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ترور های گسترده ی دیپلمات ها و روحانیوی    ۰۶در دهه ی با

با ترور دانشمیدینا م ایفیا ی یا   ۰۶روبرو ب دیم و در دهه ی 

هیا و  جمه ری اسالای ابتنا درصند از اوا  برداشتن تئ ریسون

اینه پردازا  بزرگ انقالب از جمله ارتضی اطهری، حسن آیی  

و احمن حسن بهشتی برآاننن و روحانو   برجسته ای همچ   

آیات عظام دستغوب، اشرفی اص هانیی و صینو یی را حی   

 مفوزیکی کردننم                                 

پس از گ ش  چهار دهه از انقالب اسالای و آزا   و خیطیای 

تهنین و تهاجم، تحمول جدگ و تحریم سواسی ا تصیادی، بیار 

 مدیگر دشمن به ترور یک دانشمدن روی آوردم                 

ترور دانشمدنا  ایرا  در اواخر دهه هشتاد و آغاز آ  ییکیی از 

سواس  های همس ی دو   اوبااا و بدوااون نتانواه  ب د که در 

حادثه ی س ء صن به جا  احسن ففری زاده ی فقون، روشیی 

دهن تئ ریسون های فعلیی  اشابه اتفاذ شنم این اسئله نشا  ای

جمه ری اسالای در عملوات های تفریب و ترور شفصوتی در 

فضای سوال اجازی، آااج حمالت ارتش سیاییییری دشیمین 

هستدن، و برای اقابله با ایرا  اسالای، الزم اس  دانشیمیدینا  

 خنوم و اتنین وطن را از اوا  بردارننممم

 

برخی ترور اخور را دسوسه ای برای امانع  از بیر یراری روابی  

دانیدین کیه در  اوا  دو   ن پای باین  و جمه ری اسالای ایی

باله  و س اه  این تئ ری هرچه سفن بگ یم کم اس م بیایین  

پس از شهادت سردار سلومانی ا ضعی ا افق با ترااپ داشی  و 

نشا  داد احزاب دا کرات و جمه ریف اه در ایاالت اتحنه تیدیهیا 

پ ششی برای سراایه دارا  س  تا در راس  ینرت رایق هیای 

واپسون نظام کاپوتا وستی را به نظاره بدشوددنم سیگ زرد بیرادر 

شغال اس ، و تمایزی اابون دو   اوبااا، تراایپ، و بیایین  بیا 

 ۰۶جمه ری اسالای نف اهن ب دم  واس ساده ای س : برجام در 

ااه! اعاهنه ای که ضیمین  ۰۶د وقه، و هن  ادنی یارانه ها در 

اجازه ی دسترسی بازرسا  )بف انون شوپ رچی های سرویس های 

اطالعاتی بوگانه( آژانس بون ا مللی انرژی اتمی را بیه اطیالعیات 

هسته ای کش ر اوسر ساخ م  لب های راکت ر های هسته ای را 

سوما  گرف ، و خ   شهنای هسته ای را پایمال کردم به عیالوه 

آاریکا با خروجی بالاانع و بنو  هزیده از برجام، در صند تشنیین 

 ۰۶تحریم هایی برآان که  رار ب د الغی ش ننم چدون  ان نی در 

شی د و  یانی    د وقه در اجلس ش رای اسالای تصی ییب ایی

جانبه  افزارِی همه دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم

و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا 

کسانی که اهل کار و تالش هستند، با پیشنهادها و با 

قالبها و نوآوریهای علمِی خودی بتوانند بنای حقیقی 

یک جامعه آباد و عادالنه مبتنی بر تفّکرات و 

 ارزشهای اسالمی را باال ببرند. 

1379/12/09 -رهیر انقالب   

 

 ادامه صفحه بعد
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ها در هما  اجلس، و با هما  ریاس  ااه هیا  هنفمدنی یارانه

ااننم و اکد   پس از  پش  در فراکسو   های افتلف با ی ای

ترور پنر صدع  هسته ای کش ر عنه ای ک تیه بیوین آ  را 

 مدانیدین!     دسوسه ای برای عنم بازگش  به بیرجیام ایی

آین که آیا دو   اوبااا و جیا  کیری کیه  این س ال پوش ای

روابطی بسی صمومانه تر از ترااپ با آیپاک)کیمیویتیه روابی  

عم ای آاریکا و اسرائول( داش ، با عنم در نیظیر گیرفیتین 

پوما  عیری خ د با ایرا  وارد ا اکره شنه بی د!!  اصلح  هم

بفشن، و جریانی  اتاس انه ت کری که ت هم ت طئه رغ شنت ای

ش نن پو سته دو طیی هیاییی را در  در اقابل آ  را ادکر ای

آورنن که پرداختن به آنها چدنا  خ شاییدین  کش ر به وج د ای

نوس م نه باین از این س ی ب م، و نه از آ  س ی آ  افتادم پدجه 

های چننی ایاالت اتحنه بزک شننی نوس م ارسال پا س های 

ا اکره با چدون رژیم س اکی پواای جز سهل اننیشی به ایشا  

کدنم در شرای  فعلی اخراج بازرسا  آژانس و  طیع  افابره نمی

همکاری با این نهاد، خروج از برجام، و از سرگوری فیعیا یوی  

اسا م  آاوز هسته ای، تدها راهکار اعق ل پوش روس م نیویاز 

اا به تعاال با جها  نیاین به اعدی گیره زد  ایعیویشی ، و 

اثرپ یری تااه در غا ب اسائل باشنم و   آ  رسونه اسی  بیا 

تکوه بر دانش های ب ای و نگاهی احص ر به ارزهای داخلی، و 

آنچه بارها ت س  اقام اعظم رهیری در تیوون سواسی  هیای 

ا تصاد اقاواتی و گام دوم انقالب اسالای تشریح شینه اسی  

سرن ش  کش ر را ر م بزنومم نه شر ی، نه غربی، جیمیهی ری 

 اسالایممم

 ادامه سرمقاله
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)طنز دانشجویی(تیپ چندی؟!   

 نویسنده :  بهنام محمدی

اوترک نن شنینم از اونا که تا با همن حر  دار  واسه گ تن و 

تا از هم جنا اوشن دستش   به گ شوه و تیلی یدیی حیر  

اوزننمایدا تا و تی با همن  سم خ ردنش   باحا هماویگین بیه 

ش   داغه، عمر این روابی   ج   بچه آیدنه ا  !!! ا یته ایدا کله

کمتر از یه تراه، و بعنش فاز سودگل به گی ری و آهیدیگیای 

اازیار فالحی و اشروطی پش  اشروطی:( ایدارم هیمیه جیا 

اوشه پوناش   کرد اال جایی که یه اسئ ل حیراسی  اونیجیا 

 مباشهم                                 

دسته پدجم، اونایون که ادتظر  یکی بواد در اسیجین رو وا 

کدهم نه که خولی اهل دین و ایم   باشدامایدا خی ابیوین  تی  

اسجن رو به خ ابون  ت  کالسا ترجوح اون م اصین اییدیا از 

 مخ اش ک اال تر !                              

تازه خولی هم احروانمپوشدهاد اوکدوم طیییقیه هیمیکیف 

کتابف نه رو تف  بزنون واسه خ ابون  ایدام بلکه اسجن بی ی 

 مج راب ننه!                                 

دسته ششم اونایی که اهل فعا و  و تشکل های دانشگاهنمایدا 

رو هموشه دور و وره انجمن ها و فرهدگی  و بسیویم ایویشیه 

پوناش   کردم از ت ضوح درباره ش   اد  اعا  کدوین، چی   

نموا ، که چی اوگن، چیی  خ دش نم از پس ت ضوح دادنش بر

 مکار اوکدن، و کال چی اوف ا !                     

دسته ی ه تم هم اونایی هستین کیه اسیم شی   هسی ، 

خ دش   نوستنم ایدا هموشه ت  حضی رغیویابیا اسیم شی نی  

 مشد یمم به این عزیزا  هم اشرا  و شداختی نناریمم      ای

بقوه دسته ها هم خ دش   بوا  ا ضع ش ن  اعالم کیدین، تیا 

تی ی pguavini@ درا ردش   بیدی یسیویمم آدرس ایا 

 ایدستاگرااهم  یت   خدنو ، روزت   ایارک

 مروزت   ایارک                           

بودهم  جااعه ی دانشج یی توپوکال های افتل ی به خ دش ای

 مشما کنوم دسته این!!                        

