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فاطمیه  ایام  در  که  زمان  اقتضای  به  بنا 
)ع(  زمان  امام  و  بیت  اهل  حزن  ایام  و 
مبارک  وجود  از  سطری  چند  داریم،  قرار 
سایت  از  )منتخب  طاهره  صدیقه  حضرت 

حوزه( تقدیم می شود.
زندگانی حضرت زهرا علیهاالسالم 

علیها  اطهر  زهرای  نقل،  بنابر مشهورترین 
جمعه  روز  فجِر  طلوع  آستانه  در  السالم 
بعثت،  پنجم  سال  االول  جمادی  بیستم 
و  گشود  جهان  به  دیده  مکّرمه  مکه  در 
حدود هشت سال به همراه پدر و در کنار 
خانه خدا زیست. آن گاه که آزار مشرکان 
نسبت به مسلمانان شدت یافت، به مدینه 
هجرت کرد و در سال دوم هجری به عقد 
امیرالمؤمنان علی علیه السالم در آمد که 
نام  این ازدواج مبارک پنج فرزند به  ثمره 
و  کلثوم  ام  زینب،  حسین،  حسن،  های 

محسن بود.
پس از پشت سر نهادن هجده سال و هفت 
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شهادت صدیقه اطهر

فاطمه الزهرا

ماه از زندگی، سرانجام در فاصله بین نماز 
سیزدهم  یا  پانزدهم  روز  عشای  و  مغرب 
جمادی االول یا سوم جمادی الثانی سال 
یازده هجری، در مدینه منّوره به شهادت 
رسید. درباره مدت زندگی آن حضرت پس 
آله  و  از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه 
از  که  هست  متفاوتی  های  گفته  وسلم 
جمله چهل شب، دوماه، 75 روز، سه ماه، 

شش ماه، و هشت ماه نیز گفته اند.
فاطمه  حضرت  بزرگوار  پدر 

علیهاالسالم 
پدر بزرگوار زهرای مرضیه، اشرف کائنات، 
پیامبران  خاتم  و  عظام  انبیای  سرسلسله 
اعصار،  تمام  در  ها  انسان  کامل  اسوه  و 
علیه  اهلل  صلی  عبداهلل  بن  محمد  حضرت 
در  متعال  خداوند  که  است  وسلم  آله  و 
از  »تو  است:  فرموده  او  اخالق  توصیف 
خلق و خوی واالیی برخورداری«. و نیز او 
را به همه جهانیان، سرمشق معرفی کرده 

است: »برای شما در رسول خدا صلی اهلل 
ای  پسندیده  سرمشق  وسلم  آله  و  علیه 
همانند  پدری  آدمیان  از  یک  هیچ  است. 
نخواهد  و  نداشته  علیهاالسالم  فاطمه  پدر 
انسان  همه  که  است  کسی  او  داشت. 
زیر  او،  از  پیش  الهِی  پیامبراِن  حتی  ها، 
آن  او  دارند.  قرار  او  و کمال  لوای رحمت 
عزیزترین آفریده خداوند سبحان است که 
نظام هستی طفیل وجود اوست؛ چرا که در 
حدیث قدسی حضرت حّق، تبارک و تعالی، 
اگر  االَْفالک؛  َخلَْقُت  لَما  »لُوالَک  فرمودند: 
را  هستی  نظام  نبود،  تو  قدر  گران  وجود 

نمی آفریدم«.
مادر فاطمه علیهاالسالم 

حضرت   ، علیهاالسالم  زهرا  حضرت  مادر 
به  که  است  ُخَویلِْد  دختر  کبری  خدیجه 
پاک  و  زیبا  اخالق  و  آسمانی  خوی  پاس 
دامنی اش، در دوران پیش از بعثت پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم ، یعنی در 
داده  »طاهره«  لقب  او  به  جاهلیت،  عصر 
بودند. وی نخستین زن مسلمانی بود که در 
بدترین اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی 
و سیاسِی دوره تاریک جاهلیت، به پیامبر 
خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم ایمان آورد 
ترویج  به منظور  را  دارایی خویش  تمام  و 
اسالم و گستردِن احکام و ارزش های الهی، 
در اختیار رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

دکتر امید وحیدی،
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت 
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وسلم قرار داد. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
آله وسلم همواره از مهربانی ها و فداکاری 
توصیف  در  روزی  کردند.  می  یاد  او  های 
خدیجه علیهاالسالم فرمودند: »او هنگامی 
می  تکذیب  مرا  همه  که  کرد  تصدیق  مرا 
کردند و در زمانی به من گروید که همه از 
من می گریختند و هرگز در این مدت مرا 
او را رحمت کند«.  تنها نگذاشت. خداوند 
همه  بین  »از  فرمودند:  دیگر  جای  در 
درجه  به  بزرگوار  بانوی  چهار  عالم  زنان 
باالی کمال دست یافتند که از جمله آنها 

خدیجه علیهاالسالم است«.
وصیت نامه حضرت فاطمه علیهاالسالم 
در   ، علیهاالسالم  فاطمه  حضرت  روزی 
می  سر  به  بیماری  بستر  در  که  حالی 
السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنان  به  بردند، 
فرمودند: »لحظاتی پیش رسول خدا صلی 
خواب  عالم  در  را  وسلم  آله  و  علیه  اهلل 
دیدم. آن حضرت به من فرمودند: دخترم 
تو، امشب به ما ملحق می شوی. بنابراین 
امروز آخرین روز عمر من است. چیزهایی 
تو  به  را  آنها  خواهم  می  که  دارم  دل  در 
حالی  در  السالم  علیه  علی  کنم«.  وصیت 
که به شدت منقلب شده بودند، فرمودند: 
»ای دختر پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله 
حضرت  بگو«.  خواهی  می  هرچه   ، وسلم 
پسر  »ای  فرمودند:  علیهاالسالم  فاطمه 
عمو، در این مدت که همسر تو بودم، اگر 

سرزده  من  از  نافرمانی  و  کوتاهی  و  خطا 
است، مرا حالل کن«. علی علیه السالم از 
شنیدن این سخن بسیار متأثر شدند و با 
چشم اشک بار فرمودند: »پناه بر خدا! تو 
پرهیزگارتر و بزرگوارتر از آنی که تو را به 
سبب مخالفت و نافرمانی سرزنش کنم...«. 
حضرت زهرا علیهاالسالم در ادامه فرمودند: 
»مرا شبانه و آن گاه که همه خوابیده اند 
بر  افرادی که  از  به هیچ یک  و  بده  غسل 
من ستم کردند، اجازه ندهید که در مراسم 
تشییع جنازه ام شرکت کنند... چون جنازه 
و  بنشینی  قبرم  سر  بر  کردی  دفن  را  ام 

برایم قرآن و دعا بخوان«...
کنار  در  السالم  علیه  علی  سخنان 

تربت زهرا علیهاالسالم 
فاطمه  حضرت  سفارش  طبق  وقتی 
فداکارش  و  مظلوم  همسر   ، علیهاالسالم 
علی علیه السالم بدن مقدس آن حضرت را 
شبانه در قبر جای داد، علی علیه السالم در 
حالی که از فراق دختر پیامبر اکرم صلی اهلل 
علیه و آله وسلم می سوخت، پس از هموار 
کردن خاِک آرامگاه زهرا علیهاالسالم، روی 
صلی  خدا  پیامبر  مرقد  سوی  به  را  خود 
اهلل علیه و آله وسلم برگرداند و با ناله ای 
ای  تو  بر  »سالم  گفت:  چنین  دردمندانه 
رسول خدا. هم اکنون دختر بزرگوار و نور 
دیدگانت به دیدار تو می آید. اما یا رسول 
اهلل، چه زود فاطمه به تو ملحق شد. در پی 
از دست دادن او صبرم تمام شد توانم به 
ناتوانی مبّدل گشت. در این فراق جانکاه و 
جدایی مصیبت بار، تنها پیروی از تو مایه 
تسکین خاطر و تسالی دل من است... ای 
رسول خدا، اکنون دختر تو می آید. حال 
با  امت  تو  از  بعد  ببین  و  باش  جویا  را  او 
او چگونه رفتار کردند... ]ای دختر پیامبر 
مردم  سرزنش  و  دشمن  بیم  اگر  خدا[ 
نبود، از سر آرامگاه تو لحظه ای دور نمی 
شدم. اما چاره ای ندارم جز این که در این 
مصیبت جان سوز، شکیبایی پیشه سازم«.

فاطمه  حضرت  سوگ  در  علی  مرثیه 
علیهاالسالم 

از  بسیاری  های  مرثیه  و  منظوم  سخنان 
هم  و  دفن  مراسم  در  السالم  علیه  علی 
چنین بر سر تربت حضرت صدیقه کبری 
آنها  از جمله  است.  نقل شده  علیهاالسالم 
روزی  دوستی  »هر  است:  بیت  چند  این 
دوره  تمام  و  شد  خواهد  منجر  جدایی  به 

وصل، هرچند طوالنی باشد، اندک است.
پس  فاطمه  دادن  دست  از  که  راستی  به 
آله وسلم،  و  از رسول خدا صلی اهلل علیه 
هیچ  که  است  مطلب  این  روشن  نشانه 

دوستی نخواهد پایید.
زندانی  آه ها در سینه  به همراه  جان من 
شده است و ای کاش جانم به همراه این آه 

و ناله ها از تن بیرون می آمد.
پس از تو ]ای دختر رسول خدا[ در زندگی 
خیری نیست و گریه من از این است که 

مبادا زندگانی ام پس از تو دیر پاید«. 
و  علیهاالسالم  زهرا  حضرت  زیارت 

فضیلت آن
فاطمه  حضرت  برای  بسیاری  های  زیارت 
مضمون  که  است  شده  نقل  علیهاالسالم 
همه آنها با روایت هایی که در فضایل آن 
حضرت وارد شده است انطباق کامل دارد. 
اصحاب  از  یکی  به  السالم  علیه  باقر  امام 
و  کردند  تعلیم  را  زیارت  این  خویش 
فرمودند: »هر وقت خواستی زهرای مرضیه 
علیهاالسالم را زیارت کنی، چنین بگو: ای 
تو در  یافت،  بردبارت  و  آزمود  که خدایت 
چنین  ما  گمان  بودی.  صابر  الهی  آزمون 
است که از دوستان تو و از جمله تصدیق 
کنندگان تو و از صابران بر والیت و فرمان 
رسول  بزرگوارت  پدر  دستورهای  بران 
السالم  او علی علیه  گرامی اسالم و وصی 
هستیم. از تو درخواست می کنیم اگر در 
را  ما  تو و گمان خویش صادقیم،  تصدیق 
کنی  ملحق  ایشان  به  کار  این  واسطه  به 
واسطه  به  ما  که  دهیم  بشارت  به خود  تا 
والیت شما پاکیزه گشته ایم و والیت خود 
را خالص کرده ایم«. رسول اکرم صلی اهلل 
علیه و آله وسلم در فضیلت زیارت حضرت 
زهرا علیهاالسالم فرمودند: »هرکس فاطمه 
زیارت  مرا  که  است  چنان  کند  زیارت  را 

کرده است«. 

