


  سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 ٢                                                                                     1395 بهمن، 25، شماره نبا، نشریه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

  
  

  بیانیه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
  
به خداى متعال است، او غالب  آن کسى که دلش متکى"

  .»ان ینصرکم اللَّه فال غالب لکم«است. 
خدائى را به دست بیاورید، هیچ کس بر شما  تاگر نصر

  (حضرت امام خامنه اي) ."غلبه نخواهد کرد
  

بهمن روز نزول بزرگترین نعمت الهی به نوع بشر در  22
قرن حاضر است که به حق یوم اهللا االکبر نام گرفته است. 
این روز بزرگ به واقع آغاز نابودي و اضمحالل مستمر 

صلی اهللا علیه و آله و سلم و دشمنان اسالم ناب محمدي 
در راس آنها آمریکاي جنایتکار، رژیم صهیونیستی و 

باشد. پیام اصلی این روز به منافقین داخلی و خارجی می
کنیم، یاد ماندنی که از آن به آغاز بیداري اسالمی یاد می

هاي اصیل انقالب اسالمی و تاکید مجدد بر همه آموزه
خمینی (ره) و ب حضرت امامرهنمودهاي رهبر کبیر انقال

  مقام معظم رهبري است.

ي پر افتخار از امروزه پس از گذشت نزدیک به چهار دهه
نظیر، متاسفانه هنوز پیام اصلی این روز براي آن حماسه بی

برخی خودباختگان روشن نشده است. این تاسف هنگامی 
شود که زمام امور اجرائی کشور بر عهدة تر میعمیق

را  92خرداد  24گیرد که حضور حماسی ر میکسانی قرا
به غلط به عنوان پایانی بر شعار مرگ بر آمریکا تفسیر 
نمودند و با این برداشت غلط، دچار خطاهاي استراتژیک و 

غیر قابل جبران شدند. بزرگترین اشتباه استراتژیک آنها، 
آن است که به جاي تحقق اقتصاد مقاومتی و احیاء 

و مردمی، به لبخندهاي مزورانه  استعدادهاي داخلی
شیطان بزرگ اعتماد کردند، غافل از این حقیقت که 

 إِنَّ"آمریکا مصداق اتم شیطان بزرگ است و اینکه: 
 حزْبه یدعوا إِنَّما عدوا فَاتَّخذُوه عدو لَکُم الشَّیطانَ

عار . از اینرو ش")6فاطر( ِالسعیر أَصحابِ منْ لیکُونُوا
وحدت بخش مرگ بر آمریکاي جنایتکار و تروریست پرور، 
نه تنها یک شعار سیاسی بلکه یک اقدام انقالبی، مذهبی و 

  الهی ملت عزیز و مظلوم ایران و ستمدیگان جهانی است.

تحمیل توافقی ذلت بار بر ملت عزیزي که اول بار مهر 
گري ، ذلت بر پیشانی شیطان بزرگ زد، رویکرد اشرافی

هاي نجومی، عدم مبارزه جدي با خواري، حقوقژهوی
فاسدان و مفسدان، محرم دانستن بیگانگان و نامحرم 

گی، ارائه دانستن هم میهنان، خود باختگی و غربزد
آمارهاي نادرست و مردم فریب، میدان دادن به 

هاهمگی اجزاء یک رویکردي است که عامالن آن نفوذي
وزي در محضر همین ملت باید عالوه بر پیشگاه خداوند ر

بزرگ پاسخگو باشند. مردم به سیاستمداران داخلی 
 الْأَعلَونَ أَنْتُم و التَحزَنُوا و التَهِنُوا و"خواهند گفت که 

 سستى هرگز شما "آل عمران) 139( مؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ
 و پیروزمندترین شما زیرا نشوید، اندوهناك و نکنید

و اکنون  ".باشید قدم ثابت ایمان در اگر برترین هستید
مداران است تا بلکه به خیل عظیم هنگام عبرت آموزي کج

و اقیانوس پایان ناپذیر صداقت، ایمان و والیتمداري امت 
  شهید پرور ایران بپیوندند.

با بیداري اسالمی خود، تاریخ جهان را  57بهمن سال  22
پرور ایران دگرگون کرده و خواهد کرد. مسلما امت شهید 

اسالمی، پرچمدار این آینده تابناك بوده و با حضور 
بخش و میلیونی خود در جشن پیروزي انقالب، وحدت

دشمنان را مجدداً سرشکسته و مأیوس خواهد نمود. بسیج 
اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تبریک سالروز 

بهمن، از امت شهید پرور و کلیه  22حماسه بزرگ 
آورد تا در انشگاهی دعوت به عمل میهمکاران د

راهپیمائی این روز بزرگ شرکتی گسترده و پرشور داشته 
عربی -غربی-باشند و از استکبار جهانی و وابستگان عبري

آن اعالم برائت و انزجار نمایند. به امید سپردن پرچم 
انقالب اسالمی به دست صاحب واقعی آن، حضرت امام 

  مهدي(عج) . انشاءا...

  

  لسالم علی عباداهللا الصالحینوا
  والعاقبته للمتقین

  

  

 و اسارت از فرار فکر به بلکه نباشید؛ موجود وضع داشتن نگه فکر به
 در حیات و عزت که باشید؛ اسالم دشمنان به یورش و بردگى از رهایى

 تصمیم آن، از پس و. است اراده مبارزه در گام اولین و. است مبارزه سایه
 حرام خود بر را آمریکا خصوصاً جهانى، شرك و کفر سیادت اینکه بر

 .کنید
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  دانشگاهیان و رسالتهاي آنها در نوآوري و شکوفایی
  

  دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت علمی کارمهندس عبدالحمید نقرهنویسنده: 
  
  

  اهم رسالتهاي مشترك همه ایرانیان: -1
اتحاد ملی مبتنی بر صیانت از قانون اساسی و  -1/1

  جمهوري اسالمی. 
حراست از انسجام اسالمی، مبتنی بر اعتقاد  -2/1

 اخالقی –توحیدي و عمل بر مبناي ارزشهاي فرهنگی 
 اسالم.

نوآوري، مبتنی بر خالقیتهاي راهگشا به سوي  -3/1 
  وضع مطلوب بر مبناي ارزشهاي الیتغیر الهی.

شکوفایی مبتنی بر توسعه و پیشرفت سریعتر  – 4/1
  و جامعتر کشور بر مبناي عدالت اجتماعی.

دشمن شناسی و مبارزه مستمر با دشمنان  -5/1
درون ( نفس بهیمی) و دشمنان برون ( مستکبرین 

  جهانی )
  
  اهم رسالتهاي مدیران: -2
تالش مستمر در جهت تحقق برنامه هاي چشم  -1/2

دانشگاه در کلیه محورهاي مصوب انداز آینده 
  (آموزشی،  پژوهشی، فرهنگی و ... )

ارتقاء بهره وري برنامه ها، با اصالح و نوآوري در  -2/2
  روشهاي اجرایی و تأمین امکانات مناسبتر 

تأکید و ترغیب قانونمداري و صیانت از ارزشها  -3/2
با امر به معروف و نهی از منکر و از طریق ضوابط 

  قانونی
تالش مستمر در جهت ایجاد فضایی آرام،  -4/2

مطلوب و مناسبتر براي کارایی بیشتر اساتید، 
  دانشجویان و کارکنان

تالش الزم در جهت تأمین نیازمندیهاي عمومی  -5/2
اساتید، دانشجویان و کارکنان و تأکید بر حفظ حرمت 

  آنها.
ایجاد ساختار مناسب براي تحکیم پیوند بین  -6/2

  و دانشگاه. دانشجویان
ایجاد نظام شایسته ساالري مبتنی بر تخصص و  -7/2

تعهد جهت تشویق افراد به مشارکت و ارتقاي 
  کارآمدي دانشگاه.

احیاي نظام پیشنهادها و پیش بینی ساز و کار  -8/2
مناسب براي ترغیب جامعه دانشگاهیان علم و صنعت 

  براي ارائه ایده هاي نو.
  

  
  
  
  ید:اهم رسالتهاي اسات -3
تالش مستمر در جهت گسترش مرزهاي دانش،  -1/3

  نظریه پردازي، نوآوري و ارتقاء علمی و تخصصی خود.
حداکثر بهره برداري از فرصتها و امکانات در  -2/3

جهت شکوفایی استعدادهاي دانشجویان و ارتقــاء 
  دانش حرفه اي آنها. 

الگو بودن در تهذیب نفس، خصلتهاي انسانی و  -3/3
  ، فداکاري و ایثار علمی و تربیتی.معنوي

رسالت علمی و آموزشی را، پیشه انبیاء دانستن  – 4/3
و هیچ کاري را بر آن مقدم و ارحج ندانستن و 

  پاسداري از شئون استادي.
مسئولیت پذیري، همکاري با مدیران در جهت  -5/3

تحقق برنامه ها و اصالح روشها و همواره آماده انجام 
  وظایف بودن.

تحکیم پیوند میان آموزش با زنجیره تحقیقات -6/3
کاربردي و توسعه اي، فناوري و تولید با اولویت 

  نیازهاي بخش صنعت، هنر و معماري.
بهره گیري از فناوري هاي پیشرفته در بخش  -7/3

  هاي آموزشی و تحقیقاتی 
بهره گیري از نظام آموزش دانشجو محور براي  -8/3

  خالقیت هاي دانشجویان.توسعه استعداد ها و 
متعهد شدن به ارتقاي توانایی هاي علمی و کار  -9/3

آمدي دانشگاه براي رسیدن به باالترین سطح رتبه 
  بندي بین دانشگاه هاي فنی مهندسی کشور.  