دسته ی اول اونایی هستن که سرش   ت  الک خ دش نه اوا  

دانشگاه، اور  سرکالسم بعنشم براوگر م کاری هم به کسیی 

ننار مایدا خولی ااهنم گاهی باهاش   حر  بزنون! ایاییه ی 

 مآشدایی بوشترهم حتی تن صناش نم کمواب و کومواسی م   

اگه باهاش   رفوق شنین زیاد ت  ع نناشته باشون رفوق شوش 

 مت   باشن، چ   ایدا یه رفوق فاب دار  و اونم کتابه!       

دسته دوم اونایون که سرش   از الک ش   بیویرونیهم ایویا  

دانشگاه که سر کالس خشک نیاشهمح اس ش   بیه تیویپ و 

 یاس همه هم هس م با یه عنه خاص سالم علوک گیرم تیری 

دار مایدا باهاش   حر  نزنونم یدی خی راکشی   غیوییی  و 

بنگ یی از این و اونهماین  شر شریف رو هموشه در حال  ینم 

زد  و گش  و گ ار ت  الواستری  و اونا  اوشه پوینا کیردم 

خالصه که اگه  یاس آبی پی شیوین  بیا حیراسی  عی ضیی 

 منگورینش  م                                    

دسته س م اونایی که کال از الک ش   بورو  اوان  و به    یی 

الک شن !!!!! ایدا هم نیاییوین کیه  با یک یا چدن ن ر دیگه یک

اغلب ت  کافه ها پالسن، یا پایه، پترو یا کتابف نهم اغلب آدایای 

شل غی هستنم و آخر ارام و اعرف م اصن تیدیهیاییی عی ابیه 

براش  مج ری که بون ا تعطولوا دسته جمعی اتحن اوشن کیه 

دانشگاه نوا ، و ی از اافوا نموگ ر  و اوا ! ج نم واست   بگیه 

ایدا باعث د گرای همه ا ننمایدا نیاشن دانشگاه ایث آخیرای 

 ماس دنهم نرش ن  بنونونم                               

 ت جوکن، الو  ی چهارم اونایی هسن که دوتایی جوک دسته
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 نویسنده :  علی عمرانی

او اعتقن ب د با وضع و تد و   ان   اساسی اواار شاهیانیه اش 

تح  سوطره و اختوارات اجلس درآانهم بدابراین دستی ر بیه 

ت پ بستن اجلس را به  واخ   داد و به هموین عیدی ا  در 

تاریخ ااننگار شنم هرچدن با  وام سراسری اردم و هجی م بیه 

تهرا  دو   و   وادار به تسلوم اتمم  ان   اساسی بیه شیاه 

شن که به ااضای اجیاری و اکراه آاوز احمن علی شاه رسیوینم 

 مااضایی که حکم تیعونش را در پی داش م                

و روی کار اان  رضاخا  دو   انگلوس  9۰۰۰پس از ک دتای 

 ان   اساسی به کرات و طیق اول خ د  ان   اساسی را تغوویر 

دادم از جمله این تغوورات، انتقال سلطد  از  اجاریه به پهلی ی 

، بالاانع شن  تغوور 90۶1و تغوور سن  ان نی و وعهن در سال 

احل ااا ری   ضات و  رار گرفتن در خنا  رضیاخیا  در 

و تغوور شرط ایرانی االصل ب د  اادر و وعهین در  909۶سال 

که به ا جب آ  راه ازدواج احمنرضا پهلی ی بیا  9091سال 

، خ اهر الک فاروق پادشاه اصر باز شنم این ت سیویر بیا  ف زیه

اناخله انگلستا  ص رت گرف م این تغوورات که  ان نگ ار بیدیا 

به خ اس  و اول خ د در  ان   به وج د ایی آورد پیس از 

نوز ادااه پونا کردم پس از تیعون اصینق  90۰1ک دتای ارداد 

به دست ر احمنرضا پهل ی اجلس ا سسا  تشکول شن و بیا 

 ان   اساسی، این اجازه به شاه داده شین تیا  11تغوور اصل 

اجلسون )اجلس ش رای الی و سدا( را تدها بیا ذکیر عیلی  

 مانحالل، ادحل کدن و دست ر انتفابات اجند بنهینم      

 .مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی                        

اصیل  911فصل و  91 ان   اساسی ایرا  هم اکد   شاال 

تینویین  81اس م  ان   اساسی جمه ری اسالای که در سال 

 به همه پرسی گ اشته شنم  81اصل داش  و در آذر  918شن 

شی دم   ان   در  غ  به اصل و اقواس یک چویز اطیالق ایی

ش د کیه دو ی  ییا  همچدون به دست رها و احکاای گ ته ای

اجلس ش را برای ح ظ نظم و اداره ی اای ر جیاایعیه وضیع 

کددنم ااا  ان   اساسی گ یاترین سدن شداساییی اصی ل و  ای

های حاکم بر هر نظام سواسی در دنواس  و دربیردارنینه  ارزش

های آ  کش ر اس  که بر سایر   انیوین وضیع  اهنا  و آراا 

شنه در آ  املک  برتری داردم در وا ع  ان   اسیاسیی نی   

حک ا  و ارکا  کش ری را اشفص ای کدن و با بوانی کلی از 

هستدن کلوات را تیییویوین   اص ل که پایه و اساس سایر اص ل

کرده و وارد جزئوات نمی ش دم بدابراین ضروری س  که   انون 

 وضع شنه در دو   ها و اجا س ایتدی بر  ان   اساسی باشینم

 .قبضه ی قدرت در قاجار و پهلوی                                   

پوشوده ی  ان   اساسی در ایرا  به دوره ی  اجار براویگیرددم 

جایی که  ان   و اجلس با ت پ و تانک عجوین شینه اسی ! 

خ دسری های ناصرا نین شاه و بی ت جهی های او بیه اای ر 

املک  و از طرفی ارتیاط با اروپا، اطا یه ی  ان   اساسی را به 

 ماعتراضات علوه حک ا   اجار کشاننم                            

این ااجرا پس از ترور شاه شهون و با کش و   س های فیراوا  

در اواخر عمر شاه بومار به ااضا رسونم اظ را ینیین شیاه در 

اواخر عمر دست ر تاسوس ش رای الی و تنوین  ان   اساسی را 

صادر کرد و او ون  ان   اساسی ایرا  سه روز پوش از ایرگ 

 89شمسی، با پدم فصل و  9۰18اظ رشاه در هشتم دی ااه 

اصل به ااضای رساننه شنم  ان نی که به نظاادااه اشه ر شین 

و با شتابزدگی و نقصا  ن شته شنه ب دم گرچه نظاادااه بیرای 

 مشرو   ابل دفا  ب د ااا  نارسایی های بسواری داش م       

ا یته احمنعلی شاه که بالفاصله به  نرت رسون چدنا   انی   

 پ یر نی د و سلطد  خ د را بر  ان   ای خ اس ، نه تح  آ م  

 

 سیر قانون اساسی ایران در سده اخیر
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عنم تحقق هر یک را باین در نقصا  عملکرد ارکا  حک اتی و 