یا امیرالمؤمنین روحی فداک   
آسمان را دفن کردی زیر خاک؟

آه را در دل نهان کردی چرا؟   
ماه را در ِگل نهان کردی چرا؟

یا علی جان تربت زهرا کجاست؟   
یادگار غربت زهرا کجاست؟

تا ز نورش دیده را روشن کنم   
بر مزارش شعله ها بر تن کنم

آه از آن ساعت که آتش در گرفت  
جام را از ساقی کوثر گرفت

یاد پهلویش نمازم را شکست   
فرصت راز و نیازم را شکست

آِه زهرا تا ابد جاری بَُود  
دست موال تشنه یاری بود   

)مرحوم محمدرضا آغاسی(
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یک نقطه در کشور ما وجود دارد که می 
و  آید  حساب  به  مثبت  وسیله  یک  تواند 
آن ))دینداری(( است. در دهه های اخیر، 
به خصوص از قرن نوزدهم میالدی به این 
اند چنین وانمود کنند  طرف، سعی کرده 
که دینداری، عایق و مانع علم و پیشرفت 
است.  عکس  به  درست  اما  است.  علمی 
ایمان  نوعی  به  احتیاج  علمی  پیشرفت 
و  هرزه  و  بندوبار  بی  و  الابالی  آدم  دارد. 
کسی که دنبال بازده نقد و بازده شخصی 
است، معموالً دنبال تحقیقات دشوار علمی 
انسان  دل  بر  بتواند  ایمان  اگر  رود.  نمی 
که  کرد  خواهد  کمک  این  کند،  حکومت 
انسان دنبال کار دشوار تحقیق علمی برود. 
چون کار تحقیق علمی ضمن اینکه شیرین 
است، دشوار است و محرومیت و مشکالت 
دارد. می بیند که یک سوداگر بازاری دالل 
عالم  یک  اما  کند،  می  پیدا  درآمد  چقدر 
اوقاتش  عالم  است  ممکن  نیست.  اینطور 
ندارد،  زندگی  امکانات  مثاًل  که  باشد  تلخ 
اما در دل حاضر نیست به هیچ قیمتی این 
وضع خودش را با آن وضع سوداگر عوض 
شما  بگویند  که  ندارد  امکان  اصاًل  کند. 
علمت را بده، پول او را بگیر. حاضر نیست 

این کار را بکند، یعنی قدر علم را عالم می 
دارد،  زحمت  رفتن  علم  دنبال  پس  داند. 
مشکالت  گاهی  دارد،  محرومیت  گاهی 
دارد. اگر ایمانی در دل انسان حاکم باشد، 
کمک خواهد کرد که انسان بتواند این راه 

دشوار را طی کند.
آن  است.  علم  مشوق  و  طرفدار  دین، 
جز  به  هستند،  بزرگ  علمای  که  کسانی 
علمای  جزو  همه  معدودی،  بسیار  موارد 
باهلل اند. مثاًل ابن سینای پزشک که کتاب 
))قانون(( اش تا اندکی پیش، یعنی بعد از 
هزار سال، در اروپا به عنوان یک منبع در 
عالم  یک  بوده،  مراجعه  مورد  ها  دانشگاه 
دینی است. آدمی است که در عرفان می 
نویسد، در فلسفه هم می نویسد. فارابی و 
دیگران هم همین طور بودند. البته، موارد 
این  از  که  دارد  معدودی هم وجود  بسیار 
طبیعی،  علوم  عالم  یعنی  نبودند،  قبیل 
از  است.  آمده  نمی  حساب  به  دین  عالم 
این قبیل هم داریم، اما کم. بنابراین، علم 
علم  به  دین  و  رفتند  پیش  هم  با  دین  و 
کمک کرده است. این یک حقیقت بسیار 
مهم است که امروز خوشبختانه در کشور 
ما وجود دارد. بچه های ما مذهبی و دینی 

اند. االن در بین شما کسانی هستند که با 
قرآن مأنوس و آشنایند و بحمداهلل کم هم 
کنید.  تقویت  خودتان  در  را  این  نیستید. 
این استعداد باید در خدمت آن نیازی که 
اول ذکر کردم، یعنی نیاز به علم، قرار گیرد 
باید  بیاید.  آن  به کمک  باید  ایمان  این  و 
سعی هم بشود که از این استعداد، که یک 
شماست،  وجود  در  الهی  ودیعه  و  ذخیره 
مثل همه ودایع الهی نگهداری شود. شکر 
در  را  آن  انسان  که  است  این  به  هم  آن 
کند. سعی  به درستی مصرف  راه خودش 
کشورتان،  خیر  برای  حقیقتاً  را  این  کنید 
خیر مردمتان و پیشرفت علمی در کشور، 

به راه بیاندازید. 

جایگاه دینداری در فضای 
علمی!

سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان سراسر کشور
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صنعت ماهواره
به بهانه روز مهندسی و سالگرد 

پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت 
موفق  پرتاب  با  فضا  عرصه  به  ایران  ورود 
با   1387 بهمن   15 تاریخ  در  امید  ماهواره 
ایران  و  خورد  رقم  امید  سفیر  داخلی  پرتابگر 
چین،  ژاپن،  فرانسه،  آمریکا،  شوروی،  از  پس 
به  فلسطین  اشغالگر  رژیم  و  هند  انگلیس، 
پرتابگر  صنعت  دارنده  کشور  نهمین  عنوان 
البته  گردید.  ماهواره  پرتابگران  باشگاه  وارد 
انجام  تحقیقاتی  و  علمی  مختلف  های  تالش 
شده در این حوزه در سالیان گذشته که منجر 
به ساخت ماهواره های مصباح و سینا گردید 
را نباید فراموش کرد. اما به دلیل عدم وجود 
توانمندی داخلی در پرتاب این ماهواره ها که 
کشورمان  محقیقان  مشترک  تعامل  محصول 
از  کدام  هیچ  بودند،  خارجی  کشورهای  با 
قرار  مدار  در  موفق  به صورت  ها  ماهواره  این 
و  ساده  بسیار  امید  ماهواره  اگرچه  نگرفتند. 
سبک و با عملکرد سطح پایین بود و با ماهواره 
های غول پیکر امروزی تفاوت غیرقابل انکاری 
داشت، اما همگان می دانستند که این اولین 
قدم ایران در حوزه صنعت فضایی است، قدمی 
نیز  آمریکا  مانند  دنیا  قدرتمند  کشورهای  که 
آن  با  را  ماهواره  صنعت  نشیب  و  فراز  پر  راه 
شروع کردند. این قدم استوار و محکم که در 
شرایط تحریم و با اتکا به نیروی دانشمندان و 
متخصصان داخلی برداشته شد، موجی از امید 
ایجاد  کشور  فضایی  صنعت  در  را  دلگرمی  و 
گام  اولین  نیز   1388 ماه  بهمن   14 در  کرد. 
از طرح فرستادن انسان به فضا با پرتاب چند 
شد.  برداشته  کاوشگر3  توسط  زنده  موجود 
پس از این موفقیت ها در سال 1389، جایگاه 
سازمانی آژانس فضایی ایران به عنوان متولی 
امور فضایی کشور از معاونت وزارت مخابرات به 

بتواند  تا  یافت  ارتقا  معاونت ریاست جمهوری 
چابک تر در روند پیشرفت فضایی کشور نقش 
ماهواره  ها،  ماهواره  پرتاب  ادامه  در  کند.  ایفا 
دانشگاه  و  دفاعی  صنایع  مجصول  که  رصد 
 1390 سال  خرداد   25 در  بود  اشتر  مالک 
اولین ماهواره  این ماهواره  به فضا پرتاب شد. 
از  برداری  عکس  قابلیت  با  ایرانی  سنجشی 
زمین بود که اگر چه طول عمر کوتاهی داشت، 
اما در مقایسه با ماهواره امید از پیشرفت های 
براساس  بود.  برخورددار  چشمگیری  و  خوب 
بر  مبنی  دولت  سوی  از  شده  اتخاذ  سیاست 
دانشگاه  به  ها  ماهواره  پروژه ساخت  واگذاری 
به  ماهواره  ساخت  پروژه  کشور،  اصلی  های 
صورت مستقل با سه دانشگاه شریف، امیرکبیر 
و علم و صنعت آغاز شد و این سه دانشگاه به 
ماهواره  ساخت  و  طراحی  برای  علمی  رقابت 
برایشان  شده  تعریف  ماموریت  براساس 
پرداخته اند. دانشگاه علم و صنعت با طراحی 
رقابت  این  اول  پیروز  نوید  ماهواره  ساخت  و 
بود. یعنی سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی، 
همت  با  که  بود  صنعت  و  علم  نوید  ماهواره 
صنعت  و  علم  دانشگاه  اساتید  و  متخصصان 
طراحی و ساخته شد. این ماهواره، یک ماهواره 
با رزولوشن  با قابلیت عکس برداری  سنجشی 
بهتر از 1000متر بود که با پرتابگر داخلی در 
تاریخ 14 بهمن ماه 1390 با موفقیت به فضا 
پرتاب شد. پس از این پرتاب، موشک کاوشگر 
تا   1390 بهمن   9 تاریخ  در  را  زنده  میمون 
ارتفاع 120 کیلومتری حمل کرد و سپس این 
بازگشت  به زمین  با موفقیت  محموله زیستی 
تا گامی مهم دیگری در راستای ارسال موجود 

زنده به فضا برداشته شود. 

ماهواره به عنوان یک محصول فناورانه، نتیجه 
مهندسی  مختلف  های  بخش  نزدیک  تعامل 
قدرت،  کنترل،  مخابرات،  مکانیک،  مانند 
توان  نمی  واقع  در  باشد.  می   ... و  فیزیک 
مخابراتی  مکانیکی،  محصول  یک  را  ماهواره 
هر  سهم  تعیین  حتی  دانست.  کنترلی  یا  و 
ساخت  و  طراحی  در  ها  تخصص  این  از  یک 
یک ماهواره نیز به سادگی امکان پذیر نیست. 
محصول  یک  عنوان  به  ماهواره  واقع  در 
رشته  بین  و  پیشرفته  فناوری  با  بنیان  دانش 
این  همه  نزدیک  و  دقیق  تعامل  محصول  ای 
تخصص ها است. با توجه به رویکرد کشور در 
های  ماهواره  پرتاب  و  ماهواره  فناوری  حوزه 
متعدد، تربیت نیروهای جوان و نخبه به منظور 
این فناوری بسیار ضروری  افزایش سرع رشد 
به همین جهت در دانشگاه  رسد.  به نظر می 
مختلف  پروژهای  انجام  درکنار  صنعت  و  علم 
گروه  تحقیقاتی،  مرکز  ایجاد  و  ای  ه  ماهوار 
و  پرورش  رویکرد  با  ماهواره  فناوری  آموزشی 
حوزه  این  در  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت 
در سال 1391 در دانشکده فناوری های نوین 
ایجاد گردید. در حال حاضر این گروه آموزشی 
با استفاده از اساتید با تجربه و پیش کسوت در 
ریزی درسی  برنامه  با  حوزه فناوری فضایی و 
این  در  متخصص  نیروهای  تربیت  به  دقیق 

حوزه با رویکرد چند رشته ای می پردازد.
امید است که با تغییرات ساختاری انجام شده 
در حوزه فضایی کشور در سالهای اخیر، بستر 
ایجاد تحوالت چشمگیری را در حوزه فعالیت 
های فضایی کشور ایجاد کند و رشد و توسعه 
در این حوزه فناورانه دستخوش سیاست زدگی 

نشود.  
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امروز  که  فرمودند  رهبری  خبرگزاری: 
کشور  در  جناح  آن  و  جناح  این  بحث 
مطرح نیست و بحث اصلی بر سر انقالب 
این  از  شما  ارزیابی  است.  انقالب  ضد  و 

