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مسأله ی حکومت اسالمی و مولفه ی والیت فقیه در عصر 
غیبت به عنوان مسأله ی کالمی، فقهی، حقوقی، سیاسی و 
اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا ضرورت واکاوی 
شاخصه های کارآمدی این مقوله ی مهم در استقرار حکومت 
اسالمی و چیستی اهداف شبهه افکنان و مخالفان والیت فقیه 
می تواند چهره ی واقعی شبه روشنفکران غرب زده و سکوالر را 

بر مال سازد.
بدیهی است التزام به والیت فقیه از اعتقادات دیرینه، مسلم و 
ریشه دار مذهب تشیع است، لیکن انقالب اسالمی ایران به عنوان 
عالی ترین تجلی ظهور والیت فقیه در قالب تشکیل نظام اسالمی 
مورد نظر است که عالی ترین ثمره آن را می توان در »اعتباربخشی 
قانونی« به والیت فقیه مورد ارزیابی قرار داد، این جنبه ی قانون 
دادن به والیت فقیه، سبب شد تا بسیاری از شبه روشنفکران 
غرب زده، معاندان و مخالفان این اصل اسالمی با طرح شبهات 
و مخالفت ها در راستای نفی والیت فقیه برآیند، توطئه ای که 
با هوشیاری امام)ره( و رهبری تاکنون ناکام ماند و با روشن شدن 
بسیاری از ابعاد کارآمدی و ظرفیت عظیم این اصل مترقی در 
حکومت اسالمی، باید شاهد بسط و گسترش الگوگیری از آموزه 
های نظام والیت فقیه در امت اسالمی و دیگر جوامع بشری شد.

باید اذعان کرد نفوذ اسالم سکوالریزم در نظام اسالمی به 
عنوان مقوله ای خطرناک و در راستای اهداف قدرت های غربی 
و تضعیف و در نهایت حذف والیت فقیه از نظام اسالمی صورت 
می پذیرد، به عنوان نمونه »نهضت آزادی« در خرداد 58 جزوه 
ای درون گروهی در حدود 60 صفحه منتشر کرد و در آن با 
صراحت ادعا کرد که امام)ره( باید به قم برود و روحانیت به مساجد 
برگردند تا تقدس روحانیت و اسالم حفظ شود، زیرا سیاست و 
کشورداری موجب کاهش اعتبار علما خواهد شد. برای تبیین 
و اثبات قدرت قانون گذاری و مدیریت دینی و زدودن تهمت 
های ناقدان به اسالم، توصیه می شود که عالمان دین، باید پیوند 
مستحکم دین، دولت، سیاست و معنویت را چنان که در اسالم 
مطرح است تبیین و تدوین کنند تا تهمت جدایی دین از سیاست 
)سکوالریسم( را که عده ای از مسلمانان و حتی علما نیز آن را باور 
کرده اند، از ساحت مقدس دین زدوده شود. از این رو، باید بر آن 

بود تا بتوان موضوع حکومت از نظر اسالم را که قهراً در عصر غیبت 
با حاکمیت حاکم شرعی و فقیه جامع شرایط پی گرفته خواهد 

شد, تبیین نمود.        
اجتماع و تحقق نیازهای فردی و جمعی یک جامعه، نیازمند 
تشکیل حکومت و وضع قوانین و اجرای آن زیر سایه ی همان 
حکومت میباشد. پس فراهم سازی زمینه و بستر مناسب برای 
رشد استعدادها و دست یابی به کمال و ترقی و توسعه همه جانبه 
برای همه افراد، از نیازهای جدی جامعه بشری است که این همه، 
جز با وجود دولت و حکومتی مقتدر و مورد حمایت مردم، ممکن 
نخواهد بود. بنابراین فلسفه وجودی حکومت، تأمین همه این 

نیازهای بشری است.
شاید برخی از ناآگاهان به حقیقت دین و یا نا آشنایان به 
اصل اسالم بپرسند که آیا دین اسالم درباره حکومت و مدیریت 
و سیاست و اداره امور اجتماعی که مربوط به دنیای مردم است، 
نظری دارد؟ کسانی که با اسالم آشنایی ندارند و نیز آن گروه از 
مسلمانان که به روح تعالیم اسالمی آشنا نیستند و شاید تحت تأثیر 
اندیشه های ضد دینی قرار گرفته اند و اسالم را منحصر در یک 
سلسله دستور العمل های« فردی«، عبادی و معنوی می دانند و 
دین، دولت، سیاست و دیانت را دو مقوله ناهمخوان تصور کرده اند، 
ممکن است که از طرح بحثی به نام »حکومت در اسالم و سیاست 
دینی«  دچار بهت و تعجب شوند و برنامه ریزی های مدیریتی به 
نام اسالم و در جهت اداره و سامان بخشیدن به امور اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی را ناممکن بدانند که دین و پیشوایان دینی را چه 

به دولت و آخرت را چه به دنیا و مسائل اجتماعی  ؟!!
شهید مطهری در این باره می فرمایند: ))استعمارگران تالش 
زیادی کردند تا در کشورهای مسلمان رابطه دین و سیاست را قطع 
کنند. از جمله این تالش ها, طرح مسئله ای است به نام )َعلمانّیت( 
که به معنی جدایی دین از سیاست است در کشورهای عربی و 
بخصوص در مصر افراد زیادی پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در 
لباس ملی گرایی به تبلیغ فکر جدایی دین از سیاست پرداختند انور 
سادات، رئیس جمهور معدوم مصر، در نطق های اخیرش بخصوص 
بر این نکته تأکید می کرد که دین مال مسجد است و باید کار خود 
را در آن جا انجام دهد، مذهب اصوالً نباید کاری به مسائل سیاسی 
داشته باشد... در جامعه ما نیز این مسئله زیاد مطرح شده به طوری 

که مردم تقریباً آن را پذیرفته بودند، در دویست سال اخیر مسائل 
مربوط به امر به معروف و نهی از منکر از رساله های ما برداشته شده، 
در صورتی که در رساله عربی و فارسی قبل از دویست سال پیش 
این مباحث در کنار مباحث مربوط به نماز و روزه و خمس و زکات 
قرار داشت، اما گویا بعدها بحث درباره این مسائل خود به خود در 

اذهان، یک بحث زائد تلقی شد((.
اسالم، مکتبی است »جامع« و واقع گرا که به همه جوانب 
نیازهای انسانی، اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی و فردی 
و اجتماعی توجه می کند. توجه به این نیازها در قالب احکام و 
دستوراتی است که به اسالم پیکره و بدنه بخشیده است، حذف هر 
قسمت از این پیکره نقصی به دین وارد کرده و باعث کج اندیشی 
و انحراف میشود. مثال جدایی جهاد از اسالم که با عنوان »اسالم 
رحمانی« یا » اسالم معتدل« نام برده میشود یا جدایی دین از 
سیاست که با عنوان سکوالریسم شناخته میشود، همگی در 