  انون وضع شنه ت س  آنها جستج  کردم به این اسئیلیه در 

 ماجا ی دیگر به ت صول خ اهوم پرداخ م               

سایر فص ل  ان   اساسی نوز به تعرییف و ایعیرفیی حی زه 

اختوارات رهیری و سازاا  های تح  نظارت ایشا ، اختوارات 

  ای سه گانه و ش راها، حق حاکمو ، ا تصاد، و همیچیدیوین 

 زبا ، خ ، تاریخ و پرچم رسمی کش ر اشاره داردم

 ادامه صفحه قبل

از ویژگی های این  ان   ت جه به حق ق ال  و برابری هیمیه 

اشفاص در برابر  ان   ب دم نکته ی حائز اهمو  این که  انی   

اساسی در جمه ری اسالای بدا به آنچه تاریخ گ اه ای دهن از 

ناپ یر یا سف  انتفاب شنه اس  تا  یانی   گی ار  ن   انعطا 

نت انن به راحتی و هماندن   انون عادی در آ  دخل و تصیرفیی 

و پایانی  ان   اساسی فعلی به اصل بیازنیگیری  91کدنم فصل 

 م ان   اساسی اشاره داردم                            

همچدون فصل های جااعی در سواس  خارجی و تعوون شاکله 

ی کلی سواس  داخله و خارجه داش م این  ان   ده سال بعین 

و چدن ااه پوش از رحل  ااام خمودی )ره( ا رد بازنگری  یرار 

گرف  که در پی آ  اختوارات نیفیسی  وزییری و رییاسی  

جمه ری ادغام شن و همه اختوارات این دو اقام بیه رییویس 

جمه ر سپرده شنننم پوش از آ  اردم ریوس جمه ر را با رای 

استقوم انتفاب اوکردنن و سپس وی اسئ ل اعرفی نفیسی  

 وزیر به اجلس جه  اخ  رای اعتماد و تشکول کابوده اوشینم

از ارزش و اعتیار های هر  ان   اساسی سه    اجراش ننگی و 

همچدون تعوون ا سر و اجری آ  اس  که اختوار تی یسیویر 

 ان   در جمه ری اسالای به عهنه ی   ه ی اجریه و  ی ای 

ناظر بر آ  اجلس ش رای اسالای س م از جمله اهیمیتیریین 

حق ق اننی که طیق فصل س م  ان   اساسی ایرا  در اختویار 

اردم  رار گرفته ای ت ا  به آزادی اننیشه و امد عو  ت توش 

عقاین، امد عو  سانس ر، استراق سمع و هرگ نیه تیجیسیس، 

آا زش و پرورش رایگا  تا پایا  دوره ات سطه و تااون وسایل 

تحصوالت عا ی، حق داشتن اسکن اتداسب با نواز، امد عوی  

شکدجه و اجیار به ا رار، امد عو  هتیک حیرای  شیفیص 

 بازداشتی، برخ رداری از احاکمه علدی، اشاره کرد که تحقق یا 



 

٨ 

 دانشجو و استکبار ستیزی

 نویسنده :  محمد امین نورانی

در دانشگاه شنننم دانشج یا  در آ  روز با آراایش و بینو  

داد  بهانه به نوروهای اادوتی به کالس های خ د رفتدنم بعین 

از ایدکه رئوس دانشکنه فدی دانشگاه تهرا  از حض ر نوروهیای 

اادوتی اطلع شن بالفاصله دست ر داد تا زنگ دانشکنه به صینا 

در آانه و دانشج یا  از احو  دانشکنه خارج ش ننم در زایا  

خروج دانشج یا  از دانشکنه، زد و خ ردی بون دانشج یا  و 

نوروهای اادوتی ص رت گرف  که در نتوجه ی آ ، نیویروهیای 

اادوتی شرو  به توراننازی به س ی دانشج یا  کیردنین کیه 

سیب زخمی شن  بسواری از دانشج یا  و کشته شین  سیه 

رض ی، اصط یی بیزرگ  تن از آنها با نام های اهنی شریع 

 منوا و احمن  دنچی شنم                     

دو روز بعن از این وا عه زاانی که زاوین دانشیگیاه از خی   

دانشج یا  اعترض رنگون ب د، نوکس   اعاو  رئوس جمهی ر 

آاریکا به ایرا  آان و از دانشکنه حیقی ق هیمیا  دانشیگیاه، 

دکترای افتفاری دریاف  کردم صیح روزی که نوکس   به ایرا  

آان یکی از روزنااه ها در سراقا ه خ د، نااه ی سرگشاده ای 

به نوکس   ن ش م در آ  نیاایه  »سه  طره خ  «به عد ا  

آ ای نوکس  ! وج د شما آ   نر گراای و عیزییز «آانه اس : 

ب د که در  نوم شما سه ن ر از بهترین ج انا  این کش ر یعدی 

که اشاره به سد  ایرانی  »دانشج یا  دانشگاه را  ربانی کردننم

ها برای  ربانی کرد  گاو یا گ س دن ا  ع بازگش  س ر ییکیی 

 از عزیزانشا  داردم

و  900۰ایرداد  ۰1بعن از به روی کار آان  دو   ک دتا در 

دستگوری اصنق، جدب و ج ش زیادی برای فعیا یوی  هیای 

سواسی دانشج یا  ب ج د آانم به د ول استقالل دانشیگیاه و 

تغ یه فکری دانشج یا  از حزب ت ده و جیهه الی و همکیاری 

ارداد ، احنودی  فیعیا یوی   ۰1این دو حزب بعن از ک دتای 

های سواسی ا ج د جااعه و اختداق شنین حیاکیم بیر آ ، 

تاثوری چدنانی بر فعا و  سواسی دانشیجی ییا  نیگی اشی م 

همزاانی احاکمه اصنق در دادگاه فراایشی و شیرو  سیال 

که سیب برگزاری تجمع اعتراضی و تظاهرات   900۰تحصولی 

دانشج یا  و اردم شن نگرانی دو ی  کی دتیا از تیحیرکیات 

 مدانشج یی را دوچدنا  کردم                    

ااه بعن از الی شن  صدعی   9۰در حا ی که در دو   اصنق، 

ن  ، به د ول کارشکدی ها و اعمال فشار ا تصادی بر ایردم از 

طر  انگلوس، رواب  ایرا  و انگلوس  طع شنه ب د ااا تیدیهیا 

، 900۰چهارااه بعن از روی کار آان  دو   ک دتا یعدیی آذر 

این رواب  از سر گرفته شن که اعالم این خیر سیب ایلیتیهیب 

شن  اوضا  جااعه و اعتراضات گسترده از س ی اردم به وییژه 

 مدانشج یا  شنم                                  

این اعتراضات دانشج یا  که از اهرااه شرو  شنه و تیا آذر 

ادااه داش ، با اعالم تجنین رابطه با انگلستا  از س ی دو ی  

آذر، تیجیمیعیات  98ک دتا، به اوج خ د رسون تا جایی که در 

دانشج یی به بورو  از دانشگاه کشونه شین و بیاعیث ورود 

نوروهای اادوتی برای سرک ب تظاهرات و دستگوری چدینیین 

 مدانشج  شنم                                  

ات اوت از روزهای  یییل شیرو  شینم  900۰آذر  9۰ااا روز 

 دانشج یا  با ورود به دانشگاه ات جه حض ر نوروهای اادوتی 
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کم و زیادها، اطابق با برنااه حکومانه اى اس  کیه از سی ى 

خناونن بزرگ براى بدنگانش تدظوم شنه و چوز بى حسیابیى 

 منوس م                                        

امکن اس  که اسرار این تقسوم بدنى، بر ایا بیدینگیا ، در 

بسوارى از ا ارد اکت م باشن؛ و ى همون که بنانویم خیناونین 

حکوم و رحما  و رحوم، آ  را تدظوم کرده و راضیى بیه آ  

ش یم، چهره اسائل به کلّى، ع ض اى ش د و آرااش عموقیى، 

روح و جسم اا را فرا اى گورد و تمام آ  ع ا یب ایدی یى و 

 منااطل ب، از بون اى رودم                           

به همون د ول، اسأ ه رضا و تسلوم افص صاً نسی  به رزق و 

روزى، در آیات و روایات، اسالاى، به ط ر گسترده، ا رد بحیث 

 مو تأکون  رار گرفته اس م                             

با ت جه به این اقناه فشرده، به ت سور خطیه باز اى گردیم و 

اى گ ئوم که ااام)علوه ا سالم( نوز در بفش نفستیوین ایین 

خطیه، براى ته یب ن  س و پایا  داد  به  سم  اهیمّیى از 

ا اسن اجتماعى، د وقاً، به سراغ همون اعدا اى رود و چدیوین 

 ماى فرااین:                                 

ااا بعن )از حمن و ثداى ا هى، بنانون!( ا اهب پروردگار، ااندن «

 طره هاى بارا ، از آسما  به زاون نازل اى ش د و بیه هیر 

کس، سهمى، زیاد یا کم )اطابق آ  چه خناونن اقنّر فرای ده( 

اى رسن؛ )أاَّا بَعْنُ: فَإِ َّ االْاْرَ یَدْزِلُ اِنَ ا سیَّیمیاءِ َِ َیى االْرْضِ 