سخن در شرایط کنونی کشور چیست؟

دکتر سلیمانی: در ایران از قریب به 150 سال 
اداره کشور  ادامه راه و  برای  پیش دو دیدگاه 
وجود داشته است. یکی معتقد به این است که 
ما در ایران میتوانیم یک نظام اسالمی را بر پا 
کنیم، روی پای خود بایستیم و تمدن اسالمی 
حجت  حضرت  ظهور  برای  و  دهیم  شکل  را 
است  معتقد  دوم  دیدگاه  کنیم؛  سازی  زمینه 
تمدن غرب امروز به اشباع و بلوغ جدی رسیده 
و برای موفقیت باید دین را کنار بگذاریم و به 
سمت ادامه راه غرب حرکت کنیم و دست به 
پرست  کدخدا  عبارتی  به  و  شویم  آنها  دامان 
شویم. این دو نگاه در مشروطیت باهم درگیر 
هر  به  مقطع  آن  در  دوم  نگاه  که  شوند  می 
ترفندی که بود پیروز شد و نهایتا با حضور رضا 

پورسانت هزار میلیاردی دالالن 
قراردادهای محرمانه

مصاحبه خبرگزاری نسیم آنالین با دکتر محمد سلیمانی، 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

انقالب  تا  و  مرداد  کودتای 28  و سپس  خان 
این دیدگاه غرب گرایانه بر کشور مستولی می 

شود.
فیلسوِف  دانشمنِد  فرد  یک  انقالب  زمان  در 
مدیریت  زمان،  شرایط  و  اسالم  بر  مسلِط 
باالخره  و  می گیرد  کار  به  را  هوشمندانه ای 
بر  رخت  کشور  این  از  غرب گرایانه  حاکمیت 

می بندد.
و  امریکا  مهم  اندیشکده های  تحقیقات  نتیجه 
بوده  این صورت  به  اروپا در 37 سال گذشته 
که 2 رکن مهم قانون اساسی یعنی والیت فقیه 
و شورای نگهبان مانع حاکمیت آنها در ایران 
است و لذا در این 37 سال تمام انرژی غرب 
است  رکن صرف شده  دو  این  به  برای حمله 
مثال  برای  است.  شده  شدیدتر  هم  امروز  و 
نگهبان  شورای  از  می کنند  تالش  روزها  این 
افکار  و  بسازند  منفی  وجه ای  مردم  ذهن  در 
تحریک  نگهبان  شورای  علیه  بر  را  عمومی 

می کنند.
در این انتخابات یکی از راهبردهایشان این بود 

150 سال است 
که عده ای در این کشور

 به دنبال کدخدا پرستی هستند
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که اعالم کردند به صورت فله ای در انتخابات 
ها ثبت نام کنید چرا که پیش بینی می کردند 
بررسی 12 هزار نفر در یک زمان محدود برای 
البته  که  باشد،  دشواری  ام  نگهبان  شورای 
کار  این  با  اینها  هست.  هم  دشوار  و  سخت 
می خواهشتند نظم اداری شورای نگهبان را به 

هم بریزند.
در این مسیر 37 ساله می بینیم که عده ای از 
جذب  و  رفتند  خارج  به  افراد  همین  اردوگاه 
اول  از  یا  البته  که  شدند  غربی  های  شبکه 
این  باالخره  اما  یا جذب شدند؛  بودند  اینطور 
افراد در دهه 60 این حرف ها را نمی زدند و در 

طول زمان مواضعششان تغییر کرد.
شخصیت های تراز اول این گروه  مانند شخصی 
یا  می شود  پیروز  انقالب  که  اولی  روز  از  که 
نماینده مجلس شده یا معاون نخست وزیر یا 
وزیر یا معاون رئیس جمهور بوده ولی عاقبتش 
به جایی می رسد که در مجلس به دلیل تالش 
برای نابودی فرهنگ ایرانی و اسالمی استیضاح 
می شود و نهایتا از کشور خارج و لندن نشین 
که  داریم  مجلسی  نماینده  مثال  یا  می شود؛ 
مجلس  در  طلبان  اصالح  فراکسیون  رئیس 
است  فراکسیون  رئیس  که  حالی  در  و  است 
دقت  می شود،  پناهنده  و  می رود  آمریکا  به 
کنید این امر خیلی عجیب است، چراکه چنین 
در  ولی  نمی افتد  دیگری  جوامع  در  اتفاقاتی 

انقالب ما اتفاق افتاده است.
نگاه  تضعیف  راستای  همان  در  اینها  تمام 
اتفاقاتی که در منطقه  اآلن  البته  و  است  اول 
به  می باشد.   اول  نگاه  علیه همین  هم  افتاده 
هر حال باید بگویم که امروز تمام ضد انقالب 
و  همه  غرب  و  آمریکا  و  سلطنت طلب ها  و 
همه متحد شدند که طرفداران نگاه دوم وارد 

مجلس شوند.

مردم  برای معیشت  برنامه ای  دولتمردی  هیچ 
در 31 ماه گذشته ارائه نداده است/ در ماجرای 
دار  خدشه  را  نظام  آبروی  کاال  سبد  توزیع 

کردند.
 

مسائل  به  کمی  بخواهیم  اگر  خبرگزاری: 
جدی ترین  و  اصلی ترین  بپردازیم  روز 
در  گذشته  سال  دو  در  که  مسئله ای 
را چه چیزی  مانده  مغفول  یازدهم  دولت 

می دانید؟

یازدهم  دولت  در  که  مسائلی  سلیمانی:  دکتر 
مغفول مانده در واقع یک فهرست بلند باالیی 
دارد و چراکه دولت یازدهم همه مسائل اساسی 
کشور را رها کرد و همه چیز را به مذاکرات گره 
کار خود  را محور  موضوع  فقط یک  یعنی  زد 
قرار داد که مذاکرات بود و همه مسائل دیگر 

را عماًل رها کرد.
دولت  در  مانده  مغفول  امور  فهرستی  لذا 
یازدهم بسیار بلند باال است. می خواهم بعضی 
از این مسائل را خدمت شما عرض کنم؛ مثاًل 
شده؟  چگونه  سال  دو  این  در  مردم  معیشت 
جواب این است که رها شده یعنی اصاًل هیچ 
دولتمردی برنامه ای برای معیشت مردم در این 
31 ماه گذشته ارائه نداده است برای کمک به 
مردم در ابتدا یک سبد کاال توزیع کردند که 
آن افتضاح بار آمد و مردم را تحقیر کردند و 
تخم مرغ روی سر مردم شکاندند و آبروریزی 
شد و البته به آبروی نظام هم خدشه وارد شد 
و بعد از آن سبد کاال دیگر تعطیل شد. به نظر 
می رسد کاری کردند که همه بگویند اصال سبد 
کاال نخواستیم حفظ آبرو برای ما مهمتر است.

آبادی در 31 ماه گذشته  در مسئله عمران و 

شده  ساخته  دولت  همین  در  اتوبان  کدام 
در  جاده  کدام  هیچ،  رسیده؟  بهره برداری  و 
این  صفر؛  شده؟  تمام  و  شروع  دولت  همین 
افتتاح هایی که انجام می شود مثل اتوبانی که 
کارهایش  همه  اینها  شد  افتتاح  فجر  دهه  در 
در دولت  قبل انجام شده بوده و در این دولت 
فقط در حد روشنایی کار شد یعنی برق کشی 
و تیر چراغ برق گذاشتند و اال اصل کار انجام 

شده بود.
دو  گذشته  ماه   31 در  دولت  جاری  بودجه 
برابر شده ولی بودجه عمرانی به شدت کاهش 
و  هزار   14 از  بیش  صنعت  در  است.  داشته 
800  واحد تولیدی به تعطیلی و نیمه تعطیلی 
دادشان  به  که  نیست  کسی  و  شده  کشانده 
کوچک  کمک  یک  با  بعضی ها  چنانکه  برسد 
را  این حوزه خودش  متولی  ولی  راه می افتند 
تبدیل به یک آژانس خبری کرده برای اعالم 

خبر تعطیلی ها کرده است.
بدهی دولت امروز به 200 هزار میلیارد تومان 
 3 تقریبا  گذشته   سال  دو  یعنی طی  رسیده 

برابر شده است.
بسیار  شده  حاکم  کشور  بر  امروز  که  رکودی 
جدی و خطرناک است، بر فرض مثال صنعت 
آن  به  که  بود  صنایعی  از  یکی  ایران  سیمان 
هم  خصوصی  بخش  و  می کردیم  افتخار 
توان  و  بود  باالیی در آن کرده  سرمایه گذاری 
تن  میلیون   70 باالی  به  ایران  سیمان  تولید 
و  اتوبان سازی  جاده سازی،  اآلن  ولی  رسید 
انبارهای  لذا  و  است  تعطیل  غیره  و  مسکن 

صنعت سیمان پر شده و مشتری ندارد.
از طرفی دوستان شعار می دادند که می خواهیم 
اعتبار پاسپورت ایرانی را اتقاء بدهیم، خب چه 
شد؟ نه تنها پاسپورت ایرانی ارتقاء داده نشد 
پاسپورتشان مشکل  بلکه 18 کشور دیگر هم 
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اگر   آمریکا  اخیر  مصوبه  با  که  چرا  کرد  پیدا 
برای  ایران سفر کنند  به  این 18 کشور  اتباع 

ورود به آمریکا با مشکل مواجه می شوند.
و  گره  برجام  به  هم  خارجی  سیاست  حتی 
هم  خارجی  سیاست  دیگر  مؤلفه های  خورده 
زمین مانده است. شما ببینید باالخره وزیر امور 
خارجه ما می رود کنار فردی در سازمان ملل 
زانویش را می شکند و خم می شود در صورتی 
که اصاًل در ادبیات سیاسی این یک نوع تحقیر 

است!
وزیر  به  منا  حادثه  از  بعد  عربستان  طرفی  از 
که  است  معلوم  لذا  نمی دهد  ویزا  ما  ارشاد 
سیاست خارجی ما یله و رها است و متاسفانه 

کاری انجام نمی شود.

از  احدی  که  اند  کرده  سنگین  را  فضا  آنقدر 
رکود  مورد  در  صحبت  جرأت  کشور  مدیران 

اقتصادی کشور را ندارد
 

خبرگزاری: علت این امر را چه می بینید؟ 
این دولت بنا به قول خیلی از کارشناسان 
دولت  و  اصالحات  دولت  مشترک  مخرج 
سازندگی است قریب به اتفاق این آقایان 
چه  دارند  کار  تجربه  سازندگی  دولت  در 
یا  تجربه  همه  این  با  اینها  که  است  شده 
حداقل کار میدانی آمدند به این اتفاق بر 

خوردند؟

دکتر سلیمانی: مدتی پیش من مقاله ای نوشتم 
با عنوان" نخواستند یا نتوانستند". اگر بگوییم 
دولت تعمداً نخواست که خب خیلی بد است 
و اگر هم بگوییم نتوانستند که این هم خوب 
نیست. لذا بحث همان دیدگاه دوم است، وقتی 
"کدخدا"  با   بستن  که  است  معتقد  کسی 
خب  کن  حل  را  حل  مسائل  همه  می تواند 
دست روی دست می گذارد تا با کدخدا توافق 
کند و این اتفاق افتاد یعنی سیاستی که دولت 
در پیش گرفت یک راهبرد بسیار بسیار غلط و 
اشتباه بود و این یعنی وقتی دولت دست روی 
دست گذاشت، زیر دستان و پایین دست هم 

خوابش می برد.
هیئت  که  است  این  دولت  اجرایی  کار  اصل 
دولت باید بدود تا بدنه با آن بدود، اگر هیئت 
اشتباه  استراتژی  یک  با  و  شد  بی حال  دولت 
زد،  گره  مذاکره  به  را  و همه چیز  ساکن شد 
همه  در  رکود  و  رخوت  درگیر  کشور  قطعا 
ابعاد می شود و همین هم ممکن است نهایتا 
شرایط  این  اما  شود.  دولت  زدن  زمین  باعث 
این  تحت  یعنی  داشت،  هم  دیگری  ملزومات 
بود.  پنهان کاری هم  به  شرایط دولت مجبور 
یعنی ما رکود داشتیم ولی گفتند که از رکود 
عبور کردیم و غافل از اینکه این مسئله چیزی 

نیست که بشود آن را مخفی کرد.

