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پیشگفتار
آخریــن روز هــای زمســتان 97 در حالــی رقــم خــورد کــه عــده ای از هــم وطنانمــان بــا حادثــه تلــخ وســخت ســیل مواجــه شــدند و بســیاری از آن هــا تــا 
بــه امــروز هــم پنجــه در پنجــه ســیل مــی باشــند. بــه امیــد ایــن کــه بــا مــدد الهــی و کمــک مــردم وضعیــت ایــن عزیــزان بــه حالت قبــل بازگــردد و آرامشــی 

مجــدد در زندگــی آن هــا جــاری شــود.
بــا هفتــه هــا تاخیــر از آخریــن شــماره ی نشــریه صبــح اولیــن شــماره  از ســال جدیــد را بــه شــما عرضــه مــی کنیــم کــه امیدارواریــم بــا عنایــت و فضــل 

خداونــد در ســال جدیــد نشــریاتی شایســته تــر بــه مخاطبــان ارائــه کنیــم.
هفته هــای سپری شــده از ســال جدیــد آبســتن حــوادث گوناگــون بــوده و خبــر از پرحادثــه بــودن ســال 98 داده اســت.از حادثــه تلــخ ســیل کــه بــرای 
هم وطنانمــان در مناطــق مختلــف اتفــاق افتــاد و موجــب ویرانــی منــازل و کشــته شــدن عــده ای  از مــردم شــد تــا همدلــی و همــکاری کــه بیــن مــردم اتفــاق 
ــام ســپاه پاســداران در فهرســت گروه هــای تروریســتی توســط  ــاد. امــا اتفــاق قابل توجــه دیگــری کــه در ایــن هفته هــا رخــداد اســت قــرار گرفتــن ن افت
آمریــکا بــود. اتفاقــی کــه پیــش از هــر چیــز نشــان از شکســت آمریــکا در سیاســت های منطقــه ی خاورمیانــه و اســتیصال آن هــا در مقابــل ایــران و به ویــژه 
ســپاه پاســداران داشــت . امــا مســئله ای کــه در ایــن میــان اهمیــت دارد تأثیــر ایــن اتفــاق اســت کــه در هیاهــوی حمایت هایــی کــه از ســپاه بــه عمــل آمــد 

کمتــر موردتوجــه قــرار گرفــت. مســئله اول رویارویــی نظامــی بیــن نیروهــای ســپاه و ارتــش آمریــکا در خلیج فــارس اســت.
ــار  ــن ب ــم ای ــاوگان باه ــن دو ن ــه ی ای ــابقه ی مواجه ــان و س ــای عم ــارس و دری ــکا در خلیج ف ــف آمری ــای مختل ــور ناوگان ه ــه حض ــه ب ــا توج ــه ب ک
صورت مســئله متفــاوت اســت و بــا توجــه بــه تروریســتی خوانــدن متقابــل نیــروی نظامــی آمریــکا از طــرف مجلــس شــورای اســامی و ســپاه پاســداران 
دیگــر بــا آن هــا ماننــد نیــروی نظامــی یــک کشــور برخــورد نخواهــد شــد و احتمــال درگیــری از طــرف هــر دو نــاوگان وجــود دارد. البتــه نیــروی دریایــی 

ســپاه پاســداران بارهــا نشــان داده از مقابلــه بــا نیروهــای متجــاوز و تروریســت ابایــی نداشــته و باقــدرت بــا آن هــا برخــورد خواهــد کــرد.
امــا مســئله مهــم دیگــر مســائل اقتصــادی اســت کــه بــا توجــه بــه گســتره ی فعالیت هــای ســازندگی و اقتصــادی ســپاه در کشــور و منطقــه بــرای امــور 

ــا ســپاه شــانه  ــا از همــکاری ب ــرس تحریم ه ــا از ت ــم بســیاری از بانک ه ــاق ه ــن اتف ــل از ای ــا مشــکل مواجــه شــده درحالی کــه قب ــی خــود ب مال

بعضی ها بیخود برآشفته شدند
علی قانعیان،برق 94        صفحه 2

تراژدی کمدی سینمای ایران
زهرا فرخ بیان،کشاورزی 96        صفحه 7

طالی سبز
مطهره سهرابی،نساجی 96        صفحه 7

سازش یا تازش؟
محمد مهدی شفیعی،برق 96        صفحه 8

نگاه به آن سوی مرزها،داستانی که تمام نمی شود
علی رضا مجیری،برق 97        صفحه 11

معرفی کتاب نخل و نارنج
فاطمه شیروانی،IT 94        صفحه 12

ایمان به نصرت الهی،سخت ترین ایمان
صادق حاجیان،مکانیک 97        صفحه 8 علی حاجی آقا معمار
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بعضی ها بیخود  برآشفته شدند ...
دانــد! نمــی  هــم  اســت،خودش  نفــوذی  نفــوذی، 
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در روزهــای پایانــی بهمــن مــاه ســال گذشــته 
ــا عنــوان "نفــوذی هســته ای در پیشــانی  مطلبــی ب
همــکاری علمــی هســته ای بــا اروپــا" را در نشــریه 
ــم  ــه رغ ــه ب ــم ک ــر نمودی ــگاه منتش ــح دانش صب
ــی  ــای گروه ــانه ه ــترده آن در رس ــر گس بازنش
)البتــه قبــل از انتشــار در نشــریه صبــح دانشــگاه( 
بازخوردهــا و عکــس العمــل هــای متفــاوت، 
را  بــی ســابقه ای  نــوع خــود  متناقــض و در 

ــم. ــاهده کردی مش
ــورخ  ــزارش م ــق برگ ــه منطب ــب ک ــن مطل ای
ــارس)1( منتشــر شــد  21 بهمــن 97 خبرگــزاری ف
و مطابــق بــا بنــد 1 مــاده 27 آئیــن نامــه نشــریات 
ــار  ــار اخب ــب و انتش ــتای کس ــجویی در راس دانش
ــی  ــه منظورآگاه ــگاه ب ــارج از دانش ــل و خ داخ
جامعــه دانشــگاهی بازنشــر یافتــه بــود، بــه شــرح 
ــیار  ــیرزاد دانش ــد ش ــر احم ــوابق دکت ــی س برخ
نماینــده اســبق  دانشــکده فیزیــک دانشــگاه، 
ــزب  ــو ح ــی عض ــره سیاس ــم و چه ــس شش مجل
منحلــه مشــارکت پرداخــت و بــه کارگیــری 
نامبــرده توســط مســئولین دانشــگاه در مســئولیت 
ــد  ــورد نق ــی را م ــن الملل ــی بی ــروژه علم ــک پ ی

ــود. ــرار داده ب ــدی ق ج
بــه دنبــال انتشــار ایــن مطلــب تحــرکات و 
اظهــارات غیرمنطقــی، متناقــض و بعضاً بی ســابقه 
ــی اصفهــان رخ داد  ای در ســطح دانشــگاه صنعت
کــه حاکــی از موضــع انفعــال و برآشــفتگی 
شــدید مســئولین دانشــگاه بعنــوان متهمــان اصلــی 
ســهل انــگاری درایــن خصــوص، فــرد مذکــور و 
گــروه هــای فشــار بعنــوان ســایه هــای مدیریتــی 

ــود. دانشــگاه ب
در بخشــی از ایــن اقدامــات، انجمــن اســامی 
دانشــجویان یکــی از نشــریات راکــد خــود کــه 
ــار منتشــر  طــی ســه ســال گذشــته فقــط شــش ب
شــده بــود را در اختیــار دکتــر احمــد شــیرزاد قرار 
داد تــا مطالــب ایشــان را درج و برخــاف ژســت 
هــای پوپولیســتی مــاه هــای اخیــر مبنــی بــر عــدم 
انتشــار نشــریه کاغذی بــه دلیل حمایــت از محیط 
زیســت بــه انتشــار یــک نشــریه بــه منظــور نمایش 

واکنــش هــای ایشــان بپــردازد.
ســالیان  طــی  و  ایــن  از  پیــش  هرچنــد 
گذشــته، آقــای دکتــر شــیرزاد در قبــال مطالــب 
ــاص  ــای خ ــتند و ادعاه ــی و مس ــدد، منطق متع

و بعضــاً پرتأمــل رســانه هــای گروهــی از 
ــار  ــوذی در اخب ــوط نف ــزارش مبس ــه گ جمل
صداوســیما، واکنــش و پاســخ اقنــاع کننــده 
ــب  ــه مطل ــخ ب ــا در پاس ــد، ام ــته ان ای نداش
ــل از  ــه قب ــه البت ــگاه )ک ــح دانش ــریه صب نش
آن دو رســانه سراســری پرمخاطــب همیــن 
ــی  ــد(، واکنش ــرده بودن ــر ک ــن را منتش مت
حاکــی از برآشــفتگی شــدید، عصبانیــت، 
ــا  عبــارات دور از شــأن و جمــات مغایــر ب
وجهــه یــک فــرد مدعــی چهــره دانشــگاهی 

را منتشــر و در آن شــخصیت هــا و افــراد 
ــه  ــورد هجم ــددی را م ــی متع ــی و حقوق حقیق

ــد. ــرار دادن ق
ــره  ــارات چه ــوابق و اظه ــه س ــوع ب ــه رج البت
ــهل و  ــری س ــور ام ــی کش ــف سیاس ــای مختل ه
آســان و تنویــر کننــده افــکار عمومــی از وضعیت 

گذشــته و حــال ایــن افــراد اســت امــا از آنجــا کــه 
آقــای دکتــر شــیرزاد همچنــان بــر برخــی مواضــع 
گذشــته خــود باقــی مانــده انــد و بازنشــر ســوابق 
خــود را جعــل حقیقــت و القــای تفکــرات غلــط 
ــرور  ــه م ــتار ب ــن نوش ــد، در ای ــرده ان ــوان ک عن
ــل  ــارات غیرقاب ــتند و اظه ــوابق مس ــی از س بخش
انــکار ایشــان در راســتای بازنمایــی حقیقــت 

ــت. ــم پرداخ ــی خواهی واقع
ــر  ــی دکت ــوابق سیاس ــش از س ــن بخ ــم تری مه
شــیرزاد مربــوط به حضــور ایشــان در دوره ششــم 
مجلــس شــورای اســامی بعنــوان نماینــده مــردم 
اصفهــان اســت. ایــن دوره از مجلــس کــه مطابــق 
بــا مســتندات و واقعیــت هــای غیرقابــل انــکار از 
ســیاه تریــن دوره هــای مجلــس و نیــز از پرتنــش 
تریــن ســال هــای حیــات سیاســی جمهــوری 
ــکال  ــد و رادی ــات تن ــطه اقدام ــه واس ــامی ب اس
ــه شــمار مــی رود،  ــدگان مجلــس ب برخــی نماین
آبســتن تحــوالت و ورویدادهــای متعــددی بــوده 
کــه مــرور واقعیت هــای تاریخــی آن ضمــن پرده 
بــرداری از چهــره واقعــی برخــی عناصــر خائــن و 
وطــن فــروش درکســوت نماینــدگان مجلــس و 
نیــز مزدورانــی کــه هــم اینــک تعــدادی از آن هــا 
در خــارج از مرزهــا بــه عنــوان ضدانقــاب علیــه 
ــتند،  ــی هس ــن پراکن ــال لج ــام درح ــردم و نظ م

د چهــره واقعــی برخــی دیگــر از  ا فــر ا
را بیــش از پیــش نمایــان 

ــاخت. ــد س خواه
ایــن  در  چــه  آن 
ــی  ــه بررس ــتار ب نوش
بــا  )مطابــق  آن 
قابــل  مســتندات 
رجــوع( مــی پردازیــم 

ــن دوره  ــی از ای مقاطع
ــت  ــور اس ــی کش سیاس

کــه دکتــر شــیرزاد بعنوان 
مؤثرتریــن  یکــی 

نقــش 

آفرینــان در آن حضــور جــدی داشــته و طــی 
همــه ایــن ســال هــا نیــز بــر مواضــع گذشــته خــود 

اســت. داشــته  اصــرار 

نطق جنجالی
اظهارات منجر به اطالق صفت نفوذی

ــیرزاد  ــر ش ــابقه دکت ــش از س ــن بخ ــم تری مه
مربــوط بــه اظهــارات ســوم آذر ســال 1382 
ایشــان در نطــق پیــش از دســتور در صحــن علنــی 

ــت. ــامی اس ــورای اس ــس ش مجل
تریبــون  در  شــیرزاد،  احمــد  روز  ایــن  در 
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــان م ــه زب ــخنانی ب ــس س مجل
ــواص از  ــوام و خ ــان از ع ــب مخاطب ــده اغل عقی
جملــه رهبــر معظــم انقــاب متهــم کــردن نظــام 

بــه دروغ گویــی اســت.)2(
وی در ایــن روز درســخنانی بــا مقایســه جایگاه 
مطلــوب کشــور بــا وضعیــت فعلــی، نطــق خــود 
ــه آغــاز می کنــد: "مدعــی بودیــم کــه  را این گون
ــای  ــام توده ه ــتیم، تم ــان هس ــوی جه ــر معن رهب
از  دوخته انــد.  مــا  بــه  امیــد  چشــم  محــروم 
ــردمدار  ــم، س ــت می کنی ــان حمای ــان جه مظلوم
اخــاق و انســانیت در جوامــع خشــونت زده امروز 
هســتیم. به جــای ســاح های مرگبــار ضدانســانی 
بــر ایمــان و ایثارگــری جوانان مــان تکیــه داریــم. 
می گفتیــم رژیمــی هســتیم کــه قدرت مــان ریشــه 
ــش  ــای داغ و درف ــردم دارد. به ج ــوب م درقل
ــم. در  ــره می بری ــوی به ــوذ کام معن از نف
حکومــت مــا فاصلــه ای میــان رهبــران 
ــردم  ــتگی م ــت و همبس ــردم نیس و م
بــا حاکمیــت ضامــن شکســت تمــام 
راه  بودیــم  مدعــی  توطئه هاســت. 
نوینــی بــرای بشــریت بــه ارمغــان 

آورده ایم")3(
همچنیــن  و  بعدهــا  کــه  شــیرزاد 
گذشــته،  اســفندماه  واکنــش  در 
اظهــارات خــود در 
مجلس را 

روخوانــی از مواضــع رســانه هــای غربــی می داند، 
در نطــق مذکــور بــا اظهاراتــی کــه ســمت و 
ــرب  ــای غ ــوه دادن ادعاه ــه جل ــوی آن موج س
ــان از  ــروز در جه ــا ام ــد: "ام ــه می ده ــت ادام اس
ــده  ــرکوبگر و بری ــن، س ــی خش ــره رژیم ــا چه م
از مــردم، متکــی بــر قــدرت نظامــی و ابــزار 
ســرکوب ســاخته اند. تصویــر رژیمــی کــه هیــچ 
ــه روز  ــد و روزب ــزی را برنمی تاب ــخن انتقادآمی س
ــد.  ــترش می یاب ــز آن گس ــوط قرم ــای خط مرزه
چهــره حکومتــی کــه درخفــا، رفتــاری متفــاوت 
ــاح های  ــه س ــر تهی ــش دارد و به فک ــا ادعاهای ب
ــزار تهدیدکننــده بشــریت اســت. از  ــار و اب مرگب
ایــن رژیــم چنــان تصویــری منعکــس شــده کــه 
ــد و  ــان را نمی دان ــا جه ــو ب ــق گفتگ ــی منط گوی
تنهــا زبــان تهدیــد را می شناســد و بــا خشــن ترین 
ــاط  ــتی در ارتب ــای تروریس ــی ترین گروه ه و قس
از  بســیاری  او در  پــای  اســت. می گوینــد رد 
ــان  ــار جه ــه وکن ــتی در گوش ــوادث تروریس ح
وجــود دارد و دیــن بــرای او ابــزار ســرکوب 
ــه  ــاخته اند ک ــی را س ــر رژیم ــا تصوی ــت. از م اس
ــه تعهــدات خــود در جامعــه  دروغ می گویــد و ب
تیتــر  پیــش  نیســت.چند روز  پایبنــد  جهانــی 
ــود:  ــن ب ــا ای ــای اروپ ــی روزنامه ه ــت برخ درش
ــان دروغ  ــه جهانی جمهــوری اســامی 19 ســال ب

ــت".)4( ــه اس گفت
وی در ادامــه روخوانــی از مواضــع رســانه 
هــای بیگانه،درکســوت یــک نماینــده و از موضع 
تریبــون مجلــس شــورای اســامی بطــور رســمی 
مــدارک  از  برخــوردار  را  غــرب  ادعا هــای 
مســتندی می خوانــد کــه آن هــا از ایــران در 
ــان  ــق نش ــق مح ــن طری ــد و از ای ــار دارن اختی
داده مــی شــوند و مــی گوید:"مي  تــوان تمــام 
ایــن تبلیغــات را بــه رســانه  هاي صهیونیســتي 
ــا را  ــه آنه ــل همیش ــوان مث ــبت داد. مي  ت نس
توطئــه هــاي اســتکبار جهانــي دانســت 
و داد از مظلومیــت جمهــوري اســامي 
زد. مي  تــوان کمــاکان خــود را محــور 
تمــام  و  پنداشــت  جهــان  خوبي  هــاي 
ــه دشــمني دشــمن منســوب  اتهامــات را ب
ــن  ــاده ای ــیار س ــه بس ــک نکت ــا ی ــرد. ام ک
میــان وجــود دارد، آنهــا ســرنخ هــا،   دم 
مــا  از  مســتنداتي  و  مــدارک  و  خروس  هــا 
دارنــد کــه آنهــا را در ادعاهایشــان محقــق جلــوه 
مي  دهــد. ایــن مــدارک و مســتندات نوعــاً در 

داخــل منعکــس نمي شــود")5(
ــیرزاد، دارای  ــارات ش ــر اظه ــش آخ ــا بخ ام

بعضی ها بی خود برآشفته شدند ...
نفوذی، نفوذی است،خودش هم نمی داند!

