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دوست خوبم آمریکا جون !!!
دوست خوب نعمته  ،و خیلی خیلی یه دوست خوب تو این زمونه و این دنیا بدرد میخوره.
منم که سی و چهار سال دارم تا حاال یه دوست خوب بیشتر نداشتم و اونم کسی نیست
جز آمریکا جون...
بزرگترها که یادشونه میگن ،وقتی بدنیا اومدی دوستت آمریکا از خوشحالی سر از پا
نمیشناخت.میگن انقد شیرینیو ،شیرین کاری درآورد که دهنمونو کلی شیرین کرد با
کاراش.یکی از شیرین کاریاش که بزرگترا یادشون مونده این بود که :دوستم آمریکا با
هلوکوپتر و با تمام اهل محلشون و اونم نیمه های شب اومدن تو محله ی ما ،تا سرزده بیان
خونمون .اما بدشانسی چون زیاد فضای محلمونو نمیشناختن تو راه تصادف کردنو متاسفانه
برگشتن خونشون...
یا اینکه یادمه وقتی سنم کم بود یه بچه ی بد اومد تو محلمونو باهام دعوا داشت ،یادمه
آمریکا خودشو سریع با ناو رسوند به یه قسمت از محلمون که اسمش خلیج فارسه تا اون
بچه ی بد رو بترسونه  .یادمه یه موشک اشتباهی از ناوش خورد به هواپیمای مسافربری
من .البته بنده خدا تقصیر نداشت ،فکر کرده بود هواپیما جنگیه  .منم خیلی ناراحت شدم.
اونم پشت سرهم  ،چپ و راست ازم عذرخواهی کرد و از دلم درآورد .منم االن خیلی
بخشیدمش ...
وقتی بزرگتر شدم خیلی سخاوتمندی نشون داد و منو به تموم محله ها معرفی کرد  ،یادمه
بهم میگفت تروریست.به همه محله ها گفته بود با تروریست جون مبادالت اقتصادی ،
اجتماعی ،فرهنگی  ....،داشته باشید.و منم با همه دیپلماسیه فعالی داشتم .یبارم ازش
پرسیدم این کلمه ی تروریست ینی چی؟ گفت :تروریست ینی خوب و چون خیلی خوبی
این اسمو برات گذاشتم....
آمریکا جون از لحاظ دینی مذهبی هم برام دوست خوبی بوده.انقد به پیامبر وقرآن ما احترام
گذاشته که نگو.اصال با چندتا از رفیقاش جمع شدن همش به پیامبر ما احترام میذارن .با
رفیقاش دانمارک و کانادا و انگلیس و ...
االن هم که من سی و چهار سالم شده هنوز سایه لطفش کم نشده.مثال چند ماه پیش
جدیدترین هواپیمای جاسوسیش رو برام بعنوان کادو فرستاد،وقتی دید خیلی خوشحال
شدم ماه بعدش یکی دیگشو برام فرستاد و من خیلی از مرامش خوشم اومد....
تازه اینقد به فکر سالمتیمه که نگو،پارسال گفت :چون بانک مرکزیت سخته براش اینقد
فعالیت داشته باشه،خودم به بانک مرکزیت مرخصیه ی همیشکی میدم .االنم بانک مرکزیم
فقط تو خونه مشغول به کاره و خیلی راضی ی ی ی.تازه جدیدنا قیمت ادالرشو کم کرده
و پاکت پاکت برام ادالر میفرسته تا اقتصادم رونق بگیره ....
حاال این که چیزی نیست میگن قدیم قدیما که من نبودم ،آمریکا رفیقایی داشته که خیلی
خیلی بیشتر از من اونا رو دوست داشته .مثال تو خانواده ی آقای ژاپن یکی از بچه هاش
به اسم هیروشیما.این دوستی و حتی خدماتی که آمریکا جون به هیروشیما کرده خیلی
معروفه ،حتما شنیدید...
خالصه تو دوستی و خوبی کم نمیذاره برام .جدیدا میخواد باهام مذاکره هم داشته باشه .
منم بخاطر اینهمه لطف و خوبیش باهاش مذاکره نمیکنم.خسته شدم ازینهمه لطف دوست
.مذاکره نمیکنم .بابا زور که نیست...
رحمان فالح باقری

فالنامه شهدا
فروردین  :در همه كارها خدا را مد نظر داشته باشيد كه خداوند بر همه كارها نظاره مي
كند .براي ساختن جامعه بايد اول از خود شروع كرد تا بتوان جامعه را خوب ساخت در
كارها و گفتارتان رعايت اخالق اسالمي را بكنيد هميشه بايد حالت جذب كننده اي داشته
باشيد .نه دفع كننده و هميشه بايد مواظب حركات منافقين باشيد.
شهید محمدرضاعلیجانی
اردیبهشت .... :پشت جبهه را خالي نگذاريد و همچون گذشته در صحنه حاضر باشيد
تا منافقين ،اين انگلهاي جامعه ما نتوانند خون شهيدان اسالم را پايمال نمايند .برادران و
خواهران !امام امت ،اين پير خستگي ناپذير را تنها نگذاريد و شعار ما اهل كوفه نيستيم امام
تنها بماند را به ما ثابت كنيد و پاسدار حرمت خون شهيدان باشيد.
شهید ابراهیم کرد
خرداد  :رادران و دوستان مي دانيد كه در اين جنگ ،مهم پيروزي نظامي و تاكتيكي نيست،
بلكه مهم جاافتادن خط الهي است ،پس براي اسالم تالش كنيد تا دينمان را به اسالم ادا
كنيم ،و سعي در صدور انقالب و فرهنگ اسالمي به خارج داشته باشيم ،ما بايستي متعادل
باشيم و به قول شهيد دكتر بهشتي كه دربارة امام فرمود»:جاذبه امام در حد نهايت و دافعة
او در حد ضرورت است» بياييم حب نفس ها و خودمحوري ها و عجب و كبر و فخر و غرور
را كنار بگذاريم ،و خالص تر باشيم ،كاري كنيم كه رضاي خدا باشد نه رضاي خودمان.....
شهید محمد طاهر لطفی
تیر  :مكتبي كه شهادت دارد اسارت ندارد .به خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران سرزده
و از آنها دلجويي كنيد .مساجد را خالي نگذاريد و در مراسم عبادي -سياسي نمازجمعه
فعاالنه شركت نماييد .اي جوانان برومند هوشيار باشيد و امام و رهبري را تنها نگذاريد و
براي حفظ اسالم و قرآن به ياري برادران مسلمان خود بشتابيد.
شهید کریم گلدوزی

نامهای
به محبوب ما،
پراید...
روزگار ،ما را به جایی رسانده که به پراید نامه بنویسیم( .فکر کن!) پراید عزیزم ،شنیدهام مرز
هجده میلیون تومان را رد کردهای.ای قشنگتر از پریا از این به بعد ،انصافا ،تنها تو کوچه
نریا .چون با این وضعیت زورگیری ،اختالس و… کال بچههای محل دزدن و خدای نکرده
زبانم الل یکجا تو رو میدزدند.
پراید خوبم ،انژکتورت را قربان،ای الستیکت تو حلقم،ای فدای برجستگی صندوق عقب تو،

