 

گیرند. ختد غرب هم ابایی 

 نداست. او ختد را برای 

بازگشت آماده می کرد، بازگشت به آنچه روم و یتنراو روزی 

داستند. آنها هرچه رسته بتد را می ختاستند  نبه کنند. هرم 

حق داستند و هم نداستند. اما جنگ سرمایه داراو تنها یر  

 .روی س ه است.                           

عصر روسنگری سروع سده است. میدانید، افراطیتنی رفتند و 

افراطیتنی آمدند. از کجا باید دانست؟ این ه تمامی آنچه برتد 

را نمی ختاستند!. قصد داستند فاصله ما بین ساتط تراریرخ 

باستانشاو را تا هماو روز و لحظه ای که در آو نرفرس مری 

کشیدند،  ا  کنندو تاثیراتش را،  ا  کنند. فرصت گرفرترن 

فا  انسراو و ” همه جتانب کار نیست، اما ندا سر داده سد: 

 .“                                                فررارر  انسرراو

هر آنچه او بگتید.  رده ها کنار رفته، مرتجرتد افسرانره ای 

    .باالخره از دروو اجساد مرده بیروو می آید، اومانیسم.       

ی  فرصت دیگر فراهم سده است. ساید زناو از ایرن نرمرد، 

بتتانند کالهی برای ختد بدوزند. اومانیسم چشم در چشرم 

روزگار ایستاده: انساو، و هر آنچه انساو بگتید، و هررآنرچره 

انساو بختاهد. عجیب است. انساو؟ زناو به هم نرگراه مری 

کنند. مطلتب امروز چیست؟ آیا فرصت ماست؟ آیا این هماو 

ناطه عطف زندگی ما ختاهد بتد؟ آیا دخترانماو روزی به مرا 

 .افتخار ختاهند کرد؟ ما انساو سمرده می ستیم؟              

انساو، اما زو انساو نیست. هتای نمنا  اس رلره، 

دود های اتش. خیر زو انساو نریرسرت. 

دوباره بهت.  س حاتق ما چره 

می ستد؟ مگر قرار نبتد 

هر آنچه انساو مری 

 گتید و انساو؟.  

به واقع آنهاهک  هه 

هستند؟ در قسمت بعهد 

 خواهیم خواند....

 آنها که هستند؟

 ٠شماره

 سید امیر حمزه حسینی :نویسنده
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 کلیدواژه ایرن روزهرای بررخری نرمرایرنردگراو مرجرلرس!

اصال ستال اصلی استیضاح در سرای  فعلی به صالح اسرت یرا 

 .خرریررر؟!                    

کال استیضاح ی ی از سازوکار های سیاسی مترد اسرترفراده در 

سیاست داخلی برخی کشترهای جهاو است به طتری ه عررصره 

مناسبات دو قته ی ماننه و مجریه است که مردم ارتباط غریرر 

مستایمی با این امر دارند و آو هم از طریق نمایندگاو مردم در 

مجلس این امر میسر است. با تتجه به سرای  حاد این روزهرای 

کشتر استیضاح چنداو عاالنی به حساب نمی آید که در ادامره 

 ضررمررن اسرراره برره نررظررر رهرربررر مررعررظررم انرراررالب در

  رریرررامررتو آو برره طرررح بررحرر  مرریررپررردازیررم.

 به آمری ا اساره می نم ریچارد نی ستو دوسال برعرد از قربرتل

بره عرلرت رسرتایری 91۳9صندلی ریاست کاخ سفید در سال 

 واترررگرریررت مررجرربررتر برره تررر  کرراخ سررفرریررد سررد.

سه حزب مخالف امانتئی م روو در فررانسره بره ۸198در سال 

دنبال استیضاح او بتدند که سرانجام متفایت آمیز نبتد.در کشتر 

ختدماو ابتالحسن بنی صدر اولین و تنهارئیس جمهتر استیضاح 

 سرررده تررراریرررخ جرررمرررهرررتری اسرررالمررری اسرررت.