از  بخــش  تریــن  مهــم 
شــیرزاد  دکتــر  ســابقه 
مربــوط بــه اظهــارات ســوم 
ایشــان   1382 ســال  آذر 
در نطــق پیــش از دســتور 
مجلــس  علنــی  صحــن  در 
اســت. اســامی  شــورای 

در ایــن روز احمــد شــیرزاد، 
در تریبــون مجلــس ســخنانی 
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــان م ــه زب ب
عقیــده اغلــب مخاطبــان از 
جملــه  از  خــواص  و  عــوام 
انقــاب  معظــم  رهبــر 
بــه  نظــام  کــردن  متهــم 

اســت.)2( گویــی  دروغ 

علی قانعیان
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ــن  ــا ای ــکات قابل توجهــی اســت. وی شــخصاً ب ن
ــان  ــان جه ــی متخصص ــاع و بررس ــه اط ــا ک ادع
از تأسیســات هســته ای ایــران ســند دروغ گویــی 
ــي کــه ســاده  ــد:"آن زمان ــا شــده اســت می گوی م
لوحانــه ســر خــود را بــه زیــر بــرف کردنــد، 
ــي  ــدف طراح ــي ه ــه ی  ب ــاي بلندپروازان   پروژه ه
تریــن  نامتعــارف  و  تریــن  کردنــد،   نامعقــول 
شــیوه هــا را بــراي دســتیابي بــه فنــاوري هســته اي 
برگزیدنــد   و فکــر نکردنــد کــه آنچــه مــي کننــد 
روزي در معــرض دیــد و بررســي متخصصــان 
جهــان قــرار مــي گیــرد.   آن روز کــه ســایت عظیم 
50 هــزار متــري زیرزمینــي طراحــي کردنــد تــا در 
چنــد متــر مربــع از یــک گوشــه آن چنــد دســتگاه 
ســانتریفوژ نصــب کننــد، فکــر نکردنــد کــه اگــر 
ــان  ــد، ن ــتراتژیک درنیای ــاوري اس ــاه فن ــن چ از ای
تبلیغــات اســتکباري درخواهــد آمــد.آري آن 
زمــان بایــد روزي را مــي دیدنــد کــه علیــه مــا تیتر 
ــا  ــه دنی شــود کــه جمهــوري اســامي 19 ســال ب
ــي  ــر موفقیت ــرض ه ــا ف ــا ب ــه اســت. آی دروغ گفت
ایــن ضربــه عظیــم معنــوي و تبلیغاتــي قابــل توجیه 

ــت؟")6( اس
امــا ایــن نطــق پایــان اظهــار نظرهــای جنجالــی 
مجلــس شــورای  نماینــد  شــیرزاد درکســوت 
ــود. شــیرزاد در همــان روز در گفتگــو  اســامی نب
بــا خبرنــگاران بــا تکــرار مواضعــی کــه ایــران را در 
جامعــه جهانــی محکوم مــی کنــد گفت:"متن نطق 
مــن کامــا گویــا اســت و از کلمــه اي از نطقــم هــم 
عقب نشــیني نکرده ام و همــه اش را قبــول دارم. البته 
ممکــن اســت ادبیــات مــن قاصــر باشــد، امــا از نظر 
ــیني  ــردم عقب نش ــرض ک ــه ع ــایلي ک ــوا مس محت
نکــرده ام. منظــور مــن اعمــال و رفتــاري اســت، کــه 
ــه اســم نظــام و جمهــوري  گروه هــاي معــدودي ب
اســامي مرتکــب مي شــوند، و آن اعمــال و رفتــار 
باعــث وهــن نظــام جمهــوري اســامي در ســطح 
جهــان مي شود.")7(شــیرزاد درپاســخ بــه ســوالي 
دربــاره ي ســوابق خود تصریــح کرد:"بنده دانشــجو 
و اســتاد دانشــگاه بــوده ام و مدتــي هــم روزنامه نگار 
بــودم و مــن افتخــار همــکاري بــا نهــاد هــاي 
ــچ  ــن عضــو هی ــوري اســامي را نداشــتم. م جمه

نهــاد انقابــي نبــوده ام.")8(
ــه  ــز ب ــود نی ــق خ ــن نط ــس از ای ــیرزاد پ ــا ش ام
نــوع  نحــوه و  اســتراتژیک خــود در  خطــای 
ــی  ــای سیاس ــادی درآن فض ــیوه نق ــان و ش گفتم
ــک  ــت ی ــود و در قام ــورآگاه نمی ش ــت کش وق
نماینــده پارلمان جمهــوری اســامی از درون نظام 
ــه کشــور  ــه نشــر مواضعــی علی ــاً ب مســتقیما و علن

می پــردازد. وی در مصاحبــه بــا یــک رســانه 
ــار  غربی،یعنــی نشــریه ایتالیایــی الرپوبلیکا،ایــن ب
مســتقیماً علیــه سیاســت هــای نظــام اعــام موضــع 
ــروگاه  ــه نی ــاج ب ــا احتی ــد: " م ــد و می گوی می کن
اتمــی نداریــم و رژیــم بــرای قدرت نمایــی ســعی 
در پیشــبرد برنامه هــای هســته ای دارد.کســانی کــه 
صحبــت از منافــع ملــی می کننــد، بــه  هیــچ وجــه 
بــا فــن آوری  هــای اتمــی آشــنایی ندارنــد و بــرای 

عــوام  فریبــی دهان گشــوده اند")9(
 اظهــارات و مواضــع شــیرزاد و هم راهــان او 
ــود کــه  ــای موضعــی ب در آن ســال هــا ســنگ بن
تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکات کشــور و حــل 
ــی هــا را اعتمادســازی مــی  ــا غرب ــران ب مســائل ای
دانســت. همیــن مواضــع بــود کــه بــا ایجــاد بنــای 
فرآینــد  اصاحــات،  دولــت  در  اعتمادســازی 
اعتمــاد  ســخاوتمندانه و طوالنی مــدت جلــب 
ــی  ــب ط ــن ترتی ــد و بدی ــاز ش ــبب س ــان را س آن
ســالیان متوالــی انبوهــی از اقدامــات اعتمادســاز از 
جانــب ایــران انجــام شــد و حجــم قابــل توجهــی 
ــد و  ــرب داده ش ــه غ ــویه ب ــک س ــازات ی از امتی
ــز  ــح آمی ــه توقــف فعالیــت هــای صل ــل ب در مقاب

ــد. ــر گردی ــران منج ــته ای ای هس
امــا خســارات تأســف بار ایــن رویکــرد ذلیانه و 
منبعــث از کــج فهمــی و مرعوبیــت اظهارکنندگان 
آن، در دراز مــدت نیــز بــرای دوســتان و همفکــران 
ــی  ــن روحان ــید. حس ــات رس ــه اثب ــان ب ــن جری ای
بعنــوان مســئول وقــت مذکــرات هســته ای پــس از 
گذشــت بیــش از یــک دهــه از ایــن جریــان آذرماه 
ســال 1393 و در قامــت رییــس جمهــور ایــران در 
ســخنرانی خــود در جمــع مدیــران بانکــی بــا اشــاره 
ــائل  ــل مس ــوص ح ــام درخص ــرات برج ــه مذاک ب
هســته ای و بــا اعتــراف وانتقــاد صریــح از آن دوره 
گفت:"یــک ســنگی را عــده ای در چــاه انداختنــد، 
بعــد از 12 ســال مــا داریــم آن را درمی آوریــم، حاال 
برخــی می گوینــد زود باشــید و برخــی دیگــر هــم 
می گوینــد آن را رهــا کنیــد امــا مــا بــا ابــزار کافی و 
بــا صبــر ایــن ســنگ بــزرگ را از ایــن چــاه عمیــق 

بیــرون خواهیــم آورد".)10(
ضعــف شــدید فکــری، سیاســی و اســتراتژیک 
ــش  ــش از پی ــی بی ــر زمان ــن تفک ــردمداران ای س
مشــخص مــی شــود کــه بــا نگاهــی بــه تحــوالت 
ــای  ــاش ه ــم ت ــه رغ ــر، ب ــال اخی ــدود 15 س ح
ــوری  ــت جمه ــن نی ــاز و ُحس ــاد س ــدد اعتم متع
اســامی در مذاکــره بــا غربــی هــا پس از گذشــت 
بیــش از یــک و نیــم دهــه، حداقلــی از اعتمــاد هــم 
ــان دو طــرف ایجــاد نشــد، چــرا کــه غربی هــا  می
ــوع  ــد و موض ــردن نبودن ــاد ک ــال اعتم ــًا دنب اص
هســته ای بهانــه ای بــود کــه در صــورت از میــان 
رفتــن ایــن بهانــه، موضوعــات دیگری برای فشــار 
سیاســی و رســانه ای علیــه جمهــوری اســامی در 

ــت. ــرار می گرف ــا ق ــتور کار آن ه دس
ــدون  ــان او ب ــیرزاد و هم راه ــد ش ــروز احم ام
ایــن کــه در مواضــع و اظهاراتشــان و نتایــج منبعث 
ــج  ــر نتای ــود را ب ــمان خ ــد چش ــی بکنن از آن تأمل
فرآینــد اعتمادســازی طوالنــی مــدت جمهــوری 
ــت  ــته اند و دول ــا بس ــی ه ــال غرب ــامی در قب اس
ــای  ــم مرغ ه ــی تخ ــتن تمام ــا گذاش ــز ب ــی نی فعل
خــود در ســبد شکســته ای بــه نــام برجــام، در قبــال 
ــی  ــن، بحران ــخ تری ــه، تل ــک طرف ــده ی ــن معاه ای
ــخ  ــن و شــدیدترین فشــارهای اقتصــادی تاری تری
جمهــوری اســامی را بــرای مــردم رقم زده اســت.

اصــرار  اســت،  شــگفتی  موجــب  چــه  آن 
ــد  ــه می گوی ــت ک ــی اس ــر موضع ــر ب ــن تفک ای
ــاً همیــن  ــی هــا صرف ــا غرب موضــوع دعــوای مــا ب

ــان کــه احمــد شــیرزاد  ــود، چن مســئله هســته ای ب
ــب نشــریه ارغــوان در اســفندماه گذشــته  در مطل
اگــر در برجــام دســتاوردی  مــا   " می نویســد: 
داشــتیم، دســتاوردهای حــل مســئله هســته ای بــود 
نــه دســتاوردهایی کــه از خــود ایــن مســئله بایــد به 

دســت آوریــم".
ــال او کــه در قالــب یــک چهــره  ــه او و امث البت
ــای  ــانه ه ــی در رس ــخن پراکن ــه س ــگاهی ب دانش
داخلــی و خــارج مشــغول انــد، ایــن روزهــا بایــد 
بــه افــکار عمومــی و مــردم پاســخ دهنــد کــه پــس 
چــرا ایــن فرآینــد اعتمادســازی مــورد نظــر شــما 
و نیــز برجامــی کــه بــه زعــم شــما بــه حــل مســئله 
هســته ای منجــر شــد، بــر تلطیــف رویکردهــا علیه 
ایــران و نیــز کاهــش تحریــم هــا نیانجامیــد و حتی 
پــس از آن و بــا شــدت گرفتن و گســترش تحریم 
هــا در کنــار ســؤمدیریت هــا، ایــن روزهــای 

ــرای مــردم رقــم زد. تاریــک را ب
رهبــر معظــم انقــاب در بیانات متعــددی عامل 
ــف و  ــاس ضع ــا را احس ــه خودباختگی ه این گون
می فرمایند:"کســاني  و  دانســته  بینــی  خودکــم 
ــور  ــتقال کش ــران و اس ــردم ای ــّزت م ــه ع ــه ب ک
و شــرف و کرامتــي کــه ایــن ملــت بــراي آن 
ــد، آن روز  ــت نمي دهن ــت، اهمی ــل اس ارزش قائ
ــروز و در طــول  ــاع مقــدس( و ام )ســال هــای دف
ســال هــا، همیشــه بــا توصیــه هــاي ناجوانمردانــه و 
بُزدالنــه ی خــود ســعي کــرده انــد ملــت ایــران را 
ذلیــل و ضعیــف کننــد؛ همیشــه هــم تکیــه شــان به 
ــم! در دل خودشــان  ــا نمي توانی ــن اســت کــه م ای
ــت  ــه مل ــن را ب ــا ای ــد؛ ام ــي زن ــوج م ــف م ضع
ــروغ  ــان ف ــد. در دل خودش ــبت مي دهن ــران نس ای
ــبت  ــن نس ــردم مؤم ــه م ــن را ب ــت؛ ای ــان نیس ایم
ــت.  ــن اس ــردم مؤم ــه م ــاي ب ــن جف ــد. ای مي دهن
مــا از اّوِل انقــاب هــر جــا بــه ایمــان خــود تکیــه 
و بــه احــکام اســام عمــل کردیــم، پیــروز شــدیم؛ 
چــه در جبهــه علــم، چــه در جبهه سیاســت، چه در 
کارهــاي اقتصــادي و چــه در کارهــاي نظامــي.آن 
جایــي کــه شکســت خوردیــم و پــا در ِگل ماندیم 
و ضعیــف شــدیم، وقتــي بــوده اســت که از اســام 
فاصلــه گرفته ایــم. ایــن را دشــمن خــوب فهمیــده 
ــن  ــان ای ــفانه کارش ــّده اي متأس ــروز ع ــت. ام اس
شــده اســت کــه مرتـّـب دشــمن را بــزرگ و خــود 
را کوچــک کننــد، عظمــت دشــمن را بــه رخ همه 
بکشــند و دائمــاً بگوینــد مــا نمي توانیــم! یعنــي مــا 
ــد  ــا بای ــت ه ــورها و دول ــي از کش ــل خیل ــم مث ه
برویــم در هاضمــه اســتکبار جهانــي هضم شــویم! 
ایــن هــا اشــتباه مي کننــد؛ خودشــان ضعیــف 
ــوک  ــا پ ــد ی ــوک بودن ــا پ ــد - ی و از درون پوکن
شــدند - لــّذت هــاي دنیــا آن هــا را پــوک کــرده 
ــت  ــي ارزش و بي هویّ ــا را ب ــي آنه ــت؛ دنیاطلب اس
کــرده اســت؛ بنابرایــن خیــال مي کننــد همــه مثــل 
آنهاینــد. نخیــر؛ ایــن ملــت توانــا و امیــدوار اســت؛ 
بیخــود دل ملــت را نلرزاننــد و مرتــب نگوینــد مــا 
نمي توانیــم و قــدرت حرکــت نداریــم. عــّده اي با 
دستشــان بــه پــاي خــود رشــته هایــي را مي بندنــد 
و گــره هایــي را بــه وجــود مي آورنــد؛ خــود را از 
قابلیــت اســتفاده بــراي ایــن ملــت و آرمان هــاي او 
ــد و بعــد هــم اســام و نظــام اســامي و  مي اندازن
احــکام اســامي را متّهــم مي کننــد. ناجوانمــردي 

از ایــن بیشــتر؟!")11(
ــت،  ــوذی اس ــوذی، نف نف
خــودش هــم نمــی دانــد!

ــیرزاد در نشــریه ارغــوان بــا  آقــای دکتــر ش
واکنشــی عجیــب مبنــی بــر این که ایشــان از منشــأ 

ــد،  ــان بی خبران ــرد ایش ــه عملک ــوذی ب ــت نف صف
ــفانه  ــل، متأس ــی درخورتأم ــرح اظهارات ــن ط ضم
ــا ایــن بهانــه و برخــاف اخــاق و شــئون یــک  ب
ــأت علمــی، شــخصیت هایی ارزشــمند  عضــو هی
در دانشــگاه را مــورد هجمــه قــرار دادنــد. امــا 
ــن صفــت نخســتین  همــگان آگاه هســتند کــه ای
بــار بطــور صریــح و مبتنــی برتجربیــات و تحلیــل 
هــای حکیمانــه توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ــم  ــس شش ــر در مجل ــره مؤث ــن چه ــات ای اقدام
بعنــوان یــک نمونــه از اقدامــات نفــوذ اطاق شــد.

رهبــر معظــم انقــاب در تمامــی ایــن ســال هــا 
بــا درایــت و دوراندیشــی نســبت بــه کید دشــمنان 
و برنامــه هــا و سیاســت هــای آنــان در قبــال 
جمهــوری اســامی و مرعــوب ســاختن افــراد 
و مســئوالنی در درون کشــور هشــدار داده انــد. 
ــال 1394 در  ــفندماه س ــخنرانی 5 اس ــان در س ایش
جمــع مــردم نجف آبــاد با اشــاره بــه ابعــاد مختلف 
ــه  ــی از نمون ــوان یک ــیرزاد بعن ــد ش ــوذ، از احم نف
هــای نفــوذ در جمهــوری اســامی آن هــم در 
کســوت نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی یاد 
ــد. ــز نمی دانن ــان نی ــود ایش ــا خ ــه احیان ــد ک کردن

ــن  ــر ای ــه ی دیگ ــک نکت ــد: "ی ــان فرمودن ایش
ــم مراقــب  ــدی پیــش گفت ــده از چن اســت کــه بن
نفوذی هــا باشــید؛ بعضی هــا بیخــود، برآشــفته 
ــرای  ــا ب ــدارد. آمریکایی ه ــفتگی ن ــدند؛ برآش ش
ــه  ــک نقش ــته ای، ی ــرات هس ــد از دوران مذاک بع
ــرای  ــه ب ــک نقش ــتند، ی ــران داش ــل ای ــرای داخ ب
منطقــه. ایــن بــرای مــا روشــن بــود و روشــن شــد. 
ــد؛  ــم دارن ــوز ه ــتند، هن ــران داش ــرای ای ــه ب نقش
ــد؛  ــم دارن ــوز ه ــتند، هن ــه داش ــرای منطق ــه ب نقش
دارنــد تــاش هــم مــی کننــد؛ مــی داننــد کــه در 
مقابــل اهــداف پلیــد آنهــا در منطقــه چــه کســی 
محکــم ایســتاده؛ ایــن را هــم مــی داننــد و متوّجــه 
انــد. خــب، وقتی کــه دشــمن بــرای داخــل کشــور 
برنامــه دارد، چــه کار می کنــد؟ از نفــوذی اســتفاده 
ــن نیســت کــه حتمــاً  ــای نفــوذی ای ــد. معن می کن
رفتــه باشــد پــول گرفتــه باشــد بــرای اینکــه بیایــد 
در فــان دســتگاه نفــوذ کنــد و خــودش هــم 
بدانــد چــه کار دارد می کنــد؛ نــه، گاهــی نفــوذی، 
نفــوذی اســت، خــودش هــم نمی دانــد! امــام 
)رضــوان  اهلل علیــه( فرمودنــد گاهــی حرف دشــمن 
ــا چنــد واســطه از دهــان مردمــان موّجــه شــنیده  ب
ــود.  ــود، امــام مجــّرب ب می شــود. امــام هوشــیار ب

یــک  بــا  مصاحبــه  در  وی 
رســانه غربــی یعنــی نشــریه 
ایــن  الرپوبلیــکا  ایتالیایــی 
بــار مســتقیمًا علیه سیاســت 
هــای نظــام اعــام موضــع مــی 
کنــد و مــی گویــد: " مــا احتیاج 
بــه نیــروگاه اتمــی نداریــم و 
قدرت نمایــی  بــرای  رژیــم 
پیشــبرد  در  ســعی 
برنامه هــای هســته ای دارد.

کســانی کــه صحبــت از منافع 
هیــچ  بــه   می کننــد،  ملــی 
وجــه بــا فــن آوری  هــای اتمــی 
آشــنایی ندارند و بــرای عوام 

 فریبــی دهان گشــوده اند" )9(

در همیــن مجلــس شــورای 
ندیدیــم  مگــر  اســامی 
آمــد  نماینــده ای  یــک  کــه 
بــه  کــرد  مّتهــم  را  نظــام 
ده  مــا  گفــت  دروغ گویــی! 
ــال  ــیزده س ــت، س ــال اس س
دنیــا  بــه  داریــم  اســت 
ــون  ــم، در تریب دروغ میگویی
مجلــس شــورای اســامی! در 
ــر عمومــی! خــب، او  ایــن منب
حــرف دشــمن را دارد مــی 
زنــد؛ دشــمن بــه مــا مــی 
ــد!  ــما دروغ میگویی ــت ش گف
ــدا  ــا پی ــود م ــی از خ ــاال یک ح
میشــود میگویــد نظــام دارد 
ــوذی  ــن نف ــد! ای دروغ میگوی
نیســت؟ احیانــًا خــودش هــم 

خبــر نــدارد و نمــی دانــد. )12(
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ــزی  ــک چی ــد، ی ــزی می گوی ــک چی ــمن ی دش
ــا  ــی، ب ــایل گوناگون ــا وس ــن را ب ــد، ای می خواه
ــان  ــان ف ــه از زب ــد ک ــطه کاری می کن ــد واس چن
ــه  ــه، ن ــمن گرفت ــی از دش ــه پول ــه ن ــه ک آدم موّج
تعّهــدی بــه دشــمن داده، بیــرون بیایــد. مگــر 
ندیدیــم اینهــا را؟ مگــر تجربــه نکردیــم اینهــا را؟ 
در همیــن مجلــس شــورای اســامی مگــر ندیدیم 
کــه یــک نماینــده ای آمــد نظــام را متّهــم کــرد بــه 
ــیزده  ــت، س ــال اس ــا ده س ــت م ــی! گف دروغ گوی
ــا دروغ می گوییــم، در  ــه دنی ســال اســت داریــم ب
ــر  تریبــون مجلــس شــورای اســامی! در ایــن منب
عمومــی! خــب، او حــرف دشــمن را دارد می زند؛ 
ــد!  ــا می گفــت شــما دروغ می گویی ــه م دشــمن ب
حــاال یکــی از خــود مــا پیــدا می شــود می گویــد 
نظــام دارد دروغ می گویــد! ایــن نفــوذی نیســت؟ 
ــد. )12( ــدارد و نمی دان ــر ن ــاً خــودش هــم خب احیان

ــروژه  ــوذ در پ ــت و نف خیان
ضدامنیتــی خــروج از حاکمیت

ششــم،  مجلــس  عملکــرد  بــه  نگاهــی  بــا 
قضــاوت افــکار عمومــی از عملکــرد ایــن مجلس 
بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه اغلــب نماینــدگان 
ایــن دوره بــه جــای حــل مشــکات اساســی 
ــا  ــارزه ب ــه مســائل معیشــتی، مب ــه و توجــه ب جامع
فقــر و بیــکاری و... عمــده دقــت و تــاش خــود را 
صــرف طــرح مســائل سیاســی، جناحــی، جنجالی 
و تنــش زا نمــوده و در حقیقــت فرصت هــای 

ــد. ــدر دادن ــردم را ه ــه م ــت ب ــی خدم طای
در پژوهشــی از200 نطــق )بصــورت تصادفــی( 
ــت  ــه دس ــی ب ــم نتایج ــس شش ــدگان مجل نماین
آمــده کــه نشــان دهنــده ایــن واقعیــت یعنــی عــدم 
توجــه کافــی بــه مشــکات اقتصــادی واجتماعــی 

مــردم وسیاســت زدگــی اســت.)13(
ــط  ــه توس ــی ک ــد امنیت ــات ض ــه اقدام از جمل
جریانــات نفــوذی دشــمن و عوامــل و فریــب 
خــوردگان آن هــا در آن مجلــس دنبــال مــی شــد، 
طــرح خــروج از حاکمیــت بــود. این طــرح بعنوان 
توطئــه ای بــزرگ علیــه نظــام و قانــون اساســی بــا 
پیــش زمینــه تصویــب دو الیحــه موســوم بــه لوایح 
دوقلــو از اواســط شــهریورماه 1381 کلیــد خــورد.