که  جایی  تا  شد  سنگین  دولت  سوی  از  فضا 
حتی مدیران دولتی هم جرأت نداشتند در این 
رکود  در  ما  هنوز  بگوید  و  بزند  حرف  زمینه 
هستیم. رئیس جمهور اعالم کرد که ما از رکود 
عبور کردیم ولی همه صنایع و تولید کنندگان 
می گفتند کجا ما از رکود عبورکردیم؟ ما که در 

گل گیرکرده ایم!
صدای  که  جایی  تا  داشت  ادامه  شرایط  این 
نامه  رئیس جمهور  به  و  شد  بلند  وزیر  چهار  
نوشتند اما حتی بعد از اینکه اینگونه این ماجرا 
افشا شد، هنوز هم می گفتند که از رکود عبور 

کردیم.
راهبرد  آن  با  دولت  که  بگویم  می خواهم  لذا 
ملت  از  کرده  درست  برای خود  که  فضایی  و 
جدا شده یعنی در یک محیط دیگری دارد فکر 

می کند و عملیات می کند و...
وزیر مدیر اجرایی است و مدیر اجرایی باید در 
بودیم  وزیر  که  موقع  آن  ما  بیفتد.  راه  کشور 
در سفرهای استانی نماینده تام االختیار دولت 
بودیم در آنجا مشکالت را می دیدیم و همانجا 
بعضی از مشکالت را با اختیاراتی که داشتیم 
حل می کردیم، روزی 18 ساعت می دویدیم از 
اما  این ده به آن ده؛  از  این شهر به آن شهر 
دوستان دولت یازدهم به اسم ژنرال یک سری 
در  کردند،  غالب  ملت  به  را  کهنسال  پیرمرد 
می رفتند  باید  ساله  افراد 70  این  که  صورتی 

دادند  می  مشاوره  دولت  به  فکر  اطاق  گوشه 
از  که  چرا  اجرایی  مدیر  یک  جایگاه  در  نه 
را  کار  ساعت   18 اجازه  بدنشان  فیزیکی  نظر 

نمی دهد.
حتی گاهی مشاهده می شود که معاونین این 
ما  واقعاً  کهنسال تر هستند.  وزیر  از خود  وزرا 
در دو سال و نیم گذشته در کمیسیون صنایع 
و معادن می دیدیم که وزیر می آمد و معاونش 
می آمد همه سن های باال بودند و در آن جلسه 

هم همه خواب داشتند.
از  یکی  کنم،  تعریف  خاطره ای  دهید  اجازه 
را  سوالی  کهنسال  وزیر  یک  از  نمایندگان 
آید  به مجلس می  وزیر  آن  بود،  مطرح کرده 
و جلسه آغاز می شود، در حین قرائت سوال 
به خواب می  ماتاسفانه  وزیرمحترم  در جلسه 
نماینده  که  شود  می  باعث  هم  همین  و  رود 
به  و  کند  قطع  را  کننده، صحبت خود  سوال 
وزیر تذکر دهد که بیدار شود و سوال مجلس 

را گوش کند.
 

و  کار  به  نگاه  نوع  و  روحیه  دولت،  راهبرد 
فرسا  طاقت  و  کار سنگین  اجازه  وزرا  فیزیک 

را از دولت گرفته است
 

خبرگزاری: تبعات این روند چیست؟

ما  را  کارش  محور  دولت  این  سلیمانی:  دکتر 
آن  خالف  و  آمد  بالعکس  نگذاشت  می توانیم 
دولت  این  که  گفتم  جایی  در  کرد،   عمل 
زده  هم  مثال  و  است  نمی توانیم"  ما  "دولت 
بودم چرا که مثال می گوییم عمران و آبادانی، 
می گویند ما نمی توانیم، می گوییم خط لوله گاز 
نمی توانیم،  ما  می گویند  هندوستان،  به  ایران 
می گوییم حادثه منا اتفاق افتاده و باید برویم 
مشکل را حل کنیم، می گویند ما نمی توانیم، 
می گوییم مسکن مهر مردم مانده، می گویند 
در  است.  اینگونه  برنامه  یعنی  نمی توانیم،  ما 
صنعت  در  داریم،  بزرگی  دانشمندان  نفت 
نیم  و  میلیون  چهار  داریم،  باالیی  پتانسیل 
دانشجو داریم، چند هزار نفر از این دانشجویان 
متوجه  بگیرند  کار  به  اگر  نفت  صنعت  در  را 
می شوند که چه انقالبی رخ می دهد. لذا هم آن 
راهبرد و هم این روحیه کارکردن و هم فیزیک 
بعضی از وزرا این اجاره را نمی دهد که دولت 
بخواهد کار سنگین و طاقت فرسا انجام دهند. 
اجرایی  مدیران  نیازمند  کشور در حال حاضر 
انجام  اساسی  کار  روز  شبانه  بتوانند  که  است 
دهند نه کار پشت میز نشینی، کار میدانی و 

اجرایی انجام بدهند.
 

دولت سازندگی بیش از 50 میلیارد دالر بدهی 
روی دست کشور گذاشت.

 

در این مسیر 37 ساله می بینیم که 
عده ای از اردوگاه همین افراد به خارج 
رفتند و جذب شبکه های غربی شدند 
که البته یا از اول اینطور بودند یا جذب 
شدند؛ اما باالخره این افراد در دهه 60 
این حرف ها را نمی زدند و در طول زمان 

مواضعششان تغییر کرد.
شخصیت های تراز اول این گروه  مانند 

شخصی که از روز اولی که انقالب 
پیروز می شود یا نماینده مجلس شده 
یا معاون نخست وزیر یا وزیر یا معاون 
رئیس جمهور بوده ولی عاقبتش به 

جایی می رسد که در مجلس به دلیل 
تالش برای نابودی فرهنگ ایرانی و 
اسالمی استیضاح می شود و نهایتا از 
کشور خارج و لندن نشین می شود؛ یا 
مثال نماینده مجلسی داریم که رئیس 
فراکسیون اصالح طلبان در مجلس 

است و در حالی که رئیس فراکسیون 
است به آمریکا می رود و پناهنده 
می شود، دقت کنید این امر خیلی 

عجیب است، چراکه چنین اتفاقاتی در 
جوامع دیگری نمی افتد ولی در انقالب 

ما اتفاق افتاده است.



خبرگزاری: اصول و روابط حاکم بر روابط 
رفتار  همن  بر  چقدر  دولت  اقتصادی 
است  منبق  سازندگی  دولت  اقتصادی 
متصور  آن  برای  را  احتمالی  نتایج  چه  و 

هستید؟

حوزه  در  عمدتاً  دوستان  این  سلیمانی:  دکتر 
دولت  بر  که  هستند  کسانی  همان  اقتصاد 
سازندگی حاکم بودند و همان مدل را پیگیری 
می کنند، برای مثال در دولت سازندگی بحث 
را  خارجی  کمک  و  کردند  مطرح  را  تعدیل 
محور قرار دادند و ناگهان در سال 74 متوجه 
دالر  میلیارد   50 از  بیش  کشور  که  شدند 
بدهکار است، افکار عمومی متوجه شد و همه 
و  باید کرد  بدهی چه  این  با  نگران شدند که 
مجبور شدند که برنامه تعدیل را متوقف کنند، 
برنامه ای که بانک جهانی و آمریکا و انگلیس 
آن را تجویز کرده بودند. امروز هم حرکتی که 
همان  راستای  در  دقیقاً  است  گرفته  صورت 
برنامه است یعنی مشاهده می کنیم که ناگهان 
تفاهم نامه خرید صد و اندی هواپیما در طول 
هشت سال با غرب بسته می شود، در حالی که 
نه تنها عقل چنین خریدی را معقول نمی داند 
چنین  نیز  اقتصاد  علم  و  موجود  شرایط  بلکه 
اقدامی را منطقی ارزیابی نمی کند، چرا که این 
اقدام یعنی بدهکار کردن ملت و کشور، ضمن 
اینکه هیچ دولتی نمی تواند برای دولت آینده 

تعهد مالی ایجاد کند!
بزرگی  خریدهای  چنین  که  شرایطی  در 
کشور  مدت  طوالنی  برای  و  بگیرد  صورت 
بدهکار می شود باید نگران بود و به رسانه ها 
و کارشناسان و مبادی قانونی توصیه کرد که 

چشم و گوش خود را باز کنند.
از طرفی قراردادهای جدید نفتی هم در همین 
که  ساله   25 نفتی  قرارداد  یعنی  است،  بستر 
اینها همان قرارداد دارسی دوم هستند و 10 
سرمان  بالیی  چه  که  می فهمیم  دیگر  سال 
آمده است و در چنین شرایطی است که باید 
انقالبی کنیم و دوباره نفت و گاز را ملی کنیم!

بنابراین می توان گفت که این رفتارهای دولت 
تعدیل  سیاست  همان  پیرو  همگی  یازدهم 
اقتصادی دولت پنجم و ششم و اجرای برنامه 

های اقتصادی آمریکا و بانک جهانی است!
راهکارها که  از  اقتصادی یکی  نفوذ  در مساله 
بدهکار  همین  می گنجد  هم  نفوذ  زمینه  در 
کردند کشور است. وقتی کشور بدهکار شد و 
ملی اش  ناخالص  تولید  از  توجهی  قابل  درصد 
بدهی شد دیگر آن کشور به راحتی نمی تواند 
کمر بلند کند و دقیقاً می شود داستان یونان، 

داستان لهستان.
را  ما  که  است  این  غرب  برنامه  ببینید  پس 
بدهکار کند و ما اینجا با بی تدبیری و بی فکری 

را  کشور  تا  کنیم  اجرا  برنامه  آن  می خواهیم 
بدهکار کنیم ؛ این یک خطر بزرگ برای آینده 
دیدگاه سکوالر  با  افرادی  اگر  که  است  کشور 
و  عملیات  نوع  این  مطمئناً  وارد مجلس شود 

قراردادها را تقویت می کنند .
قراردادهای  همین  زمین  این  در  دیگر  مساله 
افراد  برخی  داللی  با  که  است  ای  محرمانه 
می خواهد  اروپا  شود.  می  بسته  ها  گروه  و 
کاالیش را به ایران بفروشد و برای رسیدن به 
را  واسطه ای  و  دالل  یک  پژو  مثاًل  هدف  این 
پیدا می کند و نقش این واسطه این است که 

این قرارداد را جوش بدهد.
این روزها شاهدیم که عده ای دالل از طرف 
دولت در قراردادهای بزرگ به عنوان میانجی 
پرونده  با  مشکوکی  افراد  که  می کنند  عمل 
افراد  این  قضائیه هستند.  قوه  در  های مهمی 
به دنبال پورسانت گیری از طرف خارجی برای 
 30 قرارداد  یک  خب  هستند.  قرارداد  عقد 
میلیارد دالری اگر یک درصدش هم پورسانت 
گرفته شود که بیشتر است و معموالً 5 درصد 
یعنی هزار  میلیون دالر  است،  می شود 300 

میلیارد تومان!
قابل  و  نجومی  بسیار  های  رقم  ها  رقم  این 
به  چگونه  که  شود  بیان  باید  و  است  توجهی 
است  ممکن  البته  که  رسد  می  برخی  دست 
امروز در  که  باشد  افرادی  درآمد  برای  جوابی 
چنین  دارای  شود  می  گفته  و  هستند  دولت 
سرمایه هایی یعنی بیش از هزار میلیاردتومان 

سرمایه هستند و تکذیب هم نمی شود.  
 