کَقَطَراتِ ا ْمَطَرِ َِ َى کُلِّ نَ ْس بِمَا  ُسِمَ  َیهَیا، اِینْ زِیَیادَو أَوْ 

 مُنْقصَا (م                                   

تشیوه به دانه هاى بارا ، تشیوه بسوار جا یى اس ؛ چیرا کیه 

دانه هاى  طوف بارا ، به فراا  ا هى، به ص رت هاى ات اوتى، 

 در زاون هاى افتلف نازل اى ش دم ارزاق ا هى نوز از آسما  

 منهم ا یالغه                                                 ۰0خطیه 

در این خطیه، ااام)علوه ا سالم( اشاره به اسأ ه اهمّى اى کدن 

که تأثور عموقى در ته یب ن  س و آرااش فرد و جااعه دارد و 

آ  این اس  که بى شک، زننگى اجتماعى بشر، ادشأ بیرکیات 

عظومى اس ؛ به ط رى که اى ت ا  گ ی   سیمی  عیمینه 

پوروزى هاى اهمى که در اسائل علمى و صدعتى و اجتماعیى 

و غور آ ، نصوب انسا  ها شنه، در پیرتی  هیمیوین زنینگیى 

اجتماعى اس م در کدار این برکات، اشکالت اهمّى نوز وجی د 

دارد که اگر حل نش د، امکن اس  تمام آثار اثی  را بیر بیاد 

 مدهنم                                 

از جمله این که در اوا  انسا  ها، به هر د ول، ت اوت هایى از 

نظر استعناد و شرای  جسمى و روحى و فردى و اجیتیمیاعیى 

وج د دارد و همون ها ادشأ ت اوت هاى زیادى در اایکیانیات 

اادى و اا ى اى گرددم این جا اس  که افراد عیقیب ایانینه، 

گرفتار واکدش هاى گ ناگ   اد ى اى ش نن و یا سیعیى ایى 

کددن که خ د را به آب و آتش بزندن و از حالل و حرام چشیم 

بپ شدن و در اسابقه اى که پایانش اعل م نویسی ، بیا افیراد 

پوشرو در جهات اادى، شرک  کددن و یا به کلّى اأی س شینه 

و دس  از فعّا و  بردارنن و به انزوا کشونه ش نن و ییا آتیش 

حسن، در دل آنها زبانه بکشن و نسی  به گروه نفس  گرفیتیار 

 مکوده و انتقام ج یى ش ننم                         

از س ى دیگر، گروهى که بهره زیادى دارنن، آنها نوز ایمیکین 

اس  به خ دبودى و خ د بزرگ نگرى و کیر و غرور و طغوا  و 

ا اسن عظوم دیگرى که با کمى د ّ  آشکار اى گردد، اییتیال 

 مش ننم                                 

در آیات و روایات اسالاى، براى پوشگورى از ایین ای یاسین، 

 همگا  را به یک  وا عو  ت جه داده انن و آ  این که تمام این 
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ج د و رحمتش بر زاون حوات بشرى نازل اى گردد و کااال با 

هم ات اوت اس م در بعضى از زاون ها آ   نر اى بیارد کیه 

نهرهاى عظوم جارى اى ش د و در بعضى، در تمام سال، اقنار 

 مناچوزى اى باردم                             

 حضرت، سپس در یک نتوجه گورى روشن، چدون اى فراایین:   

بدابراین، هرگاه یکى از شما، براى برادر خ د، ن عى برترى در «

همسر و فرزنن و اال یا جسم و جا  بیودن، نیاین نسی  به او، 

)و سیب حسن و کوده و عناوت و یا یأس و »ا جب فتده گردد

( 9س ءظن به پروردگار ش د(؛ )فَإذا رَأَى أَحَنُکُمْ الِخِوهِ  غَ ِویرَوً)

 مفى أَهْل أَوْ اَال أَوْ نَ ْس، فَالَ تَکُ نَنَّ  َهُ فِتْدَةً(م          

 »پ شانن «به اعداى  »غ ر«غ ورو، با ت جه به این که از ااده 

گرفته شنه ی و به همون د ول، به ا هایى که پشی  سیر ییا 

اى گ یدن و بر ع   ا یهیى کیه  »غ ورو«گ ش را اى پ شانن، 

گداها  را اى پ شانن، غ را  اطالق اى ش د ی امیکین اسی  

بوانگر این نکته باشن که اا ال و ثروت هاى جهیا ، ایعیمی ال 

غافل کددنه اس  و حتّى عو ب خ د انسا  را از نظیرش ایى 

پ شانن، هر چدن در ایدجا، غ ورو را، اعم ال به اعداى اال زییاد 

 مو فراوا  گ ته اننم                         

ضمداً، باین ت جه داش  که فتده، در این جا به اعداى ااتیحیا  

نوس ، هر چدن در بسوارى از ا ارد، به این اعدا آانه، بیلیکیه 

ادظ ر، چوزى اس  که اایه فریب و فساد گردد و آ ، واکدیش 

ها و ص ات اد ى اس  که در بسوارى از افراد تهیوینسی ، در 

اقابل صاحیا  اال و ثروت پونا اى ش د، ااندن کوده تی زى و 

 محسن و عناوت و ن رتم                         

سپس ااام)علوه ا سالم( براى د نارى افراد تهونس  صیابیر و 

 شاکر، اطلب استن ّى به این ص رت بیویا  فیرای ده اسی :         

زیرا، هر گاه اسلما ، به عمل زشتى که از آشکیار شیننیش »

 شرادنه اى ش د و افراد پَس ، آ  را وسوله هتک حرا  او 

 رار اى دهدن، دس  نواالین، به اسابقه دهدنه ااهرى اى اانن 

که ادتظر اس  در هما  دور نفس ، پوروز ش د و س د وافرى 

بیرد، بى آ  که زیانى بیودن؛ )فَإِ َّ ا ْمَرْءَ ا مُسْلِمَ اَا  َیمْ یَیغْیشَ 

دَنَاءَوً تَظْهَرُ فَوَفْشَعُ  َهَا َِذَا ذُکِرَتْ وَ یُغْرَىَ بِهَا  ِئَامُ ا دَّاسِ، کیا َ 

کَا  ا ِمِ ا ْوَاسِرِم ا َّ ِی یَدْتَظِرُ أَوَّلَ فَ ْزَو اِنْ  ِینَاحِیهِمتُی جِیبُ  َیهُ 

 ماْ مَْغدَمَ، َو ُیرَْفُع بها َعْدُه اْ مَْغرَمُ(م                      

نوز، اسلمانى که از خوان  به دور اس ، در انتظار یکى از دو 

خ بى از س ى خنا اس : یا فرا رسون  دع ت ا هى اس  )کیه 

عمر او را به نوک نااى و حسن عا ی  پایا  اى دهین( و در 

این حال، آ  چه را خناونن از پاداش هاى نوک فراهم ساختیه، 

براى او بهتر اس ، و یا سرانجام، در همون دنوا، خناونین، رزق 

او را وسوع اى کدن و صاحب همسر و فرزنن )و اال فراوا ( در 

عون این که دین و شفصو  خ د را ح ظ کیرده اسی ؛ )وَ 

کَ ْ ِکَ ا ْمَرْءُ ا ْمُسْلِمُ ا ْیَرِیءُ اِنَ ا ْفِوَانَةِ یَدْتَظِرُ اِنَ اهللِ َِحْینَى 

ا ْحُسْدَوَوْنِ: َِاَّا دَاعِىَ اهللِ فَمَا عِدْنَاهللِ خَوْرٌ  َهُ، وَ َِاَّا رِزْقَ اهللِ فَیإِذَا 

 مهُ َ ذُوْ أَهْل وَ اَال، وَ اَعَهُ دِیدُهُ وَ حَسَیُهُ(م                          

و ى )بنانون فرق اوا  این دو بسوار اس (م اال و فیرزنینا ، 

کش  و زراع  این جهاندن، و عمل صا ح و نوک، کش ِ آخرت 

اس ؛ )وَ َِ َّ ا ْمَالَ وَ ا یَدِونَ حَرْثُ ا نُّنْوَا، وَ ا ْعَمَلَ ا صَّا ِحَ حَیرْثُ 