الیحــه تبییــن اختیــارات ریاســت جمهــوری، به 
رئیــس جمهــور امــکان می دادکــه چنانچــه رفتــار 
نهادهــای حکومتــی را مصــداق اعمــال غیرقانونی 
تلقــی کــرد، بتوانــد آنهــا را متوقــف کنــد و الیحه 
اصــاح قانــون انتخابــات هــم در واقــع قصــد 
محــدود کــردن اصــل نظارت اســتصوابی شــورای 
نگهبــان را داشــت کــه آشــنایی اولیــه هر فــردی با 
قانــون اساســی کشــور، از ابتــدا سرنوشــت ایــن دو 

ــان می ســاخت. ــرای او نمای الیحــه را ب
امــا تحــرکات پیــش از تصویــب جریانــات 
افراطــی درمجلــس ششــم و بیــرون از آن پیرامــون 
ــت از  ــه، حکای ــن دو الیح ــدن ای ــال رد ش احتم
برنامه ریــزی بــرای یــک پــروژه خطرنــاک و 

ــت. ــور داش ــی در کش ــران سیاس ــاد بح ایج
خیلــی زود رســانه هــای ضــد انقــاب بــه 
اســتقبال از اقــدام نماینــدگان مجلــس ششــم 
شــتافتند. همزمــان بــاب فشــارها بــاز شــد و تهدیــد 
بــه خــروج از حاکمیــت کلیــد خــورد. طبــق آنچه 
ــروژه  ــن پ ــود ای ــرده ب ــام ک ــدی اع ــاس عب عب
بطــور رســمی بــه تهدیــد جمهــوری اســامی مــی 
پرداخــت و اعــام کــرد کــه "بقــای نظــام در گــرو 
تصویــب و تأییــد الیحــه ی تبیین اختیــارات رئیس 
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــاح قان ــوری و اص جمه
ــوردی  ــر برخ ــان ه ــورای نگهب ــر ش ــت و اگ اس

بجــز »تأییــد لوایــح دوقلــو« انجــام دهــد موجبــات 
فروپاشــی نظــام را ایجــاد نمــوده اســت". بــا فشــار 
ــا،  ــش ه ــن تن ــوذی و اوج گرفت ــای نف ــان ه جری
صــدای امریــکا نیــز در همراهــی با عوامــل نفوذی  
در مواجهــه بــا احتمــال رد ایــن لوایــح اعــام کرد: 
"آقــای خاتمــی در واکنــش بــه رد لوایــح دو گانــه 

دولــت بایــد اســتعفا دهــد، اکنــون بــرای اصــاح 
طلبــان راهــی جز رفرانــدوم و خــروج از حاکمیت 

ــده اســت".)14( باقــی نمان
احمــد شــیرزاد نیز کــه در ایــن پــروژه خطرناک 
ــزب  ــز ح ــورای مرک ــای ش ــی از اعض ــوان یک بعن
منحلــه ی مشــارکت در زمــره نقــش آفرینــان بــود 
بــا علنــی کــردن نیـّـت درونــی خــود لــب بــه تهدید 
ــه  ــان ب ــورای نگهب ــر ش ــود و گفت:" اگ ــام گش نظ
ماننــد یکــی دو ســال اخیــر بخواهــد بــا ایــن قوانیــن 
ــارزه  ــا وارد مب ــورت م ــن ص ــد در ای ــورد کن برخ
ــروج از  ــدوم، خ ــد .بحث رفران ــم ش ــّدی خواهی ج
حاکمیــت، افشــاگری گســترده سیاســی از جملــه 
برخوردهــای سیاســی مــا در راه مبــارزه بــا شــورای 

نگهبــان خواهــد بــود .")15(
امــا همــان گونــه کــه پیــش بینــی مــی شــد بــا 
تصویــب ایــن دو الیحــه در مجلــس، شــورای 
نگهبــان پــس از بحــث و بررســی دربــاره »الیحــه 
اصــاح قانــون انتخابــات« آن را در 39 مــورد 
مغایــر قانــون اساســی و در 7 مــورد خــاف 
شــرع تشــخیص داد و نیــز الیحــه »تبییــن حــدود 
وظایــف و اختیــارات ریاســت جمهــوری« را نیــز 
در10 مــورد مغایــر قانــون اساســی و شــرع اعــام 
ــش  ــق پی ــه و طب ــرد.)16( درادام ــا را رد ک و آن ه
بینی هــا مخالفــت شــورای نگهبــان بــا ایــن لوایــح 
واکنش هــای تنــدی را از ســوی چهــره هــای 
رادیــکال مجلــس ششــم و نیــز دشــمنان انقــاب 

ــت. ــامی در پی داش اس
ــن  ــر ای ــده برس ــاد ش ــای ایج ــس از جنجال ه پ
دو الیحــه دولــت، کمیســیون های ســه جانبــه ای از 
مجلــس، دولت و شــورای نگهبــان پیگیر چگونگی 
حــل ایــن بحــران شــدند، امــا ســه مــاه مذاکــرات این 
کمیســیون ها در تابســتان ســال 82 بــا اصــرار مجلس 

بــر روی نظــرات خــود بی نتیجــه مانــد.
ــم  ــر معظ ــه، رهب ــات مزوران ــن اقدام ــس از ای پ
ــدارهای  ــن هش ــال 83 ضم ــاه س ــاب در تیرم انق
این گونــه مســائل در فضــای  از طــرح  مکــرر 
ــه  ــود، ب سیاســی کشــور کــه خواســت دشــمنان ب
مســئوالن در بــاب حرکــت و عمــل در مســیر 
ــه  ــت ب ــه خدم ــه ادام ــا را ب ــش، آن ه ــی خوی قانون
ــد ســال  ــد:" اآلن چن ــد و گفتن ــه کردن ملــت توصی
اســت کــه در بلندگوهــای بیگانــه و رادیوهــا 
سیاســت  و  تدبیــر  بــا  کــه  تلویزیون هایــی  و 
صهیونیســت ها و امریکایی هــا و دشــمنان ملــت 
ــه در  ــت دوگان ــود، روی حاکمی ــران اداره می ش ای
ایــن کشــور تبلیــغ می کننــد؛ می گوینــد حاکمیــت 
دوگانــه هســت و ســعی می کننــد حاکمیــت 
ــد در  ــئوالن بای ــود بیاورند.مس ــه وج ــه را ب دوگان
نقطــه ی مقابــِل حرکــت دشــمن حرکــت کننــد و 
نگذارنــد. کاری نکننــد کــه دشــمن بتوانــد وانمــود 
کندکــه در حاکمیــت نظــام جمهــوری اســامی و 
ــاف  ــتگی و اخت ــام، دودس ــئوالن نظ ــان مس در می
و انشــقاق ایجــاد کــرده اســت. اشــتباهاتی در ایــن 
مــورد صــورت گرفتــه اســت و کســانی حرفهایــی 
زده انــد و کارهایــی کرده انــد کــه بــه ســود دشــمن 
تمــام شــده اســت.این کارهــا را باید متوقــف کنند. 
قــوه ی مجریــه، قــوه  ی مقنّنــه و قــوه  ی قضائیــه در 
محــدوده ی وظایــف خودشــان بــا همدلیحرکــت 
ــا یکدیگــر هماهنگــی داشــته باشــند.)17( کننــد و ب

ــت آمیز به  ــه اهان نام
رهبــر انقالب موســوم 
بــه نامــه جــام زهــر

امــا نماینــدگان ایــن دوره از مجلــس کــه 
ــان،  ــان در پارلم ــی حضورش ــای پایان ــال ه در س
کارنامــه قابــل ارائــه ای در منظــر افــکار عمومــی 
یعنــی مــردم و رأی دهنــدگان بــه آن هــا نداشــتند، 
بــه شــیوه هــای مختلفــی متوســل شــدند تــا تــوپ 
ــردم را  ــات م ــت خــود از مطالب کــم کاری و غفل
در زمیــن دیگــر ارکان نظــام و نهادهــای حکومتی 

ــد. بیاندازن
بــا آشکارشــدن شکســت اجــراي تهدیــدات بر 
ســر رد لوایــح دوگانــه، نماینــدگان در بهــار ســال 
ــز  ــي و اهانت آمی ــه اقدامــی جنجال 1382 دســت ب
زدنــد وآن نــگارش »توهین نامــه«  اي خطــاب 
ــه امضــای نمایندگانــی  ــه رهبرانقــاب بودکــه ب ب
ازحــزب منحلــه مشــارکت ازجمله احمد شــیرزاد 

و ســازمان مجاهدیــن رســید.
متــن ایــن اهانــت نامه کــه بــا ارائه تصویــری غیر 
واقعــی و ناامیــد کننــده از وضعیت داخلی کشــورو 
همچنین تجســم عامــات فروپاشــی نظــام از داخل 
و نمایــش آرایــش مقتدرانــه دشــمنان در مرزهــای 
خارجــی، راه کار تســلیم و مذاکــره بــا آمریکا برای 

جلوگیــری از حملــه بــه ایــران را توصیه کــرده بود، 
ــد در  ــاب برس ــت رهبرانق ــه به دس ــش ازآن ک پی
ســایت ها ي اینترنتــي ضدانقــاب منعکــس گردید 
وازهمــان ابتــدا دم خــروس نفوذی هــا از ایــن اقــدام 

را مشــخص کــرد.
در بخش هایــي از ایــن نامــه کــه وقیحانــه 
ــت را در  ــت وق ــوپ قصورهــای مجلــس و دول ت
ــود:  ــده ب ــری می انداخــت، آم ــن نظــام و رهب زمی
ــن اســت کــه مســئوالن  ــم ای ــا می فهمی " آنچــه م
ــال همــه  ــه از مــردم در قب حاکمیــت بایــد صادقان
قصورهــا و ســوء تدبیرهــا پــوزش بخواهنــد و 
ــینی  ــت و عقب نش ــی شکس ــن عذرخواه ــه ای البت
ازمواضــع اصولــی نیســت، بلکــه نشــانه فروتنــی و 
بزرگــواری اســت". نویســندگان ایــن اهانــت نامــه 
ــط  ــر توس ــام زه ــیدن ج ــای نوش ــه، تقاض در ادام
رهبــر انقــاب همچــون امــام )ره( در ســال 68 را 
مطالبــه نمودنــد: "اگــر جــام زهــري بایــد نوشــید، 
قبــل از آنکــه کیــان نظــام و مهم تــر از آن اســتقال 
و تمامیــت ارضــي کشــور در مخاطــره قــرار گیرد، 

ــد نوشــیده شــود" )18( بای
در آن ایــام، نامــه مذکــور در رســانه هــاي 
ــاب  ــد انق ــري ض ــاي خب ــبکه ه ــي و ش خارج
پیــدا  اي  گســترده  بازتــاب  ازکشــور  خــارج 
ــود  ــن ب ــه ای ــترده نام ــاب گس ــت بازت ــرد. عل ک
ــد،  ــام کردن ــون اع ــد انقابی ــمنان و ض ــه دش ک
ــلیم  ــه تس ــه نقط ــامي ب ــوري اس ــرانجام جمه س
رســید و تهدیــدات آمریــکا علیــه ایــران کارســاز 
ــید. ــود رس ــته خ ــه خواس ــکا ب ــد و آمری ــع ش واق

 البتــه نویســندگان نامــه نگفتنــد ایــن جــام زهــر 
ــکا و  ــر آمری ــرد! در براب ــد ک ــه بای ــت و چ چیس
غــرب بــه کــدام یــک از خواســته هــاي آنــان تــن 
داد و از چــه چیــزي بایــد چشــم پوشــي کــرد تــا 
آنــان بــه ایــران حملــه نکننــد؟ آمریکایــي هــا بــه 

ــوند؟ ــي مي ش ــزي راض ــه چی چ
پــس از ایــن نامــه نیــز بیانیــه اي تهدیدآمیــز نیــز 
از ســوي ائتــاف »حــزب منحلــه مشــارکت کــه 
در آن زمــان احمــد شــیرزاد از نقــش آفرینــان 
شــورای مرکــزی آن بــود و نیز ســازمان مجاهدین 
و عناصرگردهمایــي اپوزیســیون داخلــي نظیــر 

شکســت  آشکارشــدن  بــا 
ــر رد  ــدات برس ــراي تهدی اج
لوایــح دوگانــه، نماینــدگان 
 1382 ســال  بهــار  در 
ــي  ــه اقدامــی جنجال دســت ب
وآن  زدنــد  اهانت آمیــز  و 
»توهین نامــه«  نــگارش 
 اي خطــاب بــه رهبرانقــاب 
بودکه بــه امضای نمایندگانی 
مشــارکت  منحلــه  ازحــزب 
و  شــیرزاد  احمــد  ازجملــه 
ــید. ــن رس ــازمان مجاهدی س
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نهضــت آزادي و ملــيـ  مذهبي هــا« منتشــر گردید 
و افراطیــون تمامیــت خــواه در ایــن بیانیــه تهدیــد 
ــر در صــورت  ــي زهرآگین ت ــد کــه نامه های کردن
غیر قانوني شــان  خواســته هاي  بــه  نــدادن  تــن 
خواهنــد نوشــت:"چنانچه نامــه  مایــم و محترمانــه  
نماینــدگان کــه در آن همــه  شــئون رســمي و 
متعــارف لحــاظ شــده اســت، پســند خاطر عــده اي 
قــرار نگیــرد، اي بســا بایــد روزي را چشــم داشــت 
کــه قلم هایــي تیزتــر بــراي نــگارش عباراتــي 
و  مرســوم  ماحظــات  از  عــاري  و  صریح تــر 

ــه گــردش در آیــد")19( متعــارف ب
چنــد روز بعــد از نوشــتن ایــن نامــه و انتشــار آن 
در ســطح جهــان، رهبــر معظــم انقــاب اســامي، 
در بیاناتــي آشــکار و صریــح بــا بیــان مواضــع 
ــر نظــام  ــي انقــاب و نظــام اســامي در براب اصول
ســلطه و آمریــکا، فرمودند:"کســاني کــه فکــر 
ــت و  ــه مقاوم ــادر ب ــامي ق ــام اس ــد نظ ــي کنن م
ــن  ــت، ای ــلطه نیس ــام س ــر نظ ــتادگي در براب ایس
ــا ریشــه در ضعــف ایمــان دارد و  ــل ه ــوع تحلی ن
ــه خــدا داشــته باشــد،  ــوي ب اگــر کســي ایمــان ق
ــد:  ــه دادن ــان ادام ــد. ایش ــل نمي کن ــه تحلی اینگون
انســان مرعوب و جبــان، نــه درســت می توانــد 
ــزم و اراده  ــد ع ــت می توان ــه درس ــد، ن ــر کن فک
ــه  ــم یــک قــدم ب ــه کار بینــدازد؛ دائ خــودش را ب
جلــو برمــی دارد و یــک قــدم بــه عقب.ایــن اســت 
کــه پیغمبــر اکــرم بــه امیرالمؤمنیــن در آن وصیــت 
معرو ف شــان فرمودنــد: بــا آدم جبــان و ترســو در 
هیــچ کاری مشــورت نکــن؛ زیــرا کــه گریــزگاه 
و دریچه فــرج را بــر رویــت می بندد.انســان وقتــی 
ــر  ــت فک ــد درس ــت، می توان ــوب نیس ــه مرع ک
ایــن مانــع  کنــد، درســت تصمیم بگیــرد و از 
ــم،  ــه بکن ــد؛ ب ــوب ش ــی مرع ــا وقت ــد، ام عبورکن
نکنــم دچــار می شــود و خــود را دســت بســته 

تســلیم می کنــد"...
ایشــان ســپس عقبــه ســنگین ایمــان ملــت 
ــد و  ــان دادن ــا نش ــه آن ه ــران را ب ــرور ای ــهید پ ش
فرمودنــد:" دشــمن، سیاســی و سیاســتمدار اســت؛ 
مغــِز طــراِح سیاســی دارد، فکــر می کننــد کــه چــه 
کار بایــد بکند.یکــی از طّراحی هــا ایــن اســت کــه 
حــرف آخــر را اول نزننــد؛ آرام آرام و به تدریــج 
طلبــکاری ایجــاد کننــد و طــرف مقابــل را وادار به 
عقــب نشــینی کنند.بــه مجــردی کــه عقب نشــینی 
کردیــد، طلبــکاری دیگــری شــروع خواهــد شــد.

حــاال بعضی هــا می گوینــد چیــزی بدهیــم، 
یــک چیــزی بگیریــم! بدهیمــش درســت اســت، 
بگیریمــش درســت نیســت؛ هیچــی نخواهنــد 

داد. شــعارهایی را درســت می کننــد؛ ایــران را 
ــا را  ــان کاره ــته اند.ف ــرارت گذاش ــور ش در مح
بکنیــم تــا مــا را از محــور شــرارت بردارنــد! ایــن 
شــد حــرف؟! غلــط کردنــد گذاشــتند کــه حــاال 

ــد. ــد بردارن بخواهن
در  را  مــا  شــد،  وقــت الزم  هــر  و  دوبــاره 
ــت  ــرار اس ــر ق ــد. اگ ــرارت می گذارن ــور ش مح
ــه  ــد ک ــدا کن ــوان را پی ــکان و ت ــن ام ــی ای قدرت
مــن  بگویــد  و  کنــد  هــم  در  را  اخم هایــش 
قــوی هســتم و می زنــم و می بــرم و می بنــدم؛ 
ــن  ــورد، ای ــا بخ ــان ج ــع باشد، انس ــتان جم حواس
جاخــوردن، حــّد یقــف نــدارد؛ شــما ایــن ســنگر 
را عقــب می نشــینید، فــرض کنیــد فــان الحاقیــه 
را قبــول می کنیــد، بعــد یــک مطالبــه دیگــری را 
ــه  ــی را ب ــت غیرقانون ــد: فان دول ــرح می کنن مط
ــان  ــارها و هم ــان فش ــاز هم ــید؛ ب ــمیت بشناس رس
تهدیدها.بــه مجــردی کــه او را شــناختید، بــاز 
ــم  ــود: اس ــرح می ش ــر مط ــت دیگ ــک درخواس ی
اســام را از قانــون اساســیتان برداریــد! شــما بایــد 
ــدارد.  ذّره ذّره عقــب بنشــینید؛ ایــن حــّد یِقفــی ن
مــن ایــن موضــوع را بارهــا بــه بعضی از مســئوالنی 
کــه دچــار وسوســه و واهمه هایــی بودنــد، گفتــه ام 
ــکا کجاســت؛ آن را  کــه حــّد یقــِف فشــار آمری
ــه آن جــا رســیدیم،  ــد، کــه اگــر ب مشــخص کنی
ــا نخواهــد  ــه م دیگــر بعــد از آن هیچ فشــاری علی
ــم حــّد یقــف کجاســت؟  ــن عــرض بکن ــود. م ب
اگــر اراده یــک ملــت - کــه در اراده مســؤولینش 
تجســم و تجســد پیــدا می کنــد - سســت نشــود، 
ــار  ــمنان فش ــد. دش ــد بکنن ــی توانن ــچ کاری نم هی
می آورنــد؛ ســختی هســت. بــرای اســتقال و 
حفــظ هویــت یــک ملــت و شــرمنده نشــدن 
در مقابــل تاریــخ، تحمــل ایــن ســختی ها الزم 

اســت.")20(
زمــان،  آن  از  ســالها  گذشــت  بــا  امــروز، 
تحلیــل  کــدام  کــه  کــرد  ارزیابــی  می تــوان 
صحیــح بــوده اســت و اندیشــه مرعوبیــن و نفوذی 

ــت. ــرده اس ــد می ک ــور را تهدی ــه کش ــا چگون ه

تحصــن و اســتعفاء، 
امانــت در  خیانــت 

دی مــاه ســال 1382 و درآســتانه انتخابــات 
نماینــدگان  برخــی  تحصــن  هفتــم،  مجلــس 
ــرادی چــون  ــی اف ــا نقــش آفرین مجلــس ششــم ب
احمــد شــیرزاد جنجالــی دوبــاره درکشــور آفرید. 
ایــن ماجراهــا در حالــی رخ مــی داد کــه در ســوی 
ــه 30 هــزار  ــا نزدیــک ب ــم ب ــه ب ــران زلزل دیگــر ای
ــی  ــه فراموش ــروح ب ــر مج ــزاران نف ــته و ه نفرکش
ــدود  ــی ح ــه ط ــانی ک ــود و کس ــده ب ــپرده ش س
چهــار ســال هیــچ گونــه وقعــی بــه خواســته هــای 
ــار بــر خــاف ادعاهــای  عمومــی نداشــتند ایــن ب
پوپولیستی شــان در حمایــت از تــوده هــای ملــت، 
بــا ملتهــب کــردن فضــای سیاســی کشــور و 
جنجــال آفرینــی در مجلس،نــه تنهــا اقــدام عاجلی 
ــردم  ــش آالم م ــانی و کاه ــداد رس ــور ام ــه منظ ب
مصیبــت زده انجــام ندادنــد، باعــث آن شــدند تــا 

ــه حاشــیه رود. ــم ب فاجعــه انســانی ب
در ایــن پــروژه خطرناک نیــز جریانــات نفوذی 
دشــمن در ســایه احــزاب رادیکالــی چــون حــزب 
منحلــه مشــارکت، تصمیــم گرفتنــد با ایجــاد یک 
فضــای ســنگین روانــی بــرای شــورای نگهبــان و 
ــی کــه هســت  ــه هــر ترتیب هیئت هــای نظــارت، ب
ــاران نفــوذی خــود کــه طــی چهــار  صاحیــت ی
ســال از هیــچ گونــه اقــدام و اظهارنظــر خائنانــه و 
مغایــر بــا امنیــت ملــی فروگــذار نکــرده بودنــد را 

بــرای ورود بــه مجلــس کســب نماینــد.
ــرر در  ــتادن مک ــم و ایس ــس شش ــن مجل تحص
مقابــل قانــون طــی یــک و نیــم دهــه اخیــر، نقطــه 
ــود  ــرار ب اوج وقاحــت کســانی اســت کــه کــه ق
در آن مجلــس و نیــز انتخابــات هــای مشــابه پــس 
از آن، خودشــان مظهــر قانــون باشــند امــا پــس از 
اعــام نظرهیئت مرکــزي نظــارت درخصوص رد 
صاحیــت آن هــا، تحصــن ذلیانــه ایــن گــروه در 
راهروهــای مجلــس آغــاز و زمینــه ای شــد تــا غیر 
ــت  ــوری حاکمی ــودی از تئ ــدن نم ــکار ش از آش
دوگانــه، نقــاب از بســیاری از چهــره ها فــرو بیفتد.