راستای انحراف و تضعیف اسالم بکارگرفته شده اند.
در میان این احکام و دستورات باید به بیان  جامعیت دین اسالم 
نسبت به دیگر ادیان پرداخت و زندگی گرا و اجتماعی بودن دین 
و مقررات اسالمی را یادآور شد و اهمیت مسائل اجتماعی و تقدم 
حق جامعه بر حق فرد را در صورت تزاحم که تشخیص و حکم بر 
آن در صالحیت حاکم شرعی است، از برتری های اسالم نسبت 

به دیگر ادیان برشمرد.
چنانچه امیرالمؤمنین )ع( »عدالت« را بهتر از »جود و سخاوت« 
دانسته، به راز برتری عدالت بر جود و سخاوت اشاره میکند و 
میفرماید: ))العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما 
و افضلهما((، یعنی عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است 
کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است 
که همه باید از آن بروند، اما جود و بخشش یک حالت استثنائی 
و غیر کلی است که نمی شود رویش حساب کرد، پس از میان 

عدالت و جود، آنکه اشرف و افضل است عدالت است.
با نگاه فردی باید جو د بهتر باشد که ایثار است، اما امام از 
نگاه اجتماعی جواب می دهد و ریشه این ارزیابی، اهمیت و اصالت 
اجتماع است. ریشه این ارزیابی این است که اصول اجتماعی بر 

اصول اخالقی تقدم دارد.
شهید مطهری در بحث نظری به اقتصاد اسالمی، بار دیگر 

اندیشه انحرافی و ضد اسالمِی جدایِی دیانت از 
سیاست و مرزبندی میان دین و دنیا را به نقد می 

کشد و میگوید:
 ))کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی 
از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک 
قلمرو خاص دارد، تعجب و احیاناً انکار می کنند 
که کسی مسئله ای به نام اقتصاد اسالمی طرح 
کند، زیرا به عقیده اینها هریک از اسالم و اقتصاد، 
یک مسئله جداگانه است. اسالم قلمرویی دارد 
و اقتصاد قلمرویی دیگر، همچنان که فرهنگ، 
سیاست، قضاوت و حتی اخالق هرکدام قلمروی 
جداگانه از اسالم دارند. بعضی پا فراتر نهاده و 
گفته اند: زندگی به طور کلی یک مسئله است 
و دین مسئله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگی 
مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این 
است که مسائل زندگی را مجرد فرض می کنند. 
خیر،  زندگی یک واحد و همه شئونش توأم با 
یکدیگر است. ممکن نیست اجتماعی، مثاًل 
فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخالق و تربیت 
و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد 
و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به 
مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن 
است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از 
سایر مسائل مجزاست، ولی اگر این مطلب فرضاً 
درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسالم صادق 

نیست((
92 به منتقدان و مخالفان سیاست ها و 
عملکرد وی تبدیل شوند که این موضوع کار را 
برای وی در انتخابات آینده بسیار سخت کرده 

است.

       
 هرآنچه سکوالریسم میخواهد!...

نگاهی به مسئله ی والیت فقیه در اندیشه ی اسالمی
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با خودمان فکر کنیم 
اگر همه ما بخواهیم که 
چه  شود،  بهتر  شرایط 
اگر  یا  افتد؟  می  اتفاقی 
به  را  چشممان  ما  همه 
دیگرانی بدوزیم که ناگهان 
و  شوند  نازل  آسمان  از 
همه چیز را متحول کنند، 
چنین چیزی محال است! 
ما قشری هستیم که از 
همه اقشار دیگر ویژگی 
برچیده  را  خوبش  های 
ایم؛ از نوجوانی نشاطش 
را، از میانسالی عقلش را 
وانشاءا... از پیری عبرتش 

را

     دانشجو لبیک گوی دروغ کسی نیست!
گفتاری پیرامون رد صالحیت های فله ای و نتایج انتخاب های فله ای

▪ یک دانشجو

از خودتان به عنوان یک دانشجو 
چه توقعاتی دارید؟ از لحظه ای که 
در دانشگاه پذیرفته شده اید و از 
مرحله دانش آموزی به دانشجویی 
ترفیع درجه پیدا کرده اید، دقیقا 
وظایفتان  در  تفاوتی  چه  ایجاد 
خودتان  با  اگر  کردید؟  احساس 
گفتید از این به بعد کمی سخت تر 
و عمیق تر درس میخوانم و اقدام 
به تحقیق و پژوهش میکنم، خیلی 
خوب است؛ اما در این صورت فقط 
تا پله اول این نردبان بی انتها را 
پیش رفته اید...اسم این نردبان بی 
انتها را میخواهید بگذارید جنبش 
دانشجویی یا رسالت دانشجویی یا 
هر چیز دیگری مهم نیست؛ مهم 
این است که همه ما عمیقا درک 
کنیم که به عنوان دانشجو، وظایف 
از  تاثیرگذارتری  و  بیشتر  بسیار 
اهل  داریم.  دانش  ُجستِن  تنها 
هر مکتب و حزب و تفکری که 
هستیم، باید بصیرت جو باشیم؛ 
یا به قولی روشنفکر؛ البته منظور 
مثل  نیست...  غربگرا  روشنفکر 
شهید مطهری روشن فکر کنیم و 

پژوهش کنیم و درد جامعه مان را 
درک کنیم و انرژی و استعدادمان 
را برای بهبود حال دنیای اطرافمان 

مصرف کنیم. اما الزمه اش 
نیست... دادن  شعار  فقط 

باید بخواهیم؛ بخواهیم که 
اجتماعی،  شرایط  و  اوضاع 
بین  و  اقتصادی  فرهنگی، 
المللی کشورمان بهبود یابد. 
بخواهیم؟  چرا  میپرسید 
به ما چه ربطی دارد؟؟!  به 
قول صائب:« جرم زمانه ساز، 

فزون از زمانه است.« 
کنیم  فکر  خودمان  با 
که  بخواهیم  ما  همه  اگر 
شرایط بهتر شود، چه اتفاقی 
ما  همه  اگر  یا  افتد؟  می 
دیگرانی  به  را  چشممان 
بدوزیم که ناگهان از آسمان 
را  چیز  همه  و  شوند  نازل 
متحول کنند، چنین چیزی 
قشری  ما  است!  محال 

دیگر  اقشار  همه  از  که  هستیم 
ویژگی های خوبش را برچیده ایم؛ 
از نوجوانی نشاطش را، از میانسالی 
عقلش را وانشاءا... از پیری عبرتش 
را. به قول شهید بهشتی، خواب ما 
نماز امت را قضا میکند. فکر کنید 
که همه مردم این جامعه با صدای 

و  برمیخیزند  دانشجویی  جریان 
برخیزیم،  تا  ماست  به  نگاهشان 
تا همه آنچه را که از مشکالاشان 

عیان شد، برایشان تبیین کنیم و 
راه را از بیراه برایشان مشخص کنیم 
و کمکی باشیم در صحیح انتخاب 
کردنشان. این روزها حیاتی ترین 
و خوب  است  تاثیر گذاشتن  ایام 
است همه ما بیاندیشیم که انتخاب 
صحیح چیست؟ اما میان ما و همه 

