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بدون ترویـــــج  بینانه و  باید تصویری صحیح، واقع       

از ایــران  اســالیم بــرای افــ ــار عــمــویم  یــ س و نــاامــیــدی

هــــــا و  تــــــوانــــــای  «ارائــــــه دادر تصــــــویــــــری  ــــــه در آن 

مشـــ ـــ   و «در  ـــنـــار  »هـــای مـــ ـــیـــم مـــیل ظـــرفـــیـــت

، نـمـای   بسـت نشونـد و بـه دور از ب مطرح یم »ها خل 

 گردندر  های  عملیایر پیشنهاد یم حل راه

ی   بیانا  مقام مع م رهیر

 حرف اول

 »خمینی پاکستان«

شاید زمانی که برای اولین بار امام را در نجف مالقات کرد، 

کرد که روزی او را خمممیمنمی  هیچوقت فکرش را هم نمی

پاکستان لقب بدهند یا شخم  ضرمرت اممام پم  از 

 شهادتش بنویسند که من فرزندی را از دست دادم.

وقتی استاد فلسفه ات مطهری باشد و سمیماسمت را از 

ات  خمینی )ره( آموخته باشی و مهر علی )ع( در سمیمنمه

باشد، اگر نتیجه کارت شبیه عارف الحسینی نشمد بمایمد 

تعجب کنی. کسی که بخاطر مبارزات خود هم از عمرا  و 

هم از ایران پهلوی اخراج می شود و با بازگشت به میهمن، 

کند و از او بمه  علم مبارزه با اسالم آمریکایی را بلند می

عنوان زبان گویای انقالب اسالمی در شمبمه قماره یماد 

 کنند، سرانجامش نباید جز ترور و شهادت باشد.  می

دانسمت.  ای که امام )ره( هم آن را دور از انتظار نمی ضادثه

از این دست روضانیون مبارز در طول تاریم  اسمالم کمم 

نیستند. از مطهری و بهشتی  در ایران و صدر ها در عمرا  

گرفته تا  راغب ضرب در لبنان و عارف المحمسمیمنمی در 

 پاکستان...
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وقتی از تحریفِ تحریم ضرف می زنیم، دقیقا از چمه سمخمن 

 میگوییم؟!

به محض تغییر ضاکمیت و استمقمرار ضمکموممت  ۷۵در سال 

جمهوری اسالمی در ایران، دولت آمریکا در زممان کمارتمر و 

 ضتی در زمان ریگان اقدام بمه تمحمریمم کشمور مما کمرد. 

ی جمهمانمی همر  این اتفا  تازه ای نیست. در نظام یکپارچمه

کشوری که استقالل خود را بر نظام سرمایه داری مقدم بمدارد 

و مجری سیاست های آمریکایی نباشد، از سوی ایمن کشمور 

ی جمدیمداتکمتمشماف،  شود. کوبا و ونزوئال در قاره تحریم می

ی کهن از تحریم های  ی سبز و چین هم از قاره روسیه در قاره

 آمریکا بی بهره نبوده اند.

اما بشنوید از سرگذشت کشورهایی که در بمرابمر ممداخمالت 

آمریکا کرنش و نرمش نشان داده اند و آنچه دیکته شد را اجرا 

کردند: لیبی، مصر و عرا  یا افغانستان. کشور هایی که قربانمی 

هجوم و مداخله نظامی یا کودتا شده اند و نه تنها طعم تملم  

ی جنگ داخلی را هم چشیده اند. لیبی و عمرا   تجاوز که مزه

پ  از آن که خود را خلع سالح تسلیحاتی کردند مورد هجوم 

آمریکا قرار گرفتند. درست مثل ژاپن که پم  از تسملمیمم 

ی اتمی قرار گرفت که اتفاقا در سالروز آن  شدنش، مورد ضمله

 هستیم. 

ی یازده سپتامبر اشغال شد، اما پیش از آن  افغانستان به بهانه

با مداخالت مستقیم سروی  های جاسوسی آمریکما درگمیمر 

جنگ های قومی قبیله ای شده بود. چیزی که میراث اشغمال 

افغانستان توسط شوروی بود و یانکی ها بر خشخاشش ممتمه 

 گذاشتند!!!

مصر نیز از زمان ضسنی مبارک و پ  از آن، در زمان محمممد 

مرسی، بارها با کودتاهای عجیب و غریب نظامی و برخوردهای 

 تممنممد ارتممش بمما اخمموان المممممسمملمممممیممن روبممرو شممد.

آنچه مسلم است اینکه آمریکا هیچ گاه با دید سازش با همیمچ 

کشوری وارد مذاکره نشده است. او یک مهاجم بما دسمتمانمی 

ای در داخل سعی دارند چنمگمالمش را بما  ست که عده چدنی

دستکش مخملی بزک کنند و پوزه ی آغشته به خمونمش را 

سرخاب سفیداب جا بزنند! راه عبور از این فشمار امالمممانمه 

 همای داخملمی سمت.  مقاومت، تکیه به توان ملی و ارفمیمت

جریان تحریف اما سال هاست که در کنار فشار های تحریممی 

قرار گرفته اند و از این هیبت کاهی و پوشالی، کوه می سازند؛ 

 بازی خیانت در زمین دشمن. 

بی شک در شرایطی که معادتت جهانی و روابط بین الممململ 

دچار از هم گسیختگی و بی سر و سامانی ست، پمپاژ پمالم  

های منفی به بطن جامعه، چیزی جز فتنه ی بدخواهان ملمت 

نیست که چشم امید شان به نابودی عمزت نمفم  ممردم و 

 استقالل ماست.

تحریف واقعیت، ضربه ی دشمن در جنگ امروز با مردم ایمران 

است.  مدت هاست که ما با استکبار جهانی در پیکار و درگیمر 

جنگی نامتقارن هستیم. جریان تحریف با واژگون نشان دادن 

واقعیت های کشور  دوشادوش توطئه ی تحریم علیه ملت مما 

 پیمان شده است. هم

اما در چنین جنگ های نامتقارنی، این  اراده ها هستنمد کمه 

 ی سرنوشت می شوند.  تعیین کننده

ای دشمنان، ممایموس سمازی ممردم و  سیاست های رسانه

مسئوتن از آینده ی کشور است؛ آن ها  آن چه در دل و فکمر 

 اند. ی ماست را نشانه رفته و مخیله

در این راه، رسانه ها، سالح و ابزار اصلی جنگ روانی هستنمد. 

خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه و سویه دار، وارونه نشمان 

دادن واقعیت ها و به ضاشیه کشاندن جلوه های امیمدآفمریمن 

برای مردم تنها  یک بخش از فعالیت های شبکه ها و رسمانمه 

های معاند است. البته دنباله های این جریان در داخل کشمور، 

با بودجه های رسانه ای  از دولت جمهوری اسالمی ضمممایمت 

شوند اما علیه امنیت فکری مردم و امنیت ملی کشور آفنمد  می

 های هدفمند اجرا می کنند. 

پرواضح است که دشمن با وارونه نشان دادن واقعمیمت هما و 

تصویرسازی غلط سعی دارد مردم را ناامید و مسئوتن را وادار 

به سازش و پذیرش خواسته های گزاف بیگانگان کند. نمظمیمر 

 آنچه در برجام شاهدش بوده و هستیم...

تحریم ها از بین خواهند رفت، اما نه به دست غیمر؛ کمه بمه 

 ی تحریف ها فایق بیاییم. دست خود ما. اگر بر توطئه
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 تحریف تحریم؟! 

 عیل عمرای  

 ما عدم ماست
ی

یم     موجیم  ه آسودگ  ما زنده به آنیم  ه آرام نگت 



ی غدیر
 برا
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 امراض 

 عیل علوی

 ذی الحجه ۸۱به موسم ضجه الوداع و به وقت 

محمد )ص(، خاتم اتنبیا، اسالم را به وتی علی )ع( کامل 

کرد. و چه سهل، رسول خاتم امور امتش را به اذن پروردگار، 

 به امام متقیان، وصی اتوصیا سپرد.

علی، وضید به آیین ضنیف، که از بدو وتدتش نشانه بود تا 

شتافت به اذن و رضای خدا  لحظه ی مرگ، به جنگ که می

نشست  سر سرکشان را به زیر می آورد و اگر به پیکار نف  می

خاضع ترین بنده ی پروردگار بود. ضق به قدم هایش استوار 

بود که علی مع الحق و الحق مع علی. خیبر به درایت 

دستانش گشوده و خند  به رق  دل انگیز شمشیرش فتح 

 شد.

چه بسیار ضاجی که فقط به کعبه دست میسایند و ضَجَر را از 

کنند. ضج، نشانه ی بندگی و طواف گرد  دیروز سیاه تر می

فرمان خداست؛ اما صدها هزار به ضج رفته بَ ٍ بَ ٍ گفتند و از 

ی غدیر نوشیدند اما بیعت شکستند و به سقیفه ای دامن  برکه

زدند که عاشورایی علم کرد؛ تا کل یوم، عاشورا باشد و کل 

 ارض، کرب و بال. 

به تحقیق، اگر امتی ندای ضق بشنود و به نفا  بگراید نگون 

بخت خواهد شد. سال ها قبل از غدیر، فریاد نح  عبداهلل بن 

ابی، سردسته ی منافقان در جنگ اضد در کوه های ضجاز 

پیچید، که مسلمانان را به بازگشت به بت پرستی فرامیخواند و 

یا أَی ُّهَا الَُّذِینَ »سپاه اسالم را آشفته میکرد. آیه نازل شد که 

أَعْقابِک مْ فَتَنْقَلِب وا   آمَن وا إِنْ ت طِیع وا الَُّذِینَ کَفَر وا یَر د ُّوک مْ عَلى

اید! اگر از کافران اطاعت  اى کسانى که ایمان آورده  » خاسِرِینَ

گردانند، پ  به  کنید، شما را به آئین گذشتگانتان بر مى

 خسارت و زیانکارى بازخواهید گشت. 

تاری  اسالم لبریز از این عقب گرد هاست. قرآن بارها رجعت 

به آیین باطل گذشتگان را علت نگون بختی و سیه روزی 

معرفی کرده است. همچنین ضررت فاطمه )س( در خطبه ی 

فدکیه در مسجد، و خطاب به مردم مدینه چنین ایراد 

کِتاب  اللَّهِ بَیْنَ اَاْه رِک مْ، ا م ور ه  ااهِرَةٌ، وَ اَضْکام ه  «کنند: می

زاهِرَةٌ، وَ اَعْالم ه  باهِرَةٌ، و زَواجِر ه  تئِحَةٌ، وَ اَوامِر ه  واضِحَةٌ، وَ قَدْ 

خَلَّفْت م وه  وَراءَ ا ه ورِک مْ، أَرَغْبَةً عَنْه  ت رید ونَ؟ اَمْ بِغَیْرِهِ تَحْک م ونَ؟ 

بِئْ َ لِلظَّالمینَ بَدَتً، وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْالمِ دیناً فَلَنْ ی قْبَلَ 

کتاب خدا رویاروى   »مِنْه ، وَ ه وَ فِی الْاخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینِ

شماست، امورش روشن، و اضکامش درخشان، و عالئم 

هدایتش ااهر، و محرُّماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى 

رغبتى به آن را خواهانید؟ یا    آن را پشت سر انداختید، آیا بى

کنید؟ که این براى االمان بدل بدى است،   بغیر قرآن ضکم مى

و هرک  غیر از اسالم دینى را جویا باشد از او پذیرفته نشده و 

 در آخرت از زیانکاران خواهد بود.

در و دیوار و نخل های مدینه، می  و هیزم های کوچه های 

سوخته، گواه دفاع فاطمه از وتیت علی ست. باشد که بر تمام 

ضجتی باشد. در روایت است که این بانوی   »فَهَلْ مِنْ م دَّکِرٍ«

شریف پ  از سقیفه و غصب خالفت در بیان فرائل امام از 

قول پدر بزرگوارشان فرمودند: مثال امام و امت، مثال کعبه و 

ضجاج است. ضجاج باید گرداگرد کعبه به طواف برخیزند، و 

 امت در مدار وتیت امام باشند.