تعطیلــی و تحصــن مجلــس و تــاش بــرای 
جلوگیــری از انتخابــات یعنــی مهــم تریــن رکــن 
ــر داد آن را  ــراد در ظاه ــن اف ــه ای ــی ک دموکراس
ســر می دادند، آخریــن هنرنمایــی افــرادی بــود 
کــه بــه دفــاع از مبانــی جمهــوری اســامی، 
پایبنــدی بــه اســتقال و اعتــای کشــور و دفــاع از 

ــد. ــورده بودن ــم خ ــی قس ــون اساس قان
طراحــان تحصــن بــه شــکلي برنامه ریــزي نموده 
ــه  ــان را ب ــت جنجالي ش ــداي حرک ــه ص ــد ک بودن
خــارج از کشــور نیــز منتقل کننــد بــه گونــه اي کــه 
گــزارش جلســه  صبــح همــان روز و تــرک صحــن 
مجلــس بــه صــورت زنــده و مســتقیم توســط چنــد 

تلویزیــون بیگانــه پخــش گردید.
در ادامــه »آدام ارلــي« ســخنگوي وزارت خارجه  
آمریــکا هــم در اظهاراتــي مداخله جویانــه از دولت 
ــتد:  ــان بایس ــل شــوراي نگهب ــا در مقاب ــت ت خواس
ــروي  ــراي پیش ــم ب ــران مي خواهی ــت ای ــا از دول "م
نتیجــه  انتخابــات مجلــس در تاریــخ 20 فوریه  ســال 

جــاري، اقدامــات شــوراي نگهبــان را نپذیــرد")21(
دیگــر متحصنیــن هــم کــه همگرایی اظهــارات 
آن هــا بــا صفــوف ضدانقــاب درخــارج از مرزها 
مشــهود بــود، در ایــن زمینــه فعــال بودنــد و ســعی 
ــی  ــد امنیت ــای ض ــخنرانی ه ــا س ــد ب ــی نمودن م
خــود، فضــا را بــرای آنچــه فشــار از پاییــن خوانده 
می شــد آمــاده کننــد؛ گرچــه بــه نظــر مــی رســید 
ــور  ــل عــدم حمایــت مــردم مجب ــه دلی ــار ب ــن ب ای

شــده بودنــد بــه فشــار از بــاال بپردازنــد!
اســتعفای  چــون  غائلــه،  ایــن  پایــان  در 
دســته جمعی بــا مــاده 95 آئیــن نامــه داخلــی 
ــور  ــدگان مذک ــت، نماین ــرت داش ــس مغای مجل
مــی بایســت فــردی اســتعفا مــی دادنــدو تــا پایــان 
عمــر مجلــس ششــم تنهــا پنــج نماینــده دســت بــه 
ــن از  ــاً اســتعفای چهــار ت ــد کــه نهایت اســتعفا زدن

ــت. ــرار گرف ــس ق ــب مجل ــورد تصوی ــان م آن
در نهایــت پنجشــنبه شــانزدهم بهمــن مــاه 
متحصنــان بــا انتشــار هجدهمیــن بیانیــه خــود پایان 
تحصــن خــود را اعــام کردنــد و عنــوان نمودنــد 
کــه »مــردم بــر همــه اســرار آگاهنــد و نماینــدگان 
شــرکت  اســفند  اول  انتخابــات  در  متحصــن 

ــرد.« ــد ک نخواهن
احمــد شــیرزاد بعنوان یکــی از عناصــر مؤثر در 
ایــن اقــدام مغایــر بــا منافــع ملــی کــه طی همــه این 
ســال هــا در مصاحبــه بــا بلندگــوی دروغ پراکنــی 
روبــاه اســتعمار یــد طوالیــی داشــته و دارد، بعدهــا 
درگفتگــو بــا بــی بــی ســی بــه شــرح داســتان ایــن 
ــود و  ــدام خ ــد اق ــا تأیی ــت. وی ب ــن پرداخ تحص
دوســتانش در جلوگیــری از برگــزاری انتخابــات، 
ــرار داد  ــدید ق ــاد ش ــورد انتق ــت را م ــت وق دول
وگفــت: شــاید اگــر دولــت آقــای خاتمــی، قاطــع 
و جــدی ایســتاده بــود و انتخابــات را برگــزار نمــی 
ــت  ــد گف ــود، بای ــی ب ــاوت م ــئله متف ــرد، مس ک
آنچــه باعــث شــد، تحصــن بیکبــاره پشــتش خالی 
ــی در  ــای خاتم ــت آق ــدن دول ــاه آم ــود، کوت ش
مقابــل فضــای ایجــاد شــده بــود و بــه ایــن ترتیــب، 
متحصنــان تنهــا ماندنــد. شــیرزاد در ایــن مصاحبــه 
بــه صراحــت از نیــت خــود و هــم حزبــی هایــش 
پــرده برداشــت و ادامــه داد: "شــاید اگــر تحصــن 
بیشــتر ادامــه پیــدا می کــرد، شــاهد تحرکاتــی 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــم ام ــی بودی ــس م ــرون مجل در بی
ــان و  ــورای نگهب ــه ش ــاد و ب ــدی نیفت ــور ج ــه ط ب
جنــاح وابســته به شــورای نگهبــان جرئــت داد کار 
خودشــان را ادامــه دهنــد و محلــی بــه متحصنــان 
نگذارنــد." وی در پایــان ایــن مصاحبــه بــا اعتــراف 
بــه مخالفــت عمومــی و عــدم توجــه مــردم بــه این 
ــاالران  ــدودی از غوغاس ــت مع ــه خواس ــدام ک اق
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: "واقعی ــح ک ــود، تصری ب
افــکار عمومــی هــم بــه تحصــن واکنــش جــدی 
نشــان نــداد و همراهــی قابــل توجهــی بــا آن 

ــت." )22( ــورت نگرف ص
در نهایــت انتخابــات مجلــس هفتــم در موعــد 

ــود و  ــدام خ ــد اق ــا تأیی وی ب
دوســتانش در جلوگیــری از 
برگــزاری انتخابــات، دولــت 
وقــت را مــورد انتقاد شــدید 
قــرار داد وگفــت: شــاید اگــر 
ــع  ــی، قاط ــای خاتم ــت آق دول
و  بــود  ایســتاده  جــدی  و 
انتخابات را برگــزار نمی کرد، 
مســئله متفــاوت مــی بــود
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ــردم  ــا حضــور و مشــارکت گســترده  م ــرر و ب مق
در حالــی برگــزار شــد کــه رادیکال هــا و حامیــان 
خارجی شــان حضــوری کمتــر از 25 درصــد را در 
ــد امــا در  ــغ و پیــش بینــی می کردن ــات تبلی انتخاب
بســیاری از حــوزه هــای انتخابیــه، حضــور مــردم 
70 و 80 درصــد بــود و در مجمــوع کشــوری 
ــق رأی،  ــن ح ــد از واجدی ــه 55 درص ــک ب نزدی
ــه هــم رســانده  پــای صندوق هــای رأی حضــور ب

ــد. ــات شــرکت کردن و در انتخاب

ــوع  ــئله ن ــورت مس ص
ــت  ــرن اس ــت س فعالی
ــر  ــرد غی ــور ف ــا حض ی
ــاد درآن؟! ــل اعتم قاب

ــد  ــاره ش ــه آن اش ــوق ب ــتار ف ــه در نوش آن چ
بخشــی از وقایعــی بــود کــه آقــای دکتــر شــیرزاد 
ــه  ــا ب ــوده اســت. ام ــر در آن ب از چهــره هــای مؤث
ــریه  ــه در نش ــورت گرفت ــی ص ــد اجمال ــال نق دنب
صبــح دانشــگاه در اســفندماه ســال گذشــته، 
واکنــش هــای غیرمنطقــی و بعضــاً بــی ســابقه ای 
از ســوی ایشــان و البتــه برخــی مســئولین دانشــگاه 
مشــاهده گردیــد. البتــه بعضــی از عبارات اســتفاده 
شــده در شــماره ی قبــل نشــریه ی صبح دانشــگاه، 
ماننــد " ایــن عنصــر نفــوذی و خائــن" بهانه ای شــد 
تــا عــده ای نگذارنــد نقــد اصلــی ایــن نشــریه بــه 
ــی کــه اســتفاده  درســتی شــنیده شــود، در صورت
ــجویی از  ــل دانش ــک تحلی ــا ی ــظ تنه ــن لف از ای
اقدامــات نماینــده ی ســابق مجلــس ششــم بــود و 
بــه هیــچ وجــه بــه معنــی وابســتگی بــه بیگانــگان یا 
بــه معنــی انجــام اقداماتــی دانســته نبــود، صرفــا بــه 
معنــی اقداماتــی بــوده اســت کــه گــزک به دســت 
ــر انقــاب  دشــمن مــی دهــد، همانطــور کــه رهب
فرمودنــد گاهــی ممکن اســت فــردی کاری انجام 
دهــد  امــا خــودش هــم نمیدانــد کــه اقــدام او چــه 
عواقبــی بــرای کشــور مــی توانــد داشــته باشــد و 
لــذا نشــریه ی صبــح دانشــگاه اصــراری بــر تکــرار 
ایــن لفــظ را نــدارد و برایــن بــاور اســت کــه چنین 
ــورت  ــردن ص ــاک ک ــرای پ ــا ب ــی تنه ــه های بهان

مســئله اســت. 
همــه واکنــش هــا و موجــه ســازی هــای کاذب 
کــه در قالــب بیانیــه مســئولین دانشــگاه و ویدئــوی 
رئیــس دانشــکده فیزیــک )مبنــی بــر ایــن کــه این 
ــا  هســته ای آن هســته ای نیســت!( منتشــر شــد، ب
پــاک کــردن صــورت مســئله یعنــی نقــد بــه 
حضورآقــای دکتــر شــیرزاد در نشســت مذکــور، 
ــد کــه  ــت کنن ــه همــگان ثاب ــا ب تــاش داشــتند ت
موضــوع هســته ای ســرن هیــچ گونــه ارتباطــی بــا 
ــه فنــاوری هســته ای و اقدامــات  مســائل مربــوط ب
ــه  ــی ک ــدارد! موضوع ــی ن ــرژی اتم ــوزه ان در ح
ــه  ــه روی ــاد ب ــل انتق ــود و اص ــدی در آن نب تردی
ــچ  ــز هی ــور نی ــت مذک ــه در نشس ــورت گرفت ص
گونــه ابهامــی درخصــوص ماهیــت ســرن مطــرح 

ــود! نکــرده ب
ــوده  ــزی کــه محــل نقــد و ســؤال جــدی ب چی
ــی در  ــره ای سیاس ــری از چه ــره گی ــت، به و هس
یــک پــروژه علمــی بیــن المللــی در راســتای 
منافــع علمــی نظــام اســت کــه مواضــع و عملکــرد 
ــارض  ــته در تع ــه گذش ــم ده ــک و نی ــی ی او ط
کامــل بــا دیدگاه هــای کان جمهــوری اســامی 
و مســئولین ارشــد نظــام قــرار دارد. شــخصیتی کــه 
ــا لحنــی تمســخرگونه همــه  طــی ایــن ســال هــا ب
ــا  ــا خــود، از مســئولین کشــور ت ــر ب نظــرات مغای

ــی  ــی اطاع ــه ب ــانه ای را ب ــی و رس ــاالن سیاس فع
ــز متهــم  ــش و اجتهــاد در همــه چی و نداشــتن دان
کــرده و نیــز در ادعایــی طنزگونــه عنــوان داشــته: 
"بعــد از خــروج از فعالیــت سیاســی خــود را وقــف 
ــن  ــه ای ــول هم ــا در ط ــردم" ام ــی ک ــت علم فعالی
ســال هــا پــای ثابــت ســتون نویســی بــرای روزنامه 
هــای سیاســی زنجیــره ای و اجتهــاد و اظهــار نظــر 
مختلــف سیاســی،  در خصــوص موضوعــات 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و... بــوده و حتــی 
در مــواردی در یــک روز بــرای دو روزنامه ســتون 

نویســی می  کنــد!
ــه  ــه در ادام ــگاه و البت ــئولین دانش ــه مس ــد ب  نق
وزارت علــوم درخصــوص بــه کارگیــری فــردی 
ــن  ــا شــقی تری ــه ب ــت مصاحب ــای ثاب اســت کــه پ
رســانه مخالفــان ایــن مــردم اســت و ایــن موضــوع 
را مغایــر بــا قانــون نمی دانــد. قانونــی کــه در زمــان 
حضــور ایشــان در شــورای مرکــزی حــزب منحله 
مشــارکت بــه بدتریــن شــکل ممکــن توســط 
ــده و  ــته ش ــای گذاش ــان زیرپ ــی هایش ــم حزب ه
ایشــان در کنــار همــه ایــن اقدامــات خــود را 
ــان  ــامی بی ــوری اس ــگاه جمه ــتاد دانش ــک اس ی
ــه  ــود را ب ــدان خ ــه منتق ــخصیتی ک ــد! ش می کن
می کنــد  متهــم  دانشــگاهی  تربیــت  نداشــتن 
ــی  ــارت های ــا عب ــدان را ب ــن منتق ــود، همی ــا خ ام
چــون کــج فکــر، ســاده لــوح و گســتاخ خطــاب 
و نقدهــای آن هــا را ســخیف و القاعــده گونــه 
بیــان می کنــد.آری، جــان کام منتقــدان بــه ایــن 
اقــدام هیــأت رئیســه دانشــگاه آن اســت کــه چــرا 
فــردی کــه بــا ایــن همــه ســوابق کــه پیــش از ایــن 
ــوری  ــی جمه ــای نظارت ــتگاه ه ــط دس ــز توس نی
اســامی فاقــد صاحیــت شــناخته شــده بایــد در 
ــوع  ــارغ از ن ــه ف ــرد ک ــه ای قرار گی رأس مجموع
ــح  ــن مصال فعالیــت آن، هــدف از ایجــاد آن تأمی
نظــام جمهــوری اســامی در قالــب یــک هیئــت 

ــی شــود؟! دانشــگاهی قلمــداد م
امــا درخصــوص بیانیــه هیئــت رئیســه دانشــگاه. 
مدیریــت دانشــگاه در اقدامــی بــی ســابقه با انتشــار 
ــی دور از  ــری عبارات ــه کارگی ــن ب ــه ای ضم بیانی
ــده"،  ــک ش ــای تحری ــت ه ــون "ذهنی ــأن همچ ش
ــه در ایــن موضــوع  از نقــد جــدی صــورت گرفت
اعــام انزجــار کردنــد. آن چــه مســلم اســت آغــاز 
بیانیــه نویســی و پاســخ گویــی در قبــال نقدهــا را 

مــی تــوان رویکــردی مطلــوب قلمــداد کــرد امــا 
ســؤال اصلــی آن اســت کــه آیــا نمی بایســت 
نیــز  اقدامــات  از  دیگــر  برخــی  درخصــوص 
ــا  ــت؟! آی ــّری جس ــرد و از آن تب ــادر ک ــه ص بیانی
بــه کارگیــری فــردی دارای سؤســابقه وبدنــام 
درکســوت مدیرعاملــی بنیــاد دانشــگاه بــه مــدت 
بیــش از ســه ســال و بــا آگاهی از سؤســابقه ایشــان 
از سؤســابقه وی(،  )تأکیــد می کنیــم آگاهــی 
ــح و اعــام انزجــار نیســت؟  ــه توضی ــد ارائ نیازمن
ــا اتــاف چنــد صــد میلیــون بودجــه دانشــگاه  آی
و البتــه هدایــا و ســکه هــای طــا، در طرحــی بــه 
ــج  ــال نتای ــاره در قب ــکوت یکب ــول و س ــام تح ن
ــه نویســی نیســت؟آیا  ــح و بیانی ــد توضی آن نیازمن
ــد  ــرم دانشــگاه خــود را نیازمن هیئــت رئیســه محت
بازنشســتگانی  نمی دانــد کــه درخصــوص  آن 
کــه مغایــر بــا قانــون بــه کار گرفتــه و نیــز ابهامــات 
جــدی ســال هــای اخیــر در اداراتــی چــون دفتــر 

ــا انزجارنامــه صــادر کنــد؟!  ــه و ی فنــی بیانی
ــه ایشــان اعــام می کنیــم  پــس از همیــن جــا ب
کــه منتظــر پاســخ گویــی شــما در ایــن نــوع 
موضوعــات و ابهامــات هســتیم و ایــن نشــریه 
حاضــر اســت شــما بــه رونــد بیانیــه نویســی خــود 
ادامــه دهیــد و مطالــب آن در ایــن نشــریه انتشــار 

ــد. یاب
منابــع و مســتندات )لینــک ایــن منابــع از طریــق 
ــز در  ــال تلگــرام و ســایت جامعــه اســامی نی کان

دســترس اســت(:
خبرگزاری فارس. 21 بهمن 97  .1

fna.ir/brfa8e
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیدار   .2

اســفند 1394 آبــاد. 5  نجــف  مــردم 

yon.ir/Fn6ou
روزنامــه رســمی. مشــروح مذاکــرات   .3
1382 آذر  ســوم  اســامی.  شــورای  مجلــس 
yon.ir/m8GAl

همان  .4
همان  .5
همان  .6

خبرگزاری ایسنا. 3 آذر 1382  .7
yon.ir/Wg57W

همان  .8
سایت رادیو فردا  .9

yon.ir/H0MY4
ســایت   .1393 آذر   24 دوشــنبه   .10

جمهــوری ریاســت 
yon.ir/AoDwB

در  انقــاب  معظــم  رهبــر  بیانــات   .11
دیــدار اقشــار مختلــف مــردم . 1خــرداد1381
yon.ir/jLLhS

بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیدار   .12
مــردم نجــف آبــاد. 5 اســفند 1394

yon.ir/q4JIl
مجلــه  مبلغــان.  بهمن و اســفند 1382،   .13

شــماره 50
yon.ir/NtPyD

پرســمان، اداره مشــاوره نهــاد رهبــری،   .14
100115434/1 کــد: 

yon.ir/P3W1s
همان  .15

yon.ir/kugbw  .16
بیانات در دیدار با مردم استان همدان،   .17

15 تیر 1383
yon.ir/HsCHx

مشروح نامه موسوم به جام زهر  .18
yon.ir/HYPEy
yon.ir/L6pVN       .19
بیانات رهبر معظم انقاب اسامی در   .20