 با در قانتو اساسی جمهتری اسالمی ایرراو در فصری سرشرم

 اخرتریرارات و«عنتاو قته ی ماننه در مبح  دوم تحت عنتاو 

 صالحیت مجلس سترای اسالمی در ارتباط با استیضاح ریریرس

 در اصی هشتادونهم مسئله استیضاح را بره سررح زیرر»جمهتر

 .مترد  هیرش قرار داده است:                    

برای استیضاح رئیس جمهتر باید حداقی ی  ستم از نمایندگراو 

مجلس سترای اسالمی رئیس جمهتر را که در مرارام اجررایری 

کشتر قرار دارد را مترد استیضاح قرار دهند،رئیس جمهتر برایرد 

ظرف مدت ی  ماه  س از طرح آو در مجلس حاضر ستد و در 

خصتص مسائی مطرح سده تتضیحات کافی بدهد در صترتی که 

 از  س بیانات نمایندگاو مخالف و متافق و  اسخ رئیس جمهتر 

 اکررثررریررت دو سررتم کرری نررمررایررنرردگرراو برره عرردم

کفایت رئیس جمهتر رای دادند مراتب جهت اجرای بند دهم اصی 

 ی صدودهم بره اطرالع مرارام مرعرظرم رهربرری مریررسرد.

بح  دیگر این روزها نمایندگاو به دنبال  رسش از رئیس جمهرتر  

هستند که تفاوت آو با استیضاح بح  حاتقی آو اسرت کره در 

زماو استیضاح نمایندگاو بعد از سنیدو صحبرت هرای رئریرس 

جمهتر رای گیری در خصتص ادامه کار به رئیس جمهتر میدهنرد 

ولی در بح   رسش از رئیس جمهتر رای گیری مطرح نریرسرت.                                   

 .دلیی به وجتد آمدو این صحبت ها تشدید وحشتنا  مشر رالت

اقتصادی و ناکامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جلتگیری از سیرتع 

ستاباو ویروس کرونا در کشتر که این روزها متاسفانه سراهرد از 

دست دادو همتطناو ختد هستیم.برخی چهره های منرترارد در 

مجلس سترای اسالمی دوره یازدهم و نیز مرنرترارداو خرار  از 

مجلس گمانه زنی هایی را مبنی برر لرزوم اسرتریرضراح حسرن 

 .روحانی،رئیس دولت دوازدهم مطرح کردند.               

این متضتع البته مخالفاو زیادی دارد و مخالفاو بر این عراریرده 

هستند که استیضاح رئیس جمهتر آو هم در ماه های  ایانی عمرر 

 دولت به صالح نیست و هزینه های سنگینی بررای کشرتر دارد.

 ماام معظم رهبری هم تلتیحا از مخالفت ختد با این امر صحربرت

با کردند زیرا این کار را بازی کردو در ناشه دسمرن مریردانرنرد. 

ایشاو در نظر گرفتن مصالح نظام اسالمی،در ارتباط تصتیرری برا 

سرال «نمایندگاو ها ملت در مجلس سترای اسالمی تاکید کردنرد

آخر دولت معمتال سال حساسی است و باید مراقربرت سرتد کره 

 یگیری امتر به هیر وجه سست نشتد و بر همین اساس اعرتراراد 

راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف ختد را انجام دهنرد 

و بعد از  ایاو دوره قانتنی ختد،امانت را ارائه صترت وضعیرت بره 

هدایت ماام معظم رهبری و استرفراده  »دولت بعدی تحتیی دهند

سبب سد بسیاری از نمایرنردگراو  »تا روز آخر«ایشاو از کلید واژه

 مجلس از طرح استیضاح رئیرس جرمرهرتر مرنرصررف سرتنرد.

 با امید به این ه دولتمرداو تمام تتاو و انرژی ختد را صررف حری

مش الت معیشتی ،رفاه،آسایش و کم  به حی بحراو کرونا کننرد 

 و بتتانیم از این مش الت باهمدیگر عبتر کنیم.. 

استیضاح حسن روحانی....            

 نویسنده :  محمد مهدی فرجی
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 عشق پست مدرن

 نویسنده : علی بهمنی

 .ایراو، دهه ی  نجاه سمسی...                             

فرهاد، خسته از کته نی های بی فرجامش، عرلری رغرم 

میی باطنی، بیستتو را رها کرده به تهراو رفت. نامربررده 

به فساد سیستماتی  دربار ساهنشاهی اعتراض داست. او 

 معتاد بتد خسرو ساواکی ست و سیرین را با زر و ترزویرر

طاق زده. وگرنه سیرین که ستر جفا یرشرگری نرداسرت. 