 ماالْخِییرَوِ(م                      

)و از  »ااّا گاهى خناونن، هر دو را براى گروهى جمع اى کدن«

نعمتهاى دنوا و آخرت هر دو، بهره ادن ایى سیازد(؛ )وَ  َینْ 

 میَجْمَعُهُمَا اهللُ تَعا ى الِ ْ َام(م                       

در وا ع، ااام)علوه ا سالم( در این تحلولِ د دشون و د پ یرش، 

این حقوق  را بوا  اى کدن که اسأ ه ایهیم در زنینگیى و 

سرن ش  انسا ، آ  اس  که آ  ده به زشتى ها و پسیتیى هیا 

 نش د، هما  زشتى هایى که سیب سرافکدنگى و شرادنگى او 

 ادامه صفحه بعد
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 ادامه صفحه قبل

اى گردد او را بر سر زبا  ها اى اننازد و شفصوتش را در نظر 

 ماردم، پائون اى آوردم                        

بدابراین، هر گاه انسا ، پاک باشن و پاک زننگى کدن، یکیى از 

دو سرن ش  عا ى، در انتظار اوس : یا عمر را به نویک نیاایى 

پایا  اى دهن و به س ى رحم  ا هى و پاداش هاى بى اانیدین 

او اى شتابن، و یا در بفش دیگرى از عمرش، اشم ل ا اهیب 

اادّى این جها  اى گردد و صاحب هر دو بفش از نعم  هاى 

 ما ییهییى اییى شیی دم                      

نکته اهمى که در این جا فکر جمعى از ا سّرا  نهم ا یالغه را 

به خ د اعط   داشته، این اس  که ااام)علوه ا سالم( چدیوین 

فرد اؤادى را که در هر حال، پوروز و خ شیف  و اشیمی ل 

کرده اس  و  »فا م یاسر« طف و رحم  ا هى اس ، تشیوه به 

بعضى چدون پدناشته انن که این تعیور، به اعیدیاى  یمیاربیاز 

ااهرى اس  که در نفستون دور  مار، برننه اى ش د و آ  گاه 

این سؤال اطرح شنه که چگ نه ااام)علوه ا سیالم( ایؤایدیا ِ 

صاحب رضا و تسلوم در برابر  سم  پروردگار را، تشییویه بیه 

چدون کسى اى کدن که آ  ده گداه بزرگى از گداها  کیییویره 

 ماسیی !                             

با د ّ  در تعیورات و کلماتى که ااام)علوه ا سالم( به کار بیرده 

( »ایغی م«و  »اغیدیم«، »ف زو«، » ناح«یعدى، )کلمه هاى 

 مار باز نوسی ؛ بیلیکیه  »یاسر«روشن اى ش د که اقص د از 

اشاره به ن   خاصى از بف  آزاایى اس  که به س د فقیرا، در 

اوا  عرب انجام اى شنه اس م ت ضوح این کیه بیعیضیى از 

شارحا  نهم ا یالغه، از زافشرى در کشّا ، چدون نقل کیرده 

انن که عرب )هدگام بف  آزاایى(، ده چ به تویر داشی ، هیر 

کنام، نااى افص ص به خ د گرفته ب دم شترى خرینارى ایى 

کردنن و آ  را سر اى بریننن و به ده  سم  تیقیسیویم ایى 

 کردنن، سپس این تورهاى ده گانه را در کوسه اى اى ریفتدن 

و آ  را به هم افل ط اى کردنن و یک ن ر از اوا  آنها ی کیه  

ا رد اعتماد ب د ی دس  اى کرد و یکى یکى، آنها را بیویرو  

اى آوردم ه   چ به تور که هر کنام اسم خاصى داشی ، بیه 

ترتوب، یک سهم و دو سهم و سه سهم ممم تا ه   سهم بیرنینه 

اى شننن ی سهم برترین، اُعَلّى نام داش  ی و آ  سیه چی بیه 

دیگر، هوچ کنام سهمى نناش ؛ بلکه هر کس که چ به به نیام 

او اى افتاد، اى بایس  پ ل شتر را بپردازد، سپس، برنینگیا ، 

سهام خ د را به فقرا اى دادنن و چوزى از آ  نمى خ ردنین و 

 مبه این کار افتفار اى کردننم                      

درس  اس  که این کار از نظر شرعى جایز نوس ، و ى هرگیز، 

زندنگىِ  مار را در اقام تشیوه نناردم ااام)علویه ا سیالم( در 

وا ع، اى فرااین که اؤادا ِ صاحب رضا و تسلوم، شیوه کسیى 

هستدن که در بف  آزاایى، در هما  ارحله نفسی ، سیهیم 

اُعَلّى را اى برد، برترین س د نصوب او اى ش د و هوچ هزیده و 

 مخسارتى هم نناردم                          

أوّل «به اعدى چ به هاى تور، و تعیویر بیه  » ِناح«تعیور به 

و نوز رسون  به غدوم  بزرگ و نجات از خسرا ، همه،  »ف زو

اداسب همون اعدا اس ؛ زیرا، در  مار، اعم ال چدا  نیویسی  

که در هما  ارحله نفس ، کسى برننه ش د و بعین بیازى را 

ف راً  طع کدن و به هوچ وجه ادااه ننهن، بلکه  مار، در جلسیه 

اى ط النى و با برد و باخ  هاى افتلف، انجام ایى شی د و 

 مسرانجااش از ابتناى کار، اعل م نوس م                       

ای یهی م  »ایویسیر«اا انکار نمى کدوم که امکن اس  کلمه 

وسوعى داشته باشن که این ن   بف  آزاایى ها را شاال ش د، 

و ى باین ت جّه داش  که  مار، به اعداى وا عى کلمه، بیا ایین 

ن   بف  آزاایى، بسوار ات اوت اس ، به خص ص این کیه در 

یاد شنه اس   »اَزالم« رآ  اجون، از این ن   بف  آزاایى، به 

 هر چدن از همه، ا اّ  به عمل آانه اس  م »اوسر«و نه 
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 دانشجو، مایه ی سرزندگیه جامعه

