نشریهی بسیج دانشجویی | سال سوم | شمارهی1391/7/23 | 41
هر روایتی بیاید که بگوید نهی از منکر را نباید کرد ،این
را باید به دیوار زد .این گونه روایات قابل عمل نیست و
این نفهم ها نمی دانند چه می گویند
امام خمینی (ره)

مرده بر زمين نمی ماند
گنبد آهنين زنگ زده
حافظ نامه
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داستانهای پندآموز ()1

سرمقاله

مرده بر زمين نمی ماند

قیمت غذاها گران است درست ،وضعیت
خوابگاهها خراب است درست ،اتاقهایتان شلوغ
است درست ،سلف گرم و صفش طوالنیست
درست .اما درست کردن اینها کار کیست ،آیا
شوراها و تشکالت به تنهایی می توانند همه
را درست کنند؟ آیا تو که هیچ سمتی نداری
و فقط یک دانشجو هستی باید ساکن بمانی؟.
تا همه ما فقط غرولند کنیم و تنها به مدیریت
دانشگاه و باالتر از آن فحش و فضیحت بگوییم
وضعیت همینگونه است .تا خودمان عمال
نخواهیم وضعيت بهتر که هیچ بدتر هم خواهد
شد .تا زمانی که هنوز با توجیه «بچه باحال»
بودن قاشق های سلف را می دزدیم ،تا زمانی
که بعد از خوردن غذا بدلیل حوصله نداشتن و
به اسم اعتراض به سلف ظروف خود را روی میز
می گذاریم ،تا زمانی که اتاقهای کناریمان در
خوابگاه از دستمان عاصی اند و نهایتا تازمانی
با اسم جوانی مردم آزاری و بی قیدی می کنیم
وضعیت همین است که است .شما تصور کنید
اگر مثال بر فرض محال!!! مدیریت خوابگاه ها
مایکروفر برای آشپزخانه ها بخرد ،این دستگاه
تا چند روز می تواند در خوابگاه دوام بیاورد؟؟!!
اگر دانشجوها در سلف نظافت بیشتری رعایت
می کردند ،دست ما برای اعتراض به مدیریت
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سلف بازتر بود .البته مدیریت سلف هم اکنون
نیز باید جوابگو باشد که با دیدن صفهای طوالنی
برای گرفتن غذا که فرد را از غذا خوردن منصرف
میکند ،چرا هنور د ِر سلف پایین را بسته نگه
داشته و صندلی و میزهای خالی را در حال خاک
خوردن رها کرده؟؟
این مسائل و مشکالت دانشجویان باید با خواست
دانشجویان از طرف نمایندگانی دانشجو پیگیری
شود و اگر ما اینکار را نکنیم قطعا کسانی هستند
که این بار را بر دوش کشند و از قدیم نیز گفته
اند مرده!!! بر زمین نمی ماند .و بنده همینجا از
این تریبون اعالم میکنم که هر کس که عالقه
ایی به پی گیری مشکالت دانشجویی دارد ما
دست همکاری او را می فشاریم و عقیده مان
اینست که هرچه تعداد دست ها بیشتر گردد،
بُرش حرفهایمان نیز متعاقبا بیشتر خواهد گشت.
پس بهتر است بجای اینکه مانند برخی سیاسون
کوته فکر به یکدیگر بپریم و چون کودکان با هم
دعوا کنیم که تو چرا به این موضوع وارد شدی
و این کار فقط کار من است ،دست بدست هم
دهیم و با همکاری مشکالت را هرچه سریعتر
رفع کنیم تا دوستانمان کمتر در سختی باشند.
امیدست روزی که مشکالت دانشگاهی رفع شده
و دانشجویان بفکر مشکالت بزرگتر باشند.
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گزيده سخنان امام خامنه اي
در خراسان شمالي

يكى از خطاهائى كه خود ما كرديم  -بنده خودم هم در اين خطا
سهيمم  -اين مسئلهى تحديد نسل از اواسط دههى  70به اين طرف
بايد متوقف ميشد .البته ا ّولى كه سياست تحديد نسل اتخاذ شد،
خوب بود ،الزم بود ،ليكن از اواسط دههى  70بايد متوقف ميشد .اين
را متوقف نكرديم؛ اين اشتباه بود .عرض كردم؛ مسئولين كشور در اين
اشتباه سهيمند ،خود بندهى حقير هم در اين اشتباه سهيمم .اين را
خداى متعال و تاريخ بايد بر ما ببخشد .نسل جوان را بايد حفظ كرد

مشكالتى است در سطح كشور... ،؛ كه در
درجهى اول ،مسئلهى باال رفتن قيمتهاست،
مسئلهى اشتغال است؛ اينها جزو گرفتارىهاى
مردم است؛ مخصوص اينجا هم نيست ،در
سرتاسر كشور است