مدل  این  خطر  به  ای  اشاره  خبرگزاری: 
فکری برای انقالب داشتید. آن را تشریح 

می کنید؟
فاینانس  و  این کارها  با  دکتر سلیمانی: وقتی 
این  با  و  دالری  میلیارد  ده  چند  گرفتن های 
را  کشور  حجیم  و  مدت  طوالنی  قراردادهای 
بدهکار می کند یعنی عماًل کشور را می فروشند 
که  می رسد  فرا  روزی  زودی  به  یعنی  این  و 
ناگهان سر بلند می کنیم و می بینیم ایران مثاًل 
صد یا دویست میلیارد دالر بدهکار است و آن 
ما است که خدشه دار می شود  استقالل  موقع 
از  که  اولین چیزی  بدهکار  چراکه یک کشور 
دست می دهد استقاللش است. آن چیز اصلی 
اسالمی  جمهوری  افتخارات  و  ارکان  جزء  که 

ایران است.
غرب  پناهگاهشان  نهایتا  افراد  این  اینکه  دوم 
است و ثروتی که گیر این افراد می آید در ایران 
می برند.  به خارج  و  نمی کنند  گذاری  سرمایه 
خودشان و زن و بچه شان را هم میروند چون 
اگر اینجا زندگی کنند برای خودشان بد است 
هم  جرأت  که  کالن  پول های  این  با  چون 
مجبورند  آورده اند  کجا  از  بگویند  نمی کنند 
اروپا  و  بانکهای سوئیس  در  و  بروند  خارج  به 

سرمایه گذاری کنند. این هم یک خطر است.
کشوری  در  وقتی  که  است  این  دیگر  خطر 
کار انجام نشود وابستگی می آید. وقتی نیروی 
توسعه  و  پژوهش  و  تحقیق  وارد  تحصیلکرده 
داخلی  پیمانکار  نشد،  و...  ساز  و  ساخت  و 
جرات سرمایه گذاری و کار نداشت، ایران فرو 

می ریزد!
وقتی صنعت مولد در کشور به وجود نمی آید 
فقط صنعت  و  بین می روند  از  همه صنعت ها 

مونتاژ باقی می ماند و مونتاژ یعنی وابستگی!
خطرات  واقعاً  که  بگوییم  باید  شرایط  این  در 
زیاد است چراکه با این روند غربی ها کم کم 
بر ما مسلط می شوند و بعد ما را مهار می کنند 
و می رویم زیر نظر خودشان و در آخر در واقع 
کدخدا دیگر برای ما تصمیم می گیرد. اگر این 
اتفاق بیفتد یعنی نابودی ملت ایران و نابودی 
را  ایران  تجزیه  بحث  دیگر  موقع  آن  کشور 
افغانستان  تجزیه  بحث  مگر  می کنند  مطرح 
را  عراق  تجزیه  بحث  مگر  نکردند  مطرح  را 
و  عربستان  یمن،  تجزیه  مگر  نکردند  مطرح 
حتی ترکیه را مطرح نمی کنند. وقتی حکومت 
مرکزی را ضعیف کردند و وابسته به خود کردند 
و نیازمند خودشان کردند آن موقع بحث تکه 

پاره شدن آن کشور را مطرح می کنند.
 

شود  امضاء  برجام  وقتی  می گفت  که  کسی 
مشکل آب خوردن مردم هم حل می شود اآلن 
مردم حل شده  آب  مشکل  کجا  بدهد  جواب 

است؟
برجام  دوران  از  قبل  آقایان  خبرگزاری:   
وتوافق هسته ای حجم خیلی گسترده ای 
از توقعات را مطرح کردند. که اگر توافق 
و  می شود  برداشته  تحریم ها  بشود 
و  می آید  رفاه  و  می شود  برقرار  سوئیفت 
و...  شود  می  حل  هم  مردم  خوردن  آب 
امروز توافق اجرا شده و به قول خودشان 
دولت  اوالً  شده  برداشته  ها  تحریم  هم 
چقدر به وعده های خود نسبت به دوران 
اصاًل  آیا  و  برجام عمل کرده است  از  بعد 

می تواند به آن حجم وعده ها عمل کند؟

دکتر سلیمانی: محور کار دولت یازدهم در این 
دو سال و نیم به جای پیشرفت، سیاسی کاری 
معیشتی  مشکالت  جای حل  به  و  است  بوده 
مردم و ساماندهی اقتصادی علیه این و آن در 
داخل شعار داده و وعده سرخرمن برای برجام.
وقتی  که  چرا  است،  بوده  هم  مجبور  البته 
کردم  عرض  که  باشد  همانی  جهت گیری 
مجبور  نپذیرد،  صورت  هم  کاری  طرفی  از  و 
می شوند فضایی درست کنند که این مشکالت 

در آن فضا پنهان شود.
دولت برای اینکه فضای الزم برای رسیدن به 
برجام را داشته باشد باید توقعات مردمی را باال 
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هنگامی که به برخی از افراد بی حجاب یا 
کم حجاب تذکر می دهیم، می گویند این 
همه منکر و کار حرام در جامعه انجام می 

شود، چرا چسبیده اید به بی حجابی؟
در پاسخ به این اشکال چند نکته به ذهن 

می رسد:
حرام و منکر، حرام و منکر است   .1
و فرقی در لزوم نهی از آن ندارند. بر اساس 
وظیفه همگانی نهی از منکر وقتی شخص 
مسلمان مواجه با هر عمل حرامی شد باید 
با توجه به شرایط مقرر در این باب، اقدام 
باید  هم  رو  این  از  کند.  منکر  از  نهی  به 
از بی حجابی نهی کرد هم از سایر زشتی 

هایی که با آن برخورد می کنیم.
اعمال حرام را از یک جهت می   .2
آشکار  که  حرامهایی  به  کرد  تقسیم  توان 
است و حرامهایی که از چشم دیگران پنهان 
است. شما زمانی که در کوچه و خیابان گذر 
می کنید، غالبا ظاهر افراد را می بینید. اگر 
یک زشتی و آلودگی در ظاهر و لباس افراد 
آلودگیهای  ولی  قابل مشاهده است  باشد، 
و  حسد  بخل،  مانند  اخالقی  و  درونی 
غرور را نمی بینیم. آری اگر در معامله یا 
نشست و برخاست با کسی رفتار ناهنجاری 
باید  بردیم،  پی  بدی  اخالق  به  یا  دیدیم 

اما  شویم.  یادآور  را  آن 
مهمترین و اولین چیزی که 

نفری  صدها  و  دیگران  با  برخورد  در 
کنیم،  می  گذر  آنها  کنار  از  روز  هر  که 
مشاهده می  شود ظاهر و پوشش و آرایش 

و بیرونی است نه خلق و خوی  آنان. 
پیش  آنچه 
از  بیش  و 

در  چیز  هر 
می  اثر  دیگران 

آنان  ظاهر  گذارد 
است و این است رمز اهمیت 

و تاکید بر ظاهر افراد. این 
همه  که  است  حالی  در 
بُعد  مهمترین  دانند  می 

مباحث  و  انسان  کمال  در 
تربیتی، درون و اخالق اوست.

همۀ اعمال خوب و بد تک   .3
تک افراد جامعه در برآیند و سرنوشت 

حرامها  از  برخی  اما  است؛  موثر  جامعه 
دارای بعد اجتماعی بیشتر نسبت به دیگر 
غذای  یک  اگر شخصی  هستند.  محرمات 
نجس یا حرام بخورد اگر چه غیر مستقیم 
و باواسطه به سایر افراد جامعه نیز مربوط 

می برد و اینکار را انجام داد.
از طرفی نزدیکان دولت یازدهم قبل از اینکه 
به صدارت برسند بیان می کردند که تحریم ها 
و 80 درصد مشکالت  اثر گذاشته  20 درصد 
کشور  در  مدیریت  مسئله  خاطر  به  اقتصادی 
است اما همین که فرمان دولت دستشان افتاد 
گفتند مشکالت صد در صد مربوط به تحریم ها 

است و حرف دولت قبلی را زدند.
به هر حال ظاهرا مرغ دولت یک پا دارد. دولتی 
سه  به  قریب  اند،  داده  از دست  را  فرصت  ها 
استریال  گذشته  ساله  چهار  دولت  از   سال 
هسته ای  تمام  و  شد  اجرا  شد،  امضاء  برجام 
را  اراک  راکتور  قلب  درون  شد،  نابود  تقریباً 
سیمان ریختند و تعطیل کردند و...  اما هنوز 
است.  نیافتاده  کشور  اقتصاد  در  اتفاقی  هیچ 
یعنی وضعیت اقتصادی کشور امروز با دو ماه 
نداشته  تفاوتی  برجام هیچ  اجرای  روز  با  قبل 

است.
در  که  گویند  می  روزی  جمهور  رئیس  آقای 
روز یکشنبه هزار "ال سی" باز شده در حالی 
که ما که تحصیلکرده خارج هستیم به خوبی 
مطلق  تعطیل  اروپا  یکشنبه  روز  که  می دانیم 
است و بانکی برای این کار نیست. لذا به نظر 
موقعیت  این  در  شده  مجبور  دولت  رسد  می 

دست به فریبکاری هم بزند.
لذا آن بوق و کرنایی که قبل از اجرای برجام 
دولت به دست گرفت همان مساله االن بالی 
امتیازهای  و  هزینه سنگین  دولت شده!  جان 
ما  مقابل چه چیزی گیر  در  اما  دادیم  زیادی 
آمد؟ وعده سر خرمن که چهار سال دیگر اجرا 

می شود! اینها برای مردم آب و نان نمی شود.
شود  امضاء  برجام  وقتی  می گفت  که  کسی 
مشکل آب خوردن مردم هم حل می شود خب 
مردم  آب  مشکل  کجا  که  بدهند  جواب  اآلن 
حل شده؟ آن جاهایی که مشکل آب داشتند 
مشکلشان حل شده؟ دولت اآلن باید پاسخگو 

باشد.
اکثر  دارد،  اختیار  در  زیادی  وسائل  دولت 
اگر  و  است  دولت  اختیار  در  ایران  رسانه های 
بخواهد دستاوردهای خود را بگوید به راحتی 
می تواند آن هخا را رسانه ای کند و به گوش 
رخ  جدی  مشکل  اآلن  ولی  برساند.  همه 
برای  و  است  نگرفته  صورت  مهمی  کار  داده، 
از  بیش  ماجراها  از  مردم  کار  ادامه  در  اینکه 
چون  ابزارهای خطرناکی  به  سردرنیاورند  این 

قراردادهای محرمانه متوسل شده اند.
در  بفهمند  مردم  اگر  می رسد  نظر  به  امروز 
قراردادهای نفتی قرار است چه بالیی سر ایران 
می گویند  لذا   ، می گیرند  موضع  قطعا  بیاید، 
محرمانه است و اطالعاتش را بیرون نمی دهند.