 نویسنده :  پویا حاجی زاده

و تی دانشج  زننه باشن، جااعه نوز زننه اس  و رو بیه جیلی  

حرک  ای کدن و ااداای که دانشج  با سک ت و رخی ت، بیه 

کداری بدشودن، جااعه نوز رو به اف ل ای رودم ااا ایدیظی ر از 

پ یایی و زننه ب د ، هواه  نوس  چرا که هواه  ک تیاه اینت 

اس  و تاثور ننارد؛ ادظ ر  نرت ایجاد تیاثیویرات ای یوین و 

بلدنانت در احو  اطرا  اس  و این اس  که دانش آای ز را 

دانشج  ای کدنم بی شک ترم به ترم اعینل آورد ، ایقیا یه 

داد ، کارشداسی ارشن  ی ل شن  و ممم دانش آا ز را دانشجی  

نمی کدنم این هما  بننی س  که رشن کرده ااا ذهیدیوی  و 

نوافته با ی ااننه اس م دانشجی  بیایین درد را  ت کرش تکاال

احساس کدن و در پی دراانش باشنم اگر درد را احساس نکدین 

دانشج  نوس  و اگر احساس کدن و در پی دراانش نیاشن، بیاز 

 مهییم دانشییجیی  نییوییسیی م                 

بارزترین ص   دانشج  پرسشگری اس م اصلی ترین وظیوی یه 

دانشج  اطا عه ای باشنم زاا  برای دانشج  ارزشمیدینتیریین 

دانشج  بیر  چوزهاس م دانشج  صاحب اننیشه و هن  اس م 

ه ی  خ یش آگاهی کاال داردم دانشج  نسی  بیه انینیشیه 

های ات اوت اطا عه داردم دانشج  اسئ  یوی  پی ییر اسی م 

دانشج  بر اهارتهایی چ   کار با کااپو تر و ایدترن  و است اده 

از زبا  انگلوسی تسل  داردم دانشج  نسی  به اخیار آنچه کیه 

پوراا   او روی ای دهن اطلع اس  و ا ضیع خیاصیی داردم 

دانشج  در بطن جااعه  رار داردم دانشج  در حن وسع  لیمیی 

ت انا و سفدی شو ا داردم دانشج  دی ار بون دانشگاه و دنیویای 

وا عی را درهم ای ن رددم پژوهشگری انتظاری اسی  کیه از 

دانشج  ای رودم دانشج  جایگاه اعلمی اساتون را ارج ای نهینم 

 دانشج  در ایجاد ارتیاط با دانشج یا  دیگر و کمک به 

آذرااه در ایرا  به یاد سه دانشج یی که هدگام اعتراض بیه  9۰

دینار رسمی ریچارد نوکس   ، اعاو  ریوس جیمیهی ر و ی  

ایا   اتحنه و هم چدون از سرگوری رواب  ایرا  با بریتانوا، در 

کشته شننن، روز دانشج  اطیالق ایی شی دم  900۰آذر  9۰

دورا  دانشج یی دورا  عجویی اس م از یک طیر  درس و 

دانشگاه، بفش  ابل ت جهی از و   اا را به خ د اخیتیصیاص 

های خی د  دهدن و طیوعتاً باین تالش کدوم در درس و اشق ای

ا فق باشوم و بهترین است اده را از فضای آا زشیی دانشیگیاه 

هایی  بیریمم از س ی دیگر، دورا  دانشج یی، جزو اعنود دورا 

ت انوم با دس  بازتر، برای خ داا  و   بگی ارییمم  اس  که ای

کدومم فولم بیودومم یا با دوستانما  بیویرو  بیروییم و   اطا عه

 م حظات خ بی داشته باشومم                          

دانوم که بهترین زاا  برای بیرنیاایه رییزی  در کدار ایدها، ای

دورا  دانشج یی اس م ت سعه اهارتها، ایجیاد شیییکیه   آیدنه،

ی خ ب و هر آ  چوزی کیه  ارتیاطی، شکل داد  به یک رزواه

تر  ت انن به ا فقو  آیدنه اا کمک کدن، در این دورا ، ساده ای

 متر از سایر اراحل زننگی،  ابل انجام اس م               و ارزا 

هایی ی اول آ ش د که انسا  ها چدن دسته انن: دستهگ ته ای

هیاییی که باعث ات اق افتاد  ح ادث هستدنم دسته ی دوم آ 

که ح ادث برروی آنها ات اق ای افتن م دسته ی س م آنیهیاییی 

که ات اق افتاد  ح ادث را نظاره ای کددنم دسته ی چیهیارم 

آنهائی که حتی نمی داندن که چه ات ا ی در حال و    اسی م 

دانشج  یعدی دسته اولم دانشج  یعدی کسی که در جیاایعیه 

پ یایی ایجاد ای کدن، کسی که احو  اطرافش را اتح ل ایی 

کدن، کسی که حر  ای زنن و حرفش را به کرسی ای نشانین، 

کسی که جریا  ایجاد ای کدن، کسی که زننه اسی ، فیعیال 

 اس ، ا ثر اس  و نی دش احساس ای ش دم تا 

 ادامه صفحه بعد
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 ادامه صفحه قبل

دانشج یا  ورودی ک شا اس م دانشج  از س ر کیرد  نیمیی 

هراسنم همه ی این ا اردی که گ ته شن از وییژگیی هیا و 

خصایص دانشج یا  اس  و دانشج یا  اعم ال ویژگی های باال 

 مرا دارننم                                   

هم چدون از اشکالت دانشج یا  در دورا  دانشگاهی نوز ایی 

% از ۰8ت ا  به استرس و اضطراب ااتحانی، افسردگی )حنا ل 

دانشج یا (، اعتواد، اسئله اشتغال و نگرانی از آیدنه، ای ضی   

پیرتیی  ازدواج دانشج یی، خشم و عصیانو  و خش ن ، حی اس

 مدانشج یا  در کالس اشاره کردم                     

از جمله راهکارهای حل اشکالت دانشج یا  ایی تی ا  بیه 

تق ی  راههای ترغوب دانشج یا  به ادااه تحصول از جیمیلیه 

 حاظ نم د  تأثور احو  فوزیکی دانشگاه )کالس، کتابفیانیه، 

خ ابگاه و م م م ( بر رفتار دانشج ، افزایش و تق ی  کالیسیهیای 

آا زش بهناش  روانی دانشج یا ، افزایش خینایات اشیاوره 

% آاار طالق ۰۶ یل از ازدواج )نتوجه بعضی از تحقوقات تقلول 

هیا بی ده اسی (، آای زش  با است اده اداسب از این اشیاوره

اهارتهای خ د کارآانی، خ د تق یتی و هی ش هیویجیانیی 

دانشج یا ، ایجاد انگوزش آا زشی و تحصولی و تقلویل افی  

آا زشی، تق ی  رشن اجتماعی و حمایتهای اجتماعیی، رشین 

باورهای دیدی و اخال ی و درونی کرد  کدتر یهیا، اشیارکی  

 مدانشج یا  در تدظوم برنااه ااتحانی و مممم اشاره کردم      

با تمام ت اسور و اشکالت و ا اردی که ایطیرح شینه  شیر 

دانشج یا  از بننه و استف ا  بدنی اصلی کش ر به شمار رفته 

و ااون اس  با برطر  شن  اشکالت دانشج یا ، ت انمدنی و 

 شک فایی استعنادهای این عزیزا  بوش از بوش دینه ش دم
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 شهید خوش نشان