امروز دشمنان ما  -چه دولت آمريكا ،چه بعضى از
دولتهاى اروپائى  -تحريم را مرتبط كردهاند به مسئلهى
انرژى هستهاى .دروغ ميگويند .آن روزى كه اينها
تحريمها را برقرار كردند ،انرژى هستهاى در كشور
نبود؛ صحبتش هم نبود .آنچه كه اينها را از ملت ايران
عصبانى ميكند و به اينجور تصميمها وادار ميكند،
سرافرازى ملت ايران است ،گردنكشى ملت ايران است

گنبد آهنين زنگ زده
اواسط هفته ی گذشته بود که خبری مهم ،به سر تیتر سایت ها و شبکه های خبری منطقه و جهان تبدیل
شد .ماجرا از این قرار بود که مقامات امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی ،خبر از سقوط یک هواپیمای بدون
سرنشین ناشناس در خاک فلسطین اشغالی ،توسط جنگنده های این رژیم دادند .مسئله ای که در نگاه
نخست ،دارای زوایای مبهم و پنهان بسیاری بود و حاشیه های ضد و نقیضی از گوشه و کنار ،در مورد آن
شنیده می شد .این مسئله اما از زوایای مختلفی دارای اهمیت است.
نخستین و آشکارترین پیامد این حادثه ،وضوح
علنی ضعف این رژیم در تأمین امنیت هوایی خود است.
ِ
به بیان دیگر ،این یکی از بی سابقه ترین تعرضات به
اراضی اشغالی در طول دوران موجودیت این رژیم بوده
و در نوع خود نظیری نداشته است .هرچند مقامات
این رژیم ،با فرافکنی و تبلیغ انهدام این پرنده ی بدون
سرنشین ،سعی در انحراف افکار عمومی شهروندان خود
داشتند ،اما نفوذ تا این عمق در خاک اراضی اشغالی،
توخالی ادعاهای ارتش این رژیم مبنی
نشان از ماهیت
ِ
بر گنبد آهنین داشته و دارد .به طوری که آنها ،ادعای
افتخار به عدم نفوذپذیری آسمان این کشور را به افتحار
به اسقاط این هواپیما تقلیل دادند!
از سوی دیگر ،محل سقوط این هواپیما ،چالش
های بیشتری را برای این رژیم در پی داشته است .این
هواپیما ،پس از کیلومترها نفوذ به خاک اراضی فلسطین
اشغالی ،در نزدیکی تأسیسات هسته ای اسرائیل مورد
هدف قرار گرفت تا اما و اگرها در مورد مأموریت این
پرنده بیشتر گردد .رژیم صهیونیستی ،که عالوه بر تهدیدات روزانه در مورد حمله به تأسیسات هسته ای
ایران ،حمله به نمونه های مشابه ،نظیر سوریه و عراق را در کارنامه خود دارد ،این بار خود ،درگیر تعرضی
مشابه شده است.
شاید اما مهم ترین زاویه ی این حادثه ،منشأ این هواپیمای بدون سرنشین بوده است .امری که
در نخستین ساعات و روزهای پس از وقوع حادثه ،عده ای از تحلیلگران بر آن تاکید کردند که در صورت

فاش شدن ،با برخورد اسرائیل مواجه خواهد شد.
اما درست ساعتی پیش از نگارش این سطور ،سید حسن نصراهلل ،در صحبت هایی تلویزیونی،
که به طور زنده از شبکه ی المنار پخش می شد ،با صراحت از منشأ این پرنده پرده برداشت .سخنانی که
به صورت کامال صریح از ماهیت این موضوع خبر می داد .سید حسن نصراهلل ،با تاکید بر نقش حزب اهلل
در این حادثه ،از ایرانی بودن فناوری این پرنده سخن گفت .پیش از این ،حزب اهلل لبنان در رد اتهامات
دخالت در امور خرابکارانه ،که توسط محافل غربی -صهیونیستی و
ارتجاع عربی مطرح می شد ،اعالم کرده بود که در صورت دخالت
حزب اهلل در هر امری ،بدون واهمه آن را علنی خواهد کرد .سید
حسن نصراهلل در سخنان خود ،در مقابله با قانون شکنی های پی در
پی صهیونیست ها در نقض حریم هوایی لبنان ،که در تضاد و تنافی
کامل با قطعنامه ی  1701شورای امنیت است ،این حق را برای
لبنان قائل شد تا به شناسایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین
سخنان کامال از
در خاک فلسطین اشغالی ادامه دهد .به دنبال این
ِ
موضع قدرت ،باید منتظر موضع اتخاذی صهیونست ها در این باره
باشیم.
پیشتر ،امام خامنه ای در بیانی صریح و بی شائبه ،از
حمایت جمهوری اسالمی از تمام جریاناتی که با صهیونیست ها و
منافع آنها مبارزه می کنند ،سخن راندند .بی شک ،این اقدام حزب
اهلل و نیز اعالن رسمی آن ،با هماهنگی کامل با جمهوری اسالمی
صورت گرفته است تا دیگربار ،شاهد قدرت نمایی جبهه ی مقاومت
در منطقه در مقابل جبهه ی غربی و کشورهای واداده ی منطقه ای
باشیم.
این حادثه ،در کنار مناقشات مرزی سوریه و ترکیه و اعالم حمایت ناتو از ترکیه و نیز چالش های
ایجاد شده میان ترکیه و روسیه به دلیل فرود اجباری هواپیمای مسکو -دمشق در خاک ترکیه ،پیام آور
تحوالت گسترده ای در منطقه خواهد بود.