  
  اهم رسالتهاي دانشجویان: -4
فرصت جوانی و حضور در دانشگاه را، غنیمتی  -1/4

بهره برداري، علمی  الهی و وظیفه اي ملی دانستن و
  و فرهنگی نمودن از تمامی لحظات آن.

خود را سرباز پیشاهنگ وطن در جهت جبران  -2/4
عقب ماندگیهاي علمی، صنعتی، فرهنگی، هنري و ... 

  کشور دانستن.
خود را وارث انقالبی پیامبر گونه، در جهت  -3/4

آزادي انسان از کفر و شرك و نفاق مستکبرین جهانی 
  دانستن.

از خود انسانی مطلوب، در جهت مدیریت آینده  -4/4
  جامعه و تحقق برنامه ها و ارزشهاي آن ساختن.

حفظ آرامش در فضاي دانشگاه و دور نگهداشتن  -5/4
آن از تشنج آفرینی و القائات سوء سیاست بازان و فرقه 

  سازان و اختالف افکنان داخلی و خارجی.
لمی و فرهنگی توجه به مبانی و احیاي تاریخ ع -6/4

  ایران اسالمی، به منظور تقویت هویت اسالمی و ملی.
توجه به استعدادهاي خدا دادي، تقویت اندیشۀ  -7/4

خود باوري و متعهد بودن به سر آمد شدن در عرصه 
  هاي علمی در سطح منطقه اي و بین المللی.

  
  اهم رسالتهاي کارکنان: -5
دریک قدرشناسی روز افزون از موقعیت کار  -1/5

فضاي دانشگاهی و ارتقاء مستمر علمی و فرهنگی 
  خود.

وظیفه شناسی، مسئولیت پذیري، پاسخگویی و  -2/5
  ارتقاء بهره وري در همه زمینه ها.

همکاري همه جانبه با مدیریت دانشگاه در جهت  -3/5
  تحقق اهداف و برنامه ها و ارتقاء کمی و کیفی آنها.

ر جهت اصالح تالش و همفکري با مدیریت د -4/5
روشها، تکریم ارباب رجوع، بهینه سازي و روز آمد 

  شدن امور.
الگو بودن، الگو شدن، الگو ماندن در رفتار و  -5/5

  گفتار براي همه کارکنان کشور.
دفاع از مرزهاي اعتقادي و صیانت از فرهنگ و  -6/5

اسالمی در برابر تهاجم فکري و فرهنگی  -هویت ملی
  بیگانگان.

یادگیري سازمانی، و توسعه « مام به اصل اهت -7/5
  به موازات انجام وظایف سازمانی.» دانش شغلی

به عنوان اصل » تحول و نوآوري« توجه به امر  -8/5
در ارتقاي سطح کمی و کیفی برنامه » تغییر ناپذیر« 

  ها و شکوفایی فعالیت هاي دانشگاه.



 سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

 4                                                                                                    1395بهمن ، 25، شماره نبا، نشریه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

 برجام مقدس دولت

  
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران –محمد خلج امیرحسینی نویسنده: 
  

هاي فراوانی هزینهمتاسفانه براي رسیدن به برجام 
به انقالب اسالمی و ملت غیور ایران تحمیل شد. 
دست کشیدن از عمده دستاوردهاي ارزشمند ملت 

اي پذیرش انفعال صنعت هسته -اي در صنعت هسته
ها و تهدیدات بسیاري توهین - تا بیست سال آینده 

کننده آنها که مقامات آمریکایی و حتی تیم مذاکره
تفسیر به راي و  - ن نمودند به ملت بزرگ ایرا

اندازي به اصول بسیار مهمی همچون فلسفه دست
به حاشیه راندن سیره امام  –قیام امام حسین (ع) 

هاي مظلوم و خمینی (ره) از قبیل کمک به ملت
 - مبارز و دشمنی با آمریکا بعنوان شیطان بزرگ 

تکرار تجربیات تلخ زمان امام حسن مجتبی (ع) که 
 - رش صلح اجباري توسط ایشان شد منجر به پذی

ایجاد رکود سنگین در اقتصاد کشور و تبعات آن 
همچون افزایش بیکاري و آسیب دیدن تولید داخلی 

سابقه ثبت دهها توهین و تهمت سنگین و بی - 
رئیس دولت به منتقدان در تاریخ جمهوري اسالمی، 

  روند.ها بشمار میبعضی از این هزینه
که قبال توسط دلسوزان نظام متاسفانه همانطور 

شد، برجام به اکثر بینی و هشدار داده میپیش
هاي اهداف بزرگ اعالم شده خود از قبیل رفع تحریم

موثري همچون بانکی، عودت دهها میلیارد دالر 
هاي بلوکه شده، رونق تولید داخلی، رفع دارائی

بیکاري، رفع آلودگی هوا، رفع کم آبی و خشکی و 
با سوء زیست نرسیده است. بعالوه،  بهبود محیط

استفاده اشکاالت فراوان حقوقی موجود در برجام، 

هاي جدیدي وضع شدند، بخشی از تحریم
ابزار عمال را آمریکا دزدید و برجام  یمانهادارایی

  اعمال فشار و بازي آمریکا با کشورمان گردید.
از طرف دیگر، برکسی پوشیده نیست که دولت 

هر چه توان داشت را صرفا صرف  یازدهم تقریبا
هاي غیر برجام نمود و توان ناچیزي صرف طرح

 ،برجامی شد. عمده چند اقدام غیر برجامی این دولت
هاي از نوع سلبی بوده است به این معنی که طرح

قبلی همچون مسکن مهر، کارت سوخت، تولید 
ها را بد و مزخرف بنزین داخلی و هدفمندي یارانه

ا را متوقف و یا ناقص نمود. یکی دو طرح نامید و آنه
ایجابی غیر برجامی همچون توزیع سبد کاال و 
اعطاي وام خرید کاالهاي داخلی هم تنها بصورت 
مقطعی و با اشکاالت فراوانی اجرا شدند. بنابراین دور 

دولت "از انتظار نیست که این دولت در تاریخ 
برجام نامیده شود. جاي تعجب ندارد که چرا  "برجام

براي این دولت شده است  "مقدس"همچون امري 
اي به بطوریکه حاضر نیست کوچکترین خدشه

  حرمت و قداست و جایگاه مفروض آن وارد گردد.
اکنون با کمال تاسف، براي دفاع از برجام چهار شیوه 

  د:نشواصلی زیر دنبال می
ادامه رویه توهین و تمسخر منتقدان که آخرین  -1

به درمان خود و زدن عینک به چشم آنها توصیه 
  است.

 طرح مکرر این سوال که اگر برجام نبود چه -2
شد؟ سوالی که نیاز به قدرت پیشگویی و می

گویی مخاطب دارد و با توجه به اینکه مخاطب غیب
سوال، داراي روحیه انقالبی و جهادي است یا اینکه 
داراي روحیه خودباختگی و سازشکاري است، 

  تواند داشته باشد.کامال متضادي می هايجواب
دستاورد سازي براي برجام از طریق تبلیغ  -3

زدگی و گسترده بعضی اقدامات نه چندان موثر. ذوق
استقبال گسترده و البته مشمئز کننده از نشستن 

اي در فرودگاه، آنهم در یک فروند هواپیماي اجاره
  ها، از همین قبیل است.حضور خارجی

هاي کاذب بر سر مسائل وقطبیایجاد د -4
خودساخته و غیرواقعی جهت مشغول نمودن اذهان 

هاي قبال آحاد جامعه به امور بیهوده و فراموشی وعده
  اعالم شده براي برجام.

ترین شیوه آن در حال حاضر، بنظر بهترین و عاقالنه
است که تقدس کاذب برجام کنار گذاشته شود، از 

هاي دلسوزان و به توصیههمه اشتباهات و عدم توجه 
هاي بزرگان نظام صادقانه عذرخواهی گردد و به شیوه

انقالبی و دینی مورد تاکید امام خمینی (ره) و امام 
اي براي پیشبرد امور رجوع گردد. با این شیوه خامنه

شاید تا حدي جبران مافات گردد و بعالوه برجام 
بماند  اي گرانبها و نفیس براي آیندگانبعنوان تجربه

تا دیگر کسی از مسئولین آینده دل به لبخند 
شیطان بزرگ و دشمن ذاتی انقالب نبندد و همگی 
تنها به نصرت الهی، استعدادهاي عظیم کشور و 

 تالش مردم عزیز ایران امیدوار باشند. انشاءا... .
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  اسالم کاریکاتوري، بالي جبهه حق
 

  
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران –دکتر میرسامان پیشوایی نویسنده: 
  

ترین و و معتقدان به آن دردناك يکاریکاتور اسالم
ها را به جبهه حق در طول تاریخ تأثیرگذارترین ضربه

اسالم چه در عهد ائمه معصومین (ع) و چه پس از 
اند. لزوم شناخت دقیق این جریان و آن وارد کرده

از اوقات از قضا افراد  يآن که بسیار يهاویژگی
هستند، نقشی  نمذهبی و قدسی مآب مستعد آ