مردم، فرق بزرگی نیز هست؛ اینکه 
دانشجو تحت لوای جناح و حزبی 
عمیق  و  اصیل  دانشجو  نیست. 
است و دامن اصالتش را با حزبی 
گرایی و جناح بازی آلوده نمیکند. 
کسی  دروغ  گوی  لبیک  دانشجو 
نیست! دانشجو آزاده است وفقط 
طالب حق مردم است؛ به پای رنگ 
عوض  رنگ  کاندیدش  انتخاباتی 
نمیکند. حق یکیست و هیچ وقت 
رنِگ کسی نمیشود، این ما هستیم 
قوا  همه  با  کنیم  تالش  باید  که 
خودمان و جامعه مان را به سویش 
متمایل کنیم و اگر این مسیر را 
همه با هم ادامه دهیم و در رساندن 
حق و رسیدن به آن، اتحاد داشته 
باشیم، “ ولن ینصره ا... من ینصره” 

محقق میشود. 
اگر میان خودمان و آنچه  اما 
برای مردم حقیقتا مناسب و صحیح 
است، خودمان را برگزیدیم و برای 
به  آلوده  دستمان  گری  سیاسی 
کثیف بازی کردن شد، دیگر نباید 
خودمان را دانشجو بدانیم. همان 
کنیم  عوض  رنگ  که  است  بهتر 
و به جمعیتی بپیوندیم که تحت 
لوای مشخصی و »شخصی« علیه 
منافع مردم شعارفروشی میکنند. 
و  رفاه  طالب  که  برنیاوریم  فریاد 

آزادی مردم هستیم... چرا که اگر 
فرد  دهان  از  غلط  حرف  باشیم، 
بسیار مورد عالقه مان هم بیرون 
بیاید، در نطفه خاموشش میکنیم 
و برای عملکرد دارای نقصش کف 

نمیزنیم.
امیدوارانه برای اصالح وضعیت 
ما  صراط  میزنیم،  فریاد  موجود 
طریقه حق و اسالم است، و در این 
راه هیچ ممیزی برای کسی قائل 

نمیشویم.



▪ کارشناسی مهندسی پزشکی▪ احسان منگلی

گرچه مناظرات انتخابات ریاست جمهوری ، فرصتی 
است تا فارغ از جدل های مرسوم میان طرفداران کاندیداهای 
مختلف، چهارچوبی نسبتا دقیق تر و جامع تر در اختیار 
مخاطبانی قرار دهد که بناست در فرصتی محدود، شناخت 
خود را از کاندیداهای موجود برای انتخاب یکی از آنان به 
عنوان رئیس جمهور تکمیل کنند، اما در هر صورت نقدهایی 
هم بر این شکل از رقابت وارد است که تشخیص درست 
را از غلط قدری مشکل می کند. از جمله اینکه در مناظره 
معموال کسی به عنوان پیروز شناخته می شودکه بهتر بتواند 
با کلمات بازی کند و با چوب جمالت تند و نیشدار بر رقیب 
بتازد و هم اینکه زمان محدود مناظره فرصت زیادی برای ارائه 
ی سند برای اثبات ادعاها و یا رفع اتهامات نمی دهد لذا این 
باعث می شود یک نامزد بتواند با شگردهای تبلیغاتی حجم 
زیادی از ادعا را با بیان بعضا حتی طلبکارانه داشته باشد و 
کمترین سندی هم ارائه ندهد و چه بسا ابهام موضوع برای 

مخاطب از پیش هم بیشتر گردد.
لذا ما معتقدیم بررسی میزان سندیت ادعاهای یک نامزد 
در محیطی خارج از مناظرات می تواند برای فهم دقیق تر 
فضای انتخابات مفید باشد و در این مقاله سعی داریم بعضی 
از ادعاهای کاندیداها را که با اسناد و واقعیات تطابق ندارد 

شرح دهیم.
1( قرارداد کرسنت:

گرچه انتظار می رفت فساد قرارداد کرسنت ابتدائا از 
سوی طیف »منتقدین دولت« مطرح شود اما آقای هاشمی 
طبا بدون اینکه کسی به این مسئله هجمه ای وارد کرده 
باشد این مسئله را پیش کشید و گفت »مثال در قرارداد 
کرسنت ما 14.5 میلیارد دالر جریمه شدیم، ما می گوییم 
کرسنت بد ! اما ما به خاطر عدم اجرای آن در دولت احمدی 
این  مطرح شدن  توقع  که  روحانی  جریمه شدیم«  نژاد 
مسئله از سوی کاندیدای اصالح طلب را نداشت سعی می 
کند از علت جریمه شدن عبور کند و به رقمی که هاشمی 
طبا مطرح کرده اشکال وارد کند:« درباره قرارداد کرسنت 
موضوعی گفته شد که چون ممکن است مردم را مشوش 
کند باید درباره اش توضیح دهم و آن اینکه مبلغ 14 میلیارد 
نیست. این موضوع در داوری قرار دارد و به نتیجه نرسیده 
است و کار همچنان ادامه دارد و باید به نتیجه برسیم اما 
رقم ها این چیزی نیست که گفته می شود مسأله ی مهم 
این است که می خواهیم به قبل از 92 بازگردیم یا راهمان 

را ادامه دهیم؟«
خوب حاال الزم است بررسی کنیم چه کسی اولین بار 

مانع اجرای کرسنت شد؟ 

آذر 1۳81، حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
وقت با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت، به عملکرد 
بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه خاتمی )و وزیر نفت فعلی کابینه 
روحانی( به شدت اعتراض کرد و اقدام وی در انعقاد قرارداد 

نفتی »کرسنت« را بیرون از چارچوب قانون 
و از طریق »واسطه« و عدم ارتباط مستقیم 
دولتی با یک شرکت غیرمعتبر اعالم کرد 
و همچنین این قرارداد را دارای آثار منفی 
فراوان برای ایران توأم با نادیده گرفتن حقوق 
نامه توسط  این  دانست. متن کامل  ایران 
خبرگزاری فارس و تسنیم منتشر شده است. 
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای 
عالی امنیت ملی وقت )سال 8۳( و سازمان 
بازرسی کل کشور )وابسته به قوه قضاییه(، 

اجرای آن متوقف شد.)خبرگزاری تسنیم(
این بررسی نشان می دهد کرسنت یک 
سال پیش از آغاز دولت احمدی نژاد متوقف 
شده بود و ادعای هاشمی طبا صحت ندارد. 
حاال شاید قدری بهتر بشود درک کرد چرا 
کرسنت  ی  جریمه  مسبب  به  روحانی 
نپرداخت و فقط خواست رقم آن را توجیه 

کند.
اما جریمه ی کرسنت چقدر بود؟

خرداد 9۳ نعمت زاده، وزیر صنعت دولت روحانی افشا 
کرد که محکومیت ایران در پرونده کرسنت زنگنه وزیر نفت 
دولت اصالحات 18 میلیارد دالر )حدود 70 هزار میلیارد 
تومان جریمه( بوده است و این خبر به طور گسترده در 
خبرگزاری ها منتشر شد. و ادعای روحانی در مناظره ی دوم 