دیدار نمایندگان مجلس شورای اسامی. 7 خرداد 
1382

yon.ir/acNPW
yon.ir/l1PMl  .21
yon.ir/kW5fo  .22

در  دانشــگاه  مدیریــت 
بــا  ســابقه  بــی  اقدامــی 
ضمــن  ای  بیانیــه  انتشــار 
بــه کارگیــری عباراتــی دور 
از شــأن همچــون "ذهنیــت 
شــده"،  تحریــک  هــای 
صــورت  جــدی  نقــد  از 
موضــوع  ایــن  در  گرفتــه 
کردنــد. انزجــار  اعــام 
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داســتان فیلم رحمــان 1400 دربــاره ی کارگری 
بــه نــام رحمــان )ســعید آقاخانــی( اســت کــه ســال 
هــا اســت در شــرکت حــاج آقــا جالوســی )مهــران 
مدیــری( کــه شــخص ثروتمنــد و بانفــوذی اســت 

کار مــی کنــد ومشــکات مالــی بســیاری دارد...
رحمــان 1400 هماننــد آثار قبلی کارگــردان آن 
)منوچهــر هــادی( اثــری بــی ســر و تــه و کمــدی 
ضعیفــی اســت کــه ســازندگان آن اهمیتــی بــرای 
فیلمنامــه و کیفیــت شــوخی هــای آن قائل نیســتند 
ــش  ــه چال ــوا و ب ــه محت ــرای ارائ ــه ای ب و دغدغ
کشــیدن ذهــن مخاطــب حتــی بــرای چنــد دقیقــه 
را ندارنــد. فیلــم سرشــار از ابتــذال و شــوخی هــای 
ــورد  ــز م ــه نی ــه همیش ــت ک ــراری اس ــی تک جنس
اســتقبال قــرار مــی گیــرد بــه طــوری که بــا حضور 
بیــش از یــک میلیــون مخاطب و فروشــی بیــش از 
ــوروز  ــروش ن ــم پرف ــن فیل ــان اولی ــارد توم 22 میلی
ــان را  ــن مخاطب ــادی از ای ــوده کــه بخــش زی 98 ب

نوجوانــان شــکل مــی دهنــد.
ــا  ــی ب ــای مختلف ــوخی ه ــان 1400 ش در رحم
اتفاقــات سیاســی و اجتماعی ایــران نیز وجــود دارد 
ماننــد تغییــر نــام موسســه ی کاســپین به جاســپین و 
اشــاره بــه افــرادی کــه بــه نــام دین فســاد مــی کنند 
امــا فیلمســاز از پرداختــن بــه وجــه سیاســی داســتان 
خــودداری مــی کنــد تــا خطــری اثــر او را تهدیــد 

. نکند
پــس از حضــور افراطی اسپانســرها در تلویزیون 
حــال بــه نظــر مــی رســد ایــن افــراط در حــال ورود 
ــور  ــب مجب ــه مخاط ــوری ک ــت ط ــینما اس ــه س ب
اســت گاهــی فیلــم را بــا حضــور اسپانســر تماشــا 
ــای  ــه فض ــی ب ــچ ارتباط ــه هی ــی ک ــد در حال کن

ــدارد. داســتانی ن
متاســفانه کیفیــت ســاخت کمــدی در ســینمای 
ایــران بــه حــد نــا امیــد کننــده ای رســیده اســت و 
ســازندگان آثــاری همچون "تگــزاس"، "مصــادره"، 
"مــن ســالوادور نیســتم" و... بــا اســتفاده از لوکیشــن 
و بازیگــران خارجــی و اســتفاده از شــوخی هــای 
ــه  ضعیــف و تکــراری ســعی در نزدیــک شــدن ب
خــط قرمزهــای وزارت ارشــاد، افزایــش مخاطبیــن 
و درنتیجــه ســود آوری بیشــتر دارنــد و ســازندگان 
ــدی  ــب کم ــری در قال ــای بک ــده ه ــا از ای فیلمه
ســیاه  کــه در عیــن حالــی کــه موجــب خندانــدن 
تماشــاگر شــده، تلنگــری را نیــز بــه ذهــن مخاطب 

وارد مــی کنــد کمتــر اســتفاده مــی کننــد.
ــارت  ــه نظ ــت ک ــرا اینجاس ــب ماج ــاق جال اتف
ســازمان ســینمایی پــس از پایــان اکــران نــوروزی 
ــل  ــذف کام ــدم ح ــت ع ــه عل ــن ب در 24 فروردی
برخــی از صحنــه هــای اعامــی از ســوی شــورای 
ــاده ی 18  ــاد م ــه مف ــت ب ــا عنای ــش ب ــه نمای پروان
آئیــن نامــه ی نظــارت بــر نمایــش فیلــم از ادامــه ی 

اکــران ایــن فیلــم جلوگیــری کــرده اســت.
ــن  حــال ســوال اینجاســت کــه چــرا اکــران ای
فیلــم بــا وجــود ایــن اســتقبال گســترده در سراســر 

ــر متوقــف نشــد؟! کشــور زودت
ــه  ــینمایی چ ــازمان س ــارت س ــر نظ ــت تاخی عل

ــت؟! ــوده اس ب
چــرا از ابتــدای تبلیغــات ایــن فیلم رده ســنی آن 

مشــخص نشــده بود؟!
آیــا نهــادی بــرای تعییــن رده ســنی فیلــم هــا در 

ایــران وجــود نــدارد؟!

ــر  ــد ه ــوج میزن ــردم م ــهر و م ــش در ش آرام
کــس بــه طریقــی از هــوای ســرد زمســتانی 
مدیترانــه ای لــذت میبــرد یکــی در بــاغ رســتوران 
ــن  ــری در بالک ــرودگاه و دیگ ــک ف ــای نزدی ه
کوچــک خانــه کــه پــر از گل و یــک میــز و دو 
ــی کوچــک و دو فنجــان قهــوه ســوری... صندل

ــاورمای  ــی  و ش ــی ابوعل ــول فافل ــق معم طب
ــت  ــو از جمعی ــان شــیخ ســعد ممل معــروف خیاب
اســت .در گوشــه دیگــر شــهر ،جبــل قاســیون این 
زادگاه ،قدمــگاه و مــزار انبیــاء الهــی ســایه برکــت 
خــود را گســترده و آخــر روزی در میــان آتــش 

بــه اذن خــدا گلســتان میشــود .
صبــح روز جمعــه حوالــی ســاعت ده صــدای 
مهیبــی دمشــق را متشــنج میکنــد هیــچ کــس خبر 
نــدارد چــه اتفاقــی افتــاده همــه در حال تلفــن زدن 
بــه عزیزانشــان و اطــاع از ســامتی آنهــا هســتند 
خطــوط تلفــن بســیار شــلوغ اســت  صــدای بــوق 
ممتــد بعــد از شــماره گیــری اســترس را بیشــتر و 
ــرو  ــب ف ــد . شــهر در ســکوتی عجی بیشــتر میکن
ــه صــدا  ــن ب ــگ تلف ــد زن ــه بع ــد دقیق ــه ، چن رفت
درمــی آیــد گویــا انفجــاری  انتحــاری در یکــی 
از پــادگان هــای دمشــق رخ داده اســت تلویزیــون 
روشــن میشــود شــبکه خبــر از محــل حادثــه 
گــزارش زنــده میدهــد در آن میــان تصاویــر 
دلخــراش بــه چشــم میخــورد تمامــی خیابانهــای 
منتهــی بــه پــادگان بســته شــده انــد . نفــس هــا در 
ــا اینکــه گروهــی معــروف  ســینه حبــس شــده ت
بــه ارهابیــون مســئولیت انفجــار را بــر عهــده 
میگیرنــد هــم زمــان صــدای کــرد هــای ســوری 
ــوش  ــه گ ــش ب ــش از پی ــدن بی ــتقل ش ــرای مس ب
ــاف  ــت اخت ــه عل ــز ب ــلَفی نی ــل َس ــد . قبای میرس
ایدئولوژیــک دســت بــه درگیــری هــای داخلــی 
میزننــد و در مقابــل ریختــه شــدن خــون هــر یــک 
از آنهــا شورشــی جدیــد برپــا مــی کنند بخشــی از 
ارتــش ســوریه بایــد بــه مقابلــه با آنهــا و برقــراری 
امنیــت بپــردازد . ایــن دو گــروه بــه همــراه گــروه 
هــای دیگــر بــه عنــوان مخالفــان بشــار اســد 

شــناخته میشــدند .
جرقــه هــای دیگــر بحــران  بــه عنــوان مطالبات 
ــاز  ــرات آغ ــکل تظاه ــه ش ــهرها ب ــی در ش مردم
ــط  ــکان توس ــد ام ــا ح ــا  ت ــات آنه ــد ، مطالب ش

حکومــت تامیــن شــد. ایــن تجمــع هــای بــه ظاهر 
مردمــی بــه همــراه خشــونت، درگیــری، حملــه به 
مراکــز دولتــی، قتــل و غــارت و... نشــان دهنده ی 

ســناریوی از پیــش نوشــته شــده بــود .
ــود  ــادی وج ــکات زی ــوریه مش ــش س در ارت
ــه از هــم پاشــیدن آن انجامیــد و ایــن  داشــت و ب
ــدت  ــه ش ــد را ب ــار اس ــی بش ــوان نظام ــئله ت مس
کاهــش داد .قســمتی از ارتــش کــه بعثــی بودند از 
ارتــش جــدا شــدند و تعــداد زیــادی از پــادگان ها 
بــه محــل مناســبی بــرای رشــد و تقویــت مخالفان 
تبدیــل شــد . همــه ایــن عوامــل دســت بــه دســت 
هــم دادنــد تــا گــروه کوچکــی بــه نــام ارهابیــون 
ــه وجــود آمــدن  ــا برنامــه ریــزی قبلــی باعــث ب ب
ــد  ــان میده ــواهد نش ــن ش ــوند همچنی ــش ش داع
ــگ  ــرای جن ــه هاب ــل زمین ــال قب ــل از ده س حداق
ــه ایــن صــورت کــه از  داخلــی آمــاده میشــدند ب
رشــوه خــواری در مــرز هــا ســوء اســتفاده شــده 
ــن  ــرای جش ــده ب ــن ش ــل تزئی ــب اتومبی و در قال
عروســی و ... مهمــات و اســلحه جنگــی وارد ایــن 
کشــور میشــد و در جاهــای مختلــف ماننــد یــک 

بیمارســتان در دمشــق انبــار میشــد . 
صحبــت های یــک راننده تاکســی توجــه را به 
خــود جلــب میکنــد ،بــدون اینکــه بداند مســافری 
کــه ســوار شــده خــود از محبیــن حضــرت علــی 
)ع( اســت او بــا اعتمــاد بــه نفــس و نگاهــی حــق 
ــد  ــار اس ــه بش ــاء اهلل ک ــد ان ش ــب میگوی ــه جان ب
میــرود و مــا تــک تــک شــیعیان را ذبــح میکنیــم 
ــه  .هــم زمــان امــام جماعــت حــرم حضــرت رقی
ــراف  ــای اط ــه ه ــس کوچ ــه پ )س( را در کوچ
حــرم حضــرت رقیــه درحالیکــه از اقامــه نمــاز می 

آمدنــد مظلومانــه بــه شــهادت رســاندند . 
دیگر شــهر شــادابی گذشــته خــود را نــدارد، از 
بــاغ رســتوران هــای اطــراف شــهر جــز ویرانــه ای 

باقــی نمانده اســت 
ــه و از  ــا دوده گرفت ــه ه ــگ خان ــای رنگارن نم
گل و گلــدان خبــری نیســت و فقــط آثــار گلولــه 
روی دیــوار هــا نقــش بســته در ایــن میــان شــعار 
ــد را  ــای امی ــه ه ــس " روزن ــار و ب ــوریا بش "اهلل س

بــاز نگــه میــدارد .
ــاده را  ــرف ج ــگار دو ط ــت ان ــاری س ــوا به ه
فــرش ســبز پهــن کــرده انــد شــکوفه هــای ســفید 

و صورتــی روی شــاخه درختــان ،واقعیــت اســت 
یــا رویــا؟! چطورممکــن اســت چنیــن زیبایــی تــا 
ــز  ــای قرم ــاک ه ــد؟! خ ــد باش ــم کار میکن چش
ــدار  ــا پدی ــبزه ه ــر س ــه گاه از زی ــه گ ــی ک رنگ
میشــوند خاکهایــی لبریــز از غــرور و قــدرت  
ــه خــود  ــی توجــه را ب ناگهــان خودروهــای امنیت
جلــب میکننــد مقصــد شــما کجاســت؟! قنیطــره 
ــور وجــود  ــد حــق عب ــه بع ، متاســفانه از اینجــا ب
نــدارد .  ســپس بــه باغــی زیبــا راهنمایــی می کند 
؛ بــه راســتی کــه ایــن لحظــات تکــرار نخواهنــد 
ــا و شــکوفه  ــوی تازگــی گل ه ــوا ب ــن ه شــد ای
هــا ،نــم بــاران ،دشــت زیبــای منتهــی بــه بلنــدی 
ــث  ــده باع ــره کنن ــی خی ــوالن ،  زیبای ــای ج ه
ــود ؛ ای کاش  ــاس نش ــان احس ــذر زم ــود گ میش
زمــان تــا ابــد همینجــا مــی ایســتاد . امــا بیشــتر از 
ــه در دل کــوه  ــده غمــی نهفت ــره کنن ــی خی زیبای
هــا کــه خبــر از ســالها بــه خــاک و خــون کشــیده 
ــد  ــی میکنن ــت آن زندگ ــه پش ــی ک ــدن مردم ش
میدهــد و سالهاســت کــه غاصبــان بیــت المقــدس  
ــدان  ــع سرشــار و غنــی ایــن منطقــه دن ــرای مناب ب
تیــز کــرده و در توهــم مطلــق آرزوی خــود را بــه 

رســمیت مــی شــمارند.
ایــن بهــار آن بهــار عربــی کــه میگویند نیســت 
تــا از گوشــه و کنــارش علــف هــای هــرز دســت 
ســاخته خودشــان برویَــد و هیهــات از تکــرار 
ــه  ــت ک ــار ، بهاریس ــن به ــا.  ای ــن ه ــاح الدی ص
در آن از ســه طــرف گلــوی ظلــم فشــرده میشــود 
آنچنــان کــه دســت بــه دامــان تخریــب چهــره و 
برهــم زدن  اتحــاد غــرور آفریــِن جبهــه مقاومــت 
کــه شمشــیر داموکلــس را در دســت دارنــد مــی 
شــوند بــی خبــر از اینکــه  بــا کوچکتریــن خطایی 
رهــا شــده و  بــرای همیشــه بــه ایــن رویــای شــوم 
پایــان میدهنــد و آن روز ، روزیســت کــه آزادی 
ــد. آزادی  ــی میاب ــود تجل ــی خ ــای حقیق ــه معن ب
ــن  ــس دروغی ــا تندی ــالها ب ــه س ــزی ک ــان چی هم
ــه  ــد و  ب ــش دادن ــی نمای ــنگر جهان آزادی روش
بهانــه هــای گوناگــون هفــت قــاره و هفــت 
اقیانــوس کــره زمیــن را حــق خــود دانســته و در 
هــر نقطــه از جهــان کــه نــدای آزادی خواهــی و 
تنهــا تســلیم حــق بــودن بــه گوششــان رســید بــی 
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ــه  ــد ب ــان بای ــه انس ــی ک ــان موضوعات در می
آنهــا ایمــان بیــاورد همیشــه مــواردی ســخت تر 
جلــوه مــی کننــد و از طرفــی لــزوم بیشــتری هم 
بــرای ایمــان آوردن بــه آن احســاس مــی شــود 
ــدل  ــی ، ع ــات اله ــان صف ــه از می ــل اینک . دلی
ــای  ــت اقتض ــرار گرف ــد ق ــول عقای ــزو اص ج
ــون چــه موضوعــی اقتضضــا  ــود و اکن ــان ب زم
دارد کــه مــورد تاکیــد قــرار بگیــرد ؟ نصــرت 
الهــی موضوعــی اســت کــه خداونــد متعــال در 
ــد  ــی کن ــر روی آن م ــی ب ــد خاص ــران تاکی ق
ــه آن اعتقــاد الزم را پیــدا  ــا مومنیــن نســبت ب ت
ــر روی توحیــد و  کننــد در حالــی کــه حتــی ب
ــا در  ــد مث ــی فرمای ــد نم ــن تاکی ــاد اینچنی مع
ــرکان  ــی مش ــرار حت ــرآن اق ــد ، ق ــث توحی بح
ــد  ــی کن ــر م ــد ذک ــودن خداون ــق ب را ره خال
ــی  ــری م ــز دیگ ــا را چی ــمنی آنه ــل دش و دلی
ــین  ــوره ی یاس ــاد در س ــث مع ــا در بح ــد ی دان
ــود  ــاره ی خ ــت دوب ــردی خلق ــه ف ــل اینک دلی
ــی  ــن م ــد ای ــی کن ــق نم ــرت تصدی را در اخ
ــوش  ــود را فرام ــی خ ــت اولیه ــه خلق ــد ک دان
ــا  ــی ی ــه نصــرت اله ــی ب ــا وقت کــرده اســت ام
ــا تبلیغــات  ــن مــی رســد ب ــاری کــردن مومنی ی
فــراوان ســعی در راضــی کــردن افــراد دارد کــه 
ــاری  ــق را ی ــه ی ح ــد جبه ــی توان ــد م خداون
ــْن  ُ َم ــَرنَّ اهللَّ ــد ))َولَیَنُْص ــی فرمای ــا م ــد مث کن
ــَرَک  ــا ))َویَنُْص ــز((ٌ ی يٌّ َعِزی ــوِ َ لََق ــُرهُ إِنَّ اهللَّ یَنُْص
ُ إاِلَّ بُْشــَری  ا َعِزیــًزا((و ))َوَمــا َجَعلَــُه اهللَّ ُ نَْصــرً اهللَّ
لَُکــْم َولِتَْطَمئـِـنَّ قُلُوبُُکــْم بـِـِه َوَمــا النَّْصــُر إاِلَّ مـِـْن 
ــده  ــدا آن وع ــِم - و خ ــِز الَْحِکی ِ الَْعِزی ــِد اهللَّ ْ ِعن
پیــروزی را جــز مــژده  ای بــرای شــما قــرار نداد 
تــا بدیــن وســیله شــادمان شــوید و دلهــای شــما 
بــدان آرامــش یابــد و پیــروزی جــز از جانــب 
ــش از  ــت(( و بی ــم نیس ــای حکی ــد توان خداون
ــد و  ــاری خداون ــورد ی ــر در م ــه دیگ ــد آی ص
بــا تاکیــدات فــراوان کــه حاکــی از ایــن اســت 
کــه ایمــان آوردن بــه ایــن موضوع کار ســختی 

اســت
بــا توجــه ایــن موضــوع یکــی از مــوارد 
ــه در  ــی ک ــام خمین ــی در کام ام ــرت اله نص
ــاره  ــد اش ــاری خداون ــد ی ــه فرآین ــان ب آن ایش
مــی کننــد و مــی فرماینــد )مــن در ایــن اواخــر 
اوقاتــی کــه در پاریــس بــودم توجــه بــه یــک 
ــرفت  ــه پیش ــع ب ــه راج ــردم ک ــدا ک ــی پی مطلب
ــن  ــدم و  ای ــوش ش ــی دلخ ــت خیل ــن نهض ای
مطلــب را در تاریــخ بــه اشــخاص و اجتماعاتــی 
ــود کــه در  کــه میشــد تذکــر دادم و آن ایــن ب
ــم  ــود ک ــی ش ــع م ــا واق ــه در دنی ــی ک انقابات
اتفــاق مــی افتــد یــا شــاید اتفــاق نیافتــاده باشــد 
کــه اینطــور باشــد کــه یــک مطلبــی را کــه در 
مرکــز مملکــت مــی گوینــد همــن مطلــب 
را در کــوره ده هــای دور افتــاده هــم باشــد 
و آن مطلبــی را کــه روشــن وفکــران مــی 
گوینــد همــان مطلــب را مــردم بــازار و کوچــه 
ــتار  ــان را خواس ــم هم ــاررز ه ــان و کش و دهق
باشــد مــن در همــان وقــت اطــاع پیــدا کــردم 
و بعضــی را کــه از ایــران مــی آمدنــد پیــش من 
اطــاع مــی دادنــد کــه قضیــه خواســت ملــت 
ایــران یــک خواســتی اســت کــه گســترش پیدا 
ــرا و قصبــات کــه از همــه  کــرده و حتــی در ق
ــی  ــن از گسترش ــت...  ای ــات دور اس ی حجه