صدای
قدم های بهار!..
بهار همیشه فصل تازگی بوده است  .فصل زندگانی طبیعت .فصل شروع تازه .طبیعت روند
سبزی و طراوت را از سر می گیرد .آنقدر این حس طبیعت قوی هست که انسان ها را هم
تحت الشعاع قرار دهد .تا آنجا که آن ها را به بازارها بکشاند تا ظاهرشان را هم که شده نو
کنند ( .البته شاید عده ای بگویند با این تورم بازار نو شدن ظاهر بیشتر به یک آرمان می
ماند اما غوغای بازار حکایت از حقیقت دیگری دارد!) همین که آدم ها را پای سفره سین می
کشاند تا به آن ها یاد آوری کند سال نوی دیگری درراه است که " حول حالنا  "..یشمی
تواند شروع تازه ای باشد برای ساختن زندگی.
بهار فصل رویش و جوانه زدن هم هست .بهاری که پس ازفصلتحریم آفتاب از راه می رسد.
مقاومتی که طبیعت برای رسیدن به آفتاب از خود نشان می دهد بهای رویش و جوانه زدن
است نه بهانه ی آن .که اگر بهانه بود هیچ وقت بهاری از راه نمی رسید و طبیعت سبزی را
از یاد می برد!
همانطور که مقاومت ما در برابر تحریم های سالی که گذشت (والبته هنوز هم در حال گذر
است!)  ،باعث شد که جوانه بزنیم و شکوفا شویم .این ادعای من نیست .اعتراف آن هایی
است که رهاورد این تحریم ها را جور دیگری تصور می کردند!شاید در خیالشان دست های
دراز ما را به سمت خودشان می دیدند و کیفشان کوک می شد!!
همان هایی که در بروج مشیده خود نشسته اند و تحریم های جدید را برای ما لیست می
کنند و عجیب این است که با وجود دیدن  22بهمن ها هنوز هم مصرانه این لیست را باال
مرداد  :از ملت مسلمان مي خواهم كه گوش به حرفهاي منافقين و كفار ندهند از خداوند
مي خواهم كه به پدر و مادر و خانواده من صبر عنايت كنتد و از پدر و مادر و برادران و
خواهران خود مي خواهم كه اول گوش به فرمان امام باشند و دوم براي من خداي ناكرده
گريه و زاري نكنيد كه من سخت از اين كار آنها مي رنجم.سوم خوشحالم كه از اين دنيا
چيزي ندارم كه براي من مايه گرفتاري باشد براي من خرجي نكنيد فقط براي من دعا
كنيد ،و از خدا بخواهيد كه دشمنان اين انقالب صدام و آمريكا و غيره را نابود گند .و السالم.
شهید رضا کشاورزیان
شهریور  :در اين لحظه هاي حساس تاريخ كه خداوند شما ملت عزيز را مورد آزمايش
و امتحان قرار داده است با توكل بر او و با رهنمودهاي امام عزيزمان انشا اهلل با سربلندي
كامل از اين امتحان الهي سربلند و پيروز باشيد و در پيشگاه خداوند روسفيد باشيد ،و مبادا
چيزهايي مادي شما را فريب بدهد و پاهايتان از مبارزه با كفر جهاني سست شود و روي خود
را مانند منافقين برگردانيد و امام عزيز را تنها بگذاريد .شهید حسن امامی
مهر  :تنها توصيه ايكه داشتم اين است كه هركار را كه مورد رضاي خداست انجام دهيد
مبادا طبق هواي نفس عملي كنيد تا لحظه اي كه عمر داريد از آموختن علم غفلت نكنيد
هر علمي كه ما را به خدا نزديك كند مخصوصاً علم دين و مذهب همانطوريكه آرزوي من
بود و به حمداهلل در آن راه قرار گرفتم .شهید محمدرضا لوالچیان
آبان  :اي ملت شهيدپرور از خداوند بخواهيد كه خداي نكرده وقتي نيايد كه شما به خاطر
ماديات اين دنياي پست ،از امام حسين (ع) و حسين زمان (ع) خميني بت شكن دست
برداريد .امت شهيدپرور تنها راهي كه ما مي توانيم خدا را از خود راضي كنيم زير پا گذاشتن
هواهاي نفساني است ،برادران و خواهرانم وحدت را فراموش نكنيد.
شهید حمید نهاوندی
آذر  :اي امت حزب اهلل رهبر كبير را تنها نگذاريد و در اين راه از جان و مال خود بگذريم
ما كه از پيغمبر باالتر نيستيم .مانند ما عمرتان را بگذاريد و دست خالي از اين جهان هجرت
كنيد .اي كاش بيشتر در اين دنيا بودم و بيشتر مي جنگيدم و طاعت او را بيشتر مي كردم.
خدايا ياري كن تا به تو ملحق شوم و در جوار تو باشم و لياقت بده من كه كربال را نديده
ام مواليم .شهید بهروز الیقی

هیئت تحریریه:
اسماء اسکندری نسب ،آسیه امان اللهی،زهرا بابایی،
نسیبه برآهویی ،علی برادر،کاظم بروسان ،مرتضی
خالقی ،اسماء رضایی ،مریم روزبهانی ،رحمان فالح
باقری ،علیه محمدزاده ،مهدیه نخعی

ای دور رینگت بگردم ،فکر میکردی یک زمان به مدد تالش شبانه روزی مسووالن هجده
میلیون تومان بشوی؟!
ای پراید،ای نازنین،ای ماکسیما مخفی،ای طرح ژنریک بنز،ای پرادو مینیمال تو االن در
شرایطی هستی که میتوان لنتهایت را طوطیای چشم کرد .تو االن در موقعیتی هستی
که دود اگزوزت صد مرتبه از هوای شمال بهتر است! تو چنان مقام و منزلتی داری که مردم
عاشق تو هستند .باقلوا! من در حسرت آن لحظه خواهم سوخت که سایپا سر در کارخانهاش
بیلبورد بزند «این ور پراید اوفینا /اون ور پراید اوفینا»
ای تراول چک متحرک،ای هر دور الستیک تو شیش ماه کار کردن من،ای که دیروز در حد
غضنفر بودی و امروز اما یک پا «آرزو» شدی تو این بیکاری شغل ایجاد کردی!(عکس با تکیه
به پراید 2000تومان،پشت فرمون پراید5000تومان،یه گاز دادن 15000تومان).
همینطور که در خیابانها حرکت میکنی و از مردم دل میبری به جان مسووالن با باال
گرفتن برف پاککنهایت دعا کن .آنها و فقط آنها چنان در حوزه اقتصاد کیمیاگری بلد
بودند ،که توانستند نه مس ،که لگنی مانند تو را طال کنند؛ طالی هجده عیار! باز من نمیدانم
چرا این مردم ناسپاس از مسووالن انتقاد میکنند .قیمت پراید امروز ،قیمت زانتیای یک
سال پیش است .آیا این امر به راحتی به دست میآید؟ این دوستان ناممکنها را برای ما
ممکن کردهاند.
مریم روزبهانی
و پایین می کنند!
امسال سال سختی را پشت سر گذاشتیم .سالی که در آن بهای عزت را خوب شناختیم و
پرداختیم .همه دست به دست هم دادیم تا بدخواهان را به گوشه رینگ برانیم و این مبارزه
نا برابر را به نفع خودمان تمام کنیم .البته شاید گه گاهی هم از کوره در می رفتیم و  ! ..اما
چه اهمیتی دارد؟! وقتی در نهایت نتیجه را به نفع خودمان تغییر دادیم و البته می دهیم.
ای کاش این بهار شروعی نو باشد برای همه ما-از فرودست و فرادست -تا والیت پذیری را
در تک تک رفتارهایمان متبلور کنیم .این شاه واژه حکایت اهدنا الصراط المستقیمی است
که هر روز و هر وعده تکرار می کنیم.
و اگر گذرمان به صراط مستقیم نیفتد چه فایده از نو شدن های ظاهری !..این ما هستیم که
از طبیعت هم جا مانده ایم! امیدوارم خواب زمستانی ما آن قدر سنگین نباشد که از بهار جا
بمانیم .از رویش و جوانه زدن. ..
عالوه بر همه این ها بهار یادآور اعتدال و میانه روی هم هست .یاد آور " واقصد فی
مشیک "..1ها .اما ای کاش در این فصل تازگی کار به جایی نرسد که «  ..لفی سکرتهم
یعمهون »2ها ما باشیم!
اما در سال جدید می خواهیم نو شدن را از کجا شروع کنیم؟ از ظاهر یا دل؟ نو کردن کدام
در اولویت است؟ ما کدام را در اولویت قرار می دهیم؟
جوابش با خو ِد تو. ..
به این امید که در سال جدید جوانه هایی پویا باشیم که لبخند را به باغبان دلسوز این مرز
و بوم هدیه می دهند.
*****
« ودر زندگی ات میانه رو باش» لقمان19/
-1
« به جانتوسوگند آنان در مستی خود سرگردانند» حجر72/
-2
علیه محمدزاده
دی :برادران عزيز همچنانكه امام امت فرمودند»:تنور جنگ را بايد گرم نگه داشت كه زندگي
و حيات اسالم و پيروزي ما به جنگ ميان اسالم و كفر بستگي دارد و بايد بدانيد كه اگر
سستي كرديد و باعث شكست انقالب شديد يقيناً به ذلت و بدبختي دچار خواهيد شد كه
مردم كوفه وعراق پس از شهادت امام حسين (ع) دچار شدند و يقيناً آن ذلت و بدبختي
برايتان از اين مقاومت و سرسختي تلخ تر خواهد بود .شهید ابراهیم وحدت
بهمن :مردم اگر نمي دانند بدانند كه براي من و امثال من فقط مسئله جهاد مطرح مي
باشد همه ما زمان نكبت بار طاغوت را به ياد بياوريم حتي به جاي اشك خون از ديدگانمان
جاري كنيم بياييد آن همه كثافت بازي ها ،عياشي ها و خوش گذرانيها و ساز و برگ هاي
رژيم منحوس را به باد خود بياوريم و از اين نعمت عظيم انقالب اسالمي عبرت بگيريم بياييد
مقداري به عقل خود رجوع كنيم و اين دنياي مادي را با يك دنياي معنوي مقايسه كنيم
و وقتي مسئله برايمان روشن شد عملمان ،حركتمان ،قلممان و قدممان را همه به سوي
دنياي معنوي سوق دهيم بياييد قدر اين انقالب كبير را بدانيم و همچنين قدر اين رهبر
را بيشتر و بهتر بدانيم و تعقل كنيم و تفكر كنيم ببينيم او چگونه مردي است بياييد اين
انقالب را كه خداوند توسط رهبر عزيزمان به ما ارزاني داشته قدر بدانيم.
شهید محمد نوری
اسفند :سفارش من به شما اين است كه پشتيبان واليت فقيه باشيد و از امام حمايت
نماييد .از روحانيت و دولت حمايت كرده و با كسي كه اين دو را تضعيف كند به شدت
برخورد نماييد.
به خدا قسم كه اگر دشمنان مرا بكشند و خونم را بر زمين ريزند در قطره قطره خونم نام
مقدس خميني را مي بينند .اي برادران ،خط آل محمد و علي را روش و منش خود قرار
دهيد و مبادا از اين راه بيرون رويد كه شكست شماها در اين صورت حتمي است .اي
خواهران ،اين شعر را الگوي خودتان قرار دهيد.
اي زن به تواز فاطمه اينگونه خطاب است
ارزنــده ترين زينت زن حفـظ حجاب است
شهید مهدی یخچالی
علیه محمدزاده