فرهاد زورش را زد اما به زنداو افتاد و عمال خسررو زیرر 

س نجه ها سیری که از مادر خترده بتد را از بیرنری اش 

بیروو کشیدند. او در زنداو با لیلی و مجنتو آسنا سرد و 

 در بحبتحه ی اناالب به هرمرراه ایشراو آزاد گرردیرد.

تنها ی  سال از اناالب نگهسته بتد که لیلری و فررهراد 

 قصد رخ دادو دومین اناالب را کردند. خسرو که حسراب

ختدش را از ساواکی ها ستا کرده برتد، مری خرتاسرت 

ختدش را تتی صف اناالبی ها بگنرجرانرد ترا خرطررات 

احتمالی را دفع کند. در سلتغی ها ختدش را به قراطری 

هم قطار های لیلی و فرهادکرد. مجنتو هرچه اصرار مری 

کرد که کله داغی بس است دیگر، افاقه نمی کرد. لریرلری 

که کله اش بتی قرمه سبزی می داد به اتفاق فررهراد و 

دوستاو ساو ریختند و سفارت آمری ا را درب و داغراو 

کردند. حاال خسرو هم ی  دانشجتی خ  امام بتد. یر  

اناالبی! آنها ی  عده را به اسارت گرفتند و اسناد مهرمری 

را به دست آوردند. حتی اسنادی را که ترتی خررد کرن 

ریخته سده بتد رمزگشایی کردند. لیلی که فهمیرده برتد 

 در آو النه ی عن تت چه خبرها بتده کر  و  رهایش 

ریخت. مجنتو هم که حسابی تتی دلش را خالی کرده بتد 

ناگزیر به غل  ختردو افتاد. آنها طتماری نتسرترنرد و از 

کدخدای بی خدا عهر ختاستند. فرهاد اما به راهش ایمراو 

 یدا کرده بتد و می دانست از قدیم تا به امرروز از کرجرا 

خترده. او می دانست نباید از ی  ستراخ دو برار گرزیرده 

ستد. او سیرین ترین لهتش، عزتش، وطنش، و غررورش را 

به خسرو باخته بتد و حاال نه تنها باید دسمناو خارجی که 

 با خسرواو داخلی در  تسش انرارالبری مری جرنرگریرد.

سال ها از اناالب می گهست. از اناالب دومم به گرام دوم 

 اناالب رسیدیم. مجنتو و لیلی ختد را باخته برتدنرد. بره

کدخدای بی خدایی که زیر و بم وجتدش را سناخته بتدند. 

  نجه های چدنی اش را می سناختند و زخرم هرایرش را

به دوش می کشیدند. اما سعی مری کرردنرد آو را برا 

دست شی مخملی بز  کنند. خسرو که رد خیانت هایرش 

را  ا  کرده بتد خیانت می کرد و آو را خدمت جا میزد و 

 با خاطری آستده ختاب سیرین از سر فرهاد ها می ربرتد.

فرهاد هم ختو در چشم و خاسا  در دهاو مجبتر بتد از 

 میراثش دفاع کند. از کتهی که ریخته بتد. از خراکری کره

می ختاستند بر بادش بدهند. و در رویای سیرریرنری کره 

 اجنبی ها تحااش را محال می  نداستند. اما ستر سیریرن

 فرهادش کرده بتد 
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سرعت ببخشیم. این را هم در گتسی می گتیم اما سما به 

کارگر باید س ر گهار کارفرمایش باسد و او ” کسی نگتیید، 

را به نتعی بپرستد، با این لطایف الحیی است که میرترتاو 

برای ساکت نگرهرداسرترن “  امیدی به مدرو سدو داست.

 ت تلیست های طرفدار کارگری که همگی مشرتری چر  

باقی مانده از زباله داو تاریخ هستند نیز بررنرامره هرایری 

 .هست و نگراو آو نباسید.                          

حاال همه اینها را انجام دهید، منتها نگتیید کره اسرمرش 

بازار ازاد است، چتو اگر بگتیید نمیگهارند، ولی اگر انجرام 

 دهید کسی ایرادی نمی گیرد. 