محمد حسن قدوسی

حافظ نامه
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی
عشق داند که در این دایره سرگردانند
شمس الدین محمد متخلص به حافظ در سال  792چشم از جهان
فرو بست.تاریخ تولدش به درستی معلوم نیست اما از تذکره نویسان
چنین بر می آید که حدود هفتاد سال زندگانی کرده است.از زمانی
که دوست و یار خوش وفای او (محمد گلندام)همت به نوشتن
اشعارش کرد چندین سده می گذرد اما هنوز غبار زمانه و بی وفایی
تاریخ نتوانست این اثر عظیم ادبی را که مملو از روح پر احساس
انسانیست در خاکستر های فراموشی مدفون کند.غزلهایش تنهایی
و تیرگی این زمانه ی پر دود و تمدن سیمانی را چون خورشید
تابستان گرم و روشن می کند و ثابت می کند هنوز هم می توان
نسیم خوش زیبایی و پاکی را استشمام کرد.این کتاب خشت بنای
بلند آزادگی و عرفان و تشبیهات صوفیانه در غزل فارسی است تا
مولوی ها و سعدی ها و هاتف ها بتوانند هنر آفرینی کنند و زبان
فارسی را به کمال رسانند.زبان مالمتگر و بی پروای حافظ گزندی
است برای ریا کاران و فریبندگان دین که در محراب و منبر جلوه
می کنند و در خلوت کار دگر و نهایتا او این نو دولتان با خر
خودشان وا مینهد.صالوت و سنگینی حافظ بر سرتاسر جهان سایه
می افکند تا آنجا که شاعران و نویسندگان بزرگی چون گوته را
دل می فریبد و شیفته می کند.گوته که از ارادتمندان و مریدان او

در غزل است به یاد استادش حافظ نامه ای را در دیوان شرقی و
غربی می سراید تا بلکه ادای دینی بر استاد خویش داشته باشد .او
در قسمتی از ناتوانی درک و فهم شعرش اینگونه بیان می کند که
(این که تو نمی توانی پایانی داشته باشی نشانه بزرگی توست.
این که تو هیچگاه آغاز نمی کنی تقدیر توست و شعر تو همچون
آسمان گردنده است)
دیوان حافظ یک مجموعه ادبی صرف نیست دیوانش فراتر از زمان
و مکان است .در دیوانش زمان معنا نمی یابد چرا که غزلهایش بر
جان و دل خوانندگانش در هر زمانی می نشیند؛ حتی امروز که با
وجود ظلمت و سردی بی اخالقیها و کجروی ها با اشعارش دوباره
آب حیات می نوشیم و باز از این غم ایام نجات می یابیم تا دوباره
پرتو نور الهی را در خود احساس کنیم .سخن در رسای حافظ
بسیار است لیکن به همین اندک تبرکا اکتفا کردیم که:
اندکی پیش تو گفتم غم دل .ترسیدم
که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

حسن صادقی

البته مشكالتى به وجود مىآورند ،بعضى
از بىتدبيرىها هم اين مشكالت را افزايش
ميدهد  -اينها هست  -ولى اينها چيزى نيست
كه جمهورى اسالمى نتواند اينها را حل كند .به
توفيق الهى ،ملت ايران از همهى اين مشكالت
عبور خواهد كرد

استقبال امروز بودند  ...خانمهائى بودند
بعضى از همينهائى كه در
ِ
كه در عرف معمولى به آنها ميگويند «خانم بدحجاب»؛ اشك هم از
چشمش دارد ميريزد.
حاال چه كار كنيم؟ ردش كنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟
نه،دل ،متعلق به اين جبهه است؛ جان ،دلباختهى به اين اهداف و
آرمانهاست.او يك نقصى دارد.
مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است ،نقصهاى اين حقير باطن
است؛ نمىبينند.