باری، به هر طریق، غدیر، عید امامت ست و کمال دین؛ و چه 

تل  آن عیدی که ضرور امام ما به واسطه ی ضعف امتش در 

پ  پرده های غیبت است. بر ماست که در سال تعطیلی ضج، 

مشق وتیت کنیم و چون طواف کعبه در مدار ولی امر خویش 

 ی برقراری امامت امام عصر را فراهم آوریم. باشیم، و زمینه

 ما عدم ماست
ی

یم     موجیم  ه آسودگ  ما زنده به آنیم  ه آرام نگت 
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 نگارگری خیر 

 مصطف  نبوی

 مرداد روز خبرنگار ۸۵به بهانه ی 

شاید این روز چندان برای کسی مهم نباشد اما خبرنگارها 

ها هستند. گاهی از کاه کوه می سازند و گاه  گاهی اثرگذارترین

 کنند! گرگ و میش شب را روز می

رسالت خبرنگارها پایبندی به ضق و ضقیقت و در برخورد با 

واقعیت ها انعکاس دقیق ماجرا و ماوقع  به نحو اضسن است؛ نه 

بینیم  کمتر و نه بیشتر. متاسفانه آنچه در دنیای کنونی می

وابستگی عناصر خبری به نهاد های سیاسی اجتماعی ست و 

رسانه ها بیش از آن که در راستای تنویر افکار عمومی و 

افزایش خرد جمعی گام بردارند به ضفظ منافع تامین کنندگان 

کنند. اگر پیگیر مطبوعات و  و ضامیان مالی خود فکر می

خبرگزاری ها نباشیم از محیط اطراف بی خبریم و اگر آنها را 

گیرد.  دنبال کنیم، اطالعات اشتباه در اختیار مان قرار می

راهکار چیست؟! در این دنیای در هم ریخته بر هیچ کسی 

توان خرده گرفت که برای پول درآوردن به هر دری بزند،  نمی

اما اگر هر کسی در هر جایگاهی شرافتش را قربانی کند مذمت 

 شود.  و نکوهش می

های خبرنگاران از واژه هایی که به کار  گاهی جهت گیری

گذارند و اضترام هایی که  برند، از اضترام هایی که می می

کنند  گذارند و ضتی از سکوتی که در برابر بعری اخبار می نمی

شود. اگر اندکی پیگیر باشیم و با دید وسیع تری به  مشخ  می

شویم چقدر این کار به انسان  این ضرفه نگاه کنیم متوجه می

 های شرافتمند و آزاده محتاج است. 

ای کاش خبرنگاری به نگارش خبر بود، نه نگارگری! با پدیده 

کنند و از  ای روبرو هستیم که جای جالد و شهید را عوض می

 سازد.  یک ضرر همه جانبه مانند برجام، موفقیتی چشم گیر می

ایران باید با دنیا  «با یک مثال نگارگری را توضیح خواهم داد

ایران باید با کشورهای پنج به عالوه یک «   »رابطه داشته باشد

برجام، «» )که از قرا چین هم یکی از آن هاست( مذاکره کند

ی جامع اقدام مشترک )دقت کنید، مشترک( ضاصل  برنامه

 .»مذاکرات وزارت خارجه است

قبل از آن که خبرنگارها بگویند چه اتفاقی در ضال افتادن است 

کنند که این  گویند و اینطور القا می به شما از ارتباط با دنیا می

برجام مشکل آب غیزانیه و هوای عسلویه را ضل خواهد کرد. 

چگونه؟! با ضریب دادن به سخنان یک شخصیت... اما این 

ی پروژه نیست. از سویی دیگر باید آمریکا را قدرتی  همه

 بالمنازع معرفی کرد که باید مطیع فرامینش بود.

شود، خوشحالی های خیابانی هم تمام  باتخره برجام امرا می

شوند. این یعنی  شوند و بتن های قلب راکتور سفت می می

رود و  ارتباط با دنیا و پایبندی به آن. آمریکا از برجام بیرون می

ی جنوبی در شرایطی که کشور با  تحریم ها پابرجاست. کره

بحران کرونایی روبروست و نیازمند تامین کاتهای پزشکی 

ست، بخاطر تحریم های مالی آمریکا از پرداخت مطالبات ایران 

زند. اما دوباره معاون استاندار بوشهر برجام را  سر باز می

خواند. و این یعنی در جامعه ای که یک  موفقیتی بی تکرار می

اتفا  تماما ضررآلود افتاده، خبرنگاران به سیاست مداران کمک 

کنند تا خبرها را نگارگری و نقاشی کنند. توهمی در ذهن  می

 مردم!

اگر فراموش تان نشده باشد چین یکی از همان کشورهای عرو 

پنج به عالوه یک بود که به آن اشاره کردیم. وقتی دولت از 

شوند  گوید باز هم پیدا می ی تجاری با چین سخن می معاهده

ای که در این کشور از ردیف بودجه مطبوعاتی ارتزا   عده

کنند اما کامال هدفمند و مهندسی شده از ورود نیروهای  می

نظامی چین به خاک ایران، واگذاری کیش و این دست اخبار 

زنند تا ذهنیت عمومی جامعه را مطابق خواست ولی  دم می

 نعمتان خود تفسیر کنند.

همانطور که گفته شد رسالت خبرنگار، انعکاس دقیق ماوقع  به 

بینم بازی با کلمات و دکترین  نحو اضسن است اما آنچه می

ی فکری نسل سوم انقالب است.  افکار عمومی برای استحاله

ضمن اضترام به خبرنگاران شریف، روز خبرنگار را گرامی 

 داریم. می
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 صفحه بعد ادامهررر 

 
شهید ضسن آیت، نماینده ی اولین دوره ی مجل  شورای 

اسالمی، که از اعرای شورای مرکزی ضزب جمهوری 

اسالمی بود و در تدوین قانون اساسی و الحا  اصل وتیت 

 ی فقیه به آن، نقش محوری داشت. مطلقه

این شهید از مظلوم ترین شهدای ترور در آغاز انقالب 

اسالمی ست که هیچ گاه جوانب این ترور ناجوانمردانه 

مشخ  نشد. هرچند گمانه زنی ها از دخالت سازمان 

مجاهدین خلق در این جنایت ضکایت دارد، اما هر چیزی 

ممکن است! داغ شهید آیت، چیزی کم از داغ شهید بهشتی 

 نیست.

شهید آیت که از مخالفان اساسی بنی صدر بود با درایت 

خاص خود، طرح عزل بنی صدر را در مجل  کلید زد و  

 زمینه ی عزل این عنصر خودفروخته را فراهم آورد.

ای  توسط عده 06ضسن آیت در چهاردهم مرداد سال 

ناشناس، در خیابان و در روز روشن، هدف ترور قرار گرفت و 

 به فیض شهادت رسید.

ایشان صبح شهادت برای مخالفت با رای اعتماد مجل  به 

 0۷رفت که  نخست وزیری مهندس موسوی به بهارستان می

گلوله مانع این اتفا  شد. آیت، مخالفت با مهندس موسوی 

 را از مبارزه با شاه مهم تر تلقی کرده بود!