ــک  ــود آورد و ی ــه وج ــران ب ــام ای ــه در تم ک
گســترش دیگــری کــه راجــع بــه گــروه هــا و 
جماعاعــت بــود بچــه هــای دبســتان و کوچک 
ــی  ــردم م ــه م ــی را ک ــن حرف ــا همی ــر از آنه ت
گفتنــد اینهــا هــم مــی گفتنــد   کارگرهــا 
کارفرمــا هــا معلمیــن اجــزای دادگســتری مــا 
هــا طلبــه هــا و روشــنفکران همــه یــک مطلــب 
مــی گفتــم و بــا هــم بودنــد مــن ایــن را اینطــور 
فهمیــدم کــه یــک دســت غیبــی در کار اســت 
انســان هرچــه هــم بخواهــد روشــنگری داشــته 
باشــد و هرچــه هــم بخواهــد یــک همچــو 
امریواقــع بشــود بــه ایــن گســترش نمــی توانــد 
واقــع بشــود مــن اینطــور فهمیــدم کــه خــدای 
ــر دارد  ــئله نظ ــن مکس ــی در ای ــارک و تعال تب
ــه  ــد ک ــل ش ــم حاص ــان برای ــا اطمین و از آنج
پیــروزی هســت البتــه بــه ایــن زودی و بــه ایــن 
ســهلی را نمــی توانســتم حــدس بزنــم{ امــام در 
اینجــا مــواردی  را ذکــر مــی کننــد کــه نشــان 

ــت. ــی اس ــرت اله از نص
اگــر تذکــرات امــام را در نظــر بگیریــم و بــه 
ــه  اوضــاع فعلــی منطقــه نــگاه کنیــم  باتوجــه ب
پیــروزی هــای مــردم یمــن و عــراق و ســوریه  
ــه  ــن نتیج ــه ای ــا ب ــت ه ــر مل ــن و دیگ و بحری
میرســیم کــه نصــرت الهــی بــرای پیــروزی بــر 
دشــمن در راه اســت و نبایــد نگرانــی داشــت. 
ــی  ــی آن موقع ــرت اله ــه نص ــان ب ــا ایم و اص
محقــق شــده کــه انســان بتوانــد بــر رو آن 
ــزی  ــه ری ــر اســاس آن برنام ــد و ب حســاب بکن
کنــد از طرفــی بــاور نکــردن ایــن نصــرت 
خداونــد ناشــی از ســوء ظــن بــه خداونــد اســت 
ــا اینکــه خداونــد وعــده  نصــرت  چــرا نبایــد ب
داده آن را بــاور نکــرد و خــاف آن برنامــه 
ریــزی کــرد قــران ایــن از ایــن مســئله بــه عنوان 
نشــانه ی نفــاق یــاد مــی کنــد.  . امــام خمینــی 
در دوران دفــاع مقــدس هنگامــی کــه نــاو 
آمریکایــی بــرای اولیــن بــار بــه خلیــج فــارس 
ــع  ــان آن موق ــه فرمانده ــه ای ب ــد در جلس آم
ــان  ــد ایش ــی را بزنی ــاو امریکای ــه ن ــد ک فرمودن
ایــن را بــر اســاس تجهیــزات و موشــک هــای 
ــر اســاس نصــرت الهــی  داخــل نمــی گفتنــد ب
کــه خواهــد رســید مــی گفتنــد امــا بعضــی از 
افــراد آن موقــع محکــم جلــوی امــام اییســتادند 
و گفتنــد نمــی زنیــم و ســرانجام هــم نگذاشــتند 
. ایــن مســئله ناشــی از واقــع بینــی نیســت بلکــه 
ناشــی از ایمــان نداشــتن بــه نصــرت الهــی 
ایــن  اســت. در دوره ی کنونــی هــم اگــر 
ــع  ــیاری از موض ــم بس ــر نگیری ــورد را در نظ م
ــات مقــام معظــم رهبــری را  گیــری هــا وو بیان
ــه کــه بعضــی  ــم شــد همانگون متوجــه نخواهی
ــن  ــتن ای ــر داش ــدون در نظ ــز ب ــیون نی از سیاس
ــل  ــان عم ــای  ایش ــود ه ــاف رهنم ــورد خ م

ــد. مــی کنن
الهــی  نصــرت  نشــان  از  دیگــری  مثــال 
راهپیمایــی اربعیــن اســت  کــه چنیــن جمعیتــی 
ــای  ــنگری ه ــترده و روش ــات گس ــدون تبلیغ ب
گوناگــون جمــع مــی شــوند و همــه ی امکانات 
آن نیــز توســط مــردم تامیــن مــی شــود. شــاید 
ــان و  ــه جهانی ــت ب ــل بی ــی اه ــرای معرف ــن ب ای
مقمــه ی ظهــور حضــرت ولــی عصــر باشــد ان 

ــاء اهلل ش

ایمان به نصرت الهی،سخت ترین ایمان

ــک  ــه کم ــم  ب ــی خواهی ــمت م ــن قس  در ای
ــور  ــر کش ــه در براب ــم ک ــخ بدهی ــوال پاس 4 س
ــد  ــه بای ــکا چ ــون آمری ــی چ ــع ابرقدرت ــه واق ب
ــا  بکنیــم؟دو گزینــه پیــش رو داریــم دوســتی ی
جنــگ بــا آمریــکا یــا بــه قــول امــروز تعامــل یــا 

ــا؟ ــا دنی جنــگ ب
سوال1

ــکا  ــود آمری ــت خ ــا ماهی  الف(اص
بــا مطالعــه ی تاریخــش چــه گونــه 
ــان  ــرای مخالف ــکا ب ــت؟آیا در آمری اس

ــان؟ ــا خفق ــت ی ــا آزاد اس فض
ب(آیــا آمریــکا عامــل یکپارچگــی و 
امنیــت در دنیــا بــوده یــا  ظلــم و ناامنــی؟

ســؤال 2(تجربــه ی دوســتی یــا پیمــان 
بســتن بــا آمریــکا چــه بــوده اســت؟

ســؤال 3(اگــر بــه فــرض آمریــکا 
ظلــم مــی کنــد و حــق مــا را ضایــع مــی 
کنــد  آیــا اصــا مــا در ســطحی هســتیم 
ــر آمریــکا  بایســتیم  کــه بتوانیــم در براب
یــا اصــا ســابقه داشــته کــه مــا جلــوی 
پیــروز  و  بگیریــم  موضــع  آمریــکا 

ــویم؟ بش
ســؤال 4(مــی دانیــم کــه تاریــخ صرفــا 
ــک آن  ــه کم ــه ب ــت ک ــن نیس ــرای ای ب
ــان  ــه هایم ــیم و بچ ــه باش ــه ای گفت قص
ــفه ی  ــوض فلس ــد و در ع ــا آن بخوابن ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــدن ای ــخ خوان تاری
ــا  ــه محی ــک واقع ــرایط ی ــده ش در آین
باشــد حتمــا عینــا تکــرار خواهــد شــد. 
بــر ایــن اســاس قــرآن و تاریــخ دربــاره 
ــکا چــه  ــت هــای مشــابه آمری ی وضعی
مــی گویند؟یــا مبنــای تاریخــی و قرآنی 

نتیجــه گیــری مــا چیســت؟
بــه  پاســخ ســوال 1الف(ابتــدا 
ــور  ــای حض ــن روزه ــخ از اولی ــن تاری ــان ای بی
کریســتف کلمــب در ایــن قاره)حــدود 600 
ســال پیــش( شــروع مــی کنیــم تنهــا در کمتــر 
ــاره  ــن ق ــکا در ای ــور آمری ــرن حض ــک ق از ی
جمعیــت ســرخ پوســت هــا از  25 میلیــون نفــر 
بــه 1 میلیــون نفــر رســید!!!نمونه ای از قتــل عــام 
ســرخ پوســت هــا ایــن کــه بچه هــای شــیرخوار 
را از مــادر جــدا کــرده و در برابــر چشــم والدیــن 
بــه آتــش مــی انداختنــد یــا آنهــا را بــه رودخانــه 
مــی انداختنــد و هنگامــی کــه پــدر و مــادر 
بــرای نجــات مــی رفتنــد بــه هنــگام بــاز گشــت 
ــار هــم غــرق  ــا همــه در کن ــع مــی شــدند ت مان
شوند!!!)شــاید فکــر همــه ایــن باشــد کــه ســرخ 

پوســت هــا انســان هــای چنــدان مطرحــی نبودند 
در حالــی کــه مایاهــا و آزتــک هــا کــه اولیــن 
ســاکنان ایــن منطقــه بودنــد بناهایــی بــا قدمــت 
3000 ســال حــال حاضــر در آمریــکا مربــوط بــه 
آنهاســت و البتــه ایــن گونــه قتــل عــام شــدند!!!(

ــرده آوردن  ــتعمار  و ب ــه اس ــروع  ب ــه  ش در ادام
از آفریقــا شــد کــه در  طــول ســفر  بــرده هــا در  
حالــی کــه هــم بــه دســت هــا و هم بــه پاهایشــان 
ــاع  ــا ارتف ــی ب ــود در  جای ــده ب ــته ش ــر بس زنجی
حداکثــر  نیــم متــر )درســت مثــل خوابیــدن در 
تابوت(قــرار مــی گرفتنــد کــه حتــی امــکان بــر 
پهلــو خوابیــدن برایشــان وجــود نداشــت و حتی 
حــق نداشــتند بــرای دستشــویی هــم که شــده از 
آن جــا بیــرون آینــد و در اثــر تعفــن مدفــوع بــه 
انــواع و اقســام بیمــاری هــا مبتــا مــی شــدند و 
تقریبــا جنــون همــه را مــی گرفــت!!! اســم بــرده 
را کــه آوردیــم حتمــا نــژاد پرســتی در آمریــکا 
کــه ایــن روزهــا خیلــی شــنیده مــی شــود مطرح 
مــی شــود کــه بــرای اثبــات ایــن موضــوع فقــط 
 kuk کافــی اســت بدانیــد فرقــه ی نــژاد پرســت
lux clan)کــوک لوکــس کلــن کــه نقــاب هــای 

ســفید بر ســر داشتند(سیاهپوســتانی کــه معترض 
بــه نــژاد پرســتی بودنــد را پــس از آغشــته کردن 
کامــل بــه قیــر زنده زنــده می ســوزاندند!!! شــاید 
ــی هــای آمریــکا  ــه شــود کــه چــرا از خوب گفت
بــرای بــرده هــا نمــی گویید مثــا آبراهــام لینکن 
شــانزدهمین رییــس جمهــور آمریــکا خواســتار 
لغــو بــرده داری بــوده و همیــن مســاله باعث شــد 
جنگــی میــان شــمالی هــای مخالــف و جنوبــی 
ــی  ــرده داری صــورت بگیرد.ول ــق  ب هــای مواف
پاســخ ایــن اســت کــه آقــای لینکــن خواســتار 
ــه خاطــر ظلــم هایــی کــه در  ــرده داری ب لغــو ب
حــق بــرده هــا مــی شــد نبــود بلکــه طبــق گفتــه 
ــرای حفــظ اتحــاد  ی خودشــان:))این جنــگ ب
آمریــکا بــود و اگــر مســئله ی اتحــاد بــا چیــزی 
غیــر از بــرده داری حــل مــی شــد دیگــر کاری 
بــه آن نداشــتم!!! ((. کمــی بیشــتر صفحــات ایــن 
ــیاه و  ــای س ــه پ ــی ک ــم جای ــخ را ورق بزنی تاری
ســرخ در میــان نباشــد و بــه معــادن ذغال ســنگ 
راکفلرهــا)از خانــواده ی هــای بســیار ثروتمند و 
مؤســس آمریــکا(در کلــرادو مــی رویــم جایــی 
کــه حتــی بچــه هــای 7 ســاله و نــه لزومــا بــرده 
ــه کار در  ــور ب ــت مجب ــیاه پوس ــا س ــرخ ی ی س
ــد و  ــوری بودن ــاک و نم ــای خطرن ــن فض چنی
آن هــا هــم از انــواع بیمــاری هــا بــی بهــره نمــی 
ماندنــد و نکتــه ی الزم بــه ذکــر ایــن اســت کــه 
ــوق  ــه روز حق ــه روز ب ــید ک ــرا رس دوره ای ف
کارگــران کــم تــر و در عــوض راکفلرهــا 
ثروتمندتــر مــی شــدند و در نهایــت یــازده هــزار 
ــار  ــادر زدن در کن ــا چ ــراض ب ــر در اعت کارگ
معــادن اعتصــاب کردنــد امــا جــواب اعتــراض 
آنهــا تیربــاران دســته جمعــی بــه همــراه خانــواده 
بــود!!! در پایــان ایــن قســمت بهتــر اســت بــه دو 
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رخــداد مهــم در آمریــکا اشــاره کنیــم اول ایــن 
ــاورزی  ــدات کش ــت تولی ــظ قیم ــرای حف ــه ب ک
هــزاران تــن غــات در زمــان ریاســت جمهــوری 
روزولــت بــه دریــا ریختــه شــد و دوم ایــن کــه در 
16 آگوســت 2014 یــک ســگ طــی انتخاباتــی 
رســمی شــهردار یکــی از شــهرهای ایالــت مینــه 

ســوتا شــد!!!؟؟؟

ب(نقــش آمریــکا در دنیــا را از فیلیپیــن 
خبرگــزاری  یــک  از  و  کنیــم  مــی  شــروع 
آمریکایــی بــه نــام فیادلفیــا در نوامبــر ســال 
1901 از نتایــج ایــن حضــور مــی گوییــم.در 
ایــن گــزارش یــک خبرنــگار آمریکایــی گفتــه 
ــه قصــد نســل کشــی مــردم را  ــا ب :)) ســربازان م
مــی کشــند و بــه فیلیپینــی هــا مثــل ســگ نــگاه 
ــه  ــراف ب ــرای اعت ــه ب ــی ک ــا جای ــد ت ــی کنن م
شــکنجه هــای جنســی متوســل مــی شــوند((.پس 
از حضــور لشــکر بیســتم در جزیــره ی کالکــوِن 
فیلیپین17هــزار نفــر قتــل عــام شــدند .از فیلیپیــن 
ــالیزارها و  ــه ش ــی ک ــم جای ــی روی ــام م ــه ویتن ب
دهکــده هــا بــه آتــش کشــیده مــی شــد و ســدها 
و آب بندهــا بــرای از بیــن بــردن برنــج ویتنامــی 
و عرضــه ی برنــج آمریکایــی شکســته مــی 
ــام  ــه ن ــرباز ب ــک س ــای ی ــه ه ــق گفت ــدند .طب ش
ــی الی  ــاره ی دهکــده ی م ــور درب ــد ه راد راین
ــع  ــده جم ــط دهک ــاکنان در وس ــدا س ــام ابت ویتن
شــدند وســپس دســتور آتــش زدن دهکــده 
داده شــد وحتــی گفتــه شــد کــه بــه مرغهــا هــم 
ــم  ــی ه ــه های ــا و بچ ــود و زنه ــی ش ــد رحم نبای
ــه  ــد ب ــه هــا فــرار مــی کردن ــا تــرس از خان کــه ب
تیــر بســته شــدند.از جنــگ جهانــی دوم بگوییــم 
ــیما و ناکازاکــی و  ــاران اتمــی هیروش ــا بمب حتم
نابــودی صــد و پنجــاه هــزار نفــر را شــنیده ایــد.

در واقــع آمریــکا بــرای تســلیم کــردن ژاپــن 
ــب  ــد و جال ــان ش ــتار غیرنظامی ــه کش ــل ب متوس
ــرای  ــن شــیوه ب ــکا از ای ــد کــه آمری اســت بدانی
آلمــان هــم اســتفاده کــرد و بــا اســتفاده از بمبهای 
فســفری و آتــش زا فقــط در شــهر Dresden صــد 
ــکا  ــر آمری ــدند!!! از تأثی ــام ش ــل ع ــر قت ــزار نف ه
در امــروز بگوییــم جایــی کــه آمریــکا شــخصی 
ــردم اســت را  ــا منتخــب م ــا قانون کــه در ونزوئ
هیــچ در نظــر گرفتــه و کســی کــه اصــا نامــزد 
ــس  ــوان ریی ــه عن ــوده را ب ریاســت جمهــوری نب
جمهــور ونزوئــا مــی شناســد و همچنیــن از 

عربســتانی حمایــت تــام مــی کنــد و انبارهایش را 
پــر از ســاح مــی کنــد کــه بــی دلیــل چهارســال 
ــه خــاک وخــون کشــیده و در  اســت یمــن را ب
هــر ســاعت یــک کــودک یمنــی از گرســنگی 
جــان مــی دهــد در حالــی کــه خــود رســانه هــای 
آمریکایــی گرســنگی کــودکان یمنــی را بــه 

ــند)تصویر 1 (. ــی کش ــر م تصوی

پاســخ ســؤال 2(قبــل از پاســخ بــه 
ایــن ســؤال ذکــر ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت 
کــه حتــی انســان در یــک معاملــه ی ســاده هــم 
دربــاره ی طــرف مقابــل تحقیــق مــی کنــد و اگر 
از طــرف مقابــل تجربــه ی بدقولی از کســانی که 
بــا او قــراردادی بســته انــد  بشــنود در  انجــام  ایــن 
معاملــه خیلــی احتیــاط مــی کنــد یــا تقریبــا از آن 
صــرف نظــر مــی کنــد و بــه فکــر کــس دیگــری 
ــا  ــان بســتن ب ــخ پیم ــه تاری ــن نکت ــا ای ــی افتد.ب م
ــن  ــورش در ای ــل حض ــان اوای ــکا را از هم آمری
ــا  ــی ه ــه آمریکای ــم  ک ــی کنی ــی م ــاره بررس ق
ــرخ  ــاره از س ــن ق ــی ای ــخیر تدریج ــال تس در ح
ــی بســتند  ــا پیمان ــا آنه ــد کــه ب ــا بودن پوســت ه
کــه در برابــر  تســخیر زمیــن هــای رئســای قبایــل 

ســرخ پوســت هــا از قتــل عــام آنهــا دســت 
ــل عــام کــه متوقــف نشــد هیــچ  ــا قت ــد ام بردارن
خــود رئســا هــم کشــته مــی شــدند آمریــکا هــم 
بــا زمیــن های رئســا بیشــتر تســخیر شــد!!!)مطالب 
 A people's بیــان شــده تــا االن مربــوط بــه کتــاب
history of USA اثــر هــاوارد زیــن اســتاد یهــودی 

ــه ی  ــک تجرب ــد ی ــتون و بگذاری ــگاه بوس دانش
دیگــر از پیمــان بــا آمریــکا را از زبــان خــود 
ــکا  ــی آمری ــروی هوای ــو نی ــه عض ــنده  ک نویس
ــوده بشــنویم :)هــزاران  ــی دوم ب در جنــگ جهان
ــه در  ــح نام ــای صل ــر امض ــی منتظ ــرباز آلمان س
ــتور داده  ــا دس ــه م ــا ب ــد ام ــه بودن ــون فرانس رای
شــد تــا شــبانه رایــون را بمبــاران کنیــم و نــه فقــط 
ســربازان بلکــه غیرنظامیــان هــم قتــل عــام شــدند 
!!!(کمــی جلوتــر بیاییــم حکومــت گــور باچــف 
کــه بــاز بــه خاطــر دســت دوســتی بــا آمریــکا و 
البتــه تــاش بــرای رواج فرهنــگ آمریکایــی در 
کشــورش)مخصوصا بــا همبرگــر مــک دونالد و 
ــد همبرگــر  ــرای خری ــری ب صــف هــای کیلومت
آمریکایــی در روســیه( بــا کودتایــی توســط 
ــا ســرنگون شــد وشــوروی  ــی ه خــود آمریکای
رســما از هــم پاشــید !!!از کشــور مصــر بگوییــم 
ــا آمریکاســت و  ــل دوســتی ب کــه مصــداق کام
ــن کشــور مســلمانی اســت کــه اســراییل را  اولی
بــه رســمیت شــناخت و مســتقیما بــه آن کمــک 
مــی کــرد نتیجــه ایــن شــد کــه در یــک برنامــه ی 
شــبکه ی الجزبــره یــک بیننــده از  پطــروس غالی 
دبیــر کل ســابق ســازمان ملــل ســؤال مــی کنــد 
کــه 30 ســال از معاهــده ی کمــپ دیویــد مصــر 
ــرفتی  ــچ پیش ــر هی ــذرد و مص ــی گ ــکا م و آمری
نکــرده در مقابــل 30 ســال از انقــاب ایــران مــی 
گــذرد و حتــی ایران 8 ســال در جنــگ و همواره 
در محاصــره ی اقتصــادی بــوده امــا االن بــه فضــا 
ماهــواره مــی فرســتد .حــال بعــد از گذشــت ایــن 
ــه کجــا رســیده اســت ؟؟؟؟؟و  30 ســال مصــر ب
ــی  ــوت م ــات و مبه ــه م ــد ثانی ــر چن ــاب دبی جن
مانــد و مجــری بــا لبخنــدی معنــادار  دوبــاره مــی 