«گفتا شيخا هر آنچه گوئى هستم  /آيا تو چنان كه مينمائى
هستى؟».
ما هم يك نقص داريم ،او هم يك نقص دارد.با اين نگاه و با اين
روحيه برخورد كنيد .البته انسان نهى از منكر هم ميكند؛ نهى از
منكر با زبان خوش ،نه با ايجاد نفرت.
مقام معظم رهبری  -بيانات در ديدار علما و روحانيون خراسان
شمالى 19/7/91 -
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بوسيدن روي ماه
نیمهی پر.
بوسیدن روی ماه؛ بوسیدن دست مهربان مادران
داستان در خانهی دو مادر شهید رخ میدهد ،دو مادر ،دو همسایهی سالخورده که سالهاست از مفقود شدن
فرزندانشان در جنگ میگذرد .چند روزی است بقایای جسد مطهر یکی از آن دو شهید پیدا شده ولی مادرش
از روی دوست و همسایه اش خجالت می کشد موضوع را
در خانه فاش کند .اگرچه شخصیت اول فیلم زنی است
سالخورده اما فضای پر از شادابی فیلم مخاطب را (به جز
شاید در چند سکانس) دل زده نمی کند .حضور نوه ی
پیرزن که دختری است پر شر و شور به خوبی توانسته فضا
را تلطیف کند .دختر جوان که ارتباط نزدیکی با پیرزن
دارد در صحنه ای از فیلم جعبه ی آهنگ های دایی
مفقوداالثرش را زیر و رو می کند و پیدا کردن نواری از
داریوش اقبالی را دستمایه ی شوخی با مادربزرگ قرار می
دهد .در ادامه شاهد صحنه های مواجهه ی مادر و تابوت
فرزند می شویم .بقایایی که پس از چندین سال تفحص
شده و حاال به سالن شهدای تازه تفحص شده منتقل شده.
صحنه های قوی و استوار که به خوبی می تواند بیننده را
منقلب کند .وفای مادر فرزند از دست داده تمام صحنه
را پر می کند ،و بی هیچ نقصی ،بی هیچ شعارزدگی یا
ابراز احساسات تصنعی ،زالل عاطفه ی یک مادر را در این
صحنه ها لمس می کنیم.
بوسیدن روی ماه آیینه ی تمام نمای عالقه ی فداکارانه ی
مادرانی است که بعد از سال ها همچنان فرزند خویش را
عاشقانه دوست می دارند« .مادر» نقش مقدسی که دور از
هر ارتباط مادی ،می تواند سال های سال در انتظار جگر
گوشه اش زمین و زمان را به هم بریزد .بوسیدن روی ماه ،بوسیدن دستهای مادر است وقتی از خالل سال ها
می آید و چند تکه استخوان فرزندش را به چشم می کشد.
و سازنده ها که باید دستهای هنرمندشان را بوسید وقتی در عصر بوق های کر کننده ی مصرف گرایی فیلمی
می سازند که حتی برای چند دقیقه دورتان می کند از آن فرهنگ مادی پرستیدن مشتری و سود و سرمایه
و حتی برای چند دقیقه مجبورتان می کند به احساساتی شدن برای مادری که مطمئنید اگر سالهای سال از
شما دور باشد باز دلش برای شما خواهد تپید.
نیمه خالی
بوسیدن روی ماه یا آرمان شویی از دفاع مقدس؟
اما واقعا بوسیدن روی ماه چقدر به جنگ و «دفاع مقدس» ربط داشت و چقدر به نگرانی های یک مادر و عالقه
ی زوال ناپذیر وی به یادبودهای فرزندش مرتبط بود؟
وقتی  33سال بعد از انقالب و بعد از  33سال زیر هجمه های فرهنگی بودن می شنویم عده ای در سطح