 ياهللا و جلوگیردر عدم انحراف از خط حزب يدکلی
 يها دارد. اما اسالم کاریکاتوراز ضاللت در فتنه

 چیست؟

اسالمی است که مسائل کوچک  ياسالم کاریکاتور  - 
را چنان بزرگ و مسائل بزرگ جامعه اسالمی چنان 

کند که حوادث وارونه کوچک جلوه داده و تحلیل می
 شوند.جلوه کرده و مردم گمراه می

از  ياسالمی است که در بسیار ياسالم کاریکاتور  - 
کند گوید اما از آن باطل اراده میاوقات کالم حق می

نهج  - (حضرت علی (ع): کَلمۀُ حقٍّ یرَاد بِها باطلٌ
 ).189البالغه حکمت 

اسالمی است که از اسالم،  ياسالم کاریکاتور  - 
 يرا به کنار کم عمق را درك کرده و مغز آن يظاهر

دین  ينهاده است. اسالمی که معتقدان به آن ردا
اند اند، اما آن را وارونه به تن کردهاختیار کرده

 - (حضرت علی (ع): و لبس االسالم لبس الفرو مقلوبا
 ).107نهج البالغه خطبه 

اسالمی است که معتقدان به  يکاریکاتور اسالم  - 
بت از آن هنگام شدت بر دشمنان و منافقان صح

کنند و هنگام رحم بر مومنان بر طبل اخالق می
نمایش  يکوبند. اسالمی که اهل آن براعدالت می

کنند که آزادگی خود چنان مستقل فکر و عمل می
 .ارنداهللا و جبهه حق ندبا حزب یگویی هیچ نسبت

 ياسالمی است که عزادار ياسالم کاریکاتور  - 
دهد. جیح میمستحب در ظهر عاشورا را بر نماز تر

نمایند، اما مشی آنها اسالمی که اهل آن مقدس می
است که گویی روح اسالم از افکار و  يابه گونه

 هاست که پرکشیده است.اعمالشان سال

اسالمی است که در گاه مبارزه  ياسالم کاریکاتور  - 
از مدارا و عبادت، در هنگام تدبیر از اقدام و مبارزه و 

 زند.دم می يسازام و خالصدر گاه وحدت از انتق

اسالمی است که اهلش همواره  ياسالم کاریکاتور  - 
در گذشته زیست و تکلیف خود را در تاریخ جستجو 

وفا به امام  يکنند. آنان که ورد زبانشان آرزومی
 کنند.غائب است و امام حاضر را هیچگاه درك نمی

اسالمی است که اهلش به  ياسالم کاریکاتور  - 
اند. و تفسیر ظاهر مقید گشته يشناسی اخبارمعرفت

خشکی معرفتشان به تکلیف خود چنان است که 
دارد به هنگام سالروز شهادت بزرگان آنان وامی

پرداخته و با تیغ بر  يپابرهنه در خیابان به عزادار

یمن،  سطین،زمان در فل يسر بکوبند، اما از کربال
در خانه عراق و سوریه سخت غافلند و روز قدس را 

 گذرانند. به عبادت می

عبداهللا بن عمر  ،است که پس از حادثه عاشورا نقل
عالم و صاحب فتوا بود  ي(پسر جناب عمر) که فرد

به هنگامه حج به مکه مشرف شده بود. ایشان جزو 
 يافراد معتبر جامعه اسالمی و محل رجوع مردم برا

پاسخ به سواالت شرعی بود. در حادثه عاشورا هم 
موضع ایشان عدم همراهی با یزید (ل) و توصیه به 

عدم عزیمت به کوفه بود که  يامام حسین (ع) برا
شرح آن در تاریخ به تفصیل آمده است. البته ایشان 
حضرت اباعبداهللا را در قیام همراهی نکرد اما بر طبق 

به علت عظمت آنچه نقل شده است به امام 
شخصیت ایشان بسیار عالقمند بود. عبداهللا در 

سواالت شرعی مردم  بهاطراف خانه کعبه مستقر و 
از اهل کوفه  يگفت. فرددر هنگامه حج پاسخ می

نزدیک عبداهللا شد و پس از عرض سالم و احترام 
لباس احرام  يرو ياعرض کرد جناب عبداهللا پشه

از  ياپشه ذره بنده نشسته بود که با کشته شدن
خون این پشه لباس احرام بنده را آلوده کرده 

لباس اعمال را انجام دهم؟  ینتوانم به ااست.آیا می
ام دچار مشکل شده آیا اعمالی که تا بحال انجام داده

است؟ عبداهللا بن عمر که ظاهرا شناخته بود که فرد 
مرد اهل  يمراجعه کننده اهل کوفه است پرسید ا
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مرد گفت: اهل کوفه. عبداهللا بن عمر کجایی؟ آن 
تأمل کرد و بعد با خطاب بلند گفت:  ياچند لحظه

ید خون مادرت به عزایت بنشیند! آن وقت که خواست
را بریزد نیامدید از من بپرسید حسین بن علی (ع) 

از من در  ياکه حرام است و یا حالل؟ حال آمده
 .کوفی يپرسی؟ دور شو از من امورد خون پشه می

و اهلش.  ياین است حکایت اسالم کاریکاتور آري
از اوقات  يمبارزه با این مکتب و اهلش که در بسیار

(ص) قرار  يدر موضع ستیز با اسالم ناب محمد
بسان آن  يگیرند بسیار دشوار است؛ دشوارمی

که امیرالمومنین در جنگ نهروان به دوش  يدشوار
 کشید و در آن مورد جز علی (ع) شخص دیگر

مبارزه با این  ياز عهده برآید. دشوار توانستمین
تفکر در این است که اهلش معموالً مقدسند و 

عامه بسیار سخت  يتشخیص انحراف مکتبشان برا
است. لذا جامعه بایست به هنگام برخورد با این 
جریان آگاهی الزم در مورد انحراف این قوم را داشته 

و گمراهی  هتنباشد و در غیر اینصورت فضا مساعد ف

بخشی از جامعه خواهد بود. ابتالء به اسالم 
از هیچ کس و به خصوص افراد مذهبی  يکاریکاتور

دور نیست، لذا یکی از برکات شناخت دقیق 
این مکتب انحرافی ایجاد بصیرت الزم  يهاویژگی

 باشد.عدم ابتالء به آن می يبرا

اما سوال مهم این است که نحوه برخورد با این 
ان در سطح جامعه بایدچگونه باشد؟ حقیقت این جری

شناخت این  يهااست که با توجه به پیچیدگی
جریان و نحوه برخورد با آن، نقش قشر نخبه و 

باشد. در واقع می يمرجع در این موضوع نقشی کلید
 مبصیرت الز ياگر قشر مرجع در این خصوص دارا

باشد و خود به انحراف دچار نشده باشد، امکان 
حفظ مصونیت  يآفرینی اثربخش در راستانقش

جامعه را خواهد داشت. راهبرد برخورد با این قشر به 
 يدلیل قدسی مآبی اهل آن، تمرکز بر بیان زوایا

در مقابل نقد مستقیم  يانحرافی اسالم کاریکاتور
اهل این  دباشد. باید دقت کرد که نقاهل آن می

از اوقات حاصلی جز ایجاد شکاف  يجریان در بسیار

اجتماعی در قشر مذهبی جامعه و مقاومت اهل آن 
خود ندارد. برخورد مستقیم با  يدر تصحیح رفتارها

تواند در دستور کار اهل این جریان تنها زمانی می
قرار گیرد که این جریان در امور اجرایی جامعه 

افکار  يسازصدد پیادهاسالمی نفوذ کرده و در 
انحرافی خود در سطح جامعه باشند. البته در این 

بخشی کافی به حالت نیز در صورت عدم آگاهی
جامعه برخورد مستقیم ممکن است موثر نیافتد. 

دهد که آتش این جریان مرور تاریخ اسالم نشان می
گاه به طور کامل در جامعه اسالمی خاموش هیچ

زبانه کشیدن آن  قاطعمنشده است و در برخی 
جامعه اسالمی را تا مرز سقوط پیش برده است. از 
این پس نیز امکان آلودگی جامعه به این تفکر 

به خصوص در دوران -انحرافی از ابتالئات مهم 
باشد. لذا قشر مرجع جامعه می - حوادث آخرالزمان

گاه نقش تاریخی خود در برخورد با این نباید هیچ
  کرده و در این راستا کاهلی کند.جریان را فراموش 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  از پندهاي حکیمانه استاد عالمه حسن زاده آملی 
  

 :ز هر چه رنگ تعلق پاك شو

امام امیرالمؤمنین علی (علیه السالم) می فرماید: در شگفتم از کسی که گمشده خود 
می یابد و در پی یافتن و پیدا کردن آن است، و خودش را گم کرده است و طلب را 

نمی کند. چنان که فرمود: عارف کسی است که خود را شناخت و از هر چه که او را از 
  .خدا دور می کند آزاد و پاکش گردانید

دارد هر چه که تو را از خدایت باز می : حضرت امام صادق (علیه السالم) فرموده اند
بت تو است. این جا عرشی را، این سیمرغ ملکوتی را پایبند یک مشت هواي نفسانی 
نکن، از این گونه تعلقات آزادش بگذار تا به سوي اسماء و صفات الهیت و به جانب 
مدارج و معارج قرآنی ارتقا بنماید، او را گرفتار قفس هواي نفسانی مکن تا به کمال 