حمید کریمی
 عضو گروه معارف اسالمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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 ، ست ا
عمل  یک  اول  درجه  در  اما 
با  که  کسی  اما  است؛  فردی 
ظاهری نامناسب در جامعه رفت 
و آمد می کند یا معامله ربوی و یا 
همراه رشوه انجام می  دهد، عالوه 
بر این که به خودش لطمه می زند 
آثار بد عمل او در جامعه و دیگران 

نیز نمود پیدا می کند.
به  نامناسب  پوشش   .4
اضافه آرایش و ... از حد یک حرام 
رود  می  فراتر  اجتماعی  یا  فردی 
و منجر به یک سری زشتی ها و 
پوشش  می شود.  پیامدهای سوء 
نامناسب و محرک، زمینه و عامل 
نگاه  ارتکاب  بیگانه،  افراد  تحریک 
دیدن  نامشروع،  رابطه  و  لمس  و 
و  فراوان  زیباییهای  و  جوان  زنان 
سیری  و  سردشدن  طلبی،  تنوع  تشدید 
مردان نسبت به همسران خود، افزایش 
طالق، نپذیرفتن ازدواج و محدودیت از 

جانب پسران و افزایش سن و میزان 
ازدواجهای شرعی و قانونی، افزایش 
جلوه  در  دختران  و  زنان  بین  رقابت 
که  زنانی  به  زدن  لطمه  دلربایی،  و  گری 
خانمهای  نیز  و  دارند  کمتری  زیباییهای 
تحریک  آنان،  خانوادگی  روابط  و  محجبه 
و  جنسی  عقده  ایجاد  و  مجرد  افراد  زیاد 
دیگر  بزرگ  مفاسد  و  ارتکاب خودارضایی 
این  همه  که  است  آن  طرفه  شود.  می 
و  دیگر  جوامع  در  را  ویرانگر  پیامدهای 
بینیم  نه چندان اسالمی خود می  جامعۀ 

اما نمی فهمیم که از کجا می خوریم!
که  کنیم  تصریح  و  تاکید  باید   .5
زنان  مختص  داشتن،  نامناسب  پوشش 
شود.  می  نیز  مردان  شامل  بلکه  نیست 
با توجه به عرضه لباسهای تنگ و  امروزه 
نامناسب سر و صورت،  آرایشهای  اندامی، 
در  اینها  غیر  و  آالت  زینت  از  استفاده 
در  شئونات  رعایت  به  باید  مردان،  میان 
ظاهر  از  و  بشود  توجه الزم  نیز  آنان  بین 
مردان  شود.  نهی  نیز  ایشان  نامناسب 
مسلمان و باحیای ما باید به ظاهر پوشیده 
و باوقار خود توجه کامل بنمایند تا موجب 

فسادهای یادشده از سوی دیگرنشوند.

تباهی  جز  باشد  چه  هر  گناه   .6
جامعه  و  فرد  برای  ای  نتیجه  تاریکی  و 
از  سریعتر  و  زودتر  چه  هر  اگر  و  ندارد 
آن جلوگیری نشود، آلودگی و بوی تعفن 
آتش  و  گیرد  فرامی  را  جامعه  سراسر  آن 
وقتی گسترده شد، مهار و خاموش کردن 
اگر  بنابراین  و پرخسارت است.  آن دشوار 
متعال  خداوند  عصیان  و  گناه  حجابی  بی 
و برافروختن آتش به جسم و جان جامعه 
و تجاوز به سالمت روانی خوبان است، باید 
سهل  و  شود  گرفته  آن  جلوی  سرعت  به 

انگاری و تاخیر جایز نیست.
اگر جمعی از گناه هتاکی و بی   .7
حجابی نهی می کنند وظیفه ما کمک به 
که  است  گناهانی  سایر  از  نهی  یا  و  آنان 
بیشتر ما را رنج می دهد و به نظر ما و دین 
جلوی  مجموع  در  تا  است،  ویرانگر  مبین 
همه زشتی ها گرفته شود؛ نه این که مانع 
آلودگیها  سایر  بعد  و  شویم  پاکسازی  این 

هم باقی بماند.
به امید احیای فریضه امر به معروف و نهی 
از منکر و افزایش حیا و غیرت زن و مرد 

ایران اسالمی! 
ان شاءاهلل
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ماهواره عامل تخریب

با توجه به اینکه قرن 21 را عصر ارتباطات 
عدم  درباره  نگرانی هایی  اما  می دانیم، 
در  ارتباطی  وسایل  از  درست  استفاده 
این  از  یکی  ماهواره  دارد.  وجود  دسترس 
وسایل ارتباطی و فرهنگی است که تقریبا 
در بیشتر خانه ها وجود دارد که متاسفانه 
به دلیل اهداف زشت برخی از کشورها به 
جامعه  به خصوص  جامعه  در  معضل  یک 

ایرانی تبدیل شده است.
از  نکردن  استفاده  از  حرف  کسانی  وقتی 
به  "امر  یاد  می کنند،  شروع  را  ماهواره 
شاید  و  می افتیم  منکر"  از  نهی  و  معروف 
این جمله دیگر برای ما تکراری شده باشد، 
نصیحت  شنیدن  از  گوش مان  دیگر  شاید 
باور کنیم که  نمی خواهیم  است، شاید  پر 
تمام برنامه ها و سریال های پخش شده در 
ماهواره برای فروپاشی کانون گرم خانواده 

ماست.
قدم  خانواده  دادگاه  راهرو  در  وقتی 
که  می شوید  روبه رو  کسانی  با  برمی دارید 
می دانند.  ماهواره  قربانی  را  خود  خانواده 
روابط  دادن  نشان  عادی  و  خیانت  رواج 
اصطالح  به  یا  دشمنی  از  نشان  نامشروع 
همان جنگ نرم است که سال هاست غرب 

بر 
ی  و ر
خانواده ها 
داشته است.

از  استفاده 
و  امکانات 
ارتباطی  وسایل 
از  اما  است،  خوب 
و  درست  طریق 

آن،  به طوری که نه به خود منطقی 
و خانواده و جامعه آسیبی برسانیم.

بلوغ زودرس
عمده  مشکالت  از  یکی  زودرس  بلوغ 
جوانان ماست که متاسفانه علت اصلی آن 
را می توان استفاده از شبکه های غیر اخالقی 
اینترنتی  برنامه های  افزایش  و  ماهواره 
سریال های  و  فیلم ها  بیشتر  در  دانست. 
ماهواره ای  شبکه های  در  شده  پخش 
و خیلی  بدون سانسور  را  مسائل شخصی 
راحت مطرح می کنند. مشاهده کردن این 
برای  برنامه ها بدون داشتن هیچ ظرفیتی 
پذیرش این اطالعات موجب انحراف ذهنی 
برای کودکان میشود. این موضوع یکی از 
که  است  زودرس  بلوغ  دالیل  اصلی ترین 

متاسفانه پیامدهایی منفی را در پی  دارد.
افزایش روابط غیراخالقی بین مردم

که  است  ابزارهایی  از  یکی  ماهواره 
آسیب ها  از  بسیاری  اصلی  علل  متاسفانه 
در خانواده های ایرانی شده است. متاسفانه 
این وسیله ارتباطی غیر اخالقی در اجتماع 
فضای  وارد  اخالق  حوزه  در  خصوص  به 
باعث  و  است  شده  خانواده ها  خصوصی 
ضد اخالقی  رفتارهای  و  نامالیمات  ترویج 
در  ضددینی  برنامه های  است.  شده 

این موضع را علیه ایران شروع کرده است.
 به نظر می رسد که امروز بیش از هر زمان 
دیگر برای فروپاشی خانواده ایرانی مصمم 
در  خانواده  اهمیت  به  نیز  آن ها  شده اند، 
دلیل  همین  به  برده اند،  پی   ایران  جامعه 
مکان مقدس  این  وارد  کامل  با هوشیاری 

شده اند.
از  فساد  و  بی بندوباری  خشونت،  افزایش 
ماهواره ای  شبکه های  این  اهداف  جمله 
است که متاسفانه خانواده ها یا بهتر بگویم 
بزرگ و رئیس خانواده بدون توجه به این 
موضوع و هدف شوم، زمینه را برای  آن ها 

مهیا کرده است.
تاکنون  ارتباطی  اصطالح  به  وسیله  این 
آسیب های فراوانی به اقشار مختلف جامعه 
را  آن ها  می توان  که  جوانان  خصوص  به 
جامعه هدف غرب دانست، وارد کرده است.
رسانه های  پیشرفت  که  بدانیم  باید 
است،  مطلوب  کامال  پدیده ای  ماهواره ای 
گرچه ماهواره و وسیله های جدید ارتباطی 
انسان  پیشرفت  و  رفاه  در  به سزایی  سهم 
دارند، اما متاسفانه تجربه نشان داده است 
در این زمان کوتاه پیامدهای منفی بر روی 
کودکان، نوجوانان، جوانان و در حالت کلی 
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می شود،  دیده  وفور  به  ماهواره  شبکه های 
ترویج روابط نامشروع که در این شبکه ها 
جرائم  به  منجر  می رسند،  نظر  به  عادی 
و  غیراخالقی  سنگین  و  خطرناک  بسیار 
شده  ایران  مسلمان  کشور  در  غیرشرعی 
در  شده  پخش  فیلم های  تمام  در  است. 
و  جوانان  میان  عاطفی  روابط  ماهواره 
است  راحت  بسیار  و  عادی  مخالف  جنس 
این موضوع می تواند، زمینه ساز ترویج  که 
جوانان  بین  نادرست  روابط  شکل گیری  و 

شود.
ایجاد زمینه های اختالف بین همسران

جدی  آسیب های  از  یکی  طالق  بحث 
وسیله  به  خانواده  استحکام  امروزه  است، 
متاسفانه  است.  رفته  بین  از  ماهواره ها 
حرمت های میان زن و شوهر از بین رفته 
است و زن و مرد در تقابل با هم هستند و 
به مقابله با یکدیگر می پردازند. در حالی که 
از نظر دین ما یکی از ثمرات ازدواج افزایش 
متاسفانه  اما  است،  زوجین  روحی  آرامش 
امروزه زن و مرد همدیگر را برابر می بینند، 
را  خود  بودن  زن  باید  زن  که  صورتی  در 
نگه  را  خود  بودن  مرد  مرد،  و  کند  حفظ 
ذاتی  تفاوت های  هرکدام  مرد  و  زن  دارد. 
و خلقتی دارند و دارای حقوقی متفاوت از 
هم هستند، ولی گویی این مسائل فراموش 
شده اند. متاسفانه در جامعه امروز با افزایش 
طالق خاموش روبه رو هستیم و باید بدانیم 
که در این نوع طالق با وجود اینکه زن و 
شوهر در زیر یک سقف زندگی می کنند، 
وجود  آن ها  میان  ارتباطی  هیچ گونه  اما 
سایبری  و  مجازی  فضای  به  اعتیاد  ندارد. 
بین  اختالف  باعث  که  است  ماهواره  و 
کردیم  باور  که  زمانی  مرد می شود،  و  زن 
زمان  آن  است،  مضر  ما  برای  ماهواره  که 
می شود، بگوییم که ما در فضای سایبری 

پیروز شده ایم.