حرفه ای باز برای جنگ و دفاع مقدس فیلم ساخته اند و ابراز ارادتی کرده اند ،کلی ذوق زده می شویم و اگر
با مردمان امروز پای دیدنش بنشینیم و جذبش هم شویم دیگر حسابی احساس آرمانی بودن می کنیم اما ...
اما آقای کارگردان! آقای فیلم ساز! اگر یک نفر از شما بپرسد «از کجای این فیلمی که برای (و به نام) دفاع
مقدس ساخته اید باید به مقدس بودن این جنگ رسید؟» چه می گویید؟ کافی ست نام ایران را به ویتنام و یا
یکی از کشورهای در گیر در جنگهای جهانی عوض کنید،
به جای بنیاد شهید هم مثال بگذاریم اداره ی ملی کشته
شدگان جنگ ،آن وقت دیگر هیچ فرقی میان شهدای ما
و کشته شدگان جنگهای دیگر نیست .جناب آقای فیلم
ساز! ما معتقدیم جنگ هشت ساله مان مقدس بود ،نه
یک جنگ عادی که مثال هیتلر برای کشور گشایی شروع
کرده و آن همه مادران آلمانی که فرزندانشان را از دست
داده اند در راه هیتلر و نازی گریش فرق دارند با مادران
ما که فرزندانشان نه از سر اجبار رهبران نژاد پرست که
برای سیلی نخوردن اسالم رفته اند .نسل امروز دچار یک
فراموشی موضعی تاریخی شده است که نه تنها نمی داند
چرا پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادیم که حتی
گاهی می گوید اگر رهبران وقت ایران ارتش را منحل نمی
کردند یا شاه را بیرون نمی انداختند و یا اصال انقالب نمی
کردند ما هرگز در گیر چنین جنگ خون باری نمی شدیم!
آقای فیلم ساز!
تکلیفتان را روشن کنید .برای روز مادر فیلم ساخته اید یا
برای دفاع مقدس؟
بروید کمی هم زندگی نامه ی آن شهدایی را بخوانید که
شهادتشان باعث یک انقالب اعتقادی در اعضای دیگر
خانواده میشد؛ خودشان که دیگر نور علی نور شده بودند.
سخت است قبول کنیم تمام شهدا تنها یادگارشان یک مجموعه نوار از داریوش و  ...بود و هیچ خبری از امام
و سپاه و چه میدانم جزوات شریعتی ها و مطهری های آن دوره در بساطشان نبود.
باز سخت است برایمان که قبول کنیم که شما آنقدر از شهدای دیگر فیلم ساخته اید و درباره ی آنها مطلب
منتشر کرده اید که حاال کفگیرتان به ته دیگ خورده است و برای «بیان بی کم و کاست حقیقت» به سراغ
خانواده ی شهیدی رفته اید که در سراسر زندگیشان یک تصویر از امام و رهبری که هیچ حتی در همان جعبه
ی خرت و پرت های پسر پرشورشان هم اثری از آثار «انقالب اسالمی ایران» نیست.
قبال این دست فیلم ها که دفاع مقدس را کامال آرمان شویی می کنند ،بسیار مناسب جشنواره های خارجی
بودند ،اما در قحطالرجال امروز ،آرمانی ترین جمع های انقالب هم مجبور به تمجید از چنین فیلم سازانی
هستند .به هر حال دفاع مقدس و کار برای دفاع مقدس مقوله ای بس پر درد تر از آن است که بتوانیم به
راحتی ان را هضم کنیم .کاش در آثار بعدی که به نام دفاع مقدس ساخته می شوند شاهد این دست آرمان
شویی ها نباشیم.

احسان لطفی

چگونه به وعدههايمان عمل نکنيم!
دانشجو :سالم آقای فروشندهی کتاب اصل!
فروشندهی کتاب اصل :سالم آقای دانشجو!
دانشجو :یک عدد کتاب زبان اصلی ( )Originalمیخواهم.
فروشندهی کتاب اصل :خوب بخواه! یعنی بفرمایید کدام یکی؟
دانشجو :آن یکی.
فروشندهی کتاب اصل :این هم یک عدد از کتاب «»Ann Yeki
دانشجو :چقدر تقدیم شما بکنم؟
فروشندهی کتاب اصل :همان طور که شما دانشجوی فهیم مستحضر هستید در حال حاضر قیمت ارز به
اندازهی پول خون پدر یزید است .هر چند ما این کتابها را یک سال پیش تهیه کردهایم ولی به هر حال
شما باید [بوق] تومان بپردازید .ای دانشجوی فهیم! ای باقلوا! ای کیک خامهای!
دانشجو :بله .خوب مرا … کردید .یعنی فهماندید .آیا دانشکده همانند اترام گذشته یارانهی الزم را مبذول
میدارد؟
فروشندهی کتاب اصل :تا آنجایی که بندهی حقیر اطالع دارم نه ،ولی از خودشان بپرسید بهتر میباشد
[نقطه]
یکم بعدتر … هنوز مدیر نیومده … هنوزم نیومده … یکم بعدترش … هنوزم نیومده … آها! داره میاد