  .مطلوب خود برسد

  تر ز عشق و زمزمه عاشقانه چیستخوش –دم عذر و بهانه چست ه ب ق دمدر راه عش

  در طوبی آرمیدن و در سدر النه چیست - عنقاي نفس ناطقه را جز به طور عشق 

  با سوز عشق نغمه چنگ و چغانه چیست -با روي یار عین قصور است طرف حور 

 عالم، ترانه چیستبهتر از این ترانه در  - وجد است آنچه را که نبی گفته و نبی 
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  عصاره عصمت
 

  
  

  نویسنده: یکی از اعضاي هیئت علمی جوان دانشگاه علم و صنعت ایران
  

عصاره عصمت است. زهرا، آیینه  (س) زهراحضرت 
! ل کوثر است. اي همیشه جاريپاکی است. زهرا زال

اي بهار کوتاه! اي ترنم باران وحی! در شکوه مقام تو 
حیرانم که معرفت به غبار آستان خانه ات بوسه می 

 د.زن

برهوت این دنیاي خاکی شایستگی میزبانی چشمه 
سار همیشه جاري تو را نداشت. تو که در آیینه 

ستی و ها و در هجران پدر، غریبانه زیها و داغزخم
ات با پهلویی بیمار، خانه گلین را به در وداع شبانه

 ...امید آغوش بهشتی پدر ترك گفتی

 فریاد مظلومیت

زندگى بانوى بزرگ اسالم با آن که در جوانى به 
 هاىدرس        خزان گرایید، در همان دوران کوتاه،

 از یکى. گذاشت جا به حضرتش پیروان براى فراوانى
فاطمه مرضیه  ها که سراسر عمر پربرکتآموزه این
کرد، الم اهللا علیها) یکصدا و همسو آن را فریاد مى(س
 .بوده است» اهتمام و جدیت نسبت به دین«

هاى زندگى صدیقه طاهره مظلومیت با همه بخش
 پیوند خورد، به ویژه حوادث دوران پس از رحلت

تندبادى  صلی اهللا علیه و آله) که همچوپیامبر اکرم (
وزید و منجر به شهادت دردناك و » یاس نبى«بر آن 

گردید، اما همین » ریحانه رسول«غم آور آن 
هاى پیوسته نیز همگى یک جهت را نشان مظلومیت

سوى دین دارى و پایدارى به پاى «دهد و آن مى
 .است» دین اصیل

والدت حضرت فاطمه (سالم اهللا علیها) با انزواى  -
مادربزرگوارش ازسوى زنان قریش همراه شد. آنان به 

دلیل ازدواج حضرت خدیجه (سالم اهللا علیها) با 
پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) با وى قطع رابطه 
کردند و حاضر نشدند در لحظات دشوار وضع حمل 

ل زهراى اطهر (سالم به یارى او بشتابند. بدین شک
در فضایى آکنده از مظلومیت متولد شد. ) اهللا علیها

دفاع از دین «اما پیام این مظلومیت چیزى نبود جز 
 )».خدا و حمایت از رسول خدا محمد (ص

کودکى فاطمه مرضیه (سالم اهللا علیها) با دوره  
مشاهده پدر  .نخست تبلیغ دین در مکه توأم گردید

ن زخمى شده یا شکمبه شتر بر که به ضرب سنگبارا
اند، بخشى از سهم کودکى سر و روى مبارکش ریخته

فاطمه (سالم اهللا علیها) در رسالت دشوار رسول خدا 
 .محمد (صلی اهللا علیه و آله) بود

اوج این سختى، در سه سال محاصره در شعب ابى 
هایى طالب علیه السالم به وقوع پیوست. تلخ کامى

تر شد. پیام این دوران زیزش، تلخکه با مرگ مادر ع
نیز در پاسخ نبى اکرم (صلی اهللا علیه و آله) به 

نمود که هاى فریبنده سران مکه جلوه مىوعده
اگر خورشید را در دست راست من و ماه را «فرمود: 

در دست چپم قراردهید تا امر رسالت الهى را وانهم، 
ر و این درس بزرگ استقامت د» چنین نخواهم کرد.

 .دین بود

هاى پى آغاز نوجوانى آن حضرت در مدینه با جنگ -
 درپى علیه مسلمانان همراه شد. عروس خانه

علیه السالم در غیاب همسر خود که  امیرالمومنین
سردار بى بدیل سپاه اسالم بود، بارسنگین کارهاى 
خانه و رسیدگى به فرزندان خردسال را به دوش 

مرضیه (سالم اهللا  کشید. داستان دستان زهراىمى

علیها) که از چرخاندن آسیاب سنگى زخم شده بود 
و چادر وصله دار حضرتش که سلمان را به گریه 

هاى خانه على علیه انداخت، همچنین ماجراى شب
السالم که فرزندان کوچکش گرسنه سر بر بالین 

هایى از درد و رنج نوعروس گذاشتند، گوشهمى
به پاى نهال نورس آسمانى اسالم است که همگى 

 .اسالم و براى جان گرفتن درخت رسالت بود

که بزرگترین مصیبت  سیدالشهدا (ع)عزاى غمبار 
تاریخ بشر است، پیشاپیش خاندان نبوت را به 

 .استقبال خود برد

بر اساس روایات معتبر، جبرئیل براى رسول خدا 
(صلی اهللا علیه و آله) خبر از فرزندى آورد که 

به زهراى اطهر (سالم اهللا علیها) عطا  خداوند متعال
 .خواهد کرد و امت، او را به شهادت خواهند رساند

سالم اهللا علیها) خواست تا این ( حضرت فاطمه
تقدیر الهى تغییریابد. اما فرشته وحى مجدداً خبر 
آورد که پاداش این امر، استمرار امامت در نسل 

امامت حسین علیه السالم خواهد بود. ادامه سلسله 
 .یعنى به کمال رسیدن کار همه انبیاى گذشته

سخن که بدین جا رسید حضرت فاطمه (سالم اهللا 
علیها) این بار سنگین را پذیرفت. اندوه مظلومیت 
حسین علیه السالم حتى پیش از والدت، قلب و جان 
بانوى بزرگ اسالم را آکند و تا آخرین مراحل حیات 

ظات سراسر اندوه همراه ایشان بود چنان که در لح
وداع آن حضرت با همسر مظلومش امیرالمؤمنین 
علیه السالم از آخرین وصایاى صدیقه طاهر ه این 

 ».کشته دشمنان در کنار فرات را از یاد مبر«... بود: 
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 این همه اندوه فقط به پاى دین و براى حفظ آن

گذشته از جهت گیرى کلى در زندگانى حضرت زهرا 
، تعالیم آن بانو نیز در جهت ترویج (سالم اهللا علیها)

قرار داشت. امام عسگرى » اهتمام به دین«و تشویق 
علیه السالم نقل مى فرماید: که روزى خانمى خدمت 
حضرت زهرا (سالم اهللا علیها) آمد و سؤاالتى راجع 
به نماز پرسید. چون تعداد سؤاالت زیاد و زمان 
طوالنى شد، زن خجالت کشید و گفت: بس است 

 .دیگر زحمت نمى دهم

بانوى اسالم فرمود: هرچه مى خواهى بپرس. آیا اگر 
کسى اجیر شود که بار سنگینى را به بام برساند و 
یکصدهزار دینار (طال) اجرت دریافت کند این کار بر 
او سخت مى آید؟... من سزاوارترم که این کار بر من 

آله) صلی اهللا علیه و ( گران نیاید. از پدرم رسول خدا
شنیدم که فرمود: دانشمندان شیعه ما در روز قیامت 
در حالى محشور مى شوند که به اندازه فهم و دانش 
و کوشش آنان در راه ارشاد بندگان، بر قامتشان 

 .خلعت هاى کرامت و بزرگوارى افکنده مى شود

این نحوه برخورد بانوى بزرگ اسالم، نوعى ارائه 
اهمیت دادن به  الگوى عملى به پیروانش در جهت

فهم و پرسشگرى دین و فرهنگسازى دراین زمینه 
 .است

در موردى دیگر حضرت زهرا (سالم اهللا علیها) به 
خانمى حجت و استداللى آموخت تا در بحث بر 
مبلغ معاندى پیروز شود. زمانى که آن زن پس از 
غلبه بر مخالف، ابراز شادى زیادى نمود، حضرت به 

شتگان به واسطه غلبه تو بر آن او فرمودند: شادى فر
زن بیش از سرور تو است و غصه شیطان و عوامل او 
به واسطه حزن آن زن معاند، بیش از غصه خود او 

 .است

ماجراهایى که پس از رحلت رسول خدا (صلی اهللا  -
سالم اهللا علیها) ( علیه و آله) بر فاطمه مرضیه

 گذشت و شدت حزن و اندوه آن گرامى در آن دوران

تعبیر خود ایشان در شعر منسوب  .به وصف نمى آید
مصیبت هایى بر من «به حضرتش این است: 

فروریخت که اگر به روزها افکنده مى شد آنها را به 
 ».شبهاى تاریک بدل مى نمود

آن بانو به موجب کالم امام صادق علیه السالم، پس 
از درگذشت پدر، دائماً اشکبار بود و مکرراً از شدت 