سه سال پیشتر توسط وزیر خود او رد شده است.
2( کلی گویی قالیباف و رییسی:

یکی از معضالتی که همیشه در انتخابات ایران به چشم 
می آمده این است که کاندیداهای مخالف دولت مستقر 
اساسی ترین دستگیره شان سوار شدن بر موج مخالفت مردم 
با شرایط موجود است. بیش از اینکه به راه حل های ایجابی 
بپردازند و برنامه ی متقن 

ارائه دهند.
از روش های سلبی 
موجود  شرایط  نفی  و 
به  و  کنند  می  استفاده 
می  که  کلی  شعارهای 
ی  دغدغه  امروز  دانند 
می  بسنده  است  مردم 
این  در  گرچه  کنند. 
دوره تقریبا هیچ کدام از 
های  برنامه  نامزد  شش 
ایجابی ارائه ندادند اما از 
کاندیداهای منتقد دولت 
اگر  این است که  انتظار 
وضع  کنند  می  فکر 
نیست  خوب  موجود 
برای حل آن راهکار ارائه 
بدهند و اال دولت مستقر 
که طبیعی است از وضع موجودی که خودش آن را به 
وجود آورده انتقادی نداشته باشد و طبیعتا برای آنچه بحران 
نمی داند راه حل هم ارائه ندهد. اگر قالیباف می گوید من 
پنج میلیون شغل ایجاد می کنم باید پاسخگو باشد با چه 
سازوکاری؟ اگر رییسی مدعی است فساد اداری را ریشه کن 
می کند یا ساالنه یک میلیون مسکن می سازد باید راه حل 

ایجابی آن را هم ارائه کند.
۳( دختر مظلوِم بیکار آقای وزیر!

جهانگیری ادعا کرد که دختر وزیر آموزش و پرورش با 
فوق لیسانس بیکار بوده و یک شغل آبرومند! انتخاب کرده و 
یک سری جنس به ارزش دویست میلیون وارد کرده و وزیر 
آموزش و پرورش بعد از مناظره اعالم کرد در واردات دخالتی 

ندارد و قص علی هذا...
اسناد گمرکی که اخیرا منتشر شد مشخص کرد که 
خانواده ی آقای وزیر در واردات پوشاک خارجی مشغول 
هستند و این نه فقط به این مورد، که سبقه ی قبل از این 
دارد و ادعای جهانگیری مبنی بر بیکار بودن دختر وزیر نه 
تنها درست نیست بلکه او پیش از برجام هم در در اسپانیا 
مشغول فعالیت اقتصادی بوده و امروز که با برجام درهای 
واردات بی رویه ی اجناس مشابه داخلی باز شده است دختر 

وزیر به کشور برگشته تا از آفتاب تابان برجام بی بهره نماند!
4( تحریم ها

روحانی در مناظره ادعا کرد که تمامی تحریم هایی که 
قرار بود با برجام رفع شود برداشته شده است. گرچه سابقا هم 
توسط اعضای خود دولت این ادعا رد شده بود اما بالفاصله 
بعد از مناظرات احمد توکلی در توییتی عکسی از صفحه ی 
صندوق بین المللی پول را منتشر کرد که نشان می دهد 
تحریم بانکی ایران )که یکی از دو تحریم بزرگ ایران است( 
بر جای خود باقی است. این باعث شده برداشته شدن تحریم 
نفتی هم بی اثر شود. یعنی ما اگر قبال یک میلیون بشکه 
نفت می فروختیم و نمی توانستیم پولش رو بگیریم امروز 
2,5 میلیون بشکه می دهیم و پولش را نمی توانیم بگیریم و 

به جایش سنگ پا و چوب بستنی وارد می کنیم!
5( دم خروس مذاکرات محرمانه

یکی از مسائلی که منتقدین بارها در سیر مذاکرات هسته 
ای از آن نگرانی می کردند ورود مذاکرات به مسائل نظامی و 
موشکی بود. و بارها هم از سوی دولت و تیم هسته ای مطرح 
میشد که توان دفاعی قابل مذاکره نیست. یکی از دالیلی 
هم که دولت در توجیه برداشته نشدن همه ی تحریم ها 
)که ادعای اولیه ی دولت بود( مطرح می کرد همین بود 
که آن تحریم ها مربوط به موشکی بود و ما هم راجع به 
موشکی مذاکره نکرده ایم. اما روحانی در مذاکره ی دوم 
علنا به آزمایش موشکی سپاه اعتراض کرد و آن را عامل 
ناکامی برجام خواند. واقعا باید از ایشان پرسید اگر مسئله 
ی موشکی مطرح نبوده چطور آزمایش موشکی مانع برجام 
است؟! چطور وقتی تحریم ها رفع نشده می گویید مربوط 
به موشکی بوده است و قابل مذاکره نیست! اما وقتی می 
پرسیم چرا تحریم های هسته ای برجاست می گویید علتش 

آزمایش موشکی است!

              

.▪ سید شهاب الدین اسحاقی نیا
 ▪  کارشناسی مهندسی مکانیک - صنایع

بعد از اعالم نتایج کنکور خوشحالی همه ی خانواده 
ی ما را فرا گرفت. تا آن موقع کسی هنوز نتوانسته بود از 
روستای ما نتیجه ی به این خوبی در کنکور کسب کند. 

همه خوشحال بودند. بخصوص پدرم!
همیشه  بودم!  خوان  درس  بچگی  از  راستش  من 
شاگرد اول روستا بودم و همیشه هم بخاطر این موضوع 
مورد توجه اطرافیان بودم! این ها را ول کنیم! خوشم نمی 

آید خیلی از خودم تعریف کنم!
یک برادر کوچکتر دارم! پارسال کنکور داشت! برادرم 
از بچگی همیشه با من فرق داشت! البته پدر و مادرم 
بین ما فرق نمی گذاشتند اما خودش اصال مثل من نبود! 
من که همیشه دنبال درس و مشق بودم و او هیچوقت 
درست و حسابی درس نمی خواند! همیشه هم با خانواده 
بخصوص پدرم درگیری داشت! که من میخواهم اینکار را 
بکنم شما نمی گذارید! میخواهم آن کار را بکنم شما نمی 
گذارید! شما خوبی من را نمی خواهید! شما بین ما دوتا 

فرق می گذارید! 
خالصه همیشه برای هر کاری که میخواست بکند 
الم شنگه به پا میکرد! بیشتر مواقع هم با پادرمیانی مادرم 
موفق میشد کارش را پیش ببرد! سال ها می گذرد و 

همین منوال همیشه در خانه ی ما حاکم بوده.
برادرم امسال کنکور داشت! از دو سال قبل پایش 

را کرده بود توی یک کفش که من باید معلم خصوصی 
بگیرم! خب ما وضعیت اقتصادی درست و درمانی نداریم! 
پدرم یک کشاورز زحمت کش است که هر روز کار میکند 
تا مخارج ضروری زندگیمان تامین شود! البته خدا را شکر 
هیچوقت دستمان جلوی نامرد دراز نبوده ولی خب خیلی 