ــه  ــر االن ب ــر مص ــاب دبی ــتی جن ــه راس ــد ب پرس
ــر شــرایط محاصــره  کجــا رســیده اســت در براب
ی ایــران و ایــن کــه االن بــه فضــا رســیده اســت 
؟؟؟!!!)ممکــن اســت گفتــه شــود  حتــی بــا ایــن 
ــر  ــه مص ــبت ب ــم نس ــاز ه ــان ب ــع اقتصادیم وض
پیشــرفته تریــم؟؟  )بلــه بهتــر اســت بدانیــد مصــر 
بــا ایــن کــه دوســت آمریکاســت امــا در تمامــی 
ــر  ــب ت ــران عق ــادی از ای ــای اقتص ــاخص ه ش
اســت(برای پایــان ایــن قســمت عربســتان را مثــال 
مــی زنیــم کــه دوســتی اش بــا آمریــکا نیــازی بــه 
توضیــح نــدارد چــرا کــه وقتــی آمریــکا دســتور 
ــذف  ــرای ح ــتان ب ــت عربس ــد نف ــش تولی افزای
ایــران از بازارهــای جهانــی را داد چــاه هــای نفت 
عربســتان از تولیــد مــازاد ســرریز کــرد!!! امــا 
نتیجــه ی ایــن همــه دوســتی ایــن شــد کــه ترامپ 
ــا از  ــود گفت:))م ــر 2018 خ ــخنرانی اکتب در س
عربســتان حفاظــت مــی کنیــم و بــا ایــن کــه مــن 
عاشــق شــاه ســلمان هســتم ولــی شــاه بــدون مــا 
ــه ی  ــد هزین ــد و بای ــه دوام نمیاری بیشــتر از 2هفت

ــه مــا بپردازیــد!!! ((. ــان را ب حفاظتت

ــت  ــه ی موفقی ــوال 3(نمون ــخ س پاس
مــا در برابــر آمریــکا جنــگ تحمیلــی اســت کــه 
آمریــکا هــم صــدام را مســلح مــی کــرد و حتــی 
مســتقیما در اواخــر جنــگ در  خلیــج فــارس بــا 
ــاز هــم  پیمــان شــکنی  ــا وارد جنــگ شــد و ب م
ــه  ــاد قطعنام ــه از مف ــرا ک ــد چ ــده ش ــکا دی آمری
ــل مطــرح  ی 598 کــه خودشــان در ســازمان مل
کــرده بودنــد ایــن بــود کــه منطقــه نبایــد متشــنج 
شــود!!! بگذریــم ایــن قســمت البتــه جواب ســؤال 
ــه ادامــه ی جــواب ســؤال 3  2 بــود و بپردازیــم ب
کــه مثــال جنــگ مســتقیم مــا بــا آمریکایــی هــا 
ــده  ــکا رزمن ــوری و دوش ــق موت ــا قای ــگ ب جن
ــرفته ی  ــای پیش ــی کوپتره ــاوگان و هل ــا ن ــا ب ه
آمریکایــی در جنــگ تحمیلــی اســت کــه شــهید 
مهــدوی و همرزمانــش نــه تنهــا در مهــر 66 طــی 
ــر  ــی کوپت ــدام هل ــه انه ــق ب ــر موف ــردی نابراب نب

بــرای  آمریــکا  واقــع  در 
ژاپــن  کــردن  تســلیم 
کشــتار  بــه  متوســل 
ــب  ــد و جال ــان ش غیرنظامی
اســت بدانیــد کــه آمریــکا 
بــرای  شــیوه  ایــن  از 
آلمــان هــم اســتفاده کــرد 
و بــا اســتفاده از بمبهــای 
فســفری و آتــش زا فقــط 
در شــهر Dresden صــد هزار 
نفــر قتــل عــام شــدند!!!

گفتــه  اســت  ممکــن 
ایــن  بــا  حتــی  شــود  
بــاز  اقتصادیمــان  وضــع 
مصــر  بــه  نســبت  هــم 
بلــه  تریــم؟؟  پیشــرفته 
بدانیــد  اســت  بهتــر 
ــا ایــن کــه دوســت  مصــر ب
آمریکاســت امــا در تمامــی 
اقتصــادی  هــای  شــاخص 
ــت ــر اس ــب ت ــران عق از ای
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ــا  ــا ب ــر 66 تنه ــه در تی ــدند بلک ــکا ش MS6 آمری

ــه  ــون را ک ــش بریجت ــی نفتک ــن دریای ــد می چن
ــاوگان  یک ســتون کامــل اســکورت نظامــی ن
آمریــکا داشــت را منفجــر کردند!!!نمونــه ی 
دیگــر دســتگیری ســربازان آمریکایــی در خلیج 
فــارس توســط ســپاه اســت تــا آنجــا که ســربازان 
ــر  ــال کلــی ت ــد و مث ــه افتادن ــه گری آمریکایــی ب
موفقیــت مــا در برابــر آمریــکا دخالــت آمریــکا 
ــت  ــرنگونی دول ــرای س ــاش ب ــوریه و ت در س
قانونــی اســد اســت تــا جایــی کــه در یــک 
ــی  ــال بررس ــان در ح ــه ی CNN کارشناس برنام
ــط  ــده توس ــرح ش ــز  مط ــای روی می ــه ه گزین
اوبامــا بــرای ســوریه هســتند و حتــی طبــق گفتــه 
 hard choices هــای هیــاری کلینتــون در کتــاب
ــرای ایــن کار  ــام داعــش را هــم ب ــه ن فرقــه ای ب
ســاختند امــا روزی رســید کــه تیتــر یــک تمــام 
خبرگــزاری هــای آمریــکا شــد:خروج آمریــکا 
ــکا  ــت آمری ــت شکس ــد گف ــوریه.البته بای از س
از ایــران چــون ایــران نخواســت کــه دولــت 
اســد ســرنگون شــده و  قانونــی  صددرصــد 
ــد و  ــوار بیفت ــش آدم خ ــت داع ــه دس ــه ب منطق
ناامــن شــود و طبــق گفتــه ی یــک مقــام ارشــد 
پنتاگــون ایرانــی هــا پهبادهای آمریکا در ســوریه 
را هــک کــرده و تمــام تصاویرشــان را همزمــان 
ــی  ــتند و حت ــار داش ــکا در اختی ــش آمری ــا ارت ب
آنهــا را مجبــور بــه فــرود مــی کردنــد!!!در  پایان 
شــاید ایــن ســؤال پیــش بیایــد کــه ایــن موفقیــت 
هــای در برابــر آمریــکا کــه گفتیــد همــه نظامــی 
بودنــد. در زمینــه ی اقتصــادی کــه وضــع امــروز 
مــا بــه خاطــر تحریــم هــای آمریــکا انقــدر  بــد 
اســت چــه طور؟پاســخ ایــن ســؤال را در نشــریه 
ی قبــل دادیــم جایــی کــه در تحریــم هــای نفتی 
تــوأم بــا تهدیدترامــپ و در حالــی کــه مــا تقریبــا 
اقــدام خاصــی بــرای مقابلــه انجــام نــداده بودیــم 
ــم هــا شکســت خــورده  CNN گفــت کــه تحری

انــد و Reuters گفــت کــه دو مســتعمره ی آمریکا 
یعنــی ژاپــن و کــره ی جنوبــی بــه  تحریــم هایش 

ــا ایــران همــراه شــدند!!! عمــل نکردنــد و ب

پاســخ ســؤال 4( ابتــدا ایــن آیه  شــریفه 
را بررســی مــی کنیم:

و الوزن یومئذ الحق) سوره اعراف آیه8(
معیار سنجش در آن روز)محشر(حق است.

در تفاســیر) از جملــه المیــزان( آمــده کــه 
حــق یعنــی اعمــال پیامبــران و امامــان و بــه 
ــران  ــه اعمــال پیامب ــی کــه اعمــال انســان ب میزان
ــد و  ــدا میکن ــد ارزش پی ــک باش ــان نزدی و امام
ــن اســت کــه  ــار محاســبه در روز محشــر ای معی
اعمــال چــه کســی شــبیه تــر بــه اعمــال امامــان و 
پیامبــران اســت؟از طرفــی در قــرآن هــم دســتور 
ــد  ــد بگیری موکــد داده شــده کــه از گذشــته پن
روشــن اســت کــه دوران امــام حســین هــم بــرای 
مــا گذشــته محســوب مــی شــود. پــس اگــر مــا 
اعمــال امــروز را بــا  اعمــال امــام حســین مقایســه 
ــج  ــیار رای ــرف بس ــن ح ــی ای ــر کس ــم اگ میکنی
امــروز را بزنــد کــه شــما خودتــان را بــا معصــوم 
مقایســه مــی کنیــد و معصــوم هــر کاری بکنــد 
ــی شــما ممکــن اســت خطــا  درســت اســت ول
کنیــد در  پاســخ می گوییــم کــه مــا دســتور 
قــرآن را انجــام مــی دهیــم که مــی گویــد اعمال 
تــان را بــا پیامبــران و امامــان مقایســه کنیــد کــه 
آیــا ارزشــی دارد یــا نــه؟ چــون آنهــا اســوه ی ما 
هســتند و اعمــال آنهــا بــرای بـَـه بـَـه گفتــن مــن و 
شــما بــه آنهــا نیســت و بایــد به آنهــا عمــل کنیم.

حــال اقــدام امــام حســین را ابتــدا بــا چنــد ســؤال 
بررســی میکنیــم .آیــا شــهادت امــام حســین تنهــا 
ــه از روی  ــا گری ــک و صرف ــه تراژی ــک صحن ی
ــن طــور  ــام اســت؟ اگــر ای ــرای ام احساســات ب
باشــد کــه یــک فیلــم تراژیــک هم)بــا بدتریــن 
جنایــت هــا کــه تخیــات ذهــن بــه راحتــی مــی 
ــر  ــش در س ــت داع ــک جنای ــازد(یا ی ــد بس توان
بریــدن و ســوزاندن غیرنظامیــان قاعدتــا نبایــد بــا 
واقعــه کربــا فرقــی داشــته باشــد؟اما آیــا خــاک 
ــفا  ــان ش ــا قربانی ــران ی ــی از آن بازیگ ــزار یک م
مــی دهــد؟ آیــا کســی حاضــر اســت بــرای حفظ 

ــی از  ــا کس ــد؟ آی ــدا کن ــش را ف ــان جان حریمش
ــاج  ــای الع ــاری ه ــفا دادن بیم ــث ش ــا باع آنه
می شــود؟آیا کســی بــی صبرانــه و پیاده) بــا وجود 
وســایل نقلیــه( برای زیــارت آنهــا می آیــد؟ قطعاً 
نــه پــس قیــام امــام حســین چــه بــود کــه خــدا تــا 
ایــن انــدازه ایشــان را عزیــز کردند؟ابتــدا بــه 
تحلیــل ایــن واقعــه مــی پردازیم.امــام حســین در 
پاســخ بــه هــزاران نامــه ی کوفیــان و بــرای مقابلــه 
بــا انحــراف کامــل دین)یزیــد بــه عنــوان خلیفه ی 
مســلمین حتــی بــا محــارم خــود رابطــه داشــت و 
آشــکارا میمــون بــازی میکــرد(و بــه درخواســت 
خــود مــردم بــه کوفــه رفتند.امــا حتــی پــس از این 
کــه مــردم بــه خاطــر دنیــا کنــار کشــیدند و تقریبا 
ــارزه  ــاری نکــرد امــام مب هیــچ کــس ایشــان را ی
بــرای حفــظ دیــن را ناتمــام نگذاشــتند و در ایــن 
راه تمــام عزیــزان و هســتی خــود را فــدا کردنــد تا 
دیــن خدا کــه در خطــر انحــراف صددرصــد بود 
بــا ریختــه شــدن خــون پاکشــان و آن فداکاریهــا 
پابرجــا بمانــد. نکتــه اینجاســت اگــر یــک نفــر در 
برابــر ظلم یکســره مــی خواســت شــعار ابرقدرت 
ابرقــدرت یــا نمــی شــود کاری کــرد بدهــد امــام 
حســین بودنــد چــرا که طــرف مقابــل از خراســان 
تــا مصــر را در تصــرف داشــت و تمــام حجــاز و 
عــراق و شــام از او پیــروی مــی کردنــد امــا صــد 
نفــر هــم از امــام پیــروی نمــی کردنــد و خفقــان 
ــود. حتــی در  ــر جامعــه حاکــم ب شــدیدی هــم ب
ــر تشــنه  ــام 72 نف ــی در طــرف ام ــارزه ی نهای مب
و در مقابــل هــزاران نفــر ســیراب بودنــد. بــه ظاهر 
ــن  ــا کســی در ای ــا آی ــده شــد ام ــد برن ســپاه  یزی
عالــم هســت کــه بگویــد امــام شکســت خوردنــد 
ــد  ــی ش ــام درس عبرت ــار ام ــه ب ــهادت فاجع و ش
ــر  ــا اگ ــم )خصوص ــوی ظل ــه جل ــه ک ــرای بقی ب
خیلــی قدرتمنــد بــود و خفقــان حاکــم شــده بود( 
نایســتند یــا برعکــس نتیجــه ایــن شــد کــه ســتون 
هــای کاخ هــر ظالمــی بعــد از ایــن واقعــه تــا ابــد 
مــی لرزد؟؟؟؟؟؟پــس گریــه ی مــا بــرای صحنــه 
هــای تراژیــک شــهادت امــام و یارانشــان بــا یک 

فیلــم تراژیــک متفــاوت اســت چــون گریــه ی ما 
یــک پیــش زمینــه دارد و آن هــم ایــن کــه تنهــا 
ــردم  ــتادن م ــم نایس ــوی ظل ــق و جل ــتن ح گذاش
امــام را زیــر ســم اســبان برد.حــال طبــق آیــه ی 8 
ســوره ی اعــراف بــرای مشــابه ســازی عمــل خود 
بــا امــام نبایــد در برابــر ظلــم )خصوصــا اگــر دیــن 
در خطــر انحــراف بــود( ســاکت باشــیم و مــدام 
ــی  ــدرت خیل ــن ابرق ــوی ای ــم نمیشــود جل بگویی
ــه  ــر از خودمــان ایســتاد و اصــا ب خیلــی قــوی ت
خاطــر خفقــان و قدرتــش کســی جــرأت نــدارد 
ضــد آن حرفــی بزند.)البتــه ناگفتــه نمانــد نتیجــه 
گیــری مــا از ســؤال4 فقــط و فقــط ایــن نشــد کــه 
بایــد ســر بدهیــم تــا پیــروز شــویم بلکــه مبنایــی 
تاریخــی در شــرایطی مشــابه امــروز بــرای رد 

گزینــه ی ســازش بــود.(

نتیجــه گیــری:)) پاســخ هــای   ●
ــا ســؤال 1  ایــن 4 ســؤال را مــرور مــی کنیــم. ب
الــف خــود آمریــکا و فضــای خفقــان یــا آزاد 
آن و بــا 1ب عامــل امنیــت یــا ناامنــی آمریکا در 
دنیــا و خصوصــا در آســیا کــه مــا در آن حضور 
ثابــت  نتیجــه  در  و  دادیــم  نشــان  را  داریــم 
ــد  ــد بای ــی کن ــم م ــکا ظل ــر آمری ــم اگ کردی
ــه  ــم و دو گزین ــرش اقدامــی انجــام دهی در براب
داریــم گزینــه ی اول دوســتی و ســاختن بــا 
آمریکا)کــه امــروزه بــه آن تعامــل بــا دنیــا هــم 
مــی گوینــد در حالــی کــه مــا حتــی بــا دو متحد 
آمریــکا یعنــی ژاپــن و کــره ی جنوبــی تعامــل 
اقتصــادی داریــم!!!( و گزینــه ی دوم مقاومــت 
ــا ســؤال2 گزینــه  ــر آمریــکا. در ادامــه ب در براب
ی اول و بــا ســؤال3 گزینــه ی دوم و امــکان 
ــن  ــم .بنابرای ــی کردی ــودن آن را بررس ــر ب پذی
ــفه  ــه فلس ــم ک ــان دادی ــؤال نش ــه س ــن س ــا ای ب
ی تاریــخ مطــرح شــده در ســؤال 4 )مــورد 
ــرایط  ــه ش ــؤال(و در نتیج ــخ س ــه پاس ــؤال ن س
ــا  ــور م ــرای کش ــین ب ــام حس ــل ام ــرف مقاب ط
ــای  ــا مبن ــث م ــت و بح ــرار اس ــروز برق ــم ام ه
تاریخــی دارد. هــم از لحــاظ قــدرت و هــم از 
لحــاظ بدعهــدی و همچنیــن از لحــاظ خفقانــی 
ــکا  ــان در آمری ــان داشــتند)برای خفق کــه اموی
قضیــه ی کــوک لوکــس کلــن و راکفلــر 
ســؤال 1 الــف مطــرح شــد(و بــر اســاس دســتور 
قــرآن و اقــدام امــام حســین در پاســخ ســؤال 4 
در نهایــت اثبــات مــی کنیــم کــه اقــدام متقابــل 
مــا در برابــر اقدامــات آمریــکا ابــر قــدرت 
ــر  ــی شکســت ناپذی ــان و ابرقدرت ــدن خودم دی
ندیــدن آمریــکا و مقابلــه بــا ظلــم هــا و تــاش 
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــت ی ــن اس ــودی دی ــرای ناب ب
ــروز  ــادی ام ــکات اقتص ــام مش ــم تم ــر ه اگ
ــد  ــم هــای آمریکاســت بای ــه خاطــر تحری ــا ب م
ــرد  ــگاه ک ــکات ن ــل مش ــرای ح ــل ب ــه داخ ب
ــه بــه آمریــکا کــه بیایــد مشــکاتمان را حــل  ن
کنــد.در پایــان ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه 
ــش  ــکا و متحدان ــا آمری ــا جنــگ ب ــه ی م گزین
بــرای تسخیرشــان نشــد بلکــه مقاومــت در برابــر 
ــاع  ــال ایــن ادعــا هــم دف ظلــم آمریــکا شــد مث
ــه  ــت ک ــوریه اس ــا در س ــه ی م ــت منطق از امنی
ــکا در  ــی آمری ــا خیرخواه ــم ی ــؤال 2 ظل در س

ــد ((. ــن ش ــوریه روش س
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آمریــکا در 18 اردیبهشــت 97 بــا پــاره کــردن 
ــر  ــار دیگ ــا ب ــد ت ــارج ش ــما ازآن خ ــام رس برج

ــد. ــات کن ــان اثب ــه جهانی بدعهــدی خــود را ب
ایــن اقــدام آمریــکا واکنــش هایــی را در 
سرتاســر جهــان در برداشــت.از جملــه حســن 
روحانــی لحظاتــی پــس از پــاره شــدن برجــام در 
واکنشــی اظهــار کــرد:»از ایــن لحظــه توافــق بیــن 
ایــران 5 کشــور اســت و 5+1، یکــی را از دســت 

ــت.« داده اس
او کــه برجــام را در دیمــاه 94 بــا ایــن دیــدگاه 
ــی  ــت و اروپای ــدای اروپاس ــکا کدخ ــه »آمری ک
هــا آقااجــازه هســتند لــذا بســتن بــا کدخــدا 
راحتتــر اســت.« بــه تصویــب رســاند و نقــش 
مســتقلی بــرای اروپایــی هــا قائــل نمــی شــد ، در 
اظهارنظــر دیگــری عنــوان کرد:»آمریــکا که رفته 
ــم  ــری ک ــک ش ــده ، ی ــوب ش ــی خ ــرون خیل بی
شــده از ایــن توافق....اگــر اروپــا آنچــه از برجــام 
ــام  ــد،در برج ــن کن ــن وتضمی ــم را تامی میخواهی

مــی مانیــم«
ــی رغــم هشــدارهای رهبرانقــاب نســبت  عل
بــه برجــام اروپایــی و عــدم اعتمــاد بــه  3 کشــور 
اروپایی)بریتانیا،فرانســه،آلمان( باتوجــه به ســوابق 
ــا  ــا اروپ ــف ب ــی در ســطوح مختل ــا، مذاکرات آنه

آغــاز شــد.
ــا  ــد ام ــی را دادن ــده های ــع وع ــا درهرمقط آنه
ــی نکشــید کــه مشــخص شــد وعــده هــای  طول
ــته  ــه بس ــت؛از جمل ــوده اس ــراب ب ــده س داده ش
پیشــنهادی راهکارهــای اروپــا که حســن روحانی 
ــه کمیســون  ــد ، بیانی ــده« نامی آن را »مایــوس کنن
اروپــا در 28 اردیبهشــت97 کــه هیچــگاه عملــی 
نشــد و SPV کــه پــس از مدتهــا انتظــار ســرانجام 

ــد.  ــی گردی ــوان »INSTAX« معرف تحــت عن
ــه بررســی مســئله  ــا ب ــن نوشــتارقصد دارد ت ای

ــردازد.  ــف آن بپ ــای مختل ــتکس و زوای اینس
یکــی از مهمتریــن وعــده هــای اروپــا راه 
انــدازی ســازوکاری بــرای ایمــن ســازی تجــارت 
ــی  ــال مال ــدا کان ــود.در ابت ــا ب ــران و اروپ ــان ای می
SPV ارائــه شــد ، امــا بعــد از 9 مــاه انتظــار از 

نقــض برجــام در نهایــت INSTEX بــه عنــوان 
نســخه حداقلــی SPV معرفــی شــد کــه دارای 
تفــاوت هــای جــدی بــا SPV اســت و در ادامــه بــه 

آن خواهیــم پرداخــت.
 instrument in support of trade ــا اینســتکس ی
exchanging بــه معنــای ابــزار حمایــت از مبادالت 

تجــاری اســت کــه ســه کشــور انگلیــس ، فرانســه 
و آلمــان از ســهامداران آن هســتند.