کلمه ای به نام بترژا سنیده اید؟ به جرای گررم برحر   

رسیده ایم. همانطتر که در سماره های گهستره گرفرترم، 

ایراو مدرو نیاز به اقتصاد قدرتمند دارد. در ادامره هرم 

تتضیح دادم که بایستی از کارفرما حمایت ستد. حال یر  

ستال جدی  یش می آید!، حمایت از کارفرما را تا کرجرا 

باید ادامه داد؟ بگهارید با ی  مثال تتضیح دهم. اگر سمرا 

بختاهید کیفیت استعال را باال ببرید، بایستی کریرفریرت 

ستخت را باالببرید. جتاب ما نیز همین جا اسرت، برایرد 

کارفرما فربه ستد، او متقع است که متتتر اقتصاد روسرن 

میشتد. در این مرحله باید ی  انباست صرترت برگریررد. 

میبایست سرمایه ها در ی  گروه مشخص به چرخش در 

آید. زمانی که رانت ها و فرصت های اقرترصرادی را در 

اختیار طباه ای خاص گهاستیم، آو متقع میتتاو به آینده 

ایراو مدرو امیدوار بتد. همچناو با من همرراه براسریرد، 

 گنجینه های جدیدی برایتاو دارم.

بگهارید به زباو ساده تر بیاو کنم، برای ایجاد ی  عردالرت 

مدرو، بایستی کارگراو را روزمزد کرد، استخردام رسرمری 

کنار گهاسته سده و ی  بازار رقابت بین کارگراو برتجرتد 

بیاید تا برای کاربیشتر و قیمت ارزاو تر با هرم مسرابراره 

دهند. سرعت مدرو سدو ایراو با چناو ستابی بره جرلرت 

ختاهد رفت که همه انگشت به دهاو ختاهنرد مرانرد. در 

 .نهایت نیز همه راضی هستند.                  

ساید برخی ف ر کنند این روش  به نفع قشر کارگری است، 

بله درست ختاندید به نفع کارگر!. البته مرن حرق را بره 

کسانی که این گزینه را به ستد کارگراو می دانند، میدهم، 

 اما همانطتر که گفتم باید همره را راضری نرگرهرداسرت.

اقدام بعد فراهم آوردو سرای  مناسب برای سرمایره داراو 

است تا بتتانند سرکت هایشاو را گسترش دهند. بایسرتری 

دولت به کم  سرمایه داراو ستافته و مسیر بزرگ سدو و 

کنار رفتن کسب و کار های کتچ  را فراهم کند. برا ایرن 

روند، سرکت هایی چند ملیتی بتجتد ختاهرنرد آمرد کره 

عالوه بر چرخش مالی گسترده، باع  افزایش ساغالو نریرز 

می ستد.)منافع دیگری نیز دارد که بعدا سخن ها خرتاهرم 

گفت( کسب و کار هایی که نمیتتانند ختد را باسرای  وفرق 

دهند میبایست نابتد ستند، کم  دولتی به سرکرت هرای 

کتچ  به هیر عنتاو نباید صترت بگیرد تا سرای  رقابتری 

به هم نخترد. باور کنید که هرچه سرای  را بره قرتانریرن 

جنگی نزدی  تر کنیم، وضعیت بهتر ختاهد سد. همانطرتر 

که گفتم افراد ضعیف باید نابتد ستند،  س چه بهتر که مرا 

 هم در این فرایند آتشی بیاوریم و لتکتمتتیت مدرو سدو را 

MODERN IRAN 
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 جهان اسالم
 نویسنده : علی عمرانی

 این گرگ سالهاست که با گله آسناست

کند؟! آمری ا برای یر   داعش یا طالباو؟! چه تفاوتی می

نسی کشی میاو مسلماناو،  یاده نظام اسالمی ترربریرت 

 کرده است

،  در ایراو مصادف با سالروز میالد 11آباو  95سه سنبه، 

 53 یامبر، و تعطیی رسمی بتد. افغانستاو اما در سرتگ 

 دانشجتی کابلی این روز را در عزای عمتمی سپری کرد.