آرایش های  و  بی حجابی  مدگرایی،  ترویج 
زننده

اصلی  اهداف  از  بی حجابی  ترویج 
سریال های  و  فیلم ها  تولیدکنندگان 
است  ماهواره  شبکه های  در  شده  پخش 
که متاسفانه تاثیر زیادی بر اقشار مختلف 
دارد.  جوانان  روی  بر  خصوص  به  جامعه 
متاسفانه بسیاری از جوانان ما بدون آگاهی 
پیروی می کنند  مدهای خاصی  از  داشتن 
که در بیشتر موارد موجب شکستن غرور 
و  آرایش  نوع  از  الگو گرفتن  فرد می شود. 
لباس شخصیت های مهم سریال ها موجب 
به  زیادی  عالقه  جوانان  که  است  شده 
بی حجابی و آرایش های تند و زننده داشته 
باشند. با توجه به اینکه ما مسلمان هستیم 
می کنیم،  زندگی  اسالمی  جامعه  در  و 
مغایر  لباس ها  و  آرایش ها  این  از  بسیاری 

با دین ماست
افزایش خشونت

که  ماهواره ای  فیلم های  به  کردن  نگاه 
همراه  قتل  به  که  خیانت  با  آن ها  بیشتر 
است، منجر به ایجاد خشونت و تشدید آن 
در بین جوانان می شود. متاسفانه در بعضی 
جرم های  وقوع  باعث  خشونت  این  مواقع 
خانواده  در  و  جامعه  در  سنگین  بسیار 
را  خود  به  خاص  قانون  ماهواره  می شود. 
دارد و ما باید فرهنگ سازی کنیم، زیرا با 
مجازات و جمع کردن ماهواره این مشکل 
حل نمی شود. ما باید آگاهی افراد جامعه را 
در بعد اخالق، دین و روابط خانواده ها باال 
ببریم و به نیازهای جوانان توجه بیشتری 

شود تا به شبکه های بیگانه پناه نبرند.
سست شدن بنیاد خانواده

با  را  گذشته  خانواده های  فرهنگ  اگر 
کنیم،  مقایسه  جامعه  امروز  خانواده های 
خواهیم دید که در گذشته به دلیل اینکه 
دستگاه مخرب فرهنگی کمتر بوده است، 

بیشتر  خانواده ها  فرهنگی  اقتدار  و  عزت 
و  زمان  گذشت  با  متاسفانه  است.  بوده 
و  مخرب  نیروی  این  جلو  به سمت  رفتن 
دستگاه مخرب ضد فرهنگی در خانواده ها 
و حتی در اتاق خواب افراد ورود پیدا کرده 
است که این موضوع مشکالت زیادی را به 
وجود آورده است. متاسفانه امروز اگر ما به 
عنوان یک مهمان وارد خانه یکی از اقوام 
خود می شویم، شاهد وجود ماهواره و این 

وسیله مخرب فرهنگی هستیم.
آسیب های  از  پیشگیری  حل های  راه 

ماهواره
دینش،  به  "عیسی  عامیانه  ضرب المثل 
برای  مردم  بین  در  که  دینش"  به  موسی 
سر باز زدن از فریضه امر به معروف و نهی 
و  است  اشتباه  بسیار  است،  رایج  منکر  از 
تحت هیچ شرایط نباید این امر ترک شود. 
و  بدهیم  هم  دست  به  دست  همه  باید 
جلوی این منکر زشت را بگیریم، چرا که 
ضعف  و  مشکالت  دچار  خانواده  یک  اگر 
فرهنگی شد، به دلیل اینکه این خانواده در 
جامعه با ما در ارتباط است، بنابراین تاثیر 
می گذارد.  ما  خانواده  روی  بر  را  خودش 
در  که  برویم  سویی  و  سمت  به  باید  ما 
مرحله اول صدا و سیما برنامه هایی بسازد 
و  باشد  روز  به  که در خور خواسته جوان 
نیاز خانواده های امروز را برطرف کند و در 
از  استفاده  منع  صورت  در  بعدی  مرحله 
این دستگاه مخرب، یک جایگزین مناسب 
دهیم.  قرار  خانواده ها  اختیار  در  او  برای 
با  بیشتری  جدیت  با  باید  قضا  دستگاه 
دارندگان ماهواره برخورد کند، شاید نشود 
همه ماهواره را جمع کرد، ولی از تولید و 
کرد.  میتوان  جلوگیری  قطعا  آن ها  تکثیر 
سازمان  از  اعم  ذی ربط  دستگاه های  همه 
تبلیغات، اوقاف و امور خیریه، دستگاه های 
سیما  و  صدا  و  ارشاد  اجرایی،  و  فرهنگی 
و همچنین دستگاه های انتظامی و قضایی 
جلوی  باید  و  هستند  اتفاق  این  مسئول 
مخرب  و  ماهواره  نصب  زشت  فرهنگ 
خانواده که به طور حتم زوال فرهنگی را به 

دنبال دارد،گرفته شود.

با  فارس  خبرگزاری  مصاحبه  از  برگرفته 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 

لرستان، جناب آقای محمدتقی شاه کرمی
لرستان،  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  و 

حجت االسالم مرتضی خاکباز
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مسابقه قرآنی
 سال جدید

به 
سبت  منا
سال  آغاز 
 ، ید جد
نباء  نشریه 
قرآنی  مسابقه  این 
اعضاء  فرزندان  تقدیم  را 
محترم هیئت علمی دانشگاه می نماید. انشاءا... 
به ده نفر از افرادی که به تمام سواالت جواب 
صحیح داده باشند، به قید قرعه جوائزی قبل از 
اتمام امسال تقدیم خواهد شد. جواب مسابقه 
یک عدد 10 رقمی است که اولین رقم سمت 
رقم  آخرین  و  اول  سوال  به  مربوط  آن  چپ 
آن مربوط به سوال آخر است. لطفا این عدد 
ده رقمی به همراه نام و سن فرزند حداکثر تا 

تاریخ 14/12/94 به آدرس
 naba@iust.ac.ir ارسال گردد.

پدر  به  است؟  آمده  چنین  آیه  کدام  در   -1
و  بینوایان  یتیمان،  خویشاوندان،  مادر،  و 

همسایگان نیکی کنید.
-3نساء/36    -2انعام/6    -1بقره/83   

-4اسراء/17

2- در کدام آیه چنین آمده است؟ برای شما 
لباس فرستادیم تا هم زشتی هایتان را بپوشاند 

و هم زینت شما باشد.
-3فاطر/33    -2نباء/10    -1فرقان/47   

-4اعراف/26

که:  است  آمده  معنا  این  آیات  کدام  در   -3
انسان بهره ای جز سعی و تالش خود ندارد و 
همچنین روز قیامت انسان یاد سعی و تالش 

خود می افتد.

اسراء/19    و  -2نجم/39  -1نجم/39   
و  -4نجم/39  نازعات/35    و  -3اسراء/19 

نازعات/35

4- در کدام آیه، حضرت علی )ع( جان پیامبر 
)ع(  حسین  امام  و  )ع(  حسن  امام  و  )ص( 

فرزندان پیامبر )ص( خطاب شده اند؟
-3مائده/18    -2آل عمران/61    -1انسان/8   

-4مریم/34

5- در کدام آیه، دین کامل اسالم را دین توام 
معرفی شده  )ع(  علی  امیرالمومنین  والیت  با 

است؟
-3مائده/67    -2مائده/55    -1قصص/27   

-4مائده/3

6- در کدام آیه، در روز قیامت ظالمین عامل 
گمراهی خود را رفیق ناباب بیان می کنند؟

-3نساء/125    -2فرقان/28    -1اسراء/73   
-4زخرف/67

7- در کدام آیه، به مومنین دستور داده شده 
است که بسیار ذکر خدا کنند؟

-1آل عمران/41   -2اعراف/205   -3احزاب/41   
-4اعراف/55

8- در کدام آیه، دستور به اقامه نماز جماعت 
داده شده است؟

-1بقره/43   -2آل عمران/43   -3بقره/153   
-4بقره/45

9- در کدام آیه، دستور داده شده است تا با 
مردم به بهترین وجه سخن بگوییم؟

-3فصلت/33    -2مومنون/96    -1بقره/83   
-4اسراء/53

10- در کدام آیات، دستور داده شده است هر 
و هنگام  بخوانیم  قرآن  قدر که می توانیم  چه 

خواندن قرآن از شیطان به خدا پناه ببریم؟
اعراف/204    و  -2مزمل/20  -1مزمل/20   
و  -4نحل/98  نحل/98    و  -3مزمل/20 

اسراء/45

مسابقات ورزشی دهه فجر
برگزار  اساتید  ورزشی  مسابقات  هم  امسال 
گروه  به  را  آن  که  سال  برخالف  ولی  گردید 
غیرقانونی کانون سیاسیون سپرده بودند، این 
بار مدیریت قانونی تربیت بدنی برگزار کننده 
اساتید  تعداد  امسال  جهت  همین  به  بود. 
با  زیرا  نمودند  شرکت  مسابقات  در  بیشتری 
پرس و جو متوجه شده بودند که اشکال غیر 
برطرف  مسابقات  کننده  برگزار  بودن  قانونی 
که  دارند  را  گله  این  اساتید  البته  است.  شده 
چرا تاکنون جوایز برترین ها اهداء نشده است؟

شرکت آریا مارت؟
طریق  از  دانشگاه  مدیریت  از  که  است  مدتی 
از  خرید  تبلیغ  به  اقدام  دانشگاه  امکانات 
این شرکت  مارت می کند.  آریا  نام  با  شرکتی 
گران قیمت  و  خارجی  لوکس،  اجناسی  غالبا 
می کند.  تبلیغ  را  کشور  خارج  تورهای  و 
بلند،  شاسی  خودروهای  تبلیغ  مثال  بعنوان 
برچسب  با  خارجی  ادکلن های  و  ترکیه!!  تور 
است  گفتنی  آن جمله اند.  از  بی حجاب!!  زنان 
برچسب  با  ترک  لباس های  تبلیغ  این  از  قبل 
بسیار زشت زنان بی حجاب هم در تبلیغات این 
شرکت جا داشت که با تذکر نشریه نباء حذف 
شد. بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که 
از سهام داران اصلی و اعضای هیئت مدیره این 
اسبق  روسای  از  یکی  و  فعلی  رئیس  شرکت، 
دانشگاه هستند!! حال سوال این است که جدا 
از اشکاالت فرهنگی و شبهات شرعی و قانونی 
و  اساتید  از  بسیاری  که  وضعیتی  در  موجود، 
خود  معیشت  اولیه  امور  درگیر  کارمندان 
حق التدریس  پرداخت  راه  به  چشم   و  هستند 
معوقه خود هستند، تبلیغ دولتی چنین کاالها 

و تورهایی چه معنایی دارد؟

انصراف از ثبت نام
یکی از مدیران ارشد دانشگاه که قصد کاندیدا 
شدن خود برای مجلس شورای اسالمی را قبال 
اعالم عمومی کرده بودند، در زمان مقرر ثبت 
نام نکردند. اخبار واصله حکایت از آن دارد که 
گویا ایشان به طریقی متوجه شده بودند که با 

اخبار
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از جمله حضور در  به سوابق سوء خود  توجه 
قطعا  مدیریتی خود،  عملکرد  نوع  و  فتنه 88 
تایید صالحیت نخواهند شد و به همین دلیل 

از ثبت نام خودداری کردند.