از حال مى رفت. اما آن ولى و حجت الهى به غصه 
همه این اندوهها جهت الهى داد و همه را براى 
تقویت دین خدا و تحکیم موقعیت وصى و جانشین 
رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) هزینه کرد و در 
کمال ماتم زدگى، مصائب خود را زمینه نهیب زدن 
 بر مردمانى قرارداد که غفلت و مصلحت اندیشى
دنیایى در خطر برگشت به جاهلیت قرارشان داده 

این چنین بود که زهراى اطهر (سالم اهللا علیها)  .بود
در چهره بزرگترین حامى و پیشواى مظلوم خویش 
ظاهر شد و سند حقانیت امیرالمؤمنین علیه السالم و 
مظلومیت آن جناب را با خون خود مهر کرد و ابدیت 

 .بخشید

م اهللا علیها) در دوران کوتاه حضرت فاطمه زهرا (سال
رحلت رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) با شهادت 
خویش، یکبار به مسجد نبوى پاى گذاشت و خطبه 
خواند چنان که عظمت و هیبت کالم فاطمى 
ستونهاى مسجد و بلکه عرش الهى را به لرزه 

در شرایطى که جو سنگین حاکم بر مدینه  .انداخت
 ما خفه مى کرد، دختر پیامبرنفس ها را در سینه 

صلی اهللا علیه و آله) حقایق را در چهره مسلمانان (
نهیب زد: اى بندگان خدا شما پرچمداران امر و نهى 
و حامالن دین و وحى او هستید، شما امانتداران خدا 
بر خویشتن بوده و مأمور رسانیدن احکام دین او به 

 ...ملل دیگر مى باشید

خودتان پیامبرى آمد که رنج و  به سوى شما از میان
ناراحتى شما بر او دشوار بود و بر ایمان آوردن شما 

 ...اصرار مى ورزید و به مؤمنین دلسوز و مهربان بود

و هنگامى که خداى تعالى خانه جاودانى انبیا و 
جایگاه برگزیدگان را براى پیغمبرش اختیارنمود، 

ه کینه هاى درونى و نفاق شما ظاهر گشت و جام
دین مندرس و فرسوده شد، گمراهان خاموش به 
سخن درآمدند و گمنامان فرومایه دعوى نبوغ 
کردند. شتر باطل گرایان به صدا درآمد و در صحن 
خانه هایتان جوالن نمود. شیطان از کمینگاه خود 
درحالى که شما را به سوى خود مى خواند سرکشید 

 ...و دید که چه زود دعوتش را پذیرفتید

مى روید در حالى که کتاب خدا پیش روى شما  کجا
است. کتابى که مطالب و امورش هویدا و احکامش 
درخشان و نشانه هایش روشن و نواهیش آشکار و 
اوامرش واضح است و شما آن را پشت سر خود 
انداخته اید؟ آیا قصد اعراض از قرآن را دارید و یا به 

قرآن  غیر قرآن مى خواهید داورى کنید و حکم غیر
و هر که جز  !براى ستمکاران چه بد جزایى است

اسالم دین دیگرى اختیار کند از او پذیرفته نشود و 
در قیامت جزو زیانکاران خواهد بود. همه هستى و 
لحظه لحظه عمر حضرت فاطمه مرضیه (سالم اهللا 

 .علیها) یک بانگ را تکرار مى کرد

خداوند فریاد اعتنا و توجه به دین خدا، آنچنان که 
فریاد بیدار باش » :خود خواسته و بدان امر فرموده

و این » به مسلمانان که خط اصیل دین را گم نکنند
نهیب ها در دوران پررنج پس از پیامبر (صلی اهللا 
علیه و آله) تا لحظه شهادت بانوى اسالم، به شکل 
فریادهاى اعالم مظلومیت على امیرالمؤمنین علیه 

پایمال شده او که نشانه زیر پا  السالم و یادآورى حق
باشد که ما به عنوان  .نهادن دین خدا بود، درآمد

شیعیان فاطمه زهرا (سالم اهللا علیها) و عزاداران 
مصائب او این پیام را دریابیم. به دین خدا اهتمام 

  .ورزیم و بکوشیم تا خط والیت را گم نکنیم
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  هاي سرزمینی لبنانتسلیم واقعیت ،جناح حریري
  

  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران –دکتر شهرام محمدنژادنویسنده: 

  
منتخب از جناح راست میشل عون، رئیس جمهور 

لبنان، که برگشت مجدد خود به قدرت را تا حدودي 
پسر  -مدیون عقب نشینی هاي سعد حریري جوان

نخست وزیر میلیاردر اسبق لبنان می داند، در اواخر 
دیداري با سعد حریري در کاخ ریاست  2016سال 

از سوي دیگر سعد . جمهوري بعبدا در لبنان داشت
سوریه و حزب اهللا لبنان است، جوان به شدت منتقد 

زیرا علیرقم تمامی شواهد و اسناد به دست آمده 
مبنی بر دست داشتن آمریکا و اسرائیل در ترور 
. پدرش، بازهم حزب اهللا و سوریه را مقصر می داند

ماه خالء داراي  رئیس جمهوري  29لبنان بعد از 
شد، که گزینه حزب اهللا لبنان بود و سعد حریري به 

ر می بایست حقایق زمین بازي سیاسی لبنان را ناچا
  پذیرا باشد.

میلیون نفر مسلمان در  4,4لبنان یک کشورمهم با 
غرب آسیا است و علت اهمیت آن هم حضور حزب 
اهللا در لبنان است، همان حزب اللهی که در برابر 
تهاجمات رژیم صهیونیستی یکه و تنها  ایستاد و با 

داکارانه رژیم صهیونیستی رهبري شجاعانه و مبارزه ف
بدیهی است که دستیابی به این مهم . را شکست داد

اگر . با از جان گذشتگی هاي بسیار محقق شده است
چه حزب اهللا با عوامل خارجی دست و پنجه نرم 
کرد، اما عمال و نوکران استعمار همچنان در داخل 
لبنان حضور دارند. علیرقم تمام این مسائل حزب اهللا 

بال ناآرام کردن جو سیاسی کشور نیست بلکه به دن

با تدابیر موثردر مقابل چالشهاي داخلی و خارجی 
  ایستادگی کرده است. 

اوضاع داخلی از هم گسیخته لبنان این اجازه را به 
بازیکنان خارجی منطقه مثل آمریکا و فرانسه و 
اسرائیل و عربستان سعودي داده بود تا از آب گل 

بگیرند. اینکه انتخابات ریاست آلود لبنان ماهی 
جمهوري بیش از دو سال به تعویق افتاد بخاطر 
وابستگی خطوط فکري برخی از احزاب سیاسی 
. لبنان به کشورهایی مانند عربستان سعودي است

این بن بست سیاسی زمانی به شکست انجامید که 
تغییر روند سیاسی که توسط رژیم سعودي حمایت و 

ورد و این شکست البته هدایت می شد شکست خ
قابل ذکر است که در . بسیار پر هزینه بوده است

اکتبر علیرغم مخالفت جناح سعد  31انتخابات
 %65حریري با نامزدي میشل عون، او با راي قاطع 

  پیروز شد  و جناح سعد ناچار به عقب نشینی گشت. 

یکی دیگر از عوامل تغییر دیدگاه رفیق حریري، 
ر ساختار حکومت عربستان تغییراتی بود که د

اگر چه حریري در سالهاي . سعودي ایجاد شد
نخست وزیر لبنان بود، اما او هم زمان  2011- 2009

تابعیت عربستان سعودي را همانند پدرش که در 
در اثر انفجار یک بمب کشته شد به  2004سال 

یدك می کشد. از سوي دیگر،در طی دوسال گذشته 
ایی بی خردانه اي را پادشاهی آل سعود سیاست ه

اتخاذ کرده، که از قضا بیشترین ضرر را خودشان 
متحمل شده اند، و با سقوط قیمت نفت بسیاري از 

نیروهاي کار عربستان از کار بی کار شده اند. حریري 
هرگز از سعودي ها فاصله نگرفت زیرا منافع مالی او 
به منافع مالی سعودي ها گره خورده است. با کاهش 

مالی عربستان و کاهش قدرت نفوذ منطقه قدرت 
ایی آن، حریري هم تصمیم به حفظ منافع داخلی 
خود گرفت. او بیشترین تعداد نمایندگان سنی 

نفر نماینده  مجلس با  128مذهب را در مجلس از 
خود همراه داشت و نامزدي اش براي ریاست 

در . جمهوري لبنان با حمایت هاي آنها محقق شد
و خم اعمال شده از سوي استعمارگران نظام پر پیچ 

فرانسوي، تقسیم قدرت پیچیده اي میان گروههاي 
کرسی پارلمان  128. مختلف لبنان ایجاد شده است

به طورت مساوي بین شیعه، سنی، مسیحیان مارونی 
در این ساختار، . و کاتولیک ها تقسیم شده است

پست ریاست جمهوري براي مسیحیان مارونی لحاظ 
نخست وزیر باید یک سنی و ریاست مجلس  شده، و

میشل عون در حال حاضر . ازآن شیعیان می باشد
یک مسیحی مارونی از حزب جنبش آزاد میهنی می 

مارس  8عون از حمایت حزب اهللا و جنبش . باشد
 86داقلی برخوردار است و داراي یک حدنصاب ح

  نفره در مجلس می باشد.