اکتبر حمله ی تروریستی مشابهی در کابی رخ داد که  ۸3

دانستند. وجتد  ررچرم  منابع آو را به طالباو منستب می

این گروه که آغشته به ختو جانباختگاو بتده، و سعراری 

که در محی حادثه نتسته سده این گمانه زنی را تشردیرد 

کند.  س از ی  هفته در دوم نتامبر، این بار نتبت بره  می

دانشگاه کابی رسید تا در سالروز سهرادت دانشرجرتیراو 

، به خا  و ختو کشیده ستند. تاکنتو 3۳ایرانی در سال 

دانشجتی کابلی بر اثر این حملره ترروریسرتری بره  53

 سهادت رسیده اند. مسئتلیت این حمله را داعش بر عهده 

گرفت. حمله ی هفته قبی نیز کار داعش بتده یا طالباو؟! چه 

 تفاوت...

تماس بی  اسرخ، و  9۴۸ت او دهنده ترین خبر از این واقعه 

 است.  »جاو  در کجاستی؟« یام کتتاه:

کند نام ی  گروه چیست؟ طالبراو،  آمری ا برایش تفاوتی نمی

داعش، الااعده، یا لش ر. اوو ت فیری ها را به وجتد می آورد، 

کند، و با ایجاد ناامنی ها بر عرمرر نرحرسرش در  تجهیز می

خاورمیانه می افزاید. ثمره ی دو دهه ی حضتر آمرریر را در 

افغانستاو جز ناامنی و آوارگی برای مردم سریرف افرغراو ره 

آوردی نداسته. در دوره  یشین انترخرابرات آمرریر را، و در 

مهاکرات انتخاباتی، اذعاو سد دولت آمری ا ختد به تش یی و 

تجهیز داعش همت گمارده است. با مطالعه ی تاریخرچره ی 

حضتر ستروی در این کشتر ختاهید دریافت آمری ا با تجهیرز 

گروه  های مردمی و ختدجتش اقدام به تاسیس گروه هرای 

ت فیری کرده اند.  س از فرو اسی ستروی و فرماو نا رهیرری 

این گروه  ها، دولت کریه منظر امری ا بره برهرانره یرازده  

سپتامبر وارد خا  این کشتر سد. داعش یا طرالربراو؟! چره 

تفاوت؟! آمری ا برای ی  نسی کشی میاو مسلماناو،  ریراده 

نظام اسالمی تربیت کرده است. و مسلماناو را برا دسرتراو 

برد. در روز مبارزه با است بار برار دیرگرر  مسلماناو از بین می

داغی بر دل جهاو اسالم نشست که بیش از  یش اهرمریرت 

 وحدت و ی پارچگی امت های اسالمی را به ما گتسزد کرد.
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، حیاط دانشگاه تهراو  آبستن حرادثره 953۳آباو  95در صبحگاه 

ی سرخی بتد. با سدت گرفتن اعتراضات سراسری عرلریره رژیرم 

ساهی، دانش آمتزاو که مدارس را تعطیی کرده بتدند به ستی  ستم

دانشگاه حرکت کردند همراه با دانشجتیاو در زمین چمن دانشگراه 

گرد هم آمدند. مأمتراو رژیم، دانشگاه را محاصره و به حالت آمراده 

 9۳باش درآمده بتدند.. دولت آستی ملری، دو مراه  ریرش، در 

سهریتر، از ختو مرداو و زناو وطن، جتی ها جاری کررده برتد. 

سریف امامی و دولتش این بار کتدکاو و نتجتاناو را در برابر خرتد 

 سینه سپر کرده می یافت.

مامتراو این بار قهر آمیز تر از قبی عمی کردند. ساعت یازده صبرح 

درحالی ه که درب های دانشگاه بسرتره برتد، دانرش آمرتزاو و 

دانشجتیاو غیرمسلح را که تحت محاصره بتدند هدف گراز اسر  

 3۵آور و گلتله قرار دادند. راه گریز برای هیر کسی نبتد. آمارها از 

کرد.  س از انتشار این خربرر  کشته و صدها نفر زخمی ح ایت می

آبراو  9۴امامی، صربرح  وزیر علتم استعفا داد و کابینه ی سریف

 ساتط کرد. 