اهمیت دانشگاه به اندازه اهمیت آینده کشور است.اگر ما می خواهیم در آینده یک کشوری بزرگ،آباد،پیشرفته،مترقی،متمدن و دارای دو جناح
مادی و معنوی باشیم.باید به دانشگاه بپردازیم،چاره ای نداریم،همه چیز ما باید علمی باشد.امروز بدون ابزار علم و بدون رویت علمی  ،نمی شود
در دنیا قدم از قدم برداشت و موفق شد.
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
گاهنامه سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر(عج)
سال دوم  -شماره دوازدهم  -اسفند ماه 1391

سرمقاله

امام خمینی(ره):سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین
سیاست ماست.
سیاستی که در آن تعهدی به دین تباشد دیگر سیاست نیست بلکه خیانت
است لذا واژه عین بدین معناست که اگر سیاست به معنای حقیقی را از
دین بگیریم دیگر نمی توان در دایره دین حرکت کنیم و مانند آن است که
شیرینی را از شکر بگیریم که در آن صورت دیگر آن ماده شکر نیست.
انسان همواره در طول زندگی تصمیماتی می گیرد تا او را به هدفش برساند
و یک استراتژی و سیاستی را دنبال می کند که به هدفش آسیبی نرساند
لذا اگر فردی تصمیم می گیرد که در هیچ سیاستی(به معنای کلی) دخالت
نکند آن فرد قطعا یک تصمیم سیاسی گرفته است تا به منافعش ضرری وارد
نکند.امروزه واژه سیاست یکی از پر چالش ترین واژه هاست و تاثیر زیادی بر
جوامع می گذارد و حال اگر سیاسیون به معنای اصطالحی ،اخالق سیاست
را که در دین اسالم به صراحت مشخص شده است را رعایت نکنند در هر
مقامی که باشند فی نفسه ازدایره سیاست دینی خارج شده اند و بسته به
موقعیتشان خواسته یا نا خواسته پا در وادی خیانت گذاشته اند لذا تمام افراد
و در راس آنها سیاستمداران باید در مسیری گام بردارند که مهر تایید آن
توسط دین خورده باشد و در طول تاریخ شاهد افرادی بودیم که با انتخاب
سیاست ناصحیح راه شقاوت را برگزیدند و در این برهه زمانی کار سیاسیون
به مراتب مشکلتر است و تنها چراغ در این تاریکی ها والیت است.
همانطور که همه میدانند در فتنه سال  88توان زیادی از کشور گرفته شد
و چهره های شاخصی از انقالب فاصله خود را از این حکومت دینی آشکارتر
کرده اند که به به فرموده مقام معظم رهبری هشت ماه فتنه به مراتب از
هشت سال جنگ زیان وارتر بود.
پس از آن وقایع دردناک کشور و ملت بار دیگر در حماسه نهم دی ماه خود
را واکسینه کردند و به خواص بی بصیرت معنای بصیرت را آموختند و حال،

جاده انقالب!!!
در جاده انقالب روی یکی از تابلو ها نوشته
شده بود ,جاده لغزنده است ,دشمنان
مشغول کارند ,با احتیاط برانید,سبقت
ممنوع ,دیر رسیدن به پست و مقام بهتر از
هرگز نرسیدن به امام است ,حداکثر
سرعت بیشتر از ولی فقیه نباشد,اگر
پشتیبان والیت فقیه نیستید الاقل کمربند
دشمن را نبندید,با دنده لج حرکت نکنید ,با
وضو وارد شوید این جاده مطهر به خون
شهداست.

خاطره ی طنز از شهدای
8سال دفاع مقدس

داشتم تو جبهه مصاحبه می گرفتم کنارم ایستاده بود که یه هو یه خمپاره اومد و
بومممممم  .....نگاه کردم دیدم ترکش بهش خورده و افتاده زمین دوربینو برداشتم
رفتم سراغش  .بهش گفتم تو این لحظات آخر زندگی اگه حرفی صحبتی داری
بگو ...
در حالی که داشت اشهد و شهادتینش رو زیر لب زمزمه می کرد گفت  :من از امت
شهید پرور ایران یه خواهش دارم  .اونم اینکه وقتی کمپوت می فرستید جبهه
خواهشا پوستشو اون کاغذ روشو ن َکنید .
بهش گفتم  :بابا این چه جمله ایه قراره از تلویزیون پخش شه ها یه جمله بهتر
بگو برادر ...
با همون لهجه اصفهونیش گفت  :اخوی آخه نمی دونی تا حاال سه دفعه به من
رب گوجه افتاده

خواص این دوره در امتحانی بس دشوارتر قرار دارند و عملکرد آنها توسط
ملت ارزیابی خواهد شد و اگر آنها مهر تایید ملت را نداشته باشند می شود
آنچه که باید بشود.
همزمان با پایان یافتن سال  91به یازدهمین فراخوان بیعت ملت با انقالب
نزدیک می شویم و از چندی پیش احزاب و چهره های سیاسی رایزنی های
خود را جهت شرکت در انتخابات کلید زده اند در این بین اصول گرایان که
پس از سال  88رقیبی را در جلوی خود نمی دیدند به گروه های کوچکتری
تجزیه شدند که هرچند در کلیت گفتمان این گروه ها همگرایی زیادی
دیده می شود ولی در جزئیات قرائت های متفاوتی از گفتمان اصول گرایی
ارائه می دهند و این به نوعی باعث ایجاد کاسته شدن قدرت اصول گرایی
در مقابل اصالح طلبان می شود از همین رو شاهد ائتالف های زیادی در
روزهای نزدیک انتخابات خواهیم بود که به نفع گفتمان اصول گرایی تمام
خواهد شد در صورتی که اینچنین نشود با توجه به تالش اصالح طلبان جهت
نشان دادن جدایی خط مشی خود با عوامل فتنه و اینکه توده اصالح طلبان
با این افراد و گروه ها همراه نیستند و تالش برای حضور به عرصه انتخابات
ریاست جمهوری و معرفی کاندیدی واحد ،کار بر اصول گرایان سخت می
شود اما باید به این نکته توجه کرد که حضور اصالح طلبان شایسته و موجه
در انتخابات باعث پویایی انتخابات و حضور گسترده مردم خواهد شد که این
امر مشت محکمی بر پیکره مستکبرین وارد خواهد کرد اما به فرموده فرمانده
کل قوا نیاز به اصالح طلبان اصولگرا داریم که دلسوزانه خادم ملت باشند .
در همین جا تبریک اعضای این مجموعه را جهت فرا رسیدن بهار نو خدمت
شماعزیزان عرضه می داریم و امیداوریم احوالتان بهترین احوال ها شود و
همه با هم در جهت ساختن ایرانی آباد در زیر لوای اسالم گام برداریم و این
امر محقق نمی شود جز اینکه به فرمایشات آن پیر فرزانه عمل شود و الگوی
ایرانی اسالمی پیشرفت به فرموده معظم له با اتکا به جوانان در کشور ساری
و جاری شود.