مسئولیت و شرکت خصوصی؟
فعلی،  دولت  کابینه  ضعف  نقاط  از  یکی  تنها 
طویل  و  عریض  وزارت  مسئولیت  تصدی 
صنعت، معدن، تجارت توسط فردی است که 
قابل توجهی  تعداد  شخصا عضو هیئت مدیره 
شرکت است. این موضوع هم باعث ایجاد شائبه 
رسیدگی  از  اینکه  هم  و  می شود  رانت خواری 
تمام وقت به امور وزارت باز می دارد. حال آیا 
صحیح است چنین نقطه ضعفی در دانشگاه ها 
امور  با  مرتبط  مدیریتهای  خصوص  در  و 
پژوهشی و صنعتی اتفاق بیفتد؟ خصوصا آنکه 
تعدادی از اعضاء هیئت علمی از دادن پیشنهاد 
پروژه بنا به دالیل و سوابقی نگران هم بشوند؟

وهابیت و اصالح طلبی
وزیر خارجه عربستان گفته است که محمدبن 
عبدالوهاب یک "اصالح طلب" بود. عبدالوهاب 
که  بود  انگلیسی ها  عامل  و  وهابیت  بنیانگذار 
که  را  اسالمی  اصول  از  بسیاری  کرد  تالش 
برای منافع استکبار جهانی و اخالف بنی امیه 
نماید.  تحریم  و  تخریب  را  هستند  خطرناک 
ادعای  که  منافقانی  مورد  در  مجید  قرآن 
ُهُم  َُّهْم  إِن أاَل  می فرماید:  می کنند  اصالح طلبی 
لِکْن الیَْشُعُرون  )بقره/12، بدانید  َو  الُْمْفِسُدوَن 

هم اینها مفسد هستند ولی نمی دانند(.

انگلیس در رویای گذشته ها
در انتخابات امسال، رسانه ها و مقامات آمریکا 
و انگلیس با توجه به مشاوره هایی که از طرف 
گرفته  کشور  داخل  در  خود  نفوذی  عوامل 
انتخابات  بودند، رویه معمول خود را در قبال 
تغییری قابل تامل دادند. آنها این بار کمتر از 
بلکه گفتند  انتخابات صحبت کردند و  تحریم 
تا  بیاوریم  فشار  کمتر  و  کنیم  صبوری  باید 
بلکه طرفداران دولت فعلی ایران به مجلسین 
خبرگان و شورای اسالمی راه یابند!! اما در این 
میان شبکه بی بی سی یاد گذشته ها کرد و رویه 
در  تا  نمود  تالش  انگلیس  پیر  روباه  معمول 
تعیین منتخبین مردم دخالت نماید. این شبکه 
هاشمی  لیست  به  فقط  که  گفت  صراحت  به 
جنتی،  عظام  )آیات  نفر  سه  به  و  دهید  رای 
دخالت  اینگونه  ندهید.  رای  مصباح(  و  یزدی 
دشمن در امور داخلی کشور جای تاسف دارد و 
تاسف آورتر آنکه هاشمی و دوستانش اعتراضی 
به این دخالت بیگانه نکردند. اما جای شکرش 
و  دوست  دشمن،  اقدام  این  که  است  باقی 

دشمن داخلی را بهتر نمایان کرد.

دولت محرمانه ها1-
محرمانه  فعلی،  دولت  رکوردهای  از  یکی 
است.  مهم  مسائل  از  خیلی  کردن  اعالم 
بسیاری  در   5+1 با  مذاکرات  بودن  محرمانه 
از مقاطع آن، محرمانه بودن موضوعات و آراء 
جریمه  بودن  محرمانه  کرسنت،  بزرگ  فساد 
قرارداد  بودن  محرمانه  ترکیه،  گازی  شکایت 
قرارداد  بودن جزئیات  فرانسه، محرمانه  با  پژو 
)در  نفره  دو  مذاکرات  همچنین  و  ایرباس ها 
عرف دیپلماتیک یعنی محرمانه( آقای ظریف 
از  تعدادی  تنها  کری،  مستطاب  جناب  با 
قرار  محرمانه ها هستند که جلوی چشم همه 
آیا کاهش شدید حمایت  بعنوان مثال،  دارند. 
افت  و  هوا-فضا  عرصه  تحقیقات  از  عملی 
است  ممکن  عرصه،  این  پیشرفت های  شدید 
از توافقات محرمانه با کدخدا باشد؟ فعال فقط 
بزودی  محرمانه ها  این  انشاءا...  می داند.  خدا 
رسیدگی  و  برمال  بعدی  دولت  در  حداکثر  و 

خواهند شد.

دولت محرمانه  ها-2
این موضوع عجیب بارها گفته شده است ولی 
ارزش یک بار دیگر گفتن را باز هم دارد. تصور 
نفر کاندید ریاست  کنید در یک دانشکده دو 
و  بیایند  اعضای هیئت علمی  دانشکده شوند. 
بصورت  نفر  دو  آن  آرای  بدهند.  رای  آنها  به 
محرمانه )دقت کنید، باز هم دولت محرمانه ها( 
آنوقت  شود.  اعالم  دانشگاه  ریاست  به  فقط 
آن  از  کدام  هر  به  باشند  داشته  حق  ایشان 
دو نفر که دوست داشته باشند، حکم ریاست 
انتصابات  همان  این  آیا  بدهند!!!!  را  دانشکده 
ولی در زر ورق انتخابات یا اسامی دیگری نظیر 
نظرسنجی نیست؟ آیا واقعا این سناریو توهین 

به شعور رای دهندگان نیست؟

بی نام بودن بعضی مقاالت
محترم  اساتید  از  بعضی  که  ایراداتی  از  یکی 
بی نام  دارند،  نباء  نشریه  دست اندرکاران  به 
است.  آن  در  منتشره  مقاالت  بعضی  بودن 
اما  است.  وارد  و  کامال صحیح  ایراد  این  البته 
نمی داند  صالح  فعال  نشریه  تحریریه  هیئت 
منتشر  آنها  نویسندگان  اسم  با  مقاالت  همه 
واقعیت  این  وجود  مصلحت،  این  علت  شود. 
اظهار نظر  تلخ در دانشگاه است که پرونده و 
زیر  جوان  اساتید  همه  بویژه  و  اساتید  بعضی 
بلکه  تا  دارد  قرار  بزرگی  بسیار  ذره بین های 
چه  و  علمی  چه  کوچک،  ولو  اشکالی  بتوانند 
آن  آنوقت  و  بیابند  رفتاری،  خودشان  بقول 
برای  غریب  و  عجیب  فرآیندی  شروع  اشکال 
آن اساتید شود. امیدواریم مبارزه با آلودگی هوا 
هر چه زودتر به نتیجه برسد تا فضای تنفس 

افراد خفقان آور نباشد.

کرامت یا ستم؟ کدامیک؟
اساتید  از  تعدادی  قرارداد  هنوز  متاسفانه 
آنها قوی  پرونده علمی  آنکه  علیرغم  را  جوان 
و غیر قابل خدشه است، تمدید نکرده اند. هر 
بهانه ای جدید می آورند.  و  قولی  و  روز حرفی 
باید  قانون  طبق  که  را  هتاکان  آن  آنوقت 
اخراج یا معلق می شدند، نوازش هم می کنند. 
جناب آقای رئیس محترم دانشگاه، انشاءا... به 
سالمتی بزودی بازنشسته می شوید و به خوشی 
ولی  نزد خانواده محترمتان می روید  و خرمی 
اعمال  اینگونه  وبال  و  وزر  که  می دانید  حتما 
ثبت  شما  اخروی  و  دنیوی  کارنامه  در  ابد  تا 

خواهد شد. امان از آه مظلوم.

سمت جدید ریاست دانشگاه
اعالم شد که ریاست دانشگاه به عنوان "دبیر 
فناوری  پژوهش،  آموزش،  تخصصی  کارگروه 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  نماینده  و  نوآوری  و 
شده اند.  منصوب  تهران"  استان  در  فناوری 
وضعیت  به  توجه  با  است.  کننده  شوکه  واقعا 
عمومی و سفرهای طوالنی  مدت شخص ایشان 
این  به  دانشگاهیان  عموم  اعتراضات  نیز  و 
منطقی  دیگر  خبری  شنیدن  انتظار  وضعیت، 
و قابل تصور بود نه این خبر. البته وقتی ایشان 
صراحتا اعالم می کنند که اهل بیالن کار دادن 
نیستند و چرخ دانشگاه در هر صورت خودش 
توانائی و ظرفیت چندین ده  می چرخد، قطعا 

سمت دیگر را هم دارا هستند.

رتبه علمی دانشگاه
خبرهای  می شویم  خوشحال  ما  همه  بی شک 
خوبی از ارتقاء رتبه علمی دانشگاهمان بشنویم. 
اما اگر کسی بخواهد با خبرهای ناقص و یا کم 
تنها  نه  دهد،  نشان  وارونه  را  واقعیات  اعتبار 
خوشحال نمی شویم بلکه ناراحت هم خواهیم 
شد. اخیرا مدیریت دانشگاه در دو نوبت رسما 
رتبه بندی  نظام  در  دانشگاه  که  نمود  اعالم 
الیدن رتبه 526 جهانی و رتبه 4 کشوری را 
کسب نموده است. با یک بررسی بسیار بسیار 
مربوط  رتبه ها  این  که  فهمید  می توان  ساده 
دانشگاه  رتبه  و  است  الیدن   2014 سال  به 
به 547 جهانی  و  نموده  افت  در سال 2015 
این  متاسفانه  است.  یافته  تنزل  کشوری   5 و 
تنزل رتبه ظرف دو سه سال اخیر، در سایتهای 
جهانی  رنکینگ  مرکز  همچون  دیگری  معتبر 
بنابراین  می شود.  مشاهده  هم  وبومتریک  و 
توصیه می شود مدیریت الاقل در مورد مسائل 
تا  دهد  خرج  به  بیشتری  صداقت  اینچنینی 
واقع نشود. ضمنا  اساتید مورد خدشه  کرامت 
اگر خبری در  این پس  از  درخواست می شود 
رتبه   می شود،  اعالم  دانشگاه  رتبه بندی  مورد 
سه سال آخر بطور همزمان منتشر شوند و نه 

فقط رتبه سال آخر یا دو سال قبل!!
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تحقیری دیگر
که  ایران  بزرگ  ملت  تحقیرهای  سریال 
محصول چشم دوختن به صدقات دشمنان 
ملت است همچنان ادامه دارد. پس از آن 
همه پیشرفت کشورمان در عرصه هوا فضا 
که حتی تایید و تعجب سازمان ناسا را در 
پی داشت، اکنون نه تنها از آن پیشرفت ها 
جایی  به  کار  بلکه  نیست،  خبری  دیگر 
رسیده است که از کمپانی ایرباس بخواهیم 
تا اجازه دهد یکی از هواپیمای لوکسش در 
مسیر پرواز خود برای دو ساعت در خاک 
عکس  آن  با  ایرانی ها  تا  بیاید  فرود  ایران 

یادگاری بگیرند!

صاحب امتیاز: 
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیر مسئول: حسین صالح زاده
سردبیر: محمد خلج امیرحسینی

انتقــاد،  هرگونــه  از  نبــأ  نشــریه 
ارسـالی  مطالـب  یـا  پیشــنهاد 
دانشـگاهیان محتـرم بــه ویــژه اســاتید 
جهــت  کند.  می  اســتقبال  محتــرم 
بــه  را  آنهــا  خــود،  مطالــب  ارســال 
naba@iust.ac.ir آدرس الکترونیکــی

ارسال فرمائید.

نشریه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی 
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع
بسیج اساتید دانشگاه نیست.
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