 نویسنده :  علی عمرانی

 ای گ اه ارگ  حظه ای اا 

 بفش ترین جا  ت  جا  تن بی

 جاذبه ی زننه ی شهرس  هد زممم

 اا چه گمدااوم، چه بی نشا  بی ت ؛

 بی ت ، اا ارده ترین

 ارده ی جدیدنه ی این خاک غرییومممم

 کدم به آبیِ هزارت ی آسما  نگاه ای

 اابون شاهراهی از زوال تا ابن

 اوا  ابرهای پَر ااندن

 بالْ برافراشتهْ یک کی تر سپون

 که  اصِن پواِم صلحِ ااس ممم

 که اظهر پروانگی گردِ شمعِ و ی س ممم

 کدمم به آسما  نگاه ای

 بال س  او! چه سیک

 آراانش چه بلدن،

 پر و با ش چه وسوع؛

 گ یی هما

 بر تمام شهر اا

 سایه افکدنه اس ممم

 کدم به آبی هزارت ی آسما  نگاه ای

 پش  یک خوالِ پُر اِه و غلوظ

 حون د یریِ خدنه های چشمْ بسته

 شاخه ای شکسته از شقایقی

 به خ   نشسته اس ممم

 جایی اوا  این جهدمِ زاون

 یک  طعه ی شهونِ خ ش نشا 

 گ شه ای س  از بهش ِ خُلن

 هُرمِ ن س کشوننش دم اسوح،

 عطر حض ر اطلقش چه روح بفش

 اَحوای بی اَمات این جها  اردنی س ممم

 آه ای شهون،
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 عشق پست مدرن

 نویسنده : علی بهمنی

 ولی پس از اراوده های بسوار با کارگردا  ها و تیهیویه 

کددنه ها ت انسته ب د خ دش را یک بازیگر درجه سه، در 

سودمای ایتنی ایرا  جابزنن دیگر خنا را هم بدنه نیی دم 

و ایدجاس  که شاعر او رااین یارب ایاد که گنا اعیتیییر 

ش د! او تا دیروز ت ی اترو ای نشس  و از ب ی عرق بغیل 

شنم شاین هم با یعیکیسم وی بیه  دستی خ د شاکی ای

تازگی در دو سه فولم دره پو  خ ش ر صیی کیرده و 

چهره شنممم ناایرده عا ی  از اجد   بچه دار شنم آنیهیا 

هِلک رفتدن آ  سر دنوا ت  ه شا  را پس بودنازنن و  هِلک

برگردننم ت جوه ایدکه دوس  داشتدن پاسپ رت کش ری را 

بگورنن که فردا روز بت انن آزادانه هر وری د ش خی اسی  

شین در  برودم ا یته که این ک چکترین  ط ی ب د که ایی

نی دنن، و هر ییک بیه   حقش انجام بنهنم ااثال  ولی کم

کردننم  ولی  بهانه ای برای وضع حمل غرب  را انتفاب ای

با آفریدش حماسه ی بد ش در صیند  ۰۰و اجد   سال 

بازگردانی ارزش به پاسپ رت وطن ب دنن، بس کیه وطین 

پرس  تشریف دارننم ا یته که آنها تمام وجی د شیا  را 

ت انستدین وییزای هیمیا   و ف اردم کرده انن، و اگر ای

یا ق زابادی را که برای فرزنن د یدنشا  گرفتدن برای تیک 

 م  گرفتدنم همودقنر ناسو نا وس ،        تک هم وطدا  ای

 مهمودقنر س سوا وس ممم                         

 شورین هم پودگولش را گم کرده ب د، خسرو و فرهاد را م

ت ی خوابا  ها زا به راه کرده ب د تا ت  ه سگش را پیوینا 

کددنم پودگول که در باغچه ی حواط  ولی اف ی شنه ب د، 

از فرص  است اده کرد و در زاا  اقتضی پستانک فیرزنین 

 ولی و اجد   را دزدین و فرار کردم اجد   هم سراسویمیه 

 به دنیال پودگول روا  شن و داد زد )پیویدیگیویل وایسیا(

و ایدگ نه ب د که خسرو و فرهاد نوز همراه اجد  ، در پیی 

 مپودگول دوا  ب دننم                         

گ نه ب د که پس از گم شین   زننگی سگی سلیریتی ها این

پودگول، اشک اوریفتدن، پس از پونا شن  پودگول، اشیک 

کیرد، اشیک  اوریفتدنم اگر پودگول شکمیش گیویر ایی

اوریفتدن، اگر شکمش کار هم اویکیرد از شی ق اشیک 

 مریفتدنممم                               ای

برای یک  ولیِ سلیریتیِ پودگول دوس ، چدنا  اهیمیوی  

ننارد اگر سربازا  وطن در ارز به شهیادت بیرسیدین، ییا 

دانشمدن بزرگ کش ر در خوابا  های تهرا ، برایش ایهیم 

نوس  خ زستا  و سوستا  آب ننارنن، و در بیدینرعیییاس 

ش دم یک سلیریتی که ن سیش از جیای  آ  نکی ویرا  ای

 ش دم ن س نمی ش د، برای اردم سراازده هم گرم بلدن ای
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استفنام دائم برداشته ش د ااا نه برای همهم برای این کیه 

عشاق پ ل را کدترل کدون، یکی از خ دشا  را انیتیفیاب 

کدون، همانی که تحصول کرده و احساس اوکدن از هیمیه 

استحق تر اس م به او باالترین اقام انیریتی را بنهون و 

استفنام دائمم از این به بعن او سرسپرده شماس ، چی   

بوشتر از بقوه پ ل در ای آورد، هموشه هم پ ل در ایی 

آورد، پس عالوه بر این که س د خ د را در ب د  شما ایی 

بودن، اجازه نف اهن داد هوچ کنام جای اورا بگورنین، پیس 

زیر دستانش را کدترل ای کدنم بدابراین انیرا  پایون رده 

خ د را، ط ری انتفاب ای کدن که هموشه در رسون  بیه 

عشقشا ، یعدی پ ل، خ ب خنا  کددنم در نتوجه آ  هیا 

 نوز به کدترل زیر دسیتیانشیا  اشیغی ل ایی شی نینم

به همون ترتوب خ دشا  خ دشا  را انیری  ای کدیدین، 

همه عاشق پ ل ای ش د و بدابراین ب رژا هیا ارزش ایی 

یابدن و اشرو  ای ش ننم حتی آ  باالترین ایقیام هیای 

انیریتی نوز نف اهدن ت انس  یک صنم سراایه خیانینا  

هایی که ثروت املک  بنستشا  اس ، را صاحب شی نینم 

بعن از شرک  ها ای بایس  سراغ خناات عم ای بیروییمم 

آا زش و سالا  و ممم همه را باین سراایه زده کردم ایدط ر 

تماای اردم برای داشتن خناات بهتر، بوشتر به دنیییال 

پ ل حرک  ای کددن، بدابراین هرروز سراایه در چشم آ  

ها عزیز تر، اوزا  تالششا  بوشتر و حس عنا   خ اهی و 

آزادگی شا  کمتر خ اهن شن و شرای  در کدترل ایا در 

 مخ اهن آانم                             

خالصه ایدکه به این شکل با یک انیاش  سراایه، ب رژازی 

خ اهوم ساخ ، با آ  ها شریک خ اهوم شن و بیه سی ی 

 ایرا  انر  خ اهوم رف م همچدا  با ان باشونم

اکد   که ب رژا ها به اونا  آاننن، بایستی ت  ون ثیروت را 

به آ  ها بسپاریم، یعدی راهی غور از این نناریمم نکدن بیاز 

گ یم اشفص اس ، آ  ای پرسون چرا! ان هم دوباره ای

ها پ ل اونهدن، روزنااه ها و شیکه ها و ص حات شرو  بیه 

پروپاگاننا ای کددنم در زاا  انتفابات، همیه را بیه خی  

اوکددن که از فال  آ ا یا خانم تعریف ش د، آ  و ی  کیه  

رای آوردنن،   انون را خ دشا  تص یب ای کیدیدین، و در 

نهای  همه چوز به کام سراایه دار تمام اوش د، پیس چیه 

 مبهتر که با ایشا  همیازی ش یمم                   

برای این که بت ا  این فرایدن را تینیل به یک رگ  وشن ییا 

هما  ساز و کار کرد، تا ایادا بهم بف رد، بایستیی بیه آ  

اشروعو  دادم پس بایستی پ ل، اح ر ارزش ش دم هیمیه 

چوز با پ ل احک بف ردم خ درو،  ییاس، خیانیه، ایحیل 

زننگی، ارزش، انسانو ، احترام و حتی عشقم همیه بیایین 

تابعی از پ ل باشدنم آ  و   خ اهون دین که خ د ایردایی 

که ااشون های بی اقنار،  یاس های غور برنن و زنینگیی 

ات س  دارنن عیاشیق پی  ینار هیا 

اوش ننم اا هم که رفوق پی  ینار هیا 

 هستوم، پس عاشق اا نوز اوشی نینم       

اکد   که اردم عشیق بیه پی ل 

دارنن، باین آ  ها را سیرگیرم 

کدوم که ایادا این نظم به هیم 

بف ردم بگ ارین اسئله را بوشتیر 

برایتا  باز کدمم اگر اوف اهوم که 

اردم عاشق پ ل را، کدترل کدیوین، 

خب به آ  ها پ ل بنهون، ادیتیهیی 

بودشا  عشق به پ  نارتیر شین  را 

 نگهنارینم بایس  همانط ر که گ تم، 

MODERN IRAN 
/نویسنده: شاگرد هایک١این قسمت: اقتصاد  
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 جهان اسالم
 نویسنده : مهران جباری