مرتضی خالقی

www.khaleghi313.blogfa.com

5+1
بعد از گذشت نزدیک به پنج سال از شروع مذاکرات  ،و هشت ماه از آخرین دور
مذاکرات ایران با اعضای دائم (آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس) وعضوموقت
(آلمان) شورای امنیت ،یکبار دیگر دو هفته قبل طی دو مرحله در دو روز( 8و 9
اسفندماه) این بار درآلماتی قزاقستان ایران به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای
امنیت ملی و کشورهای عضو سازمان ملل ( )5+1به ریاست کاترین اشتون مسئول
سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکره نشستند.مذاكرات ايران و گروه 5+1
در آلماتي در حالی شروع شد که به شدت تحت تاثير فضاسازيهاي رسانه اي در
ارتباط با مذاكرات مستقيم تهران -واشنگتن قرار داشت.
در دور قبلی مذاکرات که در مسکو برگزار شد ایران بسته جامعی را پیشنهاد کرد
که شامل مواردی چون بازگرداندن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل
و شورای حکام به حالت عادی با لغو کامل تحریم های یکجانبه و چند جانبه
شورای امنیت علیه ایران .دادن اطمینان و ضمانت به جمهوری اسالمی ایران برای
برخورداری علمی ایران از تمامی حقوق هسته ای در چارچوب ان پی تی و قوانین
آژانس بین المللی انرژی اتمی و موادی دیگر.
در این مذاکرات در خواستی درباره تعطیلی فوردو مطرح نشد .غربی ها این بار
به جای تاکید بر تعطیلی فوردو از عبارت کاهش آمادگی فوردو استفاده کرده
اند .در این دور قرار بر این شد که مذاکرات کارشناسی  28اسفندماه سال جاری
در استانبول و دور بعدی مذاکرات ایران و  5+1شانزدهم و هفدهم فرودین در
آلماتی برگزار شود .سعید جلیلی در نشست خبری پس از مذاکره روز چهارشنبه
پیشنهادات  5+1را واقع بینانه تر و منطقی تر دانست و گفت این نشان می دهد
امروز بعد از این همه فشارها آنها هستند که به این نتیجه رسیده اند که رویکرد
خود را تغییر دهند.دبیر شورای امنیت ملی کشورمان مذاکرات دو روزه آلماتی را
گامی مثبت دانست که می تواند با رویکرد سازنده و برداشته شدن گام های متقابل
تکمیل شود.
البته باید منتظر ماند چون  5+1پیش از این هم بعد از این که یک گام مثبت
در استانبول به سمت ایران برداشت مجددا چند گام به عقب رفت و تحریم های
شدیدتر یک جانبه را علیه ایران به اجرا در آورد.
گروه  5+1پیشنهاد کرد گام های ملموسی برای  6ماه آینده و در جهت اعتماد
سازی متقابل برداشته شود و پیشنهاد هایی در این زمینه ارائه شد .تاکید جمهوری
اسالمی ایران بر متوازن و همزمان بودن گام ها بود و این که پیشنهادها نباید
نافی حقوق جمهوری اسالمی ایران باشد.باید ببینیم ایران در برابر پیشنهادها چه
پاسخی را خواهد داد .دو طرف از جزئیات مذاکرات چیزی را بیان نکردند.
کاظم بروسان

سخن سردبیر
سالم بر همراهان این شماره روزنه بصیرت ..
همه شنیده اید که می گویند « چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. »..همه
ما در زندگی روزمره کمابیش مصداق این مثل قرار می گیریم .اما بعضی «پشیمانی
ها سودی ندارند» مانند «آبی هستند که ریخته شده و قابل جمع کردن نیست»
 !..خدا کند به این نوع پشیمانی گرفتار نشویم .اما انگار اقدام اخیر مسئولین قوای
قضائیه و مجریه توانست مقداری از آب ریخته شده را برگرداند .همین که مرهمی
شدند بردل پر درد رهبرمان  ،ما را هم کافی است .هر چند دشمن شاد شده بودیم
اما بازهم سخنان فصل الخطاب رهبری معظم باعث شد که این شادی دیری نپاید.
در روزهای گذشته وفات جانسوز آیت اهلل خوشوقت را داشتیم  .علما و بزرگان
برکات زمین هستند و بسیاری از برکات بواسطه ایشان است که به ما می رسد
بنابراین فقدان هر کدام از آن ها خسران بزرگی برای زمین و اهل آن است . .البته
جداگانه در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
هم چنین خبر دیگری باعث خوشحالی و قوت قلب مردم و رهبری در این هفته
شد و شاید چندان مانور خبری روی آن صورت نگرفت نصب سانتریفیوژهای
پیشرفته در نطنز برای اولینباربود که آمانو (يوکيا آمانو مدير کل جديد آژانس بين
المللي انرژي اتمي) را هم وادار به اعتراف کرد .اقرار آمانو مبنی بر اینکه ایران زیر
فشار تحریم ها در حال پیشرفت است به خوبی نشان می دهد که تا چه حد دشمن
از اعمال تحریم های خود درمانده شده است .البته نباید انتظار داشت که دشمن
دست از تحریم بردارد! این اقرار وی تا پذیرفتن شکست فرسنگ ها فاصله دارد.
در ادامه بیشتر به اخبار روزهای اخیر خواهیم پرداخت .اما در این شماره سیر
مطالب را همچون گذشته ادامه خواهیم داد .امیدوارم که مطالب این شماره مورد
رضای خداوند قرار گیرد و بتواند توجه شمار اجلب کند.
یاعلی

خبر
ریاست آیت اهلل مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری تمدید شد.

احمدینژاد به دانشگاه شریف می رود /حضور در دانشگاه پس از  6سال

الریجانی مغایرت قانونی یک مصوبه دیگر دولت را به احمدی نژاد اعالم کرد

مشایی :انسان تا  100سال دیگر انسان میسازد /مکتب ما سبز بهاری است

هوگو چاوز ،رئیس جمهور ونزوئال در گذشت

اعالم رسمی نامزدی دکتر محسن رضایی
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دانشجو باید فهم سیاسی داشته باشد،تا فریب نخورد.دانشجویان بایستی سیاسی بشوند یعنی فهم سیاسی پیدا کنند
.فهم سیاسی غیر از سیاسی کاری و سیاست بازی است غیر از دستخوش جریان های شدن است.اتفاقا فهم سیاسی
موجب می شود که آدم دستخوش جریان های سیاسی نشود،من این را می خواهم  .من می خواهم وقتی که دانشجو
نگاه می کند به آن کسی که آمده است و دارد برایش حرف می زند و شعار می دهد و قربان صدقه می رود بفهمد
او کیست و چه کاره است،از حرف های او حقیقت او را درک کند و از کار او هدف او را بدست بیاورد.من این را می
خواهم،دنبال این هستم اگر سیاسی نباشید نمی توانید،باید سیاسی باشید...

اجازه ندهید در محیط دانشگاه ها نسبت به حجاب اسالمی بی احترامی کنند.در محیط دانشگاه ها ،خانم های دانشجو و استاد باید
بکوشند روحیه و فرهنگ اسالمی را ترویج کنند.اجازه ندهید به کسانی-اگر خدای ناکرده در دانشگاه های کشور هستند-که نسبت به
حجاب اسالمی با زنان و دانشجویان دختر مسلمان بی احترامی کنند .اجازه ندهید که این ها بتوانند افکار فاسد را منتشر کنند .محیط
دانشگاه باید محیط اسالمی باشد،محیطی برای رشد انسان طراز اسالم ،انسانی که الگویش فاطمه زهرا(س) است.و این برای آینده کشور
فوق العاده مهم است.
بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