… داره میاد … نیومد … آها! اومد .اینم آقای مدیر.
دانشجو :ای مدیر! ای مدبر! ای که دستت میرسد ،یک کاری برای این رایانهها بکنید لطفا!ً
مدیر :اتفاقاً دادم تعمیرگاه .تا چند روز دیگه میاد.
دانشجو :تفاهممون سو پیدا کرده .منظورم یارانههای کتابهای اصل ( )Originalبود.
مدیر :آقا دست رو دلم نذار که درد میکنه .میگم دستت رو بردار از رو دلم! ای بابا … به این دانشجوها
تا یکم رو میدی … استغرا… بله! داشتم میگفتم .این آقای «گرفتاری» به ما قول داده بود که نصف
بودجهی الزم برای این طرح رو بده .ما هم به امید همین نصف بودجه چهار ترم به شما یارانه دادیم که
خوردید یه آبم روش! هنوزم مال این چهار ترم رو نداده .پول از جیب استادم زدم دادم به شما .دیگه این
ترم نمیتونم پول بدم .شما نگاه کن صورتو! اگه مو داشت ب َکن؟!! آخ! چرا َکندی؟
دانشجو :خودتان فرمودید.
مدیر :آره! درست میگی .یادم نبود از وقتی مدیر شدم سبیل میذارم .ابهتم رو میبره باال .حاال من که هر
چی میگم تو نباید گوش کنی .مثل خود من .این همه آقای «گرفتاری» به ما چیز میگه مگه ما گوش
میکنیم؟!! یه گوش دره ،یه گوش دروازه .راستی! میدونی دروازههای فوتبال چه اندازهاین؟ …

ابراهیم کریمی

مدیر مسئول:
حسین پیشوا
رسدبیر:
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اخبار کوتاه

آيا آسمان اقتصاد ايران توفاني است؟
نشریه فارین پالیسی در مطلبی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در ایران به میزان  ۵۰درصد رشد داشته است ـ از  ۴۳میلیارد دالر به ۶۷
سالهای اخیر و به ویژه پس از افت شدید ارزش ریال در هفتههای پیش میلیارد دالر رسیده ـ در حالی که تولیدات صادراتی ،تنها  ۱۸درصد باال
پرداخته و عنوان میکند :بر خالف خرد متعارفی که وجود دارد و مبنی رفته است.
بر این است که افت شدید ارزش ریال برای جمهوری اسالمی ایران،
پیامدهای مصیبت باری دارد ،این اعتقاد کام ً
این مطلب سپس به سیاست تثبیت نرخ ارز اشاره میکند و مینویسد:
ال اشتباه است.
این مطلب برای محاجه در این باره ،نگاهی به ساخت اقتصادی ایران در عین حال ،صنایع ایران به شدت از قبل تورم موجود در کشور صدمه
میاندازد و مینویسد :ایران نمونه کالسیک کشوری است که درگیر میبیند و این در حالی است که کاالهای رقیب وارداتی به دلیل آنکه
نفرین منابع است [نظریه اقتصادی که میگوید کشورهایی که از منابع دولتها سالها تالش کردهاند تا نرخ ارز و ارزش ریال را ثابت نگه دارند،
طبیعی غنی (اما به هر حال محدود) بهرهمند هستند ،در بخشهای دیگر از مزیت قیمت رقابتی و ارزان برخوردار شدهاند .ناگفته نماند که هرچند
اقتصاد از توسعه بازمیمانند و در پایان گرفتار مشکالت مالی میشوند] .سر پا نگه داشتن تصنعی ریال به معنی سربلندی ملی و کاالهای مصرفی
ارزان است ،روی دیگر آن آسیب جدی به تولید کنندگان داخلی است.
«خوان پابلو پرز آلفونسو» ،بنیانگذار اوپک ـکه وزیر نفت ونزوئال نیز بود نویسنده بر این باور است که برای سالها ،آنچه به رغم این رقابت شدید
ـ به دلیل تأثیرات منفی که درآمد نفتی بر اقتصاد کشور داشت ،نفت و نابرابر با واردات ،تولید کنندگان داخلی را سرپا نگه داشته بود ،بهای
را فضله شیطان نامید؛ مسألهای که درباره ایران نیز صادق است؛ یعنی پایین انرژی و سوخت بود .با توجه به آنکه برق و گاز صنایع تقریباً رایگان
کشوری که با چالش تولید محصوالت و خروج از مصرف کننده صرف تمام میشد ،صنعتگران ایرانی از مزیتی خوب و مناسب در برابر رقبای
خارجی خود برخوردار بودند و به دلیل بهای پایین سوخت ،مزایای حمل
بودن روبهروست.
و نقل ارزانی شامل حالشان میشد.
از اشتباه تا اشتباه
البته این مزایا به هیچ وجه برای دولت ارزان تمام نمیشد .بانک مرکزی
نویسنده ادامه میدهد :اقتصاد ایران ـ به شکل تاریخی ـ هرگاه که بهای اعالم کرد که یارانهها  ۸۸میلیارد دالر در سال برای کشور هزینه دارد،
جهانی نفت باال بوده ،به اقتصادی منحرف و تنبل تبدیل شده و البته زیرا بهای انرژی در ایران ،تقریباً معادل  ۱۰درصد یا حتی کمتر از بهای
این امر درباره وضعیت امروز نیز درست است :افزایش شدید بهای نفت واقعی و جهانی آن است .استفاده از درآمد نفتی برای یارانه دادن به انرژی
در این کشور ،منجر به افزایش سیل واردات نسبت به تولیدات داخلی راهی پر هزینه و ناکارآمد برای کمک به تولید کنندگان بود؛ بنابراین،
کشور به این نتیجه رسید که سیاست سرمایهگذاری در زیرساخت ،بهبود
شده است.
آموزش و اختصاص وام به صنایع کوچک را پیش رو گذارد.
صندوق بینالمللی پول گزارش داده که از سال  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۰واردات