یاستمداران، در میان این همه تغییرات سیاست س
عون همیشه . فقط موضع حزب اهللا ثابت مانده است

به عنوان مثال در سال . تفکرات راست گرایانه نداشت
ساله لبنان، او  15بعد از جنگهاي داخلی 1989

تالش کرد نیروهاي سوریه را از خاك لبنان خارج 
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سال در کشور فرانسه، که  15او مجبور شد . کند
در تبعید به سر ببرد. ترور  مادر استعمار لبنان بود،

حریري باعث بازآرایی سیاست داخلی لبنان و نیز 
زمینه ساز فشارهاي بین المللی براي خروج نیروهاي 
سوري از این کشور شد. بازگشت عون در سال 

. به لبنان یک معامله سیاسی با حزب اهللا بود 2006
او همچنین مواضع خود را در برابر سوریه تغییر داده 

  . است

، یعنی از  2014بن بست انتخاباتی در لبنان از سال 
زمانی که آخرین رئیس جمهور لبنان (میشل 
سلیمان) به اواخر دوره ریاست خود نزدیک شد، 

گذشته از مسایل داخلی، داراي عوامل خارجی نیز 
بود. از بعد داخلی جبهه گیري جناح حریري در 

طقه مقابل حزب اهللا و در بعد خارجی جنگهاي من
ایی در سوریه قابل ذکر هستند. در این بین سید 

  حسن نصراهللا آشکارا از سوریه حمایت کرد.

از دیدگاه حریري و حامیان وي موضع گیري هاي 
حزب اهللا اشتباه بوده است و این امر باعث کاهش 
قدرت سیاسی آنها در لبنان بوده است. حزب اهللا با 

ب کرده بود تجربه نظامی باالیی که بدون هیاهو کس
و همچنین با به خاك مالیدن بینی صهیونیست ها 

، اهمیت و جایگاه واالي سیاسی را 2006در تابستان 

همه این عوامل و . براي خود به دست آورده است
کاهش اقبال جامعه جهانی به عربستان باعث بوجود 

نخست . آمدن چنین تفکراتی در حریري شده بود
به پولهاي فراوان که  وزیر لبنان همچنین چشم امید

در معامالت پارلمانی رد و بدل می شود دارد، غافل 
از اینکه حمایت قاطع حزب اهللا از اسد و تضعیف 
جایگاه سعودي ها مانع اصلی تحقق آرزوهاي حریري 
خواهد بود. نبود خط و مشی سیاسی روشن در لبنان 
و چندین سال بن بست سیاسی در این کشور و 

ی مشکالت فراروي این کشوراند سیاست فرقه گرای
  .ه حل آنها چندان ساده نخواهد بودکه را

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
  

  
  

  رسالت جهانی انقالب اسالمی
 نیرویى تنها که دانندمى خوبى به شرق و غرب امروز

. است اسالم کند، خارج صحنه از را آنان تواندمى که
 ضربات ایران اسالمى انقالب سال ده این در آنها

 به که اندگرفته تصمیم و اندخورده اسالم از سختى
 ناب اسالم مرکز که ایران در را آن ممکن وسیله هر

 نیروى با بتوانند اگر. کنند نابود است محمدى
 بیگانه و خود مبتذل فرهنگ نشر با نشد، اگر نظامى،
 اگر و خویش ملى فرهنگ و اسالم از ملت کردن
 از خود خودفروخته ایادى نشد، اینها از کدام هیچ

 روحانیون کشتن که را دینهابى و لیبرالها و منافقین
 در و است خوردن آب چون برایشان بیگناه افراد و

 به شاید که دهندمى نفوذ ادارات راکزم و منازل
 اعالم بارها نفوذیها و. برسند خود شوم مقاصد

 اندیشان ساده دهان از را خود حرف که اندکرده
  زنند.مى موجه

 هر در کس هیچ با که امکرده اعالم بارها من
  چهارچوب .امنبسته اخوت عقد باشد که اىمرتبه

  

 دفاع. است نهفته فرد هر راه درستى در من دوستى
 سیاست ناپذیر خدشه اصل اللَّه حزب و اسالم از

 باشیم افرادى مدافع باید ما. است اسالمى جمهورى
 فرزندانشان و زنان مقابل در را سرهاشان منافقین که
 باید ما. بریدند گوش تا گوش افطار سفره سر در

 هاىپرونده که باشیم کسانى سرسخت دشمن
. آمد بیرون جاسوسى النه از امریکا با آنان همکارى

 کسانى. تاریخ نه باشد خدا به عشقمان تمام باید ما
 ملت پیش کنند،مى دفاع لیبرالها و منافقین از که

 و بیگانه ایادى اگر. ندارند راهى ما داده شهید و عزیز
 بلندگوى توجه بدون که خورده گول ناآگاهان
 مردم برندارند، دست حرکات این از اند،شده دیگران

  .کرد خواهند طرد گذشتى گونه هیچ بدون را آنها ما

 به محدود ما انقالب که بدانند باید ما مسئوالن
 شروع نقطه ایران مردم انقالب. نیست ایران

 حضرت پرچمدارى به اسالم جهان بزرگ انقالب
 همه بر خداوند که است -فداه ارواحنا -حجت

 فرجش و ظهور و نهد منت جهانیان و مسلمانان
 و اقتصادى مسائل. دهد قرار حاضر عصر در را

 که اىوظیفه از را مسئولین اىلحظه اگر مادى
 و بزرگ خطرى کند، منصرف دارند عهده بر

 دولت باید. دارد دنبال به را سهمگین خیانتى
 در را خود توان و سعى تمامى اسالمى جمهورى

 بدان این ولى بنماید، مردم بهتر هرچه اداره
 که انقالب عظیم اهداف از را آنها که نیست معنا

 کند. منصرف است اسالم جهانى حکومت ایجاد
 بزرگ تاریخ منور چهره حقاً که ایران عزیز مردم
 سختیها که کنند سعى باید معاصرند، زمان در اسالم

 باالى مسئوالن تا گردند پذیرا خدا براى را فشارها و
 جهان در اسالم نشر که شاناساسى وظیفه به کشور
 و برادرى تنها که بخواهند آنان از و برسند است

 و اسالم 

 مسلمین و اسالم مصلحت چهارچوب در را صمیمیت
 عزیز مردم نداند که است کسى چه. بگیرند نظر در
 طبقه بر کمبود و گرانى و هستند سختى در ما

 نیست هم کس هیچ ولى آورد،مى فشار مستضعف
 دنیاى دول فرهنگ به کردن پشت نداند که

 مبناى بر جدید فرهنگى ریزى پایه و امروز
 با اسالمى قاطع برخورد و جهان در اسالم
 و شهادت و سختى و فشار شوروى، و امریکا

 را راه این ما مردم و دارد دنبال به را گرسنگى
 خواهند هم را آن بهاى و اندکرده انتخاب خود

 این. کنندمى افتخار هم امر این بر و پرداخت
 غرب، و شرق فرهنگ شکستن که است روشن

 .نیست میسر شهادت بى

 جمهورى نظام باالى مسئولین از دیگر بار من
 جز چیز هیچ از و کس هیچ از که خواهممى اسالمى
 از دست و ببندند را کمرها و نترسند بزرگ خداى
 دارى سرمایه فحشاى و فساد علیه جهاد و مبارزه
 در هنوز ما که نکشند کمونیزم تجاوز و پوچى و غرب

 .شرقیم و غرب علیه خود جهانى مبارزه اول قدمهاى
 جهانخواران از ظاهراً ما که است این از بیش مگر

 این از بیش مگر شویم؟مى نابود و خوریممى شکست
 معرفى تحجر و خشونت به دنیا در را ما که است
 ایادى نفوذ با که است این از مگر بیش کنند؟مى

 اسالم عزت منازل، و محافل در خود منحرف و قاتل
 این از بیش مگر کنند؟مى پایکوب را مسلمین و

 سراسر در محمدى ناب اسالم عزیز فرزندان که است
 این از بیش مگر روند؟مى دارهاىچوبه بر جهان
 جهان در اللَّه حزب خردسال فرزندان و زنان که است

 مادیت پست دنیاى بگذار شوند؟مى گرفته اسارت به
 عمل خود اسالمى وظیفه به ما ولى کند چنین ما با

  )321/ص 21(صحیفه نور/ج               .کنیم
 328صفحه  21صحیفه حضرت امام، ج 
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  بانوي ایتالیایی تشرف به اسالم
 

  
  سایت رجانیوز منبع:

  
 'رم'ساله اي است که در  38رکسانا النا نگرا بانوي 

ور ایتالیا زندگی می کند و براي پایتخت کش
نخستین بار به ایران آمده تا با حضور در حرم مطهر 

قادر 'رضوي به دین اسالم مشرف شود.همسر وي 
ایرانی، اهل استان آذربایجان و مقیم ایتالیا  'مفتوحی

است.وي به تازگی با رکسانا آشنا شده و این آشنایی 
 .استو مسلمان بودن وي منجر به ازدواجش شده 

به گفته آقاي مفتوحی؛ رکسانا عالوه بر زبان 
مادریش؛ به زبان هاي فرانسوي و اسپانیایی مسلط و 
تا حدودي به زبان هاي عربی و فارسی آشناست؛ وي 
یک روان شناس است که مدرك پروفسوري خود در 
این رشته را از دانشگاه فرانسه گرفته و در حال 