ارتباطرات و انرارالب «از کتاب  ۸1۴آنابی سربرنی، در صفحه ی 

 95تتس  دانشگاه کلمبیا منتشر سد، از  9183که در سال  »ایراو

 کند. یاد می »حمام ختو«به  953۳آباو 

امام خمینی )ره( که در  اریس اقامت داست در  یرامری فررمرتد: 

عزیزاو من صبتر باسید که  یروزی نهایی نزدی  است و خدا برا «

من از این راه دور ” صابراو است. ایراو امروز جایگاه آزادگاو است 

ختاهری و اسرترارالل  صدای آزادی“  چشم امید به سما دوخته ام

چهار روز  س از ورود   »طلبی سما را به گتش جهانیاو می رسانم.

امام خمینی به ایراو در حالی ه دولت سا تر بختیار نرفرس هرای 

ای اعالم  آخرش را می کشید، دانش آمتزاو مدارس تهراو در بیانیه

را بره  953۳کردند: ما دانش آمتزاو ایرانی روز سنبه سیزدهم آباو 

عنتاو روز دانش آمتز اعالم نمتده و هر ساله با یاد سهدای جنبرش 

 دانش آمتزی، بر وحدت و ی پارچگی ختد ختاهیم افزود.

٩١ 

 یک اتفاق

 نویسنده : علی عمرانی

 امرررام)ع(  کررربرررر و اسرررتررر ررربرررار از دیررردگررراه   

 کرنرد: مری  ترتصریرف  کربرر را چرنریرن  منین)ع( واژة امیرالمؤ

 هررا برردتررر اسررت. از هررمرره عرریررب  فررروخررتررن  . بررزرگرری 9

 اسررت.  بررزرگررتررر ابررلرریررس  دام  فررروخررتررن  . بررزرگرری ۸

 ( چررنرریررن آمررده اسررت:91۸  )ط  الرربررالغرره و در نررهرر 

  و سریرع  را ) روا گیرید( درباره نتیجه کیفر فتری  را خدای  خدای 

فرروخرترن،   بزرگی  و بدسرانجامی  ستمگری  سرکشی، و آینده ستم

او   و فریب  تر نیرنگ سترگ  بزرگتر ابلیس، و جایگاه  دام  زیرا همگی

 .است.                                          

بزرگتر و   را دام  فروختن  کبر یا بزرگی  منین امیرالمؤ  تعریف  در این

  خرتد را برزرگ  کره  داندو زیرا سخصی می  ابلیس  فریفتن  جایگاه

  ختد را از دست  انسانی   ندارد، جایگاه می  بیند و برتر از دیگراو می

  را برا  رنرداری  ختیش  و ی تا رست  خداجتی  است، و فطرت  داده

  بر وابستگاوِ  سیطاو  که  جا است و در این  است  کرده  آلتده  نادرست

  گریررد کره قرار می  گفته ابلیس  یابد: و مصداق می  ختد چیرگی  به

را   حالت  است، و هماو  کرده   یروی  مت بر از ابلیس  گات: سخص

  برای  فریبی  و وسیلة  مناسبی  دامگه  استو در نتیجه  ختد گرفته  به

 .گردد.                             می  سیطاو

  ختد را برا آو  نابتدکننده، هرکس  است  ختیی  فروختن  .  بزرگی 5

  نیز حاریرارتری  ح مت  ستد. این )ارزش( می  دهد کم  بسیار نشاو

  دارد، کره  ویژه  جایگاهی  آفرینش  در جهاو  است، زیرا انساو  ژرف

  کنرد، و هررچره می  ختد را حفظ  ختد بماند ارزش  اگر در جایگاه

از   چتو  ستد، لی ن می  او افزوده  دهد بر ارزش  نشاو  بیشتر فروتنی

و   کند و ختاستار عزت   یشه  ختاهی در رود و افزوو ختد به  جایگاه

  در  ریرش  و نراحرق  ضدت املی  حرکتی  گردد، چتو  بیشتری  ار 

ستد،  نابتد می  کمی  یابد، به نمی  دست  بیشی  تنها به است، نه  گرفته

نرابرتد   گهارد تا این ه می  کاستی  او رو به  انسانی  ارزش  و همچناو

 در او نماند  از انسانیت  نشانی  ستد و هیر

 نویسنده : سید میثاق هاشمی
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 مهدویت