تابناک

درس بزرگ امام جواد(ع)
«امام جواد مانند ديگر ائمهى معصومين براى ما اسوه و مقتدا و نمونه است .زندگى كوتاه اين بندهى شايستهى خدا ،به جهاد با كفر و طغيان
گذشت .در نوجوانى به رهبرى امت اسالم منصوب شد و در سالهايى كوتاه ،جهادى فشرده ،با دشمن خدا كرد به طورى كه در سن  25سالگى
يعنى هنوز در جوانى ،وجودش براى دشمنان خدا غير قابل تحمل شد و او را با زهر شهيد كردند .همانطورى كه ائمهى ديگر ما عليهمالسالم با
جهاد خودشان هر كدام برگى بر تاريخ پر افتخار اسالم افزودند ،اين امام بزرگوار هم گوشهى مهمى از جهاد همه جانبهى اسالم را در عمل خود
پياده كرد و درس بزرگى را به ما آموخت .آن درس بزرگ اين است كه در هنگامى كه در مقابل قدرتهاى منافق و رياكار قرار مىگيريم ،بايد همت
كنيم كه هوشيارى مردم را براى مقابلهى با اين قدرتها برانگيزيم .اگر دشمن ،صريح و آشكار دشمنى بكند و اگر ادعا و رياكارى نداشته باشد ،كار
او آسانتر است .اما وقتى دشمنى مانند مأمون عباسى چهرهاى از قداست و طرفدارى از اسالم براى خود مىآرايد ،شناختن او براى مردم مشكل
است .در دوران ما و در همهى دورانهاى تاريخ ،قدرتمندان هميشه سعى كردهاند وقتى از مقابلهى روياروى با مردم عاجز شدند دست به حيلهى
رياكارى و نفاق بزنند».
بیانات در خطبه های نماز جمعه سال 1359

هستند کریامن دو عامل رس خوانت
یکبار نخورده است گره کیسه ی نانت
اصال حرم شاه خراسان حرم توست
هر صحن که گشتیم در آن بود نشانت
انگار که گهواره تو عرش زمین بود
وقتی پدر پیر تو می داد تکانت
تکبیر تو از داخل گهواره رسیده است
هستم اگر امروز مسلامن اذانت
یکبار پدر گفنت تو گر منی ارزید
صد بار منی رفت به قربان زبانت!
از چشم پدر دور مشو – گرگ زیاد است
بر این پدرت حق بده باشد نگرانت
در راه مبادا قدمت خار ببیند
آن صورت چون برگ تو آزار ببیند
یک روز می آید که می افتد بدن تو
لب تشنه مبانی و بخشکد چمن تو
یک روز می آید که می افتی و کنیزان
در خانه برقصند کنار بدن تو
ای یوسف زهرا  -دل یعقوب فدای ...
آن لحظه ی خاکی شدن پیرهن تو
هر چند کالم تو در آواز شود گم
اما نزند هیچ کسی بر دهن تو
علي اکبر لطيفيان