هم قدرت مانور نداریم!
برادرم طبق معمول شروع کرد به دعوا کردن با پدرم 
که من برای کنکور باید معلم خصوصی داشته باشم و شما 
نمی خواهید من هم پیشرفت کنم! شما همیشه بین و 
پسر بزرگتان )مرا میگفت( فرق میگذارید منم میخواهم 

کنکور رتبه ی خوبی بیاورم!
من بیچاره هیچوقت معلم خصوصی نداشتم اصال 
معلم خصوصی چیز معمولی توی روستای ما نیست و من 
اصال نمیدانم اسم معلم خصوصی را چه کسی توی دهان 

برادر ما گذاشت!
ته تویش را دراوردم! یک شیادی است که چندسالی 
به روستای ما آمده! اسم معلم کنکور روی خودش گذاشته 
و از هر فرصتی برای تبلیغ خودش استفاده میکند! یکی 
دوبار باهاش صحبت کردم! همیشه می گوید در شهر 
فالن رتبه ی کنکور زیر دست من بود فالن رتبه را بچه 
های من توی فالن آموزشگاه آورده اند. یکی نیست بپرسد 
تو که اینقدر وضعیت خوبی توی شهر داشتی چرا آمده 

ای روستا  !!!؟؟
القصه! اصرار برادرم از یک طرف و مخالفت پدرم چند 

وقتی بادام تلخ خانه ی ما بود!
پدرم حرف ناحسابی نمی زد! خب اوال میگفت تو 
خودت تالش نمیکنی! تو اگر تالش بکنی میتوانی از 

برادرت هم نتیجه بهتری بگیری! مگر چه چیزی از او 
کمتر داری! حتی برادرتم میتواند به تو کمک کند و تو از 
تجربه اش استفاده کنی! )همیشه من بیچاره جزو الینفک 
بحث های این دو بودم! یکی بهم فحش میداد و دیگری 
از من تعریف میکرد( پدرم میگفت من خودم چندباری 
با این صحبت کردم! آدم درستی نیست! میخواهد کاله 

برداری کند!
اما برادرم دست از اصرار کردن بر نمیداشت. آنقدر سر 
و صدای الکی در خانه درست کرد تا بالخره مادرم قبول 
کرد با پدرم صحبت کند! خب طبق معمول هم پدرم روی 

مادرم را زمین نمی گذاشت!
بالخره پدرم زیر بار رفت که هزینه های زیاد این 
کالس های خصوصی حسن آقای مارا تامین کند! اما به 

یک شرط!
او  با  برادرم  اگر  که  بود  ادعا کرده  معلم خصوصی 
کالس بگیرد میتواند کاری بکند که برادرم رتبه ی 2 

رقمی بیاورد! و اگه نیاورد همه ی پول هارا بما برگرداند!
پدرم هم برای برادرم شرط گذاشت که حتما باید یک 
قرارداد محکم با این معلم بنویسی که اگر رتبه ات خوب 

نشد بتوانی پولت را پس بگیری! برادرم هم قبول کرد!
 خب وضعیت درست و درمان اقتصادی که نداشتیم! 
اوضاع بدتر هم شد! هزینه های کالس خصوصی واقعا 
سنگین بود! در دوسال گذشته هم مجبور شدیم طالهای 
مادرم را بفروشیم و هم تراکتور پدرم را! مادرم همیشه 
میگفت اشکالی ندارد! طال میخواهم چیکار پسرم موفق 
شود برایم 100 برابر ارزش دارد! پدرم اما همیشه فقط سر 
تکان میداد! بیچاره چیزی نمی گفت که توی دل مادرم را 

خالی نکند اما میشد فهمید خودش امیدی ندارد!
برادرم هم عوض نشد! توی این مدت مثل گذشته 
دنبال تنبلی خودش بود! هرکسی هم بهش حرف میزد 

باید کلی دری وری میشنید!
سرتان را درد نیاورم! شما هم تاحاال آخر داستان را 

حدس زده اید!
برادرم رتبه ی 2 رقمی که هیچ رتبه ۳ رقمی هم 

نیاورد!
این کم اهمیت ترین قسمت ماجرا بود! مهمتر اینکه 
معلم کنکورش بود که وقتی دید اینطوری شده ماجرا را از 
اساس منکر شد و گفت من کی گفتم که حسن آقا امسال 

در کنکور رتبه ی 2 رقمی می آورد!
و بازهم مهمتر اینکه چیزی هم از ارزش های برادرم 
کم نشد! پررو پررو در چشمان همه ی مان نگاه کرد و 
گفت خب اگر نشد اشکالی ندارد سال دیگر دوباره کنکور 

میدهم!
حاال دوباره مدتی است دعوا توی خانه ی ما باال گرفته! 
برادرم اصرار میکند دوباره کنکور دهد! پدرم مخالف است! 
میگوید باید برود دنبال کار! چون دیگر نمی توانیم یکسال 
دیگر هم با این وضعیت زندگی کنیم. من هم خب طبیعتا 

دخالت نمیکنم ولی با پدرم هم نظرم!
حاال اینجا دوباره نظر مادرم مهم میشود! مادرم فعال 
که مخالف کنکور دادن دوباره ی حسن آقا است اما خب 
باید دید برادرم با این حرف هایی که هرروز در خانه میزند 

میتواند دل مادرم را بدست آورد یا خیر.....

از فریدون تا روحانی
از قلع وقمع دانشجویان تا ادعای آزادی

ارزش خون...
مبارزه یا مذاکره، مساله این است...

سنجش دات او آرجی !
ماجرای کنکور برادرم حسن

ادعاها از آنچه میبینید غیر واقعی ترند!
نقدی بر ادعاهای خالف واقع نامزدها در مناظرات

 دکتر قالیباف
- آقای روحانی و آقای جهانگیری شما امروز نمی توانید 
امنیت سپرده گذاران مستضعف را در موسساتی مثل 
کاسپین، میزان و المیزان و ... برقرار کنید، شما همین 

مشکالت را نمی توانید حل کنید
- وقتی شما کسی را می گذارید و می رود رقم 400 
میلیارد تومان را بدون هیچ حسابی جابجا می کند و 
رئیس بانک تعیین می کند چگونه می توانید نظارت 

کنید؟
- درختی که چهار سال میوه نداده، چهار سال آینده 

هم میوه نمیدهد.

حجت االسالم رئیسی
بعنوان  من  بگذارند  مناظره  می کنم  اعالم  بنده   -
نماینده قشر کارگر، زنان بی سرپرست و بسیاری که 
حرف دارند اما بلندگو ندارند، با آقای روحانی مناظره 

کنم.
- آقای روحانی می گوید حقوق فقرا و بازنشستگان 
را  کار  این  انتخابات  شب  در  اما  بله  یافت.  افزایش 

کردید!
- اگر نیاز بود در این 4 سال توجه به زندگی فقرا را 

انجام می دادید، چرا نکردید؟
- این نقدینگی که 700 هزار میلیارد تومان می گویند 

یعنی در واقع دست کردن در جیب مردم.