جامعه شناسی حاضر در دانشگاه رم در رشته 
  .تحصیل می کند

وي گفت که همسرش فرد نیکوکاري در رم می باشد 
و تاکنون حضانت چند کودك فقیر اهل کشورهاي 
آفریقایی را پذیرفته و بخشی از اموال خود را به 

  .نیازمندان در رم هدیه کرده است
این بانوي ایتالیایی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا 

شدنش گفت: من در علم مبنی بر علت مسلمان 
روان شناسی فعالیت هاي تحقیقاتی زیادي انجام 
دادم و از این طریق با ادیان دیگر و دین اسالم آشنا 

  .شدم
النا نگرا افزود: پیشتر مسلمانان را کسانی می دانستم 
که با بستن بمب به خود، انفجاري ایجاد می کنند و 

ی نمی دانستم که اسالم واقعی چیست یا مسلمان
  کدام است؟

وي بیان کرد: من به مدت یک سال درباره کل 
پیامبران، زندگیشان و کتاب آسمانی آنان مطالعه 
کردم و این مساله را دریافتم که همه پیامبران در 
دعوت مردم به دیانت یک روند تکاملی را طی کرده 

خداوند یکی 'و همه آنان به مردم می گفتند که 
براي با خدا بودن  است و رعایت تعلیمات دینی

  '.ضرورت دارد

  
  

وي اظهار کرد: با این حال هنوز شناخت کاملی 
نسبت به دین اسالم نداشتم تا اینکه یکی از بیمارانم 
قصد داشت سیگار کشیدن را ترك کند؛ و از آنجا که 
تنها می توانست به زبان عربی صحبت کند، نتوانستم 

خوبی را  با ارتباط گرفتن مطلوب با وي، روند درمانی
  .در پیش گیرم

النا نگرا گفت: در رم در کالس هاي دوره آموزشی 
زبان عربی شرکت کردم تا این زبان را بیاموزم؛ روزي 
یکی از دوستانم من را دعوت به دیدن از مسجدي 
در رم کرد و من هم چادري بر سرم گذاشتم و وارد 

 .بزرگترین مسجد قاره اروپا شدم
اولین بار وارد مسجد شدم،  وي بیان کرد: وقتی براي

فقط دیوارهاي روشن و فرش را دیدم و هیچ چیز 
جذاب دیگري به چشمم نخورد تا اینکه فردي در 
حال نماز توجه ام را جلب کرد؛ وقتی خوب به 
حرکات وي نگاه کردم متوجه شدم که تمام علم 
انرژي درمانی که سالها درباره آن مشغول یادگیري 

  .فرد متجلی است بودم؛ در حرکات این
این بانوي ایتالیایی گفت: احساس می کردم آن فرد 
هنگام نماز همه روزنه هاي انرژي اش در حال فعال 
شدن است و من طبق آن چه فرانسوي ها به من یاد 
داده بودند، به مدت چهار سال تمرین کردم تا با 
انجام حرکاتی؛ انرژي درمانی را انجام دهم اما دیدم 

مرتبه در روز با خواندن نمازهاي یومیه  این فرد سه
انرژي درمانی را به طور کامل انجام می دهد و در 
مدت زمان کوتاه همه انرژي هاي خود را فعال می 

  .سازد

وي افزود: تنها تفاوت تمرین هاي انرژي درمانی من 
با نماز خواندن آن فرد در این بود، که خدایی در 

صمیم گرفتم در تمرین هاي من وجود نداشت لذا ت
نماز جمعه آن مسجد شرکت کنم و آنجا بود که 
براي نخستین بار نماز خواندن را یاد گرفتم و آن را 

  .بجا آوردم
وي بیان کرد: به مدت یک ماه به شیوه سنی ها نماز 
خواندم و دریافتم که نماز خواندن تمرینی از سوي 
خدا براي به آرامش رسیدن بشر است و هیچ شکی 

ت بودن کارم نداشتم؛ بعدها فهمیدم که در در درس
دین اسالم تقسیم بندي به نام شیعه و سنی وجود 
دارد و درباره این مساله و علت این تقسیم بندي 

  .تحقیق کردم
این بانوي ایتالیایی گفت: در تحقیقاتم یقین پیدا 
کردم که پیامبر اسالم در انتخاب جانشین براي خود 

براي من روشن شد حق با  کار درستی انجام داده و
  .چه کسی است، لذا تصمیم گرفتم شیعه شوم

النا نگرا گفت: همیشه دعا می کردم خداوند به من 
همسري نزدیک به خودش را عطا کند؛ زیرا کسی 
که به خدا احترام بگذارد به من نیز احترام خواهد 

  .را همسر مناسبی براي خود یافتم 'قادر'گذاشت لذا 
ون چندین سوره بزرگ از قرآن کریم وي افزود: اکن

را حفظ کرده ام و می توانم آیات را صحیح تلفظ 
کنم، خواندن آیات قرآن و نماز بسیار براي من 
آرامش بخش است و یک تمرین انرژي درمانی فوق 

  .العاده به شمار می رود
وي بیان کرد: اولین بار است که به حرم مطهر 

ن مکان به دین رضوي می آیم و خوشحالم که در ای
 .اسالم مشرف می شوم

مراسم تشرف این بانوي ایتالیایی در مرکز مدیریت 
امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوي برگزار شد 
و پس از مسلمان شدن این بانو؛ به وي یک جلد 

  .قرآن کریم و چند کتاب مذهبی هدیه شد
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    از گوشه کنار جهان  
  

  آلودگی هوا معضلی جدي براي مردم
با اینکه آلودگی هوا در کشورهاي پیشرفته چندان 

ت. سنگري آنها قابل تحسین اجدي نیست ولی آینده
در این شکل، یک ایستگاه شارژ باتري براي 

شود. بهتر هاي کوچک برقی مشاهده میاتومبیل
مسئولین زیست محیطی، بجاي آنکه هر ساله فقط از 
کشف تکراري خود در مورد عوامل آلودگی هوا خبر 

هاي سیاسی بپردازند، بطور دهند و به گوشه کنایه
ظایف خود وانجام علمی و عملی و البته جهادي به 

  بپردازند.

  
  

  هاي افشاگرانهمجسمه
هاي نصب شده در میادین یک نمونه از مجسمه

که در آن یک  کنیدهده میارا مش کشورهاي اروپایی
سر از بدن یک سرباز جدا  گونهفرمانده برهنه، داعش

این . کرده و آن را مفتخرانه در دست گرفته است
گري ذاتی حیایی و وحشیوجود بیافشاگر  هامجسمه

در کنار بعضی البته (در این کشورها و تاریخی 
  .هستندمداري) همچون نظم و قانون اتمحسن

  

  
  

  !غربدر  تاریخ ایران
نظیري از در موزه لوور پاریس، آثار باستانی بی

کشورمان موجود است. آثاري که معلوم نیست چگونه 

لت و غفقطعا البته اند. آنها را از کشورمان بسرقت برده
در این قاجار و پهلوي هاي پادشاهان بذل و بخشش

  ها موثر بوده است.سرقت
هاي موجود در ورودي سالن جالب آنکه در نقشه

د. کنخودنمائی می "خلیج فارس"مربوط به ایران، نام 
و  دانکردههاي جدید دستکاري البته در بعضی نقشه

. این امر نشان انداستفاده نموده "خلیج" از واژه جعلی
ها بخاطر پول حاضرند عالوه بر جنگ دهد که غربیمی

  ریزي و جنایت، به تحریف تاریخ هم بپردازند.و خون
هاي تخت دو تصویر بعدي دو نمونه از مجسمه

هستند. در تصاویر با ارتفاع حدود سه متر جمشید 
ج فارس وجود دارد. در تصویر سوم و چهارم، نام خلی

  پنجم تنها نام خلیج درج شده است!

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  دیوار اخلدفن مردگان د
مردگان را در داخل بعضی در کشورهاي اروپایی، 

  کنند.تابوت گذاشته و داخل دیواري قطور دفن می
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    اخبار  
  

  تسلیتعرض 
سوزي و فروریختن با کمال تاسف شاهد آتش

ساختمان پالسکو و در پی آن شهادت تعدادي از 
باختن چند تن از مردم نشانان فداکار و جانآتش

عزیزمان بودیم. قبل از آن هم شاهد تصادف مرگبار 
تعداد زیادي از هموطنان و دو قطار مسافربري و فوت 

مسئولین امور به زائران امام رضا (ع) بودیم. امیدواریم 
وظایف خود بدرستی و مسئوالنه عمل کنند و با اهمال 

ساز چنین حوادث تلخی زمینهبار دیگر و غفلت خود 
  نشوند.

همچنین خبر فوت پدر بزرگوار آقاي دکتر سلیمانی 
(دو پسر و داماد) شهید  سهباعث تاثر شد. ایشان 

زرگی بتقدیم انقالب اسالمی کرده بودند و از اینرو حق 
  بر گردن همگی ما دارند.