در آستانه ارض موعود()2

در این شماره می خواهیم در مورد ادامه آزمون های الهی برای ایجاد حکومت ولی
معصوم (ع) و مقایسه آزمون های قوم بنی اسرائیل برای رسیدن به ارض موعود با
آزمون های مردم ایران برای رسیدن به زمان موعود داشته باشیم.
آزمون بعدی ازمون حکمیت است یعنی اول اینکه ولی معصوم را به عنوان حکم
قبول کنند ودوم حکمش را قبول کنند وسوم از حکم ایشان از ته دل راضی باشند؛
که قوم موسی (ع) به این آزمون نرسیدند و بعد  300تا  400سال بعد همان
یهودیان در زمان حضررت داوود (ع) بعد از پشت سر گذاشتن سه آزمون قبلی به
آن رسیدند ولی آنها نیز در آزمون حکمیت پذیرفته نشدند و حضرت داوود (ع) را
به عنوان حاکم قبول نکردند.
و در حکومت پیامبر اکرم (ص) این آزمون ها گرفته شدند.آزمون اقتصادی (شعب
ابی الطالب) ،آزمون جهاد(بدر ،احد ،خندق) و آزمون حکمیت که حضرت رسول
(ص) را به عنوان حکم در روز غدیر قبول کردند ولی حکمش را خیر.
حکومت ولی معصوم بعدی یعنی حضرت علی (ع) نیز به همین منوال بود که
درجنگ صفین حتی حضرت امیرالمومنین (ع) را به عنوان حکم قبول نکردند و در
آزمون حکمیت رد شدند و در زمان امام حسن (ع) در همان آزمون اول (اقتصادی)
خود را به معاویه فروختند و امامشان را تنها گذاشتند و آرام آرام مورد لعن خداوند
قرار گرفتند و قلبهایشان سنگ شد که در برابر ولی معصوم بعدی خود یعنی
حضرت امام حسین (ع) ایستادند وامام خود را به شهادت رساندند وبا این کار عهد
خود را شکستند و مورد لعن خداوند قرارگرفتند .
ماجرای قوم موسی (ع) خیلی ساده تر از ماجرای ماست  ،قوم موسی (ع) سرگردانیش
فیزیکی بود و امامشان را دیدند و ارضشان زمینی بود و ازمون گرسنگی نیز فیزیکی
بود نه گرسنگی فرهنگی .
بعد از غیبت امام زمان (عج) یعنی بعد از هزار سال و اندی تنها مرمانی که خواستار
حکومت ولی معصوم شدند ما ایرانیها بودیم که برای تحقق آن انقالب کردیم و طبق

علی
از زبان
علی !..
برای شناخت امام(ع) عالوه بر مطالعه تاریخ و تحلیل آن ،می توان به سخنان آن
حضرت درباره خودشان یا سخنان کسانی که حضرت را درک کرده و در مکتبش
پرورش یافته اند  -بی واسطه یا با واسطه  -و حتی دشمنانش مراجعه کرد.
از آنجا که امام(ع) از مقام عصمت برخوردار است ،شناخت حضرتش برای غیر
معصوم کاری مشکل و چه بسا غیر ممکن است .به همین جهت ،شاید بهترین
راه شناخت حضرت مراجعه به سخنان معصومان(ع) و از جمله خود ایشان باشد.
لذا در این نوشتار بنابر آن است که امام(ع) را از زبان مبارکش معرفی کنیم .طبیعی
است که با بضاعت ناچیز نگارنده و محدودیت مقاله ،فقط به جلوه های اندکی از
شخصیت آن بزرگوار پرداخته ایم.
علی(ع) پرورش یافته مکتب پیامبر اکرم(ص) است
الف :دوران طفولیت امام (ع)
هنگامی که امام(ع) نوزاد بود ،پیامبر گهواره او را در کنار رختخواب خود قرار می
داد .حتی گاهی بدن او را می شست و در مواقعی شیر در کام او می ریخت و او را
به سینه می فشرد)1( .
امام(ع) خود در این باره چنین می فرماید:
«و قد علمتم موضعی من رسول اهلل(ص) بالقرابة القریبة ،والمنزلة الخصیصة وضعنی
فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره ،و یکنفنی فی فراشه و یمسنی جسده و

سنت الهی هر کس حکومت ولی معصوم را میخواهد باید از آزمونهای الهی سربلند
بیرون بیاید ولی توجه داشته باشید با امدن امام زمان (عج) پیروزی حتمیست پس
این آزمونها را خداوند قبل از ظهور ایشان از ما میگیرد.
به همین دلیل است که میگوییم شرایط ما از قوم بنی اسرائیل سخت تر است.
آزمون اول  ،ازمون اقتصادی بود ،تحریم ها و فشارهای اقتصادی که طی این 35
سال به ملت ایران متحمل شده است  ،ازمون دوم آزمون جهاد بود (هشت سال
دفاع مقدس) و آزمون بعدی ،آزمون حکمیت است که همچنان ادامه دارد .
مردم ما در هشت سال دفاع مقدس نشان دادن که پیرو والیت فقیه هستند و
هیچگاه حرف امام خمینی (ره) را بر زمین نگذاشتند و ما نیز باید با پیروی از خط
والیت و رهبری از این آزمون سربلند بیرون آییم  .زیرا قرار نیست با آمدن امام
مهدی (عج) عاشورای دیگر تکرار شود و مردم با نافرمانی از امام باعث تکرار آن
حادثه شوند .بنابراین خداوند قبل از ظهور ایشان مارا با ولی فقیه نه ولی معصوم
میازماید و مردم ایران تا به حال نشان داده اند که پیرو ولی فقیه هستند که نه تنها
ولی معصوم نیست بلکه حتی یکی از خود آنهاست .
امام خمینی (ره) در صحیفه اش میفرمایند  (:هرکس در حکومت جمهوری اسالمی
در حوزه مسولیت خود نگاه آخرزمانی نداشته باشد خائن است .).
و این جمله خطاب به همه ی ماست از رئیس جمهور و مسولین عالی رتبه گرفته
تا استاد و دانشجو و مردم عامی.
امروزه با نگاه به دور و اطرافمان میبینیم که مسلمانان در جهان در بدترین وضعیت
قرار دارند.
مسلمانانی که جهان غرب آنها را تروریسم جنگ طلب و وحشی میخوانند.از
فلسطین گرفته تا مسلمانان قاره افریقا  ،عراق،افغانستان و سوریه و)...
و تنها راه نجات ما  ،یعنی به ع ّزت رسیدن مسلمانان  ،امام زمان (عج) هست و جز
این راهی نیست.
تا به االن فقط دو کشور در دنیا فهمیدند که باید برای آمدن منجی خود تالش
کنند و نگاه آخرالزمانی دارند یکی ایران و دیگری اسرائیل که به ارض موعود یعنی
فلسطین رفته اند تا منجیشان بیاید ولی غافل از اینند که آنچنان که در تورات
گفته شده است بدون حضرت موسی (ع) به زمین موعود وعده داده شده نمیرسند.
در آخر ،هر یک از ما باید در وجود خود جستجو کنیم وببینیم که آیا واقعا خواستار
امام زمان (عج) و مدینه فاضله ی که با آمدن ایشان ایجا می شودهستیم یا نه وآیا
به این جریان متصل هستیم واتفاقاتی که در جهان می افتد برای ما مهم هست یا
نه؟یا اینکه فقط به دغدغه های شخصی خود فکر می کنیم و تمام دغدغه ما این
است که به درجات بالی علمی برسیم و شغل و خانواده ی خوبی داشته باشیم و
یا اینکه برای آمدن امام مهدی(عج) هر روز خود را آماده تر می کنیم به راستی ما
جزوء کدامین دسته ایم.
آسیه امان اللهی

یشمنی عرفه و کان یمضغ الشی ء ثم یلقمنیه » ()2
شما می دانید مرا نزد رسول خدا چه رتبت است ،و خویشاوندی ام با او چه در
نسبت است .آنگاه که کودک بودم مرا در کنار خود نهاد و بر سینه خویشم جا داد،
و مرا در بستر خود می خوابانید چنان که تنم را به تن خویش می سود و بوی
خوش خود را به من می بویانید .و گاه بود که چیزی را می جوید ،سپس آن را به
من می خوراند.
ب  :دوران نوجوانی امام(ع)
در سال خشکسالی مکه ،ابوطالب که بزرگ قریش بود به جهت زیادی عایله خود
 و شاید رسیدگی به امور دیگران  -با مشکل اقتصادی شدیدی مواجه شد .پیامبراکرم(ص) از این فرصت استفاده کرد و برای مساعدت به ابوطالب و به همراه
عمویش عباس ،کفالت دو تن از پسران او را متقبل شدند .در نتیجه جعفر به کفالت
عباس و امام(ع) که کوچکترین پسر خانواده بود ،به کفالت پیامبر اکرم درآمدند
و بدین وسیله ،حضرت که هنوز سنین کودکی خود را می گذرانید ،به طور کامل
تحت تربیت پیامبر اکرم(ص) قرار گرفت)3( .
امام(ع) در این باره می فرماید:
«لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه ،یرفع لی فی کل یوم من اخالقه علما و یامرنی
باالقتداء به)4( ».
من همچون فرزندی که همواره همراه مادر است ،همواره با پیامبر بودم و به دنبال
او حرکت می کردم و او هر روز نکته تازه ای را از اخالق نیک برای من آشکار می
ساخت و مرا فرمان می داد که به او اقتدا کنم.
ج  -امام(ع) هنگام بعثت پیامبر اکرم(ص) حضرت در این وقت حدود ده سال
داشتند ،اما شخصیت ذاتی آن بزرگوار و تاثیرات تربیتی مکتب پیامبر اکرم(ص)
ایشان را به جایی رسانده بود که خود می فرمایند:
«لقد کان(ص) یجاور فی کل سنة بحراء فاراه ،و الیراه غیری  ...اری نور الوحی و
الرسالة و اشم ریح النبوة)5( ».
پیامبر(ص) مدتی از سال مجاور کوه حراء می شد ،پس تنها من او را مشاهده می
کردم و کسی جز من او را نمی دید .من نور وحی و رسالت را می دیدم و نسیم
نبوت را استشمام می کردم.
گرداورنده :علیه محمدزاده