از ویژگی های برجسته ی ایشان زمان شناسی، شناخت به 

موقع ضق و باطل و همچنین زبان تند و آتشین شان بوده 

است. نطق های غرای شهید آیت در مجل  تکرار نشدنی 

 ست. 

شاید کوچکترین توقع مردم از نمایندگان فعلی مجل  این 

باشد که نه در ضرف که در عمل رهرو آیت ها و دیالمه ها 

شناسند و  باشند. مردم ما خدمت گذاران واقعی خود را می

کنند. در شرایط کنونی شناخت ضق، و تالش  فراموش نمی

مثمر و مستمر در راستای آرمان های انقالب یک واجب بر 

گونه از مواضع مردم  ذمه ی نمایندگان است. توقع داریم آیت

و انقالب در برابر بدخواهان صیانت کنند و در برابر عملکرد 

خود پاسخگو باشند. از هر چهار نماینده ی استان توقع 

ی محلی  ی خود را از طریق رسانه داریم عملکرد سه ماهه

 استان، کامال شفاف و مستند به سمع و نظر مردم برسانند.

 آیت روشن

 عیل عمرای  
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 ابهام های ما
 سید میثاق هاشیم

۱ 

گاهی خوب است آدم برگردد و پشت سرش را نمگماه 

کند. ببیند از کجا به کجا رسیده. داشتیم زندگی ممان 

مرتبه، کرونا از راه رسید و کمالس  کردیم که یکرا می

های درس و خوابگاه ها تعطیل شدند. سلف دانشگاه و 

قسمتی از کارکنان قراردادی دانشگاه هم تعدیل شدند. 

ریاست محترم دانشگاه در یک مصاضبه گمفمتمنمد بما 

تعطیلی دانشگاه نیازی به فعالیت برخی بخمش همای 

برونسپاری نیست. قاعدتا دانشگاه با تعطیلی چند زیمر 

ی دانشجویان را  مجموعه ی خود باید قسمتی از سرانه

ذخیره کرده باشد، اما از صحمبمت همای تملمویمحمی 

آید که این پول صرف  مسئوتن دانشگاه این طور بر می

 زیر ساخت های مجازی شده است.

کنیم که پیش از تعطمیملمی کمالس هما،  یادآوری می

ریاست محترم دانشگاه اعالم کرده بود که با توجه بمه 

زیرساخت های مجازی دانشگاه خلیج فارس، مشکملمی 

های ممجمازی برای ادامه ی ترم بصورت وبینار و کالس

 نداریم. 

اکنون این سوال پیش می آید که مرزهای زیرسماخمت 

آموزشی دانشگاه چیست؟ کجاست؟ دقیقا چمه قمدر 

 برای آن هزینه شده است. 

 

اگر ارفیت های مجازی آن قدری بود که مشکلی بمه 

 وجود نیاید پ  چه نیازی به هزینه ی مجدد بود؟

ناکارآمدی آموزش مجازی تا ضد تزم بمر همممگمان 

مشخ  شده است. اکنون تزم است دانشگاه به طمور 

شفاف مسائل مالی اش را مشخ  کند تما شمبمهمات 

ایجاد شده از بین برود. از معاونمت ممالمی دانشمگماه 

شود صورت های مالی شش ماهه اخیمر را  خواسته می

شفاف کند. این مسئله پیش تر هم مطمرح بموده امما 

 تاکنون با سهل انگاری روی زمین مانده است.

شایان ذکر است برخی اساتید با بی توجهی به آموزش 

مجازی و اهمال و سستی در تدری ، باعم  افمزایمش 

اند که به نوعی بی توجهی به  غیرمنطقی طول ترم شده

شود. تغییر استماد  ساضت مقدس دانشگاه محسوب می

توسط گروه، آن هم در ماه خرداد و به درازا کشمیمدن 

وضعیت ارزیابی یک درس تا شهریور از دهمن کمجمی 

های اساتید به دانشجویان بوده که تزم است مدیران و 

معاونت آموزشی دانشگاه نسبت به این بی نظممی هما 

 واکنش تزم را بروز بدهد. 

 پیگیر این ماجرا هستیم تا دانشگاه پاسخگو باشد...
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 شما یادتون نمیاد

 محمد مهدی خریم

سابقا در کشور مراسمی  برگزار میشد و دو جوان در کمممال 

آرامش، زندگی شان را به خوبی و خوشی شروع میمکمردنمد. 

 شاید شما یادتان نباشد که اسم این مراسم ازدواج بود!

 اما اکنون...

ی مشکالت اقتصادی که یک جوان به سختی از   در بحبوضه

آید و  از سویی دیمگمر فشمار  ی مخارج خودش بر می عهده

زندگی، درد معیشت،  بحران اقتصادی،  بیکاری،  سمربمازی، 

آورد، از او انتظار دارند  کارت پایان خدمت و ... به او فشار می

 که خود را کنترل کرده و دم بر نیاورد!

ی امنیمت روانمی  اگر هم از معیشت بگوید او را بر هم زننده

 خوانند. جامعه می

او ضتی نمی تواند از فشار زندگی بگمویمد.کمه دلمیملمش را 

 دانید. خودتان بهتر می

ی عملمممیمه،  در اوضاعی که سکوت دولت، مجلم ، ضموزه

ها، مجامع فرهنگی و... سر به آسمان هفتم گذاشته و  دانشگاه

 گوش فلک را کر کرده اوضاع بهتر از این نباید هم بشود!!!

به هر کسی که می رسیم از اوضاع وخیم جامعه و خمرابمی 

گوینمد.  بندوباری دختران و پسران می هایش می نالد و از بی

بینند، فمریمادشمان بمه  یک دختر و پسر را در کنار هم   می

 آسمان می رود که وامصیبتا، دنیا زیر و رو شده! 

ست دلیلی قاطع و مبرهمن  خداوند برای هر چیزی که آفریده

 دارد. اگر نیمازی هسمت راه رفمع نمیمازی همم هسمت. 

مگر رهبری چقدر باید بر ازدواج آسان تاکید کند؟ امما کمو 

گوش شنوا! ازدواج هم مانند بقیه ی فرامین رهمبمری روی 

 زمین مانده است. 

ای تغییر پیمدا کمرده کمه  متاسفانه وضعیت جامعه به گونه

 سمت. شود زندگی مجردی بهتر از زندگی متاهلی اضساس می

از وام صد میلیونی ازدواج که در کنار امرای فرم وام، رسمما 

کنید میگذریم... و  فرم ورود به زندان خود را هم که امرا می

شود که بگویمد چمرا  محض رضای خدا یک نفر هم پیدا نمی

این همه سال قانون تسهیل ازدواج جموانمان در ممجملم  

 خوابیده و هیچک  برایش کوچکترین اقدامی نکرده است!!