 نویسنده :  متین خورشیدی

بتده و در ی  صف و همچتو دست واحد و کلمه واحده در مرارابری 

مخالفاو ختد مح م و مستار ستند. مرتبه ستم مرابطه تحارق آو از 

جهت فراهم نمتدو تجهیزات و قتای الزم برای ختد و منافع ختدسراو 

و ارتربراط آو برا  »مرابطه«بنابر آنچه که  س از تتضیح واژه  .»است

 یتند با امام منتظر و آمادگی برای یاری وی به دست آمد، چنین برمی 

آید که این ارتباط معنتی و  یتسته به حضرتش الزم و ضروری اسرت 

معنای دوم مررابرطره «نتیسد:  چنانچه صاحب کتاب م یال الم ارم می

آو است که مؤمن با امام زمانش مرابطه داسته باسد و تحاق آو به این 

است که ختدش را به ریسماو والیتش بیاویزد و به تبعیت و نصررترش 

ملتزم باسد و این قسم از مرابطه بر تمام افراد واجب عریرنری برتده و 

نیابت بردار نیست و آو، رکنی از ارکاو ایماو است و خدا عرمرلری را 

دلیی وجتب به دست آوردو آمادگی بررای  .»بدوو آو قبتل نمی کند

یاری امام نیز روسن است زیرا: اولو ظهتر امام ناگهانی است چنرانرچره 

فَإِوَّ امْرَنا برغرترة  ...«امام مهدی عجی اهلل تعالی فرجه الشریف فرمتد: 

طلبد و  دومو حضرت مهدی هنگام ظهتر ندای نصرت ختاهی می.»فَجْأَةٌ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَسْتَنْصِرُ اللَّهَ وَ مَنْ أَجَابَنَا مِنَ النَّاسِ... فَاللَّهَ «فرماید:  می

اللَّهَ فِینَا لَا تَخْهُلُتنَا وَ انْصُرُونَا یَنْصُرْکُمُ اللَّهو ما از خدا و هر کسی از مردم 

کنیمو...  س سمرا  که ختاسته ما را اجابت کند، طلب نصرت و یاری می

را به خدا قسم که ما را ختار ن نید و یاریماو کنید تا خدا نیز سمرا را 

ستمو  اسخ ندادو به ندای نصرت ختاهری امرام مرتجرب .»یاری کند

سااوت و بدبختی است است چنانچه در حادثه عاسترا آمده است کره 

امام حسین علیه السالم ره سپرد تا به قطاطانیه منزل کرد و خیرمره «

ای بر  ا دید، فرمتد این خیمه از کیست، گفتند از عبید اللَّه برن حرر  

حنفیو امام حسین علیه السالم به او  یام داد که ای مرد! تت گنه راری 

و اگر در این متقع تتبه ن نی و مرا یاری ن نی تا جدم بررابرر خردای 

تبار  و تعالی سفیع تت باسد،  خدای عرزوجری برداو چره کرردی 

ات کند. زیرا هر که فریاد و سیتو ما را بشنتد و اجابت نر رنرد،  مؤاخهه

بنابراین کسانی که در حسررت یراری »خدایش وی را  در دوزخ اندازد.

سرر  »یا لیتنا کرنرا مرعر «امام حسین علیه السالم هستند و ندای 

دهند باید بدانند که عاسترای دیگری در  یش است و  یش از این ه  می

دیر ستد باید برای یاری او آماده ستند تا به سرنتست کتفریراو دچرار 

نگردند چرا که آمادگی ی  باره به دست نمی آید و برایرد  ریرش از 

 رسیدو زماو قیام و ندای یاری ختاهی حضرت، آماده بتد.

معرفت امام، الزمه آمادگی برای یاری وی ی ی از متضتعاتی کره 

سرتد،  در میاو دعاها و زیارتهای مهدوی بسیار زیراد دیرده مری

کنید چره  تااضای تتفیق نصرت و یاری امام زماو است. ف ر می

رابطه ای بین ضرورت معرفت امام و یاری او وجتد دارد؟ ضرورت 

تتاو از زاویه لزوم آمادگی برای یراری  معرفت به امام زماو را می

وی نیز بررسی کرد زیرا برخی آیات و روایات مهدوی برر لرزوم 

دهند. خدای سبحاو در قررآو  چنین آمادگی دائمی گتاهی می

یَا أَیُّهَا الَّهِینَ آمَنُتاْ اصْبِررُواْ وَ «فرماید:  کریم خطاب به مؤمناو می

و این چنین مؤمناو را  »صَابِرُواْ وَ رَابِطُتاْ وَاتَّاُتاْ الل هَ لَعَلَّ ُمْ تُفْلِحُتوَ