حجت االسالم روحانی
 - آقای قالیباف شما که طرحت در شورای عالی 

امنیت ملی لوله کردن بود.
 - آقای قالیباف اگر من سال 84 آن مردانگی را در 

حق شما انجام نمی دادم االن اینجا نبودید.
- آماده ام غیر از تحریم های هسته ای که برداشتیم، 

در 4 سال روبرو بقیه تحریم ها را هم بردارم.

دکتر جهانگیری
 - شرایط کشور شرایط دشواری است، ما از تحریم ها 
عبور کردیم، منطقه ما منطقه حساسی است، در این 

مرحله باید جنگ از منطقه مان دور کنیم.
- من در زندگی ام از هیچ رانتی استفاده نکردم تنها 
دارایی ام همان خانه است و آن را هم به قیمت روز 

گرفتم.

مهندس میرسلیم
می کنید  اعتراض  که  جنابعالی  جهانگیری  آقای   -
آقای رئیسی برنامه ندارد، شما خودتان برنامه دارید؟ 
برنامه ندارید. شما خودتان برنامه ای رو کنید بعد به 

آقای رئیسی ایراد بگیرید.
- خود آقای روحانی خودروی برقی را رونمایی کردند 
ولی انگار نه انگار و بعد اجازه واردات از ژاپن می دهند.

مهندس هاشمی طبا
 - من چون مخالف اعالم اموال نامزدها بودم و قانونی 
در این زمینه نداریم اعالم می کنم مالک پول داشتن

- نمیشود فقط  منبر برویم و حرف بیخود بزنیم و 
انتظار داشته باشیم که همه مشکالت درست شود. 

صالحی عرب  کرمعلی   ▪
معدن کارشناسی   ▪

پس از فاجعه معدن آزادشهر استان گلستان، با توجه به تحلیالتی 
که بخش تخصصی بسیج دانشجویی پیرامون این مسئله انجام داد، 
دولت و سایر بخش های سیاست گذاری حوزه معدن را هشدار می 
هد که درصورت حفظ وضع موجود و عدم رسیدگی مناسب، هرکدام 
از این معادن زیرزمینی به منزله یک بمب ساعتی هستند که پتانسیل 
عزادارکردن دوباره ملت شریف ایران را دارند. مهم ترین مشکل این 
دسته معادن، کمبود نقدینگی است که سرمایه گذاران را از تخصیص 
منابع مالی در افزایش تولید و بهبود ایمنی باز می دارد. اما این موضوع 

از کجا نشأت می گیرد؟!
آغاز داستان زغال سنگ در کشور با تولید فوالد در کارخانه ذوب آهن 
اصفهان شروع شد. این کارخانه به روش کوره بلند، با استفاده از کک 

زغال سنگ، اقدام به تولید فوالد می کند.
صنعت تولید فوالد در کشور ما از ابتدا به صورت دولتی، تحت عنوان 
شرکت ملی فوالد ایران، اداره می شد و شامل تمام مراحل مانند اکتشاف 
و استخراج مواد اولیه )مثل سنگ آهن و زغال سنگ( و کارخانه های 
پایین دستی بود. اما پس از انقالب، با رسیدن موج خصوصی سازی به 

صنعت فوالد، معادن زغال سنگ، به بخش خصوصی واگذار شد.
با توجه به در دسترس بودن نفت و گاز، استفاده از زغال سنگ به 
عنوان انرژی هیچ گاه مطرح نشد. لذا کار به این جا رسید که اکنون 
بیش از 90 درصد زغال سنگ کشور تبدیل به کک شده و به تنها 
مصرف کننده خود یعنی ذوب آهن، تحویل داده می شود. با رو به 
وخامت گذاشتن وضعیت بازار فوالد در جهان، این کارخانه قدیمی کم 
کم از سوددهی افتاد و در مقاطعی نیز متحمل ضرر می شد. لذا این 
وضعیت بد مالی در زنجیره تامین مواد اولیه این کارخانه تاثیر منفی 
قابل توجهی گذاشت. این اثر در معادن زغال سنگ، که محصوالتشان 
را انحصارا  به ذوب آهن می فروشند و بازار دیگری برای آنها ندارند، 

بسیار بیشتر احساس می شود.
از طرفی، به دلیل نوع خاص ذخایر زغال سنگ ایران، امکان مکانیزه 
کردن این معادن وجود ندارد. لذا هنوز این نیروی انسانی است که 
بیشترین نقش در هزینه تمام شده این محصوالت را تشکیل می دهد. 
این در حالی است که حقوق و دستمزدها هر ساله در حال افزایش 
است، اما قیمت خریداری زغال سنگ از سوی ذوب آهن به ندرت 

افزایش می یابد.
یکی از سواالت مهم از دولت مردان و سیاست گذاران معدن کشور 
این است که با توجه به کاهش تولید فوالد کشور طی سال های اخیر 
چرا واردات زغال سنگ در سال 9۳و 94 به شدت افزایش یافته است؟ 
به این معنا که نسبت تامین زغال سنگ از معادن داخلی افت چشم 

گیری داشته است.
بسیج دانشجویی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
بنا به وظیفه شرعی و تخصصی خود، بر اساس  بررسی نوسانات صنعت 
زغال سنگ کشور ضمن بیان موارد زیر به عنوان مهمترین مسائل این 
حوزه، آمادگی خود را برای ایجاد کارگروه های تخصصی در جهت 
باید و نباید های حوزه معدن در دولت دوازدهم و به کارگیری ظرفیت 

دانشگاه اعالم می دارد؛ 
- واردات بی رویه زغال سنگ 

- بازار انحصاری و تک مشتری بودن
- نبود سرمایه گذار و عدم وجود نقدینگی 

- عدم رعایت استانداردهای ایمنی در معادن زیر زمینی
- عدم توجه به دیگر مصارف زغال سنگ

در انتها باید اشاره داشت که اگر خانواده های داغدار این حادثه بدانند با 
تخصیص منابع اندک مادی و به کارگیری تخصص موجود در دانشگاه 
ها می توان از چنین حوادث ناگواری که به دلیل بی توجهی مسئولین 
رخ می دهد جلوگیری کرد،آیا حاضرند از خون عزیزان خود بگذرند ؟!

انتخابات 96

نقل و قول
کاندیدا ها چه می گویند؟  

شماره 95
صفحه ۳ شماره 95 

صفحه 2

بمب های ساعتی!