چه خوب می شد اگر دغدغه ی تسهیل ازدواج جوانان همم 

 مثل شفافیت یک دغدغه همگانی می بود...

ی عمومی در فرای مجازی:  هشتگ پیشنهادی جهت مطالبه

 ازدواج _تسهیل_قانون#
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 پساکرونا

 حسی    اسالیم

در دنیای بعد از کرونا باید بین چین و آمریکا یک طمرف را «

این سخن وزیر امور خارجه هند در خصموص  »انتخاب کرد

همای  شدن این کشور به آمریکا در پی درگیمری دتیل نزدیک

مرزی با پکن است. طبیعی است که به دلیل مماهمیمت نمه 

شرقی و نه غربی نظام جمهوری اسمالممی ایمران، انمتمظمار 

بینانه اسمت. بما   شدن ایران در یکی از دو طرف غیرواقع ضل

های گسترش روابمط بمیمن  این ضال روشن است که ارفیت

ایران و چین بسیار بیشتر از طمرف غمربمی بمه خصموص 

 هاست. آمریکایی

صورت بالقوه این توانایی را دارد که جریان انرژی بمه  ایران به

که برای  ها ترمین کند چنان سمت شر  را با همکاری چینی

جانبه بین ایران، چین و روسمیمه در  اولین بار یک مانور سه

بندر چابهار برگزار شد. عالوه بر این، ایران همانند چیمن در 

های بمزرگ در اممور داخملمی  خصوص عدم دخالت قدرت

وجود آممدن نموعمی از نمظمام  نظر و خواهان به کشورها هم

چندقطبی در دنیا است. کنار گذاشتن تمام قطعات این پمازل 

گیری ضرکت ایران به سمممت شمر   دهد که جهت نشان می

 کامالً درست و بجا بوده است.

یکی از ثمرات رسیدن به این واقعیت، ضمایت قاطع چین از 

ایران در شورای امنیت سازمان مململ ممتمحمد و آژانم  

المللی انرژی اتمی است. در سنوات قبلی، مواضع چین تا  بین

تر روسمیمه و  این ضد روشن نبود. دلیل آن هم جایگاه پایین

 چین در سلسله مراتب اقتصادی بین کشورها بود. 

همچنان در ابتدای رشد اقتصادی خود قرار در آن زمان چین 

داشت و روسیه هم با مشکالت فراوان اقتصادی از جممملمه 

بحران کاهش ارزش پول روبرو بود اما ضات چین و روسیه بما 

هما  تمام قدرت در برابر تالش آمریکا برای بازگشت تمحمریمم

 کنند. مقاومت می

ها در صورتی به یک نتیجه درسمت و قمابمل  البته تمام این

رسد که برناممه ممدون و  برداشت برای سیاست خارجی می

درستی برای توسعه روابط وجود داشته باشد و این ضملمقمه 

ساله برای گسمتمرش  ۵۷نامه  مفقوده چیزی جز همین تفاهم

 روابط نیست. 

 * تغییری که شاید برای برخی سخت باشد

آور است. این نمه فمقمط  تغییر، همیشه سخت و گاهی عذاب

کند. طبیعمی  ها نیز صد  می ها بلکه برای سیستم برای انسان

گیری ایران از غرب به سمت شر  برای  است که تغییر جهت

گرای اقتصاد و بوروکراسی ایران، کمی سخمت  بدنه بعراً غرب

نظر از برخی انتقادات هیجمانمی ایمن  باشد. با این ضال صرف

ناپذیر است البته در این میان نه قرار  مسیر برای ایران اجتناب

ها شود و نه نیروهای  است که ایران تبدیل به مستعمره چینی

 نظامی در کشور ما استقرار پیدا کنند.

سال همکاری بین دو کشور، مسیری است کمه  ۵۷نامه  تفاهم

خیلی از کشورها قبل از ایران آن را آغاز کرده و تهران و پکن 

 اند. ها تأخیر به ضرورت اجرای آن رسیده بعد از مدت
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قسمت ششممشق پست مدرن   

عیل بهمن     

روزهای خسته کننده ای بود.  از آن قرنطینه ی آبکی و شل و ول 

به روزهای فاصله گذاری اجتماعی رسیده بودند. کسالت از سمر و 

کردند تما  روی همه می بارید. بعری ها از یک ماسک هم دریغ می

 وارد موج دوم بیماری شوند.

لیلی که اسمش زبیده بود اما زبیده را دوست نداشمت بمه همممه 

گفت مرا لیلی صدا کنید اما قبل تر ها فقط مجنون بود کمه او  می

کردند از  کرد. وقتی اساتید ضرور غیاب می را به این اسم صدا می

خدایش بود که فقط فامیلش را صدا بزنند و اسمش را فماکمتمور 

 بگیرند.  

شد درس هایش را بخواند. از طمرفمی نمه  لیلی ضوصله اش نمی

مجنون به او محل می گذاشت و نه می توانست با دوستانش بمرود 

خیابان ساضلی را گز کند. ناگزیر یک گروه واتساپی درست کرد و 

اسمش را مبادله ی سواتت امتحانی گذاشت. آدمی است دیمگمر! 

ضات که می شود تقلب کرد چرا که نه؟ ما هم مثل بقیه! دستممان 

 به خدا که نمی رسد خرما را بچسپیم!

خسرو دیگر به سرش زده بود. با خودش گفت ضات وقت آن شمده 

که بی سر و صدا بروم دست شیرین را بگیرم و زنمدگمی ممان را 

خواهد. اگر هم مراسمم بمگمیمری  شروع کنیم. مراسم  هم که نمی

کسی نمی آید. خرجش چند تا عک  است و استوری واتم  ا.. 

البته  پنج شش ماهی نخوردن  غذای سلف در تصمیماتش بی اثر 

 نبود.

مجنون هم برای پاس کردن درس هایش به همکالسی هایش کمه 

قبال همین واضد ها را پاس کرده بودند پول داده بود تا سر ساعمت 

امتحان آنالین شوند و جواب ها را برایش بنویسمنمد. اصمال ایمن 

امتحان های مجازی برای هر کسی آمد نداشت برای بدشمنماسمی 

کرد که آب از آب  مثل مجنون خوش یمن بود. او  طوری تقلب می

 تان نخورد و کسی هم بویی نبرد.