والیت فقیه

اگر مشروعیت والیت فقیه به نصب از طرف معصوم است هم چنین وقتی اسالم این
قدر روی شورایی بودن تاکید دارد ( و شاورهم فی االمر) چرا والیت شورایی نباشد؟
پاسخ  :خداوند در آیه  159آل عمران می فرماید:
" وشاورهم فی االمر فإذا عزمت فتوکل علی ا" ...
ای پیغمبر با مردم مشورت کن وقتی به نتیجه رسیدی خود شما تصمیم گیری
کنید.
این به این معنا نیست که مردم هم حق تصمیم گیری در امر والیت دارند.
مشورت به معنای ایجاد مشروعیت برای حاکم اسالمی نیست.
اگر چه والیت فقیه در کشور ما شورایی نیست با این حال رهبری بازوی مشورتی
دارد  :مجمع تشخیص مصلحت نظام-شورای عالی دفاع و . ....اما تصمیم نهایی
را او باید بگیرد.
اسما اسکندری نسب

ارزیابی مبانی
نظری فمنیسم
از دیدگاه اسالم
)1انس زن و مرد
نگرش غلط خلقت زن برای مرد که فمنیسمها را به واکنش و عکس العمل
واداشته،ازنظر قرآن کریم مردود است.قرآن،زن و مرد را برای یکدیگر و محتاج به
هم معرفی و تفاوتها را زمینههایی را برای بهرهمندی از کماالت همدیگر توصیف
میکند.
یکی دیگر از اشکاالت وارد بر فمنیسم فروکاستن روابط خانوادگی زن و مرد به
روابط غریزی و جنسی است.درحالی که روابط غریزی و جنسی ابتداییترین و
نازلترین سطح روابط زن و مرد است.
آدم بعداز آگاهی از خلقت حوا از پروردگارش پرسید:این کیست که قرب و نگاه او
مایهی انس من شده است؟!
خداوند فرمود:این حواست.آیا دوست داری که مای ِه انس تو باشد و با تو سخن
بگوید؟آدم گفت آری،پروردگارا تا زندهام سپاس تو بر من الزم است.
پس نتیجه میگیریم خداوند گرایش جنسی و شهوت زناشویی را پس از برقراری
جریان انس و دوستی بر آدم القا نمود.
)2انسان تکساحتی یا سهساحتی
تکامل انسان در سه بخش مستقل یعنی اخالق(ساحت فردی)،تدبیر منزل(ساحت
خانوادگی) و سیاست مدن(ساحت اجتماعی انسان)مورد توجه قرار گرفته است.
هنگامی که زندگی خانوادگی در ساحت فردی یا اجتماعی انسان منحل شود و
هویت مستل خود را از دست دهد؛حقوق،تکالیف و قوانین حاکم برآن همان حقوق
و تکالیف فرد و اجتماع خواهد بود.بنابراین روابط زوجین یا فرزندان و والدین مانند
یک شرکت و مؤسسه اجتماعی خواهد شد و قوانین اجتماع مدنی در خانواده
تعمیم یافته،زن و مرد و فرزندان دارای حقوق یکسان و مشابه خواهند بود.
هرانسانی اعماز زن و مرد باید هرسه ساحت را بطور متوازن رشد دهد،بنابراین زن
و مرد هردو باید به کسب علم و اخالق و خودسازی رویآورند(ساحت فردی)،هردو
در خانوداده نقش اصیل دارند و درصورتی که هریک ازآنها(زن و مرد)در ایفای نقش
همسری یا پدری و مادری کوتاهی کند عالوه بر سست شدن و بههمخوردن نظام
خانوادگی درطریق کسب کمال انسانی رشد نخواهد کرد.
ازطرف دیگر بوجودآمدن بسیاری از فضایل اخالقی درانسان در گرو ایفای نقشهای
متناسب خانوادگی و وظایف اجتماعی است،بههمین دلیل غرب مدرن باهمه نزاعی
که براصالت فرد یا اجتماع داشت نهایت ٌا اصالت را به فرد و منافع و امیال او داده و
خانواده روح جمعی و شخصیت فردی افراد را حذف کرد.
)3توازن حقوق وتکالیف،حقوق و اخالق
حقخواهی یکطرفه است و این برخواسته از همان نگرش انسانمحوری است
که دائم ٌا بر حقوق انسان بدون درنظرگرفتن تکلیف تاکید میکند.درصورتی که در
دستورالعمل الهی بین حق و تکلیف توازن وجود دارد.
آنچه که ضامن بقای اجتماع است،عدالت است.وآنچه که باعث استحکام خانواده
است و بقای آنرا تضمین میکند،عشق و عاطفه است،پس باتوجه به این نکته
قوانین حقوقی کف روابط خانوادگی است نه سقف آن.به همین دلیل هم هست که
مرزهای حقوقی زن و مرد با دقت مشخص شده که از ظلم و سوءاستفاده جلوگیری
کند و بخش عظیمی از دستورالعملهای تشویقی به حیطهی اخالق خانوادگی
اختصاص داده شده.
درشمارهی بعد به موضوع کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خواهیم پرداخت.
نسیبه براهویی

بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

"من وتو"
شبکه ای برای
من وتو یا...
بولتن نیوز:رها اعتمادی یکی از مهمترین و معروف ترین مجریان شبکه من و تو
است  ،وی مدیریت کنترل کیفیت شبکه من و تو  ،2اجرای برنامه های آکادمی
گوگوش ،من و تو پالس و برنامه جواب را بر عهده داشت.
رها اعتمادی مدتی پیش با مدیران شبکه بر سر مسائل مختلف اعم از تهیه برنامه،
سانسور در شبکه و مسائل مالی اختالف پیدا کرد .این اختالف تا آنجایی پیش رفت
که رها اعتمادی در وب شخصی خود برخی مسائل محرمانه شبکه از قبیل حمایت
های مالی فرح پهلوی از شبکه من و تو را فاش نمود.
این کار موجب شد تا مدیران شبکه ،وی را مدتی از کار تعلیق نموده و برنامه جواب
را که توسط رها اعتمادی اجرا می شد به صورت موقت به شخص دیگری (امید
خلیلی تجریشی) واگذار نمایند که البته واکنش منفی دوستان چندین و چند ساله
رها اعتمادی یعنی تیام بصیر (کارگردان وتهیه کننده برنامه بفرمایید شام) و سمیه
عابدین زاده (سمی آرین کارگردان و تهیه کننده برنامه جواب) را نیز در پی داشت.
اعتراض مجریان فوق نیز نه تنها به جایی نرسید بلکه موجب منزوی شدن آن دو
نیز گردید .در پی اعتراض این افراد برنامه " تهران برای من جیغ بزن" به طور
کامل حذف و برنامه بفرمایید شام نیز به حاشیه کشیده شد .رها اما بعد از مدتی
با وساطت و پا درمیانی حسن و ناصراعتمادی (پدر و عموی رها) ،دوباره به صورت
آزمایشی به کار در این شبکه مشغول شد .اما حضور وی بسیار محدود و کم رنگ
شده و حیطه اختیارات و وظایفش به شدت کاهش پیدا کرد.
از طرفی محدودیت ها ،سخت گیری ها و شرایط خاص تهیه و اجرای برنامه که
بعد از اختالف با مدیریت شبکه برای رها اعتمادی ایجاد شده بود موجب ناراحتی
وی گردید .اما چیزی که از همه بیشتر رها از آن رنج می برد ،تغییر نام برنامه
اختصاصی وی یعنی جواب به برنامه پاسخ بود .اعتراض شدید رها به مدیر شبکه
باز هم به نتیجه نرسید و برای چندمین بار زخم کهنه اختالف بین رها اعتمادی و