▪  محمد حسن زاده
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

در روز های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری، بازار 

صحبت ها و وعده ها بسیار پررونق شده است. به نحوی 

که برخی نامزد های جایگاه ریاست جمهوری، صحبت 

هایی را انجام میدهند که با نگاهی به تاریخ، خط مشی 

متفاوتی از آن ها را می بینیم!  این تفاوت گاهی آنقدر 

زیاد است که در یعضی موارد، صحبت ها و موضع گیری 

های این روزها، دقیقا در مقابل عملکرد این دوستان 

در گذشته بوده است. در ادامه به ذکر چندمورد از این 

موضع گیری ها پرداخته ایم و قضاوت را به خوانندگان 

واگذار میکنیم تا با شنیدن موضع گیری های امروزه این 

کاندیداها و مواضع گذشته شان، خود به سابقه و ثبات 

شخصیت این شخصیت ها پی ببرند:

در ابتدای انقالب برخی از علما به وضع حجاب در جامعه 

اعتراضات شدیدی وارد کردند. آقای روحانی در کتاب 

خاطرات خود میگوید: » انتقاد عده ای از علمای قم به 

وضع حجاب سال 57 و با وجود مخالفت های مردم و 

زنان بی حجاب جامعه، با نظر مثبت من، تصمیم گرفتیم 

حجاب را الزامی کنیم و طرح اجباری شدن حجاب در 

ارتش به عهده من بود؛ در گام اول، همه زنان کارمند 

مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به ۳0 

نفر بودند، جمع کردم و پس از گفت و گو با آنان قرار 

گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار حاضر 

شوند.

زنان کارمند که همگی بجز دو یا سه نفر بی حجاب 

بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی 

من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح، دژبان مقابل 

درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب 

به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند.« جالب 

توجه است که ارتش یکی از اولین نهاد ها و اداراتی ایس 

که کارمندان آن موظف به حجاب اجباری میشوند.

هم چنین آقای روحانی در سال 59 در تذکر خود در 

مجلس اول در رابطه با محاکمه توطئه گران خطاب 

به دادگاه ارتش میگوید: »تقاضای دیگر من این است 

که همانطور که در مساله زنا قران میگوید: ... و »باید 

که به هنگام شکنجه کردنشان گروهی از مؤمنان حاضر 

باشند«  توطئه گرها را خوب است که در مراسم نماز 

جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و 

تاثیرش ، تاثیر بیشتری باشد .« این سخن آقای روحانی 

باتوجه به این که ایشان امروزه رقبای خود را متهم به 

این میکند که »تنها اعدام و قتل و زندان بلدند!«  جالب 

توجه است و جای تامل دارد ..!

آقای روحانی امروز از آزمایش های موشکی و نمایش 

شهرهای زیرزمینی موشکی سپاه انتقاد میکند و اقتدار 

قرار میدهد،  را هدف حمالت سیاسی خود  نظامی 

اما سال 72 اعتقادی کامال خالف این داشت. وی 5 

خرداد در نطق میان دستور خود به عنوان نائب رییس 

مجلس میگوید: » براین اصل مهم تأکید 

میکنیم که جمهوری اسالمی ایران هرگز 

برای دفاع از کشور و بریدن دست متجاوز 

کوچکترین تردید به خود راه نخواهد داد... 

این مزدوران که چیزی قابل ذکر نیتسند 

اما اگر بزرگترین قدرت جهان هم قصد 

تجاوز به کشور ما را داشته باشد باز هم 

دراین مسأله ملت قهرمان و بزرگ ماتردید 

به خود راه نخواهدداد که در این کشور 

دست متجاوز بی تردید بریده خواهد شد 

ومتجاوز تنبیه خواهد شد.« اما امروز گویی 

رویه او تغییر کرده است بطوری که وزیر 

ایشان میگوید آمریکا با یک بمب میتواند 

کل سیستم دفاعی ما را نابود کند و خود 

ایشان نیز که زمانی میگفت دست بزرگترین قدرت 

جهان را قطع خواهیم کرد امروزه آنها را کدخدا میخواند!

روحانی در دوره اول مجلس در جلسه 2۳ تیر 59 با 

این ادعا که بیشتر افراد نیروهای ویژه )تیپ نوهد( در 

توطئه ها دست دارند، خواستار انحالل این تیپ شد. 

این درحالی است که خود ایشان از کسانی بوده اند 

که در ابتدای انقالب به ساماندهی ارتش می پراخته 

اند و نزدیک به 1200 نفر با همکاری ایشان در ارتش 

پاکسازی شده بودند و اگر مخالفت دکتر چمران)وزیر 

دفاع وقت( نبود چه بسا که امروز نام پر افتخاری چون 

کاله سبز ها از ارتش جمهوری اسالمی ایران حذف 

میشد.

امروز اکثرا در جامعه حسن روحانی را کاندیدای جریان 

دوم خرداد )اصالح طلب( و کارگزاران)اعتدال و توسعه( 

و همچنین مجمع روحانیون مبارز میدانند، اما سابقه 

سیاسی روحانی نشان داده است که او همیشه با این 

جریانات همراه نبوده است حسن روحانی به عنوان عضو 

جامعه روحانیت مبارز)که تشکلی اصول گراست( و با 

لیست این تشکل در انتخابات های مجلس اول تا ششم 

شرکت کرده است که با نگاه به لیست این تشکل برای 

انتخابات مجلس ششم به نکات جالب برمیخوریم؛  این 

لیست در حالی با حضور افرادی چون محمود احمدی 

نژاد، محسن رضایی، غالمعلی حداد عادل، احمد توکلی، 

حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی و ... در انتخابات 

شرکت کرد که شکست سنگینی هم خورد! 

نماز  تریبون  در  وی 

جمعه در تاریخ 2۳ تیر 

78 گفت: »افرادی که 

اتوبوس و اموال عمومی 

آنها  را آتش می زنند، 

که ماشین بیت المال را 

آتش می زنند و حتی 

اتومبیل شخصی افراد 

می برند…  بین  از  را 

افراد  این  بی تردید 

و  ایران  مردم  دشمن 

مرز  این  ارزش های 

این  هستند،  بوم   و 

اوباش حتی به مساجد 

هم تعرض کردند. ادامه این وضع برای نظام ما کشور ما 

و ملت ما قابل تحمل نخواهد بود. دیروز نسبت به این 

عناصر دستور قاطع داده شد، دیروز غروب دستور قاطع 

صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، 

هر کجا که باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و 

سرکوب شوند.« کما این که امروز چشم امید روحانی به 

رای همان جریانی ست که در 78 آنها را مزدور خوانده 

بود. ..

روحانی که امروز مدعی بسته بودن فضای هنر و امنیتی 

بودن آن است در سال 81 در یکی از تند ترین واکنش 

ها را نسبت به فیلم »مارموک« ساخته کمال تبریزی 

بود:»   فیلم گفته  این  با موهن خواندن  داشت؛ وی 

حتی در رژیم شاه هم که دشمن روحانیت بود، کسی 

جرأت و جسارت ساخت فیلم موهنی مثل مارمولک 

ریاست  سال 7۳  در  روحانی  همچنین  نداشت.«  را 

جلساتی در مجلس بر عهده داشته است که طی آن 

به وزارت کشور دستور داده شد در اسرع وقت نسبت به 

جمع آوری تجهیزات دریافت  از ماهواره اقدام کند. متن 

مشروح مذاکرات مجلس گواه بر این است که ایشان 

هیچ مخالفتی با این طرح  نکرده اند !