 شیرین و دوستانش کنار یکدیگر می نشستند و امتحان می دادند 

کرد با تماس ویمدیمویمی  گاهی هم اگر یکی از دوستان غیبت می

 کرد.  جای خالی اش را پر می

 

و این گونه بود که سیل اعتراض ها به امتحانات، از کندی اینترنت 

به عدم بازگشت به سوال قبل تغییر کرد. تیر شیرین و دوستانمش 

به سنگ خورد و  از این روش نتوانستند کاری از پیش ببرند. امما 

ناامید نشدند. باتخره روش های خودشان را داشتد. اصمال روایمت 

 داریم ناامیدی گناه بزرگی ست!!

فرهاد اما فازش با همه فر  داشت. سرش توی کتاب هایش بود و  

به کسی تقلب نمی رساند. اما مشکل فرهاد نمره های ضعمیمفمش 

ی  کرد فرهاد بتواند نمره بیاورد. کسی که هممه بود. کسی باور نمی

گذراند چطور می تموانمد  ترم های دانشجویی اش را در کافه ها می

معادتت و دینامیک را ماک  کالس بشود؟! پشم های استاد کمز 

 میخورد اصال.

کنند اما مشمخم   استادها متوجه شده بودند دانشجوها تقلب می

کند و چه کسی نه. از طرفی اساتید قدرت  نبود چه کسی تقلب می

این را داشتند که هر طور دوست دارند ارزیابی کنند و کسمی از 

کرد که چرا با دانشجویانت اینمطمور بمرخمورد  آنها بازخواست نمی

 کنی.  می

لیلی و دوستانش مجبور شدند شفاهی امتحان بدهند. و مجنون به 

روبرو شمد. خسمرو  62۵۷خاطر اضراز تقلبش با نمره ی کمینه ی 

هم که کال ضذف پزشکی کرد و خودش را راضت کرد. شیمریمن و 

هم قطار هایش با نمرات پایین درس ها را پاس کردند و شمدیمدا 

 ناراضی بودند. و اما فرهاد...

اساتید که باور شان نمیشد این فرهاد باشد که درس ها را اینگونمه 

بلعیده و یکی یکی نمرات را درو میکند. به او هم نمرات متوسطمی 

 دادند که به کوتاهی در ضقش بود. 

و اینگونه بود که آموزش مجازی نه در کیفیت تدری  و نمه در 

برگزاری امتحانات و نمره دهی نتوانست رضایت اغلب دانشجویمان 

را جلب کند. فرایی که بدگمانی میان استاد و دانشمجمویمان را 

 بیشتر و بیشتر کرده بود.
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در روز هایی که اخبار ضد و نقیض ورود کمرونما بمه کشمور 

مجملم    شد، انتخابات مجل  یازدهم برگزار شد و منتشر می

جدید از اواخر اردیبهشت کار خود را در بهمارسمتمان شمروع 

 کرد .

ما ضصل انتخابات در استان بوشهر، نمایندگی عمبمدالمکمریمم 

جمیری، غالمحسین کرمی، موسی اضمدی و ابراهیم رضایمی، 

در ضوزه های مختلف بود که از این جمع کرمی به کمیسیون 

برنامه و بودجه مجل  راه یافت، رضایی به عرویت کمیسیون 

و جمیری به عرویت کمیسیمون  امنیت ملی درآمد و اضمدی 

 انرژی...

اما مطالبه ی عمومی مردم چه در استان و چمه در سمطمح 

کشور؛ چه پیش از انتخابات و چه پ  از آن، شفافمیمت آراء 

بود. شعاری که اغلب کاندیدها در تبلیغات خود بر آن متمفمق 

القول بودند. اما گویا پ  از ورود به مجل  این تماکمیمد بمر 

شفافیت جای خود را به مصلحت سنجی ها و نصیحت شنوی 

از خواص داد. تا آنجا که برخی منتخبین با پیغام و پسمغمام 

هایی عذرهایی بدتر از گناه از عدم پایبندی به شفافیت خمود 

 آورده بودند.

خواند راه ضل را در  مجل  جدید هم که خود را انقالبی می

تصویب قانونی توام با چند تبصره و ماده دید. مردم اما تموقمع 

و ماده را داشتند. چیزی که تا کمنمون   شفافیت بدون تبصره

 محقق نشده است.

از طرفی شفافیت و خواست قوه قراییه مبنی بر ممبمارزه بما 

ی مقننه هم سرایت کرد. مجل  یازدهم در  فساد گویا به قوه

ی غالمرضا تاجگردون پ  از کمش و  اعتراض به اعتبارنامه

رای اولین اقمدام جمدی  ۸۵۱قوس های فراوان و باتخره با 

خود را انجام داد اما نه آنچنان محکم و یکدست انقالبی. پم  

از این اتفا ، نمایندگانی که با شجاعت رای منفی داده بودند، 

رای خود را اعالم کردند اما تعدادی از نمایندگان از انمتمشمار 

 رای خود سر باز زدند که شائبه آفرین شده است. 

البته یکی از نمایندگان استان، ابراهیم رضایی، رای خود را در 

فرای مجازی منتشر کرد تا نشان دهد که دیگر میدان جوان 

هاست نه پیر های مصلحت اندیش. اما سایر نمایمنمدگمان در 

 ایمممن بممماب واکمممنمممشمممی نمممداشمممتمممنمممد.

به عالوه نماینده دشتستان در سوال از وزیر نفت، بیژن زنگنه، 

پاس  وی پیرامون دتیل تاخیر در راه اندازی و بهره بمرداری 

منطقه ی پارس را قانع کننده ندانست و پای این وزیر  ۸۱فاز 

 کهنه کار را به صحن علنی مجل  برای پاسخگویی کشاند.

ی مردم شفافیت عملمکمردی  ی قاطبه فراموش نکنیم خواسته

نمایندگان و پاسخگویی ایشان است. چه بهتر که نماینمدگمان 

شان، به ولی نعمتان خمود،  استان در مورد فعالیت چند ماهه

 یعنی مردم استان، پاسخگو باشند.

 

 

 شعار هات یادت نره

بهنام محمدی    
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آید؛ بوی محرم ضسین... سمال  باز بوی سیب و ضرم ضبیب می

هجرت؛ تازه نیم قرن از فقدان ضررت ختممی ممرتمبمت،  0۸

گذرد که اسالم و امتش اسیر طاغموت شمده  پیامبر رضمت می

 است.