ــن  ــط بی ــک واس ــوان ی ــازوکاربه عن ــن س ای
ــد  ــی عمــل میکن ــی و ایران شــرکت هــای اروپای
وبــه آنهــا اجــازه مــی دهــد بــدون مــراودات مالی 
ــی  ــرکت ایران ــک ش ــورت گیرد.ی ــارت ص تج
ــرکت  ــد و درش ــی کن ــادر م ــا کاال ص ــه اروپ ب
ــد  ــار جمــع مــی کن ــرای خــود اعتب اینســتکس ب
ــه  ــرای واردات ب ــار ب ــد از ایــن اعتب کــه مــی توان
ایــران اســتفاده کنــد.در واقــع اینســتکس بانــک 
محســوب نمــی شــود بلکــه یــک »شــرکت 
تســویه مالــی« اســت کــه وظیفــه تســویه حســاب 
بیــن شــرکت هــای اروپایــی و ایرانــی درگیــر در 
واردات و صــادرات بــه یکــی از طرفیــن را دارد.

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــن نکات ــن بی ــال در ای ح
ــی از  ــط بخش ــاد واس ــن نه ــد ای ــی ده ــان م نش
پــروژه مشــترکی اســت کــه آمریــکا و اروپــا در 
پیــش گرفتــه انــد. توجــه بــه ایــن نــکات موضوع 

ــد: ــر می کن ــفاف ت را ش
1.در ایــن ســازو کار قرارنیســت پولــی بــه 
ایــران پرداخــت شــود؛ بلکــه ایــن پــول در 
اینســتکس ذخیــره مــی شــود و ایــران مــی توانــد 
از ایــن اعتبــار بــرای تهیــه اقــام خــود اقــدام کند.

جالــب اینجاســت کــه در بیانیــه فقــط بــه اقام 
بشردوســتانه ،یعنــی غــذا و دارو و تجهیــزات 
پزشــکی اشــاره شــده اســت و ســخنی از کاالهــا 
وقطعــات صنعتــی کــه نیــاز فعلــی کشــور اســت 
ــت در  ــان نف ــی هم ــت! یعن ــده اس ــان نیام ــه می ب

ــر غــذا ... براب
در حالیکــه در دوران تحریمــی قبــل از برجــام 
هــم کــه تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا و ســازمان 
دارو  و  غــذا  واردات   ، داشــت  وجــود  ملــل 

ــت.  ــه اس ــی گرفت ــورت م ص
شــد  اشــاره  نیــز  پیشــتر  کــه  2.همانطــور 
ــا SPV اســت. ــی ب ــاوت های اینســتکس دارای تف

هــدف SPV مقابلــه بــا تحریــم هــای آمریــکا علیه 
ایــران بــود و براســاس آن شــرکت هااروپایــی بــا 
خیــال آســوده مــی توانســتند بــه تجــارت بــا ایران 
ــکا  ــا آمری ــم ه ــتکس تحری ــا اینس ــد. ام بپردازن
را ســرلوحه خــود قــرار داده و قصــد دور زدن 

ــدارد! ــکا را ن ــای آمری ــم ه تحری
تفــاوت دیگــر اینســتکس بــا SPV تقلیــل 
ــل در معاهــده ، از 28 کشــور  کشــور هــای دخی
ــت. ــا( اس ــور)تئوریکای اروپ ــه 3 کش ــی ب اروپای

3.از جملــه ایــرادات جــدی بــه ایــن ســازوکار، 
تعییــن پیــش شــرط هایــی بــرای پیوســتن بــه آن 
اســت؛ازجمله حرکــت ایــران در چارچــوب 
لوایــح  تصویــب  همــان  یــا  مالــی  شــفافیت 
چهارگانــه FATF .ایــن کــه ایــن لوایــح چــه اثــری 
در خــود تحریمــی دارنــد بــه مقالــه ای جداگانــه 

ــاز اســت. نی
ایــن درحالیســت کــه در برجــام گشــایش 
کانــال مالــی از تعهــدات اروپــا بــوده و هیــچ 
پیــش شــرطی نداشــته اســت؛ حــال بایــد پرســید  
کــه چگونــه اروپــا پایبنــدی همــه جانبــه از مفــاد 
برجــام را از ایــران طلــب میکنــد، در حالیکــه 
ــل  ــی اش عم ــدات قانون ــه تعه ــا ب ــه تنه ــود ن خ

نکــرده اســت بلکــه بــرای آنــان پیــش شــرط نیــز 
ــد؟! ــن مــی کن تعیی

ــدی  ــود زمانبن ــدم وج ــر ع ــم دیگ ــه مه 4.نکت
دقیــق نحــوه اجــرا شــدن آن اســت. وقتــی فقــط 
اعــام ایــن ســازوکار9 مــاه زمــان مــی بــرد ، تــا 
کــی بایــد منتظر عملــی شــدن آن شــد؟ اصا چه 
تضمینــی بــرای اجرایــی شــدن آن وجــود دارد؟

ازطرفــی ایــن الیحــه گام دیگــری در جهــت 
ــن  ــائل بی ــه مس ــبت ب ــردم نس ــردن م ــرطی ک ش
المللــی اســت.مطلبی کــه رهبــری بارها نســبت به 
آن هشــدار داده بودند.همانطــور کــه حل مســائل 
اقتصــادی را بــه برجــام گــره زدنــد و مردم نســبت 
ــار  ــر اظه ــا ه ــدند؛یعنی ب ــرطی ش ــام ش ــه برج ب
ــازار دچــار  ــر خــروج از برجــام ب ــی ب نظــری مبن
ــی  ــازار ب ــن ب ــه اش ای ــد و نتیج ــی ش ــم م طاط
ــورد. ــم خ ــته رق ــال گذش ــه در س ــود ک ــی ب ثبات

ــه مــی تــوان مســئله اینســتکس کــه  حــال چگون
بــه اعتقــاد بســیاری هیــچ تاثیــری در نــرخ ارز و... 
نــدارد را بــه بهبــود اقتصــاد گــره زد و بــار دیگــر 

ــرد؟ ــم ک ــدکاذب و طاط ــار امی ــور را دچ کش
ــت  ــرار اســت دول ــا کــی ق ــد ت ــد دی حــال بای
ــازی  ــا ب ــا اروپ ــدی ه ــن بدعه ــم در زمی دوازده
کنــد؟ تــا کی بایــد از موضــع ضعــف وارد تعامل 
ــی و  ــاده خواه ــش زی ــا عط ــویم ت ــمن ش ــا دش ب

ــم؟ امتیازگیــری آنهــا را افــرون کنی
بلــه ! تــا زمانــی کــه حــل مشــکات را در 
آنســوی مرزهــا جســتجو کنیــم نمــی تــوان 
انتظــار حرکــت و تــاش واقعــی را داشــت.

ــو  کشــور سالهاســت کــه معطــل وعــده هــای ت
خالــی اســت.غرب کــه در ایــن 40 ســال انقــاب 
ــور  ــه کش ــه زدن ب ــت ضرب ــی جه ــچ تاش از هی
ــواره در  ــت و هم ــرده اس ــذار نک ــت فروگ و مل
جهــت وابســته کــردن و اســتثمار کشــور هــا گام 
برداشــته اســت ، چگونــه مــی تــوان از آنهــا انتظار 

ــت؟ ــادی داش ــایش اقتص گش
ــروز  ــکات ام ــر مش ــم اکث ــه میدانی ــال ک ح
کشــور داخلــی اســت بایــد از تمــام ظرفیــت 
ــم.وارد گام دوم  ــتفاده کنی ــان اس ــور و جوان کش
انقــاب شــده ایم؛نقشــه ی راه برایمــان مشــخص 
شــده اســت.اکنون وظیفــه ماســت کــه از فرصــت 
هــای ارزشــمندی که دراختیارمان اســت اســتفاده 
کنیــم وگام دوم را بــا قــدرت و پویندگــی هرچــه 
تمــام تــر پشــت ســربگذاریم. ملــت مــا در برهــه 
هــای مختلــف نشــان داده اســت کــه در ســخت 
تریــن شــرایط مــی تواند قلــه هــای افتخــار را فتح 
کنــد و بــه خودکفایــی برســد ولــی زیــر بــار ذلت 

نمــی رود.

علی رضا مجیری
برق 97

نگاه به آن سوی مرزها
 داستانی که تمام نمی شود!

این داستان : اینستکس

آنهــا درهرمقطــع وعــده هایــی 
ــید  ــی نکش ــا طول ــد ام را دادن
وعــده  شــد  مشــخص  کــه 
ســراب  شــده  داده  هــای 
ــته  ــه بس ــت؛از جمل ــوده اس ب
پیشــنهادی راهکارهــای اروپــا 
را  آن  روحانــی  حســن  کــه 
 ، نامیــد  کننــده«  »مایــوس 
در  اروپــا  کمیســون  بیانیــه 
کــه  اردیبهشــت97   28
 SPV هیچــگاه عملــی نشــد و
انتظــار  مدتهــا  از  پــس  کــه 
عنــوان  تحــت  ســرانجام 
گردیــد. معرفــی   »INSTAX«
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فاطمه شیروانی 

کلیه ی مسئولیت مقاالت منتشر شده در 
نشریه،بر عهده ی نویسنده می باشد

 

"گاهــی بــه ایــن مــی اندیشــم کــه در ســتودن 

ــان آن را  ــی هســت کــه مردم ــزرگان چــه لذت ب
رهــا نمیکننــد؟

ــه کمــال اســت و شــوق همیشــگی  -: میــل ب
ــتاده ای.  ــه در آن ایس ــی ک ــن از جای ــر رفت فرات
همــان لذتــی کــه کــودکان را بــر آن میــدارد که 
رنــج صعــود بــه قلــه هــا را بــر خــود همــوار کنند 
تــا دمــی روی قلــه بایســتند و دنیــای زیــر پایشــان 

را به نگاه حقارت تملشا کنند"
"کســی کــه قلــه را ببینــد 

، رنــج صعــود بــه آن را مــی 
ــود  ــه در صع ــرد و یلک پذی
ــب  ــد و عجی ــی نمیبین رنج
ــج  ــان رن ــه مردم ــت ک اس
ایســتادن و مانــدن را درک 

نمیکننــد ! 
ایســتادن و مانــدن هراس 

ــت ...." انگیر اس
زندگــی سراســر پیمودن 
و  اســت  کــردن  طــی  و 
مســیر بــه تعــداد انســان هــا 

ــاوت. متف
آنچــه ســبب تمییــز میان 
ایــن راه هــا میشــود ایــن 
اســت کــه تنهــا بعضــی راه 
هــا ارزش دارنــد کــه انســان 
ــود را در آن  ــر خ ــام عم تم

ــد. خــرج کن
)الزم بــه ذکــر نیســت 
کــه راهنمایــان انســان در 
ایــن مســیر چــه کســانی 
هســتند چــرا کــه مخاطــب 
خــود بهتــر بــه ایــن موضــوع 

واقــف اســت(
اعصــار  طــول  در  بشــر  و 

مختلــف ، مســیر تاریخــی تکامــل خویــش را 
بــه دنبــال مقصــدی خــاص طــی میکنــد و مقصد 

آن ، نیســت 
مگــر نقطــه تحقــق تمــام ارزش هــا و آرمــان 

هــا.
ــراد خــاص و برجســته ای  ــر دوره ای اف در ه
ــه  ــده نقط ــد کنن ــدام ایجت ــه هرک ــد ک ــوده ان ب
عطفــی تاریخــی بــوده انــد ، آنچنــان کــه پــس از 
ســالها و قــرن هــا بشــر همچنــان مدیــون خدمات 
آنــان اســت . همــان هایــی کــه امــروز آن هــا را 

دانشــمند ، مختــرع ، حاکــم و... یــاد میکنیــم.
ــرادی  ــد اف ــوده ان ــان همــواره ب ــار این و در کن
کــه مامــور بــه تحــول فکــری در جامعــه انســانی 
بــوده و در ایــن ســیر ، قدومــی بشــر را بــه جلــو 
هدایــت کردنــد. افــرادی کــه رسالتشــان تربیــت 
انســان بــود و عمــری در ایــن راه صــرف کردند.

و اینــان رهــروان ســیری بودنــد کــه از جنــس 

دیگــری اســت...
ــت.  ــز اس ــی گری ــود نوع ــاق، خ ــیر در آف »س
گریــز از ایســتادن و عــادت کــردن بــه ایســتادن 
کــه ســخت هــراس انگیزنــد. ســیر در نفــس هــم 
ــود  ــز از خ ــد گری ــت هرچن ــری اس ــز دیگ گری

ــال و پــر میخواهــد ؛ خــدا نصیــب کنــد...« ب
ــان  ــدازه قهرمان ــه ان ــاید ب ــرادی ش ــن اف چنی
ــیار  ــان را بس ــه نامش ــی ک ــان های ــی - هم تاریخ
شــنیده ایم - شــناخته شــده نباشــند اما از چشــمه 

ــای  ه
ــت  ــم و حکم عل

رود  همیشــه  بــرای  هــا  آن 
هایــی در روح و فکــر و جــان بشــر جــاری 

خواهــد مانــد تــا هــر تشــنه علــم و اهل فکــری از 
ــود. ــیراب ش ــا س آنه

»-: مرا از را طی شده ات باخبر نمیکنی؟
+:هــم بــا خبــرت خواهــم کــرد و هــم بــه آن 
دعوتــت خواهــم کــرد امــا بــدان کــه ســالک و 
مســلک یکــی است.هرکســی رونــده راه خــود 
ــرون از  ــت. راه بی ــس  اس ــان نف ــت و راه هم اس
ــر آن راه  ــی و ب ــو نیســت کــه آن را بیاب نفــس ت
بــروی . تــو در خــودت راه خواهــی رفــت و مــن 

در خــودم و هرکســی در نفــس خــود.
آن کــه تــو راه بــه حــق  میخوانــد در حقیقــت 
تــو را بــه درونــت مــی کشــاند کــه "مــن عــرف 

نفســه فقــد عــرف ربــه "
-: شریعت چه می کند؟

ــانی  ــد. نش ــه مقص ــت ن ــدا اس ــریعت مب +: ش
ــود. ــم نش ــا راه گ ــت  ت اس

درگاه ورود اســت و حفاظــی کــه اهــل آن از 
آلودگــی هــا کمتــر آســیب ببینــد...«

ــه  ــی و زمان ــت زنذگ ــج « روای ــل و نارن » نخ
شــیخ اعظــم ، خاتــم الفقهــا و المجتهدیــن 

مرتضــی انصــاری اســت.
کســی کــه مــرز هــای کاذب میــان اهــل 
اهــل  و  طریقــت 
شــریعت را در هــم 
راهــی  و  شکســت 
ــدگان  ــرای جوین ــو ب ن
حقیقــت پــس از خــود 

بــاز کــرد. 
نــوآوری ،  بــا  وی 
بــه  و  اصــول  علــم 
را وارد  فقــه  دنبــال آن، 
مرحلــه جدیــدی کــرد. 
و  رســائل  کتاب هــای 
مکاســب مهم تریــن آثــار 

هســتند. او 
اثرگــذاری شــیخ مرتضــی 
فقــه  جریــان  بــر  انصــاری 
شــیعه مشــهور اســت و تــاش 
در  او  ســتودنی  و  مثال زدنــی 
تربیــت شــاگردانی کــه ســاختار 
علمــی دیــن را قــوت بخشــیدند 
و شــاگردان آن هــا بعدهــا دنیــا را 
ــخص  ــه مش ــر هم ــد ب ــکان دادن ت
اســت. مکتــب علمــی و فقهــی 
ــی  ــام خمین ــون ام ــاگردانی چ او ش
ــت  ــن حکوم ــه اولی ــت ک )ره( داش
دینــی در دوران غیبــت کبــری را بنــا 

ــد. کردن
اســت   رمانــی  نارنــج   و  نخــل 
بــه قلــم وحیــد یامیــن پــور ، فعــال 
ــوزه  ــگر ح ــی و پژوهش ــی سیاس اجتماع
هنــر اســامی کــه در اولیــن مــاه انتشــار خــود 

ــید. ــم رس ــاپ هفت ــه چ ب
از ویژگــی هــای مثبــت ایــن رمــان  مــی تــوان 
بــه بیــان مفاهیــم عارفانــه از نگاهــی نــو که شــاید 
کمتــر شــنیده شــده باشــد در قالــب زندگینامــه 
ــم عصــر خــود را  ــردم ه ــا م ــاوت ب انســانی متف

اشــاره کــرد.
ویژگــی کــه باعــث شــده ایــن کتــاب فراتــر 
ــه هــای پنهــان و  از داســتان یــک زندگــی ، الی
ــوی  ــه نح ــز ب ــی را نی ــخصیت اصل ــده ش آموزن
ــر ســاده  ــن نث ــش بگــذارد. همچنی ــه نمای ــا ب زیب
و روان آن در عیــن حفــظ ســبک ادبــی خــاص 

ــزوده اســت. ــت آن اف ــر جذابی نویســنده ب
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ــا  ــئله آنج ــن مس ــا ای ــد. ام ــی می کردن خال
ــال  ــم در س ــاهد بودی ــه ش ــود ک ــر می ش جدی ت
ــام  ــتانه تم ــس دس ــی پی ــت در اقدام ــته دول گذش
تــوان خــود را بــرای تصویــب لوایــح 4 گانــه انجام 
داد و مجلــس هــم ایــن قوانیــن را تصویــب کــرده 
امــا بــا مخالفــت شــورای نگهبــان مواجــه شــد و بــا 
ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت به صــورت  ــه ب ارائ
موقــت ایــن طــرح مســکوت مانــد. حــال بایــد از 
نماینــدگان مجلســی کــه در صحــن علنــی لبــاس 
ــکا را  ــر آمری ــرگ ب ــعار م ــیده و ش ــپاه را پوش س
ــن پرســش را مطــرح کــرد کــه  ــد ای ســر می دهن
ــه مگــر چیــزی غیــر از  تصویــب لوایــح چهارگان
تحریــم ســپاه توســط خــود مــا نبــود پــس چــرا در 
آن زمــان این گونــه بــرای تصویــب آن دســت وپا 

می زدنــد.
ــه  ــد هفت ــه در چن ــری ک ــم دیگ ــوع مه موض
پیــش در دانشــگاه اتفــاق افتــاد نامــه تشــکل 
ــردن  ــر ک ــوص منتش ــان در خص ــجویی آرم دانش
قــرارداد ســلف دانشــجویی بــه معــاون مالــی 
ــه  ــی آزاد ب ــون دسترس ــتای قان ــگاه در راس دانش
اطاعــات بــوده کــه امیدواریــم هــر چــه ســریع تر 
ایــن اتفــاق توســط معاونــت مالــی به صــورت 
شــفاف و عمومــی بــرای همــه اقشــار دانشــجویان 
رخ دهــد تــا بــا مقایســه بــا صحبت هــای معاونــت 
ــریه  ــری در نش ــای کانت ــاب آق ــجویی جن دانش
ــود  ــه وج ــات ب ــگاه ابهام ــح دانش ــماره 58 صب ش
آمــده برطــرف شــود و نظــارت همگانــی بــر 
ــط  ــرارداد توس ــن ق ــت تر ای ــه درس ــرای هرچ اج

ــود. ــام ش ــجویان انج ــف دانش ــار مختل اقش
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