ختاند. این آیه ی ی از آیات مهدوی است کره  فرا می «مرابطه»به 

وَ رابِرطُرتا  ...«امام صادق علیه السالم در ضمن تفسیر آو فرمتد: 

بررای  .»إِمَامَ ُمُ الْمُنْتَظَرَو و با امام منتظرتاو مرابطه داسته باسید

ترتجره  »رابرطرتا«فهم این آیه و حدی  باید به معنای فعی امر 

دقیای نمتد و بررسی کرد که خداوند بلند مرتبه به ما انجام چره 

 »ربر «از برای واژه  »مرابطه«و  »رابطتا«دهد.  کاری فرماو می

در اصی به معنای  یتند زدو، بستن و مح م کردو اسرت و در 

ستد به الزمه معنای اصلی آو کره  متارد گتناگتنی که استفاده می

عبارت است از مالزمت، متاظبت، مداومت، مراقبت، آمادگی برای 

رود. حضررت  ماابله با دسمن که ختد نتعی جهاد است،به کار می

مرابطه مصادیق فرراواو «فرماید:  آیت اهلل جتادی در این باره می

نظامی، اجتماعی و... دارد، مانند انتظرار  رس از نرمراز بررای 

فرارسیدو وقت نماز بعدی، آمادگی و  ا به رکاب بتدو برای خدا، 

مرزداری و محافظت از مرزها و آمادگی دائم بررای صریرانرت از 

حدود و ثغتر اسالمی و ایجاد رابطه با آحاد و افرراد جرامرعره و 

بارزترین و کاملترین مصداق مرابطه، ارتباط با اولریرای دیرن و 

نتیسنده محاق کتاب التحایق نیرز بررای  .»اماماو معصتم است

اولین مرتبه آو تحرارق «گتید:  سمارد و می مرابطه سه مرتبه می

ارتباط بین افراد و کسی است که هدایت و رسد مردم را بر عهده 

تا با هدایتهای او هدایت و با ارسراد  -یعنی بین امت و امام -دارند

او رسد یافته و بر طبق امر و نهیش رفتار کنند. دومین مررتربره 

 ارتباط درونی بین مردم و امت است تا در بین ختد با رحمت 
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. یروزی اناالب اسالمی ایراو که گام بزرگی در ترحرارق مرردم 

ساالری دینی در کشتر و حاکم سدو اراده مردم بر سررنرتسرت 

ختیش بتد، با  یشگامی جنبش دانشجتیی در اکرثرر حرتادث 

سرنتست ساز  س از اناالب همراه بتد. تسخیر النه ی جاستسی، 

اناالب فرهنگی در دانشگاه ها و حضتر در جبهه هرای جرنرگ 

 تحمیلی و... از اقردامرات درخشراو جرنربرش دانشرجرتیری

در دوراو بعد از  یروزی اناالب اسالمی است که آرمانختاهری و 

عدالت طلبی دو ویژگی اصلی آو می باسد. به هر روی جنربرش 

دانشجتیی علی رغم تمامی فراز و نشیب ها و دگرردیسری در 

 برخی از تش ی های دانشجتیی همچناو ایفای ناش می کرنرد.

این اثر روایت های دانشجتیاو قدیم و فعلی از رونرد جرنربرش 

دانشجتیی در برهه های مختلف و میزاو تأثیرگهای آناو در سیر 

 حتادث می باسد. 

تاریخ شفاهی جنبش  

 دانشجویی مسلمان

 مکتب امام )ره(
ما سعار مرگ بر آمری ا را در عمی جتاناو  رستر و قهرماو و 

مسلماو در تسخیر النه فساد و جاستسی آمریر را ترمراسرا 

ایم.هرچه فریاد دارید بر سر آمری ا ب شید.دانشرجرتیراو  کرده

مسلماو و مبارزی که النه جاستسی را اسغال کردند ملت را 

ختار بداند که ملت عرزیرز، ترا  سرافراز کردند.آمری ای جهاو

 نابتدی کامی منافعش او را راحت نختاهد گهاست.

 

 نویسندگان: امیرحسین ثابتی منفرد | محمدحسن روزی طلب 