رهبر معظم انقالب در جمع مردم اسفراین :پیشرفت ،هم راه است
هم هدف /عدالت ،شاخص مهم پیشرفت است؛ ما در این زمینه پیش
رفتهایم ،اما نه به قدری که اسالم میخواهد  /عالج اصولی و بنیادین
مشکالت ،تولید ملی است /دشمنان در ‹جنگ تحریمها› هم مغلوب
ملت ایران میشوند /تحوالت منطقه به زیان امریکا و اسرائیل است
رهبر معظم انقالب در دیدار خانوادههای شهدا و ایثارگران خراسان
شمالی/برخی افراد به دالیل مختلف همچون خستگی یا تردید در
گذشته خود و یا فریفته شدن به لبخند دشمن ،از مسیر انقالب خارج
شدند اما در مقابل ،به برکت خون شهیدان ،رویشهای جدید در نسل
جوان بوجود آمده است
رهبر معظم انقالب در دیدار نیروهای مسلح استان خراسان شمالی/
پیروزی رزمندگان اسالم در  8سال دفاعمقدس و شکست ارتش به
ظاهر قدرتمند و مجهز و مدعی رژیمصهیونیستی در جنگهای  33روزه
لبنان و  22روزه غزه بهترین نمونهها از تأثیر معنویت در افزایش قدرت
و توان دفاعی هستند
رهبر معظم انقالب در جمع فرهنگیان استان خراسان شمالی /مسئله
انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی فقط این نیست که در مسابقه
با کشورهای دیگر از لحاظ پیشرفت مادی و علمی و سیاسی شرکت
کنیم؛ مسئله تشکیل حکومت در اسالم ،مسئله یک تحول در اندرون
انسانی است  /اینکه ما افرادی از قبیل این حقیر را با تعبیراتی ازشان
اسم بیاوریم که مربوط به انبیا و اولیا است خوب نیست؛ این فرهنگ را
نباید در جامعه گسترش دهیم
ارسالن فتحیپور ،رئیس کمیسیون اقتصادی :دالرهای تقلبی در داخل
کشور چاپ نشدهاند و همچنان در حال توزیع در بازار است /معادل
ریالی دالرهای تقلبی از کشور خارج نشده است /عوامل توزیع دالرهای
تقلبی شناسایی شدهاند و به زودی دستگیر میشوند
وزیر ارتباطات  :پس از بهرهبرداری کامل از شبکه ملی اطالعات،
بستر اصلی دسترسی به محتواهای مورد نیاز ،این شبکه خواهد بود
اما همچنان اینترنت به عنوان یک سرویس جهانی برای دسترسی به
سایتهای مورد نیاز فعال است
هفتهنامه فلسطینی ‹المنار› :دولت رجب طیب اردوغان پس از مواجه
شدن با خشم مردم ترکیه به دلیل حمایت از گروههای مسلح مخالف
بشار اسد ،از سناریوی حمله خمپارهای به خاک خود استفاده کرد تا
درگیری با سوریه را حمایت از منافع ملی نشان دهد
یک منبع نظامی آگاه در گفتگو با پایگاه ‹ایران هستهای› ،در واکنش به
ادعای منابع صهیونیستی مبنی بر اینکه ‹یک هواپیمای بدون سرنشین
که احتماال متعلق به حزب اهلل لبنان بوده را سرنگون کردهاند› ،اظهار
داشت :پرواز پهپاد شناسایی بر فراز سرزمینهای اشغالی ،چند صدمین
پرواز از این نوع بوده است
سید حسن نصراهلل :مقاومت لبنان هواپیمای بدون سرنشین را به صدها
کیلومتری داخل سرزمینهای اشغالی فرستاد بدون آنکه سیستم دفاع
موشکی اسرائیل با خبر باشد /قطعات این هواپیما ایرانی است /این اولین
و آخرین پرواز شناسایی ما بر فراز سرزمینهای اشغالی نیست  /ما در
تحوالت سوریه هیچ اقدامی انجام ندادهایم و شایعاتی که میگوید ما
سعی داریم روستاهای مرزی سوریه را تحت اختیار خود بگیریم کامال
کذب است / .اگر روزی مجبور شویم که در موضوع سوریه دخالت کنیم
هرگز آن را از دیگران مخفی نخواهیم کرد.
یک منبع ‹آژانس صادرات تسلیحات روسیه› ضمن رد اظهارات مقامات
ترکیه درباره وجود ‹برخی اقالم نظامی در هواپیمای مسافربری سوریه›
که از مسکو عازم دمشق بود ،گفت :هیچگونه سالح یا تجهیزات مرتبط
به وسایل نظامی در این هواپیما وجود نداشت
سخنگوی قوه قضائیه :بخش عمدهای از اختالالت بازار ارز بدون شک به
گردن دشمن خارجی است /قاضی پرونده مهدی هاشمی تاکنون اجازه
مالقات برای وی صادر نکرده است و این پرونده روال طبیعی خود را
طی میکند
خبرنگار «نسیم» در مصر از افزایش تلفات درگیری روز گذشته میان
طرفداران ‹محمد مرسی› ،رئیسجمهور این کشور و مخالفان وی در
میدان ‹التحریر› قاهره به  143زخمی خبر داد
‹ویلیام جونز› ،سردبیر نشریه› اینتلیجنس ریویو› در واشنگتن :اعطای
جایزه نوبل صلح به اتحادیه اروپا سیاسی بوده و با هدف نجات این نهاد
اروپایی از شرایط بحرانی کنونی و فروپاشی آن صورت گرفته است
یک نماینده محافظهکار پارلمان انگلیس در واکنش به اعطای جایزه
صلح نوبل به اتحادیه اروپا گفت :داوران نوبل عقل خود را از دست
دادهاند /بزرگترین افسانه درباره اتحادیه اروپا ،جلوگیری این اتحادیه از
وقوع جنگ در اروپا است که دشنام بزرگی به آلمان مدرن است