الخصوص براي شادي روح تمامی گذشتگان، علی
  الذکر بخوانیم فاتحه مع الصلوات.عزیزان فوق

  
  تحقیري دیگر براي حفظ برجام

تا همین چند سال پیش، ملت عزیز و غیور ایران 
هاي بزرگ علمی و استراژیک خود نظیر پیشرفت

ره زمین را ساخت و پرتاب چندین ماهواره دور ک
گرفت. اما در دو سه سال اخیر به برکت جشن می

ملت کشورمان چشم دوختن به لبخند کدخدا، 
تحقیرها و تهدیدات زیادي را در مسیر پذیرش برجام 

و متحمل شد. حال پس از برجام از ناحیه کدخدا 
کنند با آن، سعی میمحض آشکار شدن خسارات 

. زنده نگاه دارند را تنفس مصنوعی به آن، الاقل نام آن
اخیرا با استقبالی تحقیرآمیز از یک فروند هواپیماي 

آنهم در حضور هیئت خارجی همراه هواپیما، ایرباس، 
را یک دستاورد طالئی از برجام نشان  تالش کردند آن

زدگی آنها، همه را یاد استقبال شاه قاجار دهند. ذوق
ش سال پی 103از ورود اولین طیاره به کشورمان در 

مورد محرمانه بودن در  البته حرفهاي زیاديانداخت. 
ش وجود مرجوعی بودناین هواپیما و قرارداد اجاره 

  دارد که فعال بماند.

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  خطري که به خیر گذشت
اي در مورد مصاحبه طیآقاي نعمتی نماینده مجلس 

 علیه کشورمانهاي آمریکا تمدید ده ساله تحریم
آقاي ظریف "اند: چنین اظهار کرده، )ISA(قانون 

گفت: کري هفت و نیم صبح پنجشنبه به من زنگ زد 
ها را وتو کند شما چه که اگر اوباما بخواهد این تحریم

دهید؟ ایشان هم گفته بود من تعهدي به ما می
تعهدي ندارم بدهم و فقط باید این موضوعات را منتقل 

ن بگیرم. به ایتوانم درباره آن االن تصمیم کنم و نمی
دلیل که االن اینجا هفت و نیم صبح است و امریکا 

به  ساعت حدود یازده و نیم و تنها نیم ساعت مانده
خدا را شکر. اگر  ."االجل وتوزمان تمام شدن ضرب

این اختالف ساعت بین ایران و آمریکا نبود، معلوم 
نیست این آقایان راستگو و شفاف چه امتیاز بزرگ 

  اي حفظ برجام تقدیم دشمن کرده بودند.دیگري را بر
  

  یک مشکل که مربوط به دولت قبل نیست
با توجه لغو روادید آمریکا به ایرانیان، جا دارد با بعضی 
مسئولین دولتی از جمله مدیران دانشگاه که براي 
سفرهاي شخصی و حیاتی خود به آمریکا دچار مشکل 

یست؟ باید کنیم. اما چاره چاند، ابراز همدردي میشده
همواره مطیع امیال کدخدا بود دیگر! ضمنا توجه کنید 
که اینگونه مسائل جدیده در زمان دوستان کدخدا 

افتد و الاقل این یک مشکل مربوط به دولت اتفاق می
  قبل نیست.
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  نقاب آمریکا، چهره بیترامپ
اقدامات احمقانه این روزهاي ترامپ، خواب از چشمان 

و تا حدي چهره واقعی آمریکا  استعشاق آمریکا ربوده 
در یکی از این قدامات، . را به آنها نشان داده است

ترامپ دستور لغو روادید اتباع چند کشور اسالمی از 
. وزارت خارجه ه استجمله ایران را صادر کرد

توهینی آشکار به جهان اسالم و به آن را کشورمان 
ا آن رظریف و آقاي  هایران دانستویژه به ملت بزرگ 

پایه بودن ادعاهاي آمریکا درباره بینشان دهنده 
ضمن تایید این  .ه استدانستدوستی با مردم ایران 

، باید از دولتمردان پرسید آیا دیرهنگامولو مواضع 
اي، مسئولین یادتان است در حین مذاکرات هسته

آمریکا و حتی تیم مذاکره کننده آنها بارها و بارها به 
گفتند دروغ در کردند و مثال میمی ملت ایران توهین

ها است؟ آیا یادتان است که اي ایرانیاندي
گیري شما در آن ایام بسیار منفعالنه بود و موضع

ترك میز مذاکره فقط اعتراض جدي و بجاي 
گفتید این حرفهاي آنها میکردید و گري میتوجیه

  مصرف داخلی دارد؟

  

  
  

  شفافیت مالی دانشگاه آزاد اسالمی
رسد با ریاست جدید هیئت موسس دانشگاه بنظر می

از و ب این دانشگاه پرابهامآزاد اسالمی، فضاي بسته و 
اي، والیتی طی مصاحبهدکتر شفاف شود. آقاي 

اند: سابقه در مورد این دانشگاه گفتهسخنانی تقریبا بی
حتما باید در کارهاي مالی و محاسباتی دانشگاه چه "

مرکز و چه واحدهاي شهرستان نظارت صورت بگیرد. 
 باید در این زمینه شفافیت باشد تا نقطه ابهامی نباشد.

اساتید، هاي اي بجز آموزش، هزینههیچ هزینه... 
کارمندان و نیروهاي پشتیبانی در دانشگاه نداریم و 

 هاهزینه نوع و شود مشخصها باید تکلیف همه هزینه
ولیم ما مسئ...  .نگیرد صورت اسراف که باشد شکلی به

و مسئول کسی است که مورد سوال است و باید پاسخ 
دهد. از روزي که من این حکم را گرفتم مسئولیت 

کنم و باید نسبت به م حس میسنگینی روي دوش
	"شبهات این دانشگاه پاسخ دهم. 	

  
  آفتاب زمستانی برجام

هیئت علمی دانشگاه که اخیرا به کشورهاي از اعضاي 
 هاي اینگویند که بانکاند، میاروپایی سفر داشته
تی ساده همچون تبدیل دالر به اکشورها از ارائه خدم

کنند. ظاهرا آفتاب برجام یورو به ایرانیان خودداري می
هنوز در خارج از مرزهاي کشورمان طلوع نکرده 

  است!!!

  
  

  دیرینه اعتراف به دشمنی
از آنجا که ترامپ، فعال نقاب دوستی و لبخند را همانند 

هاي اش نزده است، واقعیتاوباما و هیالري به چهره
مهمی را به زبان آورده است. از جمله آنکه گفته است: 

سیاست جدیدي را در حوزه سیاست خارجی "
خواهیم داشت. سیاست ما این است؛ براندازي 

نیم، هدف ما ثبات است حکومت ها را متوقف می ک
 6... نه ایجاد آشوب. هدف ما ساخت کشورمان است. 

ایم و هزار میلیارد دالر در خاورمیانه هزینه کرده
امیدواریم این  ."وضعیت آنجا از همیشه بدتر است

سخنان تا سالیان سال در گوش عشاق آمریکا بماند تا 
 ردیگر آمریکا را بزك نکنند و به او دل نبندند و کشو

  لوحی خود بدهکار آمریکا نکنند.را با ساده
  

  معضل مالی ناشی از رکود اقتصادي
این روزها تعدادي از کارکنان شریف دانشگاه در 

هاي خود از یک مجموعه که عمده گیري سپردهبازپس
مسئوالن و سهامداران آن مدیران و افراد خاصی 

ا نفس آنه هستند، دچار مشکل هستند و چه بسا عزت
گردد. متاسفانه در مسیر دریافت پولشان مخدوش می

بعضی از این افراد دچار مشکالت بزرگی در زندگی 
رود اند. از مسئوالن این مجموعه انتظار میخود شده

اوال از سمتهاي مدیریتی خودشان استعفاء دهند تا 
ها فرصت کافی براي حل معضالتی که محصول برنامه

آنهاست، داشته باشند و ثانیا از خیر هاي خود و نقشه
سودهاي مفروض خود در آینده بگذرند تا کارکنان 

  سریعتر به پولهایشان برسند.
  

  دخالت اجنبی در انتخابات
ها و افراد دلباخته آمریکا، وقتی خبر احتمال رسانه

اثرگذاري روسیه در انتخابات اخیر آمریکا را شنیدند، 
ن دادند. اوال این خبر العمل جالبی از خود نشاعکس

را قبل از بررسی آن صحیح دانستند، ثانیا چنین کاري 
از طرف روسیه را تقبیح کردند و ثالثا امیدوار به تغییر 
نتیجه انتخابات شدند. حال سوال از این افراد آن است 

هاي دشمنان کشورمان از که آیا حاضرند تالش رسانه
ن بویژه در سی را در انتخابات کشورمابیجمله بی

آخرین انتخابات محکوم کنند؟ یا اینکه همواره به 
  ها امیدوار و حتی پیرو هستند؟اثرگذاري این اجنبی

  
  ؟تغییر نام فرجام به برجام
حفظ و براي یکی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

 ،الفتوح به تاریخ پیوسته برجامپاسداشت فتح
ان . ایشاندنمودهپیشنهادي را براي این نشریه ارسال 

 "برجام"به  "فرجام"اند که خیابان پیشنهاد نموده
 ،کار براي این تغییر نام یاید. علت انتخاب این خیابان

اي معنایی زیاد آن هکالمی، شباهت عالوه بر شباهت
ربی غ-این خیابان شرقی"با برجام است، از جمله آنکه: 

و طرف دیگرش تقریبا تیرانداز  آنیک طرف است. 
 هاينشینیاین خیابان داراي عقباست. بست بن
ک باری ،مسیر رانندگی در این خیابانسري است. اسر

تاریک تیره و داراي افقی است. معموال این خیابان 
 کننده واست. رانندگی در این خیابان بسیار کسل

	"گیر است. ...وقت 	
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