پذیرد  بیند. بیعت یزید را نمی ضسین، شهر امن نبی را ناامن می

شود. اما مشیت الهی، عید قربانِ ضسیمن را در  و عازم ضج می

خواست. عرفه، آغاز یک مسیر بود که ابراهیم خلمیمل،  مکه نمی

تنها به آن آزموده شد؛ و ضسین باید آن را به تمام می پیممود. 

 قیامی برای اضیای سنت نبی؛ امر به معروف و نهی از منکر. 

نفمر،  ۵۵گوید مشت نمونه ی خروار است؟! گاهی  چه کسی می

زنند که هفتادودو ملت، با تمام فتنه  ضق و ضقیقتی را فریاد می 

زنند. کوفه بی وفا نبودند، امما  های شان از پذیرشش سر باز می

شکمم همای  »و ط بِعَ على ق لوبِک م  الحَرامِ مِن م لِئَت ب طون ک م «

شان به خوردن ضرام عادت کرده بود و سکه های زر، زورِ تزویر 

 اموی را به ضق پذیری شان چرباند. 

گریسمت،  کرد و می و ملتی که علی از جهل شان سر به چاه می

دیمدنمد.  ی ضسین و خاندان پیامبر را گرد شهر می رأسِ به نیزه

 چه بد مردمی و چه بد سر انجامی.

 

ضسین امام زمان بود و آنان که مقابلش ایستادند از بالد کمفمر 

نیامده بودند. بیست سال پیش از وقوع کربال، شمر، در صفیمن 

توانست قاتل ممعماویمه  زد، و چه بسا می برای علی شمشیر می

باشد! بعد از صفین امیرالمومنین او را از ایسمتمادن در بمرابمر 

 دارد.  ضسین باز می

اما گویا ضق و ضقیقت همیشه قربانی نفسانیت است. ضسمیمن، 

سعد را از دنیا طلبی باز  این کشتی نجات، ضتی در نینوا عمربن

دهد که از گندم ری نخواهد خورد، امما  دارد و به او انذار می می

 کند. فریفته ی قدرت بودن، چشم بصیرت را کور می

به هر شکلی که بود، اشرافیت اموی توانست امامت عملموی را 

غصب کند. کاری که پیش از آن هم تشنگان قمدرت بمه آن 

 دست یازیده بودند و امتی از وتیت معصوم بی بهره مانده بود.

آید و هنوز طاغوتیان جهان، خون  باز هم بوی محرم ضسین می

کنند. و این عزای ضسین اسمت کمه  مظلومان را در شیشه می

آتش و ضرارتی سرد ناشدنی در دل ماست و مما را بمر آن 

ضسمیمن را لمبمیمک   »هل من ناصر«دارد که ندای ابدی  می

 بگوییم.

 یجمعنا_الحسین_ضب#

 بوی محرم 

 محمد امی   نورای  
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طی سالیان مدیمد،   ۷+ ۸ی گذشته مذاکرات ایران و  در دو دهه

در فرایی خالی از شفافیت برگزار شد. نه خبری از واگمذاری 

کیش و خلیج فارس و خزر  منعک  می شد و نمه کسمی از 

گفت! گویا یک جریان قصد دارد بما  ضرور ناتو در کویر لوت می

 هوچی بازی های دلواپسانه، ضعف های خودش را کتمان کند.

سخنگوی دولت ناگهان از مذاکرات تجاری ایران و چین سخمن 

ساله که طرفین هنوز آن را امرما  ۵۷گوید. از معاهده ای  می

اند. این خبر جو عمومی را متشنج می کنمد و اوهمام و  نکرده

گیرد. طبق معمول برخی رسانه های  تخیالت همه جا را فرا می

ی ملتهب سازی جو خبری کشمور  داخلی، به نحو اضسن وایفه

 رسانند. را به انجام می

خبر کذب وقف قسمتی از دماوند ض  ملی گرایی اضسماسمات 

 کند. اکاذیب پشت اکاذیب.  عمومی را بیش از پیش تحریک می

ما ضصل این بلبشوی خبری چه بود؟! هارت و پورت تمکمراری 

آمریکایی ها.  آنها هم به ایران و هم به چین به خاطر مذاکرات 

 مخفیانه خورده گرفتند. و آن را شماتت کردند. 

اما واقعیت چیست؟! دلیل خشم آمریکا و غرب گرایان داخملمی 

از این اتفا  چیست؟ چرا روابط تجاری ایران با سایر کشور هما 

لرزه بر کنگره های کاخ سفید می اندازد؟ چرا ایران و هر کشور 

ی آمریکا روابمط  دیگری باید تحت چارچوب های کدخدامنشانه

 خود را تنظیم کنند؟

 

باید این واقعیت را بپذیرید که هر سلطه ای بر دنمیما پمایمان 

پذیرفته است. امپراطوری های بزرگ هخامنشیان و روم بما آن 

همه شوکت و صالبت فرو ریختند، و کدخدایی آمریکا بر جهان 

 امروز نیز مدت هاست پایان پذیرفته. 

دانست زمانی  از زمان فروپاشی شوروی سابق، ایاتت متحده می

اند باید ریش خود را تر کند. همممان  که سر همسایه را تراشیده

گونه که ناکارآمدی نظام کمونیستی به فروپماشمی انمجماممیمد 

عاقبت، نظام سرمایه داری نیز سرنگون خواهد شد. اعتمراضمات 

ی کوچکی ست. این نمظمام  ی عمومی در آمریکا نشانه گسترده

 در سراسر دنیا معترضان خودش را دارد.

جهان به سمت فاکتور گیری کدخدا از معادتت خمود پمیمش 

رود؛ چه غرب گرایان این را بپذیرند و چه نه، دنیا ممتموجمه  می

شده است که باید نظام سرمایه داری را که گویی امپریالیمسمم 

ی موشمکمی بمه مدرنیته است کنار بگذارد. ایران چه در ضمله

عین اتسد و چه در صادرات بنزین به ونزوئال نشان داد نه تنهما 

هر گونه ضرکت علیه امنیت ملی و تمامیتش را بمی پماسم  

گذارد بلکه برای رفع محدودیت تراشی مخالفانش از ضقو   نمی

کشد. پیمان تجاری که ترکممانمچمای  بی بدیل خود دست نمی

فهمممنمد امما  شود؛ هوچی های رسانه ای این را خوب می نمی

عماری  خودشان را به خواب خرگوشی زده اند و بر طمبمل بمی

افتاد. از ایمن  کوبند. افول آمریکا اتفاقی بود که دیر یا زود می می

 بیش در زمین دشمنان میهن خوش رقصی نکنید.