سایه روشن
تاریخ سیاسی
انقالب اسالمی

پیروزی انقالب اسالمی در بهمن 1357ابتدای راه ناهموار سخت انقالبیون بود.
آنهادر سال اول انقالب مسیر دولت سازی را پیمودنداما از همان روزاول در هر
گوشه ای از مملکت اتشی افروخته می شود .بحرانهای قومیتی از طرف دشمن
در همسایه یعنی حزب بعث,گروه های چپ الحادی با اسلحه بدنبال سهم نداشته
شان در انقالب بودند.لیبرال های نیمه انقالبی که از اعتقاد سلطنت به ناگاه خود
رادر جایگاهدولت موقت می دیدند.تالش این گروه برای قبضه کامل قدرت با
چهره دموکراتیک واکنش جریان اسالم گرا به رهبری حزب جمهوری اسالمی
را در پی داشت .در این شرایط فتنه گون ,شخصیت ها وگروه هانیز در معرض
آزمایش قرار گرفتند.قدرت,مال وخانواده در ابتدای انقالب نیز محل ازمایش این
افراد قرار گرفته بود.اما در نهایت انقالب اسالمی همانند صخره ای سخت که
دوعنصر رهبری ومردم را پشت سر داشت ,کم وزیاد از این بحران هاعبور کرد.
واما اگر بخواهیم از سخت ترین بحران در اولین روز ها سخن بگوییم می توان به
توطئه در کردستان اشاره کرد.دالیلی که موجب شد کردستان این چنین صحنه
فعالیت ضد انقالب شود .بافت اجتماعی,وجود فئودالیزم,ناسیونالیسم کردی,فقر
فرهنگی واقتصادی,اختالفات مذهبی,وتفرقه اندازی بین تشیع وتسنن ,محیط
جغرافیایی واقلیمی مناسب برای فعالیت های خرابکارانه وجنگهای چریکی ووجود
عناصر وابسته از خوانین ساواکی ها وارتشیان فراری گرفته تاگروههای چپ الحادی
والتقاطی وشیوخ مرتجع وقرار داشتن در همسایگی عراق بود .عز الدین حسینی
در 10اسفند 1357در راستای موارد فوق گفت(( :مباررزه در ایران به طور کلی
علیه ظلم واستبدادوبرای آزادی بوده است ولی در کردستان رنگ مذهبی کمتری
داشته بلکه رنگ ملی وسیاسی آن غلبه بیشتری داشته است)) وی با اینکه مدعی
بود به عنوان روحانی در تمام تظاهرات ,اعتصابات و سخنرانی های انقالب شرکت
داشته,حکومت اسالمی را (حکومت ارتجاعی) وحکومتیکه قابل پذیرش نیست می
دانست.در مقابل با اذعانبه اینکه (افق سیاسی ماوسیع باشد) به حمایت ازگروه های
ضد انقالب می پرداخت.در نتیجه از همان ابتدای امر سراسر کردستان زیر سلطه
گروه های چپ الحادی قرار گرفتو تمامی امکانات شهری وروستایی به دست انان
افتاد.در چنین فضایی گروه های طرفدار خود مختاری کردستان و ...زمینه را برای
فعالیت مناسب دیدند.از انجایی که امام جایگاه ویژه ای در بین مردم داشتندگروه ها
شرایط را برای موضعگیری علنی در مقابل ایشان مساعد نمی دیدند.اما بااین حال
در همان روز های اول با پخش شایعهای مبنی بر اینکه امام شیعه است وبزودی
اهل تسننرا از بین خواهد برد اذهان ساده مردم کرد را آشفته ساختند.وزمینه را

کیوان عباسی ،سر باز زده و رها در اقدامی دیگر دست به افشای اطالعات محرمانه
شبکه مانند شرایط استخدام در شبکه من و تو در وب شخصی خود زد .اعتمادی در
جدیدترین آگهی استخدام این شبکه که در وب شخصی اش منتشر کرده سه شرط
اصلی برای پذیرفته شدن به عنوان مجری در این شبکه را :اعتقاد راسخ به فرقه
ضاله بهائیت ،مخالفت با جمهوری اسالمی ایران و در اختیارقرارگرفتن نوع پوشش
مجریان زن با مدیریت شبکه عنوان کرده بود.
فاش شدن اطالعات محرمانه شبکه من و تو در وب شخصی رها اعتمادی بازتاب
گسترده ای در رسانه ها ،خبرگزاری ها و سایت های داخل و خارج داشت که نتیجه
آن ایجاد موج اعتراض گسترده مخاطبین و بینندگان علیه این شبکه در فضای
مجازی بود .حجم اعتراضات تا اندازه ای پیش رفت که شبکه من و تو مجبور شد در
دو برنامه جواب و من و تو پالس بر اتفاقات رخ داده سرپوش گذارد .نکته قابل توجه
اینکه در حالی که پوشش دو مجری زن برنامه من و تو پالس و گرایش به بهاییت
آن دو نشان از حقیقت گویی رها اعتمادی داشت و به عنوان سند غیرقابل انکار
افشاگری های همکار سابق خود -رها اعتمادی -محسوب می شوند برای اینکه خود
را از قربانی شدن تحت سیاست های مدیر شبکه نجات دهند ،با تخریب ضمنی رها
اعتمادی ،تمام قد از سیاست های کالن شبکه من و تو حمایت کردند.
البته این اختالفات قبال توسط منصور سپهربند مجری شبکه امید ایران ،شهیار
قنبری (خواننده) ،شهرام همایون (مدیر شبکه کانال یک) ،ضیاء آتابای (مدیر سابق
ان آی تی وی) ومهران عبد شاه (مدیر سابق شبکه آی پی ان) مطرح شده بود.
حتی مهران عبد شاه ،مدیر شبکه او آی پی ان ،علت تعطیلی شبکه من و تو 2
را وجود این اختالفات در شبکه من و تو عنوان کرده بود که البته اظهارات مدیر
این شبکه لس آنجلسی قریب به ذهن نیز می باشد زیرا مدیریت کنترل کیفیت
شبکه من و تو  2را رها اعتمادی بر عهده داشت و تعطیلی شبکه من و تو  2درست
در زمان به وجود آمدن اختالفات بین رها اعتمادی و دوستانش با مدیریت شبکه
اتفاق افتاد.
ناگفته نماند این اولین دفعه ای نیست که اختالف مدیر شبکه من و تو با مجریان و
دست اندر کاران شبکه به جاهای باریک کشیده شده و موجب جدایی این مجریان
از شبکه شده است .چندی پیش یکی دیگر از مجریان شبکه من و تو به نام آزاده
حسینی به دلیل همین اختالفات از شبکه جدا شده و در مصاحبه ای ،علیه شبکه
من و تو دست به افشاگری زد.
برای اقدام نظامی علیه انقالب فراهم آوردند .در روز های نخست انقالب به لحاظ
نو بودن اندیشه های رهبری انقالب شناخت وارز یابی آنها برای مردمی همچون
مردم کردستان که از داشتن رهبران روحانی متقی وانقالبی محروم بودند بسیار
سخت بودوگروه های چپ با استفاده از این خال تفسیری از انقالب اشاعه دادند که
مبتنی بر اصول ایدئولوژیک خودشان بود .در نتیجه از همان ابتدا حکومت اسالمی
مخالف خواسته های خلق ایران معرفی گردید.و مبارزه با آن به اشکال مختلف از
جمله نظامی در برنامه کار گروه هایمدعی دفاع از خلق بویژه خلق کرد قرار گرفت.
مبارزه مسلحانه در شکل حمله به پادگان مهاباد تنها هشت روز پس از پیروزی
انقالب آغاز شد این حمله درست زمانی صورت گرفت که از سوی دولت هیاتی
برای تشریح اهداف انقالب اسالمی وگفت و گو با عزالدین حسینی وارد مهاباد شده
بود .شیخ عز الدین این اقدام ضد انقالبی راحرکتی جهت خلع سالح هواداران رژیم
سابق دانست وگفت(:در جریان مذاکرات با هیات اعزامی از تهران شورش مهاباد
پیش امد وسربازان وافسران انقالبی ,بعضی از افراد نظامی طرفدار رژیم سابق را
خلع سالح کردند ).در همین اثنا رادیویی به نام (صدای آزاد کردستان)تحت پوشش
خود مختاری کردستان مردم را به قیام علیه نظام اسالمی دعوت می کرد .اقدام
به پخش اعالمیه های حزب دموکرات کردستان توسط شیخ عز الدین حسینی
صورت گرفته بود و ایشان از مردم کردستان دعوت می کرد (تا برای دستیابی به
خود مختاری کردستان قیام کنند) در پی آن سراسر کردستان درگیر ناآرامی ها
وتظاهرات می شود.در سنندج بیش از 4هزار نفرازاعضای گروهک (جمعیت دفاع
از آزادی وانقالب)کهسخنگوی آن (صدیق کمانگر کمونیست )بود واز حمایت شیخ
عزالدین حسینی برخوردار بود.اقدام به راهپیمایی کردند وشعار هایی چون (اسلحه
در دست مردم تنها راه پاسداری از انقالب است.کشته ندادیم که آشتی کنیم,
شورای انقالبی نظامی,فقط با انتخاب آزاد سربازان,درجه داران وافسران تشکیل می
گردد)سر دادند.به دنبال این حوادث خبر گزاری فرانسه گزارش داد (:کردها که در
غربی ترین بخش ایران در کنار عراق زندگی می کنند,یک بار دیگر پس از  29سال
زمزمه تجزیه طلبی را سر داده اند اخباری که از کردستان میرسد حاکی است که
تظاهرات گسترده ای در شهرهای این استان با شرکت معلمان ,کارگران و دانش
آموزان,نظامیان ومردان مسلح کرد صورت گرفته است.رادیو لندن نیزدرتفسیری
گفت:بحران کردهادر مرز ایران وعراق مهم ترین مشکلی است که دولت جدید ایران
با آن روبروست.این رادیو افزود:درماه های اخیروبعد از ضعیف شدن شاه ایران کردها
توانستند اسلحه زیادی در حمله به پاسگاه های ایران بدست آورند.
در شماره بعد نشریه اقدامات ضد انقالب ودولت موقت در قبال آنها ونقش دولت
عراق ,فاجعه پاوه و آزادی کردستان در ده روز را موردبررسی قرار می دهیم باما
همراه باشید.
اسما رضایی