اال  این روز ها دیگر خیری از آفتاب هموشه تابا  بریتانوای  جن

شنه نوس ! گ یی فلمودگ واکسن ضناستعمیار را پشی  را  

 دننی ها فرو کرده باشن !!!! ااا این افو   از خ   انگلوسیی هیا 

زدودنی نوس م رد کثوف چپاول هایشا  در شرق تا غیرب ایین 

کره ی خاکی ای ت ا  دینم از هدن و استرا وا گرفتیه تیا خی د 

 ی خ د کرده ب دننم کش ر را استعمره 9۶۶ها بوش از  آاریکام آ 

ی  سیا یه ۰19 آایرییکیا تیا  سا ه ی کشیف 8۰۶ شاین فاصله ی

استقال ش فرص  خ بی برای بریتانوا ب د تا کشتار سیر  هیای 

 اره ی جنین کش ری جنین بدا کددنم ااا بعین از صینسیال از 

استقالل آاریکا این فرانسه ب د که اجسمه ی آزادی را در بدینر 

نو ی رک خار دل انگلوس ها کردم در وا ع تدها دستیاورد جیای 

َایرییکین  ااننه ی انگلوس از استثمار  اره ی سر ، بیرییتیویش

اکسد  شنم ااا این او ون یا آخرین تحرک کثوف اسیتیعیمیاری 

انگلوس نی دم بعن از فروپاشی عثمانی انگلستا   وم او   سم  

 ی بون  خص ص فلسطون را در جااعه های شما ی انیترانه، به

ا ملل عهنه دار شن؛ یک استعمار  ان نی، که با تاسوس سازاا  الل به 

 مدول خ نف ار اعطا ای شنم                            

سا ه، بدا را بر تاسوس دو تی یهی دی بیه کیمیک  ۰1 ها در بازه ای آ 

ها از آ ما  و ا یییتیه ایاجیرای  های هوتلر و اخراج یه دی نژادپرستی

اشه ر ه   کاس  گ اشتدن که این بار نه فرانسه، و خ دشا ، که و ین 

شا ، آاریکا، گ ی سیق  را از آ  ها رب د و ن  ذ در اسیرائیویلِ  ن پای

 گییرفییتییه را از دسیی  سییایییرییین  ییاپییویینم شییکییل تییازه

فلسطون برای آزادی اثل هدن گاننی ننارد و اثل آفریقای جیدی بیی 

ااننالم ااا جها  اسالم یک خمودی بزرگ داشته و دارد تیا بیگی یین 

اسرائول، این غنه ی سرطانی، باین ناب د بش د؛ تا بگ ین اگر اسلمانیا  

 بیردم اجتمع باشدن و یک سطل آب بریزنین، اسیرائیویل را آب ایی

گرچه در سنه اخور تیعونی های اروپایی با پت هیای آ ی ده بیه وبیا 

های ب ای آاریکا را کشته، و التی از ن  ساختدین؛  پ س  ت انستدن سر 

گرچه به جای ب ای های استرا وا، اهاجرا  اروپایی بی دنین کیه بیه 

رسمو  شداخته شننن؛ ااا در دنوای ااروز نمی ش د روی تجربه هیای 

استعماری ادس   شا ، اسرائول را به جای فلسطون به جیاایعیه ی 

جهانی بقی الندنم جدگ های ط النی، ا اکرات کمپ دی ین، شیهیرک 

ی صهو نیویسی   سازی ها، و اعااله ی  ر ، آخرین تحرکات دری زانه

دا  تاریخ خی اهین  هاس  که ا یته به در بسته خ اهن خ رد، و به زبا ه

 پو س م
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اعاو  سابق اا ر زنا  و خان اده و دستوار سابق اا ر شهروننی 

در دو   حسن روحانی، به دو سال و نوم حیس احک م شینه 

اس م سرکار خانم شهون دخ  ا الوردی به جرم در اخیتیویار 

گ اشتن اطالعات و اسداد طیقه بدنی شنه بیه دشیمین در 

پ شش اسئ  ون نظام، با هن  بر هم زد  اادیوی  کشی ر و 

 فعا و  تیلوغاتی علوه نظام، اتحمل این حکم تعیزییری شینم 

ا یته از دو   نئ  ویرال آ ای روحانی که خ د با  یاس پواایییر، 

کددن، و داعوه ی شیکیسیتین  تاریخ صنر اسالم را تحریف ای

تحریم با ا اکره دارنن، هوچ بعون نوس  که اسئ  ی بیا چیادر 

اشکی به جاس سی اتهم و احک م ش د! ا یته این اسئله بر اا 

سازد که این جریا  ظاهرگرایانه یک روز به پیرچیم  روشن ای

ش د، و دگر روز علم سونا شهنا را به آتیش  سیزی ات سل ای

زنن، و دگیر  ا هما سالم دم ای کشنم یک روز از حسدون علوه ای

کیدینم  روز ایانی شهادت را عداوین خش ن  آاوز تعییویر ایی

 ادافق را دردی در دل اس ، که به هویچ دوا شی یا نیویابینم 

پدناریم که این خطایا از یک روحانی و یک بیانی ی  گرچه نمی

 ت ا   یاس  ا ان سر زده باشن، بلکه تعیور اا این اس  که ای

و ظاهر تراز اسالای را پ شون، و علوه آ  سفین رانین و بیه 

 مفعا و  پیرداخی م                       

خانم ا الوردی پوش از این نوز با انتشار احت ایی در تیاییوین 

گرایی در کانال تلگراای خ د خیرساز شنه بی د، کیه  همجدس

 آ ی دگیی را در بیر داشی م ع ر بینتیر از گیدیاه خی اب

ش د این گما  تشینیین  عنم ش افو  دستگاه  ضا ا جب ای

ش د که دو سال و نوم، زاا  کمی برای ایحیکی ایوی  ییک 

جاس س، در  اا  اعاون  ریاس  جمه ر اس م بدا بیه اصیل 

رسن که جزیوات چیدیوین  تطابق جرم و جزا ادطقی به نظر ای

پروننه هایی عودا بوا  شنه، و چدانچه در صنور احکام اهمیال 

)یا زیاده روی( ص رت گرفته اس ، نسی  به احقاق عنا   گام 

 مبرداشته ش دم                             

همچدون برای تد یر افکار عم ای و شداخ  دشمدیا  ایلی  

ا الوردی با کینام رسن اشفص ش د خانم  ضروری به نظر ای

و دیاد اسی  نهاد بون ا مللی یا غور، در ارتیاط ب ده و با افشیای

علوه ال  و کش ر را   یاطالعات زاوده ی فعا و  های تیلوغات

 فراهم آورده اس م

 مسئولیت برای خدمت یا خیانت؟!

 نویسنده :  احمد صادقی فرد
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خنای خ ب ابراهوم جنینترین کتابی اس  که انتشارات شهوین 

 ابراهوم هادی درباره زننگی این شهون ادتشرکردهم          م

جریانی جنین راه انناختیه و بیه  «خنای خ ب ابراهوم»کتاب 

آیا صیر  خیاطیرات »دنیال پاسخ داد  به این س ال اس  که 

 «شهنا ای ت انن سدنی برای تیدیظیویم رفیتیار ایا بیاشین!

آیه اهیم  یرآ   ۰۶۶ابتکار جا ب کتاب در این اس  که حنود 

کریم که به رفتار اا جه  ای دهن را ت س  ایثیال هیاییی از 

 زننگی شهون هادی شیرح داده اسی م             م

  سمتی از کتاب :                                   م

از بزرگا  احل و اسجن ااس م کدارش نشستم و گی یتیم از 

ابراهوم برایم بگ م سک ت کردم چشمانش خوس شین و گی ی : 

خ استم کار را رهیا  ج ا  ب دمم احو  فاسن  یل از انقالبم ای

 خ استم به دنیال هرزگی بروم وممم                       م کدمم ای

آ  روز سرکار نرفتمم ابراهوم هم سر کار نرف م چ   تا ظهیر بیا 

ان در خوابا  راه رف  وحر  زد تا ارا هنای  کدنم صاحب کیار 

ان که از بستگانم ب د، دنیا م آانه ب دم یکیاره ارا دینم جل  آاین 

 و یک کشونه احکم در ص رت ابراهوم زد!                  م

فکر کرده ب د او باعث گمراهی ان اس ! ااا ابراهومممم برای خینا 

صیر کردم صیر کرد تا ت انس  ارا آدم کدنم ارد ص رتش خویس 

 خوس شنه ب د وممم

 خدای خوب ابراهیم

 مکتب امام )ره(
دانشگاهها و دانشسراها از جمله اهمترین و حساس ترین اراکزی هستیدین کیه 

نقش عمنه در استقالل و یا وابستگی کش ر دارنن، چرا که اکثر انیرا  جااعیه 

از بون فارغ ا تحصوال  دانشگاهها و اراکز تعلوم و تربو  انتفاب ای ش نن، 

از این روی این اراکز هم اره ا رد تهاجم و ی رش فرهدگ سلیطیه در 

جها  ب ده اس  تا از این طریق با پرورش اهره ها و دس  نشیانینه 

 های خ د آیدنه را ر م بزندنم

 نویسنده: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی 

 ناشر: شهید ابراهیم هادی 

 

 راوی : فائزه نعمت اللهی