 افول ی  اجتناب
 احسان احمدی
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عده ای از ما همان ابتدا خودشان را راضت کردند و ترم را 

خورید.  گفتند اشکالی ندارد، سنوات نمی ضذف کردند. ابتدا می

کنم  کنم چه خورید. خیلی ها به چه بعد مشخ  شد نه بابا، می

افتادند و خواستند آموزش مجازی را از سر بگیرند و تو چه 

 میدانی که این آموزش چه بود؟!

ای باقی نگذاشت.  این آموزش مجازی دیگر هیچ مرز فتح شده

فتح الفتوضی بود بر تارک تاری  آموزشی کشور و موفقیتی 

بدیل برای دانشگاه که زیرساخت های الکترونیکی اش را به  بی

 رخ بکشد و بگوید بَه بَها، چَه چَها، اهلل اکبر از این همه جالل!

از کیفیت و کمیت کالس ها که دیگر سرتان را درد نیاورم. به 

رفتیم و عتیقه  ی اساتید می ضدی  عالی بود که گاهی به خانه

دیدیم.  های منزل و دکوراسیون خفن و چیدمان خانه را می

مان را جلب  گاهی هم یک زیرپوش آویزان از انتهای اتا  توجه

کرد که پاره ای اوقات هم جای خودش را به به یک  می

داد. اصال اگر همین زیرپوش و شلوارک نبود که ما  شلوارک می

فهمیدیم. فیلمش موجود است، از خودم در  درس را نمی

 نمیاورم ها!

گاهی وقت ها هم فیلم های آموزشی ضبط شده در سایت 

شد و صدای استاد را میشنیدی که گویی درضالی  بارگزاری می

که تازه از خواب برخاسته و روی شکم دراز کشیده، ویدیوی 

آموزشی را ضبط نموده. گاهی خمیازه ای کشیده و گاهی هم 

شد به وضوح  صدای ریخته شدن چای توی فنجان را می

ی آب ضمام را هم  شد چکه تشخی  داد. ضتی گاهی می

ی  دهم اگر صدای چکه فهمید! اصال من به شما اطمینان می

 فهمیدم!! شنیدم اصال درس را نمی آب از ضمام استادم را نمی

 

البته این ها چیزهایی نیست که من از خودم در آورده باشم 

ها، فیلم ها در سایت موجود است، خودتان بروید و ببینید. 

 البته نه در جمع های خانوادگی!

و اما از آموزش مجازی که بگذریم، سخن از امتحان های 

 مجازی خوش تر است!

این امتحان ها رسما برای بعری ها بازی برد برد بود و برای 

برخی هم باخت باخت. البته بودند کسانی که برد و باخت را 

دادند و برای لذت بازی میکردند. اوه، بله؛ اصالح  تاثیر نمی

اند.)به همین خیال  داده میکنم؛ برای یادگرفتن امتحان می

 باش(

این ترم اینقدر همه چیز عالی بود که از هر کسی می   اصال

شنیدی که به همه ی دوستانش تقلب  پرسیدی، از او می

ها کمتر گرفته. تبد این  رسانده، ولی خودش از همه ی آن

 گرفته همه شان من بوده ام. مننننننن همه آدم که تقلب می

غافلگیر کردند و  62۵۷البته اساتید بعری ها را با نمرات شایان 

شد تقلب کرد که  به زعم خود تقلب گرفتند در صورتی که می

استاد نفهمد؛ کافی بود تلفن یکی از اعرای خانواده را از او 

گرفتند! آن وقت از دست تقلب گرفتن های استادان  قرض می

 رفتند! ضواس جمع قسر در می

باری به هر طریق برخی اساتید دیگر هم چشم خود را بر این 

 همه امانت داری شاگردان خود بستند و شتر دیدی، ندیدی.

شد اساتید اصال اعتقادی به تصحیح امتحان  گاهی هم دیده می

نداشتند. با یک نگاه اجمالی به سوابق تحصیلی و یک ضساب 

سرانگشتی، عطف به ماسبق نموده و مطابق با پیشینه ی فرد 

 یک نمره ی کشکی کشکی می دادند و تمام! خیلی هم عالی.

 آموزش فجازی

 عبدهللا حسین  

 ما عدم ماست
ی

یم     موجیم  ه آسودگ  ما زنده به آنیم  ه آرام نگت 



ب
 کافه  تا

 راوی: فاطمه دهقان

نویسنده، این اثر را از زبان امیرالمومنین )ع( نوشته است و 

ی  کل کتاب روایتی اول شخ  دارد. این کتاب به شیوه

های زندگی  های تاریخی که بر اساس سال مرسوم کتاب

اند، نیست، بلکه با یک نگاه بیرونی و تحلیل گر  نوشته شده

 شود. بیان می

در نگارش این کتاب از تمامی کتب نزدیک به صدر اسالم و 

معتبر دردسترس شیعه و سنی، اعم از تاریخی و روایی و 

تفسیری و مطالب مستند درخور اطمینان و سازگار با 

محکمات اعتقادی و واقعیت های تاریخی استفاده شده 

 است. 

 برشی از کتاب:

به مدینه آممدنمد و  -اهلل علیه و آله صلی-وقتی رسول خدا 

مسجد مدینه را بنانهادند، جمعی از مهماجمران در اطمراف 

وآممد بمه  هایی ساختند و برای سهمولمت رفمت مسجد خانه

مسجد، دری از خانه خویش به مسجد باز کردند. چندی  بمه 

این گونه گذشت تا اینکه دستور الهی نازل شد که همه ایمن 

ای که از این دستور مستثمنمی  درها بسته شود؛ اما تنها خانه

اهلل  صملمی-بود، خانه من بود. این استثنا بر یاران رسول خدا 

 سنگین آمد. -علیه و آله

در توضیح این مسئله رسول خدا دست ممرا گمرفمتمنمد و 

فرمودند: موسی از خدا خواست که مسجد او به دست هارون 

ام که مسجد مرا به دست  تطهیر شود. من نیز از خدا خواسته

 تو و نسل تو تطهیر کند...

پ  از این اقدامات رسول خدا )ص( به اصمحماب خمویمش 

من به میل و خواست خویش ورودی «چنین توضیح دادند: 

های شما را به مسجد نبستم و به خواست خودم اجمازه  خانه

ی علی را صادر نکردم. این هر دو دستور  از  باز بودن درِ خانه

 »جانب خداوند بود.
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