طبق گفته مهران عبد شاه (مدیر سابق شبکه او آی پی ان) سابقه کیوان عباسی –
مدیر فعلی شبکه من و تو و مدیر سابق تلویزیون سیاسی فارسی زبان آزادی -نشان
می دهد که وی در برخورد با مجریان شبکه هیچ گونه انعطافی از خود نشان نمی
دهد و همین امر موجب جدا شدن مجریان از وی می شود.
برخورد کیوان عباسی با مجریان و کارمندان خود از قبیل بهروز صور اسرافیل و رضا
فاضلی موجب شد تا تلویزیون آزادی با شکست مواجه شده و تعطیل شود.
در میان این تنش ها و افشاگری ها،رویترز هم به کمک هم جنس بازان شبکه من
و تو آمد
اسناد فاش شده از نحوه عملکرد و جذب نيرو در شبکه خواهر خوانده بي بي سي
فارسي يعني من و تو که براي اين شبکه به اصطالح فرهنگي_اجتماعي بسيار گران
تمام شد و عوامل آن را به واکنش واداشت  ،اليه هاي مديريتي و حلقه هاي وابسته
به دربار در اين شبکه را به فکر انداخت تا با کمک گيري از يک آژانس خبري
انگليسي در صدد برگرداندن آب رفته به جوي بر آيند.
اين خبرگزاري در يک خبر غير واقعي و در راستاي پيش برد اهداف اليه هاي
وابسته به امور رسانه دربار سلطنتي که دارای یک تناقض بسیار مهم نیز هست،
اخيرا نتايج نظر سنجي(!) را منتشر کرده است که در اين نظر سنجي فوري و کامال
شتاب زده که بالفاصله پس از افشا پشت پرده من و تو صورت گرفت ادعا شده
شبکه من و تو پر بيننده ترين شبکه فارسي زبان ماهواره اي شناخته شده است.
در خبر عنوان می شود که من و تو پربیننده ترین شبکه تلویزیونی فارسی زبان
است اما زمانی که نوبت به استناد آن می رسد گفته می شود چون صفحه اینترنتی
آن پربیننده است تلویزیون هم پربیننده ترین است این در حالی است که معیار
سنجش مخاطب تلویزیونی با نحوه سنجش یک پایگاه اینترنتی کامال متفاوت است.
نکته جالب ديگر در خصوص اين خبر و نتايج نظرسنجي شکل گرفته در اتاق
تحريريه رويترز اين که  ،شبکه من و تو در ميان گزينه هاي محدود و انحصاري
عنوان پربيننده ترين شبکه ماهواره اي را به خود اختصاص داده است.
در گزینه های نظرسنجی رويترز  ،به جز من و تو فقط چهار شبکه اجازه حضور
دارند  4شبکه ای که سه مورد از آنها انگليسي و دفتر اصلي شان در لندن است(بي
بي سي فارسي  ،جم تي وي و فارسي وان) و مورد چهارم هم شبکه صداي
آمريکاست که در موازات اهداف ضد ايراني انگليس و آمريکا گام بر مي دارد.
زهرا بابایی

بر چکاب

اخیرا خبرهای خوش وناخوش زیادی درکشور به گوش میرسدا ّمامهم ترین خبرواتفاق
ناگوار,فوت حضرت آیت اهلل خوشوقت,این عالم ربانی ,جایگاه دیگری درخبرهاداشت ومقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) درپیام تسلیت خود,ارتحال ایشان رامصیبتی اندوهباردانستند.
کسانی که ایشان را می شناختند ازصبروحوصله وسعه صدرایشان دربرخوردبامردم
بسیارمتعجب بودند.وبه فرموده ی امام حسین(ع)":خوشبخت ورستگارکسی است که علم
وعملش ,دوستی ودشمنی اش,سخن گفتن وگفتارش,براساس رضای الهی استوارباشد".
ا ّمابعدازگذشت قضیه ی 15بهمن ,عذرخواهی روسای مجریه ومقننه ومجلس ازرهبرمعظم
انقالب ونشست آنها,خاری درچشم دشمن شد.ا ّماکاش زودتربه این فکرمی افتادندوقبل
ازپشیمان شدن به فرمایشات رهبری توجه می کردند.خبرخوش دیگری که خوشحالی
مردم ایران رادوچندان کرد,شکست آمریکادرکشتی آزادبود.ا ّمادولت....جناب آقای احمدی
نژاد این روزها برخالف چند هفته ی اخیر در دیدارهای خود حرف های خوشحال کننده
وامیدوارکننده ای می زنند که خوشبختانه یا برای آرام کردن فضای کشوراست ویا
سخن امام خامنه ای رامبنی براینکه((حاالکه رفتاردشمن شدت پیدا کرده است ,شماهم
رفاقتهایتان راباهم شدت بدهیدوبیشتربا هم باشید)) را سرلوحه خود قرار دادند که ان شااهلل
همینطورهم باشد.ایشان دلیل تاخیرشان رادرارائه بودجه 92به مجلس ,که سروصدای عده
زیادی ازنمایندگان رابه پاکرده است,را ارزیابی دقیق ازشرایط محیط,تحوالت بین المللی
وسیاست های کل کشوردانست.آقای احمدی نژاد در سومین همایش "وحدت وانسجام ملی
جوانان ایران اسالمی" توصیه میکنندکه(( زندگی در سایه والیت فقیه,تمرین زندگی در
سایه امام عصر(عج) است ونیست جز صبر..صبر.بهارنزدیک است)) توصیه ی ایشان مبنی
براطاعت ازولی فقیه بسیارعالی است ا ّما کاش این بهار,بهاری نباشد که در قم اتفاق افتاد.
متاسفانه برخی از احزاب وگروهها فقط به بعضی از حرف های رهبری توجه می کنند وآنها را
به نفع خود قبول می کنند.افرادی نیزاخیرا خود را واردعرصه می کنند وخود را جوری نشان
می دهند که گویا مردم ایران تازه با آنها آشنا شده اند وشناختی از پیشینه آنها ندارند.برخی
هم تالش می کنند تا شاید بتوانند جایگاهی در بین مردم پیدا کنند و مدام در گوش مردم
ایران می خوانند که شرایط کشوربحرانی است ویکسری سوء تدبیرها وسیاست های غلط
را در جامعه رواج می دهند که تداعی کننده ی حرف غرب وروزنامه ها وشبکه های غربی
است.آنها خودباختگی شدید در برابر فرهنگ غرب به ویژه آمریکا رانوعی روشنفکری می
دانند وبا هرکاری که به صالح کشور باشد,چه خوب وچه بد مخالفت می کنند.برخی نیزازاین
زمان حساس سوء استفاده می کنندوپیامک هایی رارواج می دهندومطالبی از شخصیت های
بزرگ کشوروتاریخ را در فضای مجازی قرار میدهند تا بتوانندخدشه ای به آنها وارد کنند.
خوشبختانه مردم ایران این روزها آگاه تروعاقلترازآنند که به این گروههای خاص واندک
توجهی کنند که به نام ایران وبه کام دشمن فعالیت هایی را انجام می دهند که به لطف
خدا,روز به روزتنها چیزی که از خود نمایان می سازند,رسوایی وناکامی است.حضورپرشکوه
مردم ایران در راهپیمایی  22بهمن در سرتاسر کشور,نمونه ای دیگر ازاین بصیرت وپایبندی
مهدیه نخعی
آنها به نظام جمهوری اسالمی ایران بود.