روحانی در همدان رقیبان خود را متهم به این کرد که 

میخواهند در پیاده رو ها دیوار بکشند! الزم به ذکر است 

که این ادعا در تاریخ انتخابات های ایران برای بار اول 

نیست که گفته میشود بلکه در سال 76  نیز توسط 

جریان دوم خرداد به ناطق نوری زده شد که حسن 

روحانی از مهم ترین حامیان ناطق درمقابل اصالح 

طلبان بود و حال این که اینبار این ادعا توسط حسن 

روحانی درحالی به رقبا نسبت می شود که ناطق نوری 

از مهم ترین حامیان روحانی به شمار میرود!! 

اما دیوار کشیدن جدا از انتخابات در اتفاقات جمهوری 

اسالمی نمونه های دیگری نیز دارد که میتوان به راهرو 

ها و کالسهای تفکیک جنسی شده دانشگاه آزاد )زیر 

نظر هاشمی رفسنجانی( اشاره کرد! اما اتفاق جنجالی 

نخست  دوران  در  اواخر دهه شصت  در  نیز  دیگری 

وزیری مهندس موسوی افتاد که  وزارت ارشاد )خاتمی( 

و وزارت علوم وقت )محمدعلی نجفی و محمد فرهادی 

که این روزها در کابینه روحانی حضور دارند( قصد 

داشته اند بین دختران و پسران دانشجو در کالس های 

درس دانشگاه ها دیوار بکشند که با پیگیری و افشاگری 

حضرت آیت ا... خامنه ای رئیس جمهور آن زمان و 

نهایتاً دستور امام خمینی)ره( این اقدام متوقف شد !

در این شرایط باید پرسید که چه چیزی باعث شده است 

که این تطور گفتمانی و این چرخش های خیره کننده 

رخ بدهد؟!  و مردم چگونه میتوانند به سیاستمدارانی که 

این چنین همپای باد تغییر جهت میدهند اعتماد کنند 

و چه تضمینی داشته باشند که همین نامزد ها، پس از 

کسب قدرت، به خاطر منافع جدیدی که در موقعیت 

های تازه تر می یابند صحبت ها و وعده های امروزشان 

رانیز فراموش نکنند ؟!

سوالی که باید از خودمان بپرسیم و پاسخ به آن قطعا در 

انتخابمان موثر خواهد بود.

… حسین براتی
…  کارشناسی مهندسی هوافضا

شـاید در آن هنگامی که گلوله با سـرعت سرسـام 
آور 700 متـر بـر ثانیـه پوسـت و گوشـتت را بِـَدَرد و 
درد اسـتخوان سـوز را احسـاس کنـی، شـاید وقتی از 
تلوزیـون صحنـه انفجـار بمـب هـا را ببینـی یـا شـاید 
وقتـی زیـر تابـوت پـدرت را میگیری به ایـن فکر کنی 
کـه تنهـا راه حـل، مبارزه نباشـد و راه دیگری باشـد .. 

تا کسـی نمیـرد ..!
هنگامیکـه قلـدری پیـدا میشـود و گـردن کشـی 
میکند و قصد دسـت اندازی به جان و مال و ناموسـت 
را دارد، طبیعـت و غیرتـت تو را به مقابله و دفاع وا می 
دارد. حـال اگـر مردانـه جنگیـدی و پشـتوانه ات قوی 
تریـن قـدرت هـا بـود، آن قلـدر را شکسـت میدهـی، 
چـه ۳۳ روزه و چـه 8 سـاله. از آنجاییکه حرص جهان 
خـواری قلـدر نمیگذارد کنار بنشـیند، وبـه این نتیجه 
رسـیده کـه در جنگ مسـتقیم توفیقـی نخواهد یافت 
و هنگامـی کـه اراده ی نفـوذ ناپذیـرت را میبینـد کـه 
نمیخواهـی از قوانیـن ظالمانـه او پیـروی کنـی، راه را 
ابتـدا در از بیـن بـردن مقاومـت تـو و سـپس جنـگ 
مسـتقیم میبینـد. از آنجایـی کـه او بخاطـر قدرتـش، 
و  زندگـی  راه  تحریـم  بـا  دارد،  نفـوذ  جاهـا  دراکثـر 
معیشـت را بـر تـو تنـگ میکنـد و میگویـد کـه: اگر از 
قوانیـن مـن پیـروی کنـی، ایـن هـم »َدِر باغ سـبز« .. 

در اینجاسـت کـه شـاید بـه فکـر فـرو بـروی؛ مصالحه 
یـا مبـارزه؟ و شـاید غافل باشـی کـه آن قلـدر هدفش 
گرفتـن اراده و ایمان توسـت و فقظ ژسـت مهربانی به 
خـودش میگیـرد. حـال بـا این شـرایط که تـو میدانی 
تـو بـر حقـی، نـه او و همینطور کسـی که ایـن آزادی 

را بـرای تـو آورده .. 
یـاد »معمـر قذافـی« افتـادم، یـک سـرهنگ که با 
کودتـا روی کار آمـد و بـا حکومت دیکتاتوری سـالیان 
سـال حکومت کرد. بخشـی از منشـور سـازمان ملل را 
مسـخره کـرد، شـتر هایـش را در سـفر هـای خارجی 
اش بـرد و سـالها مردمـش را سـرکوب کـرد و خالصه 
دیکتاتـوری عجیبـی داشـت. امـا ناگهـان در سـالهای 
آخـر حکومتـش بـا آمریـکا پیمانـی امضـا کـرد کـه 
شـروع آن حادثـه، ماجـرای »پرونـده الکربـی« بـود 
کـه در آن لیبـی تهدیـد و تحریـم همـه جانبـه شـد 
و در انتهـا تهدیـد بـه حملـه مسـتقیم نظامی شـد که 
نتیجـه آن توافـق لیبـی بـا آمریکا بـود. اما این شـروع 
کار بـود و آمریکایـی هـا کنـار ننشسـتند و بـاز هـم 
توقعـات جدیـدی مطـرح کردنـد و خواسـتار تعطیلـی 
»برنامـه هسـته ای« لیبـی و »انهـدام موشـک هـای 
بالسـتیکش« )کـه در حقیقـت از مهمتریـن فاکتـور 
هـم  قذافـی  و  شـد  هسـتند(  نظامـی  هـای صنعـت 
ایـن اعمـال را انجـام داد و آمریکایـی هـا قـول تامیـن 
امنیـت او و حکومتـش را دادنـد کـه البته بـه آن عمل 

نکردنـد و قذافـی هـم در آخـر بـه پشـیمانی از اعتماد 
بـه آمریـکا اعتراف کرد. دسـت آخـر نیرو هـای ناتو به 
لیبـی حملـه میکننـد و قذافی کشـته میشـود و تمام ! 
آمریـکا هرگز از لیبی شکسـت نخورد و پشـتوانه لیبی 
هـم تفکر عمیـق اسـالمی-انقالبی نبـود. امـا آمریکا و 
تمـام معـادالت نظامی اش بـه دلیل همان سیاسـت و 
تفکـر انقالبـی ، 40 سـال اسـت کـه از ایـراِن اسـالمی 
شکسـت خـورده اند. البتـه نبایـد فراموش کـرد که از 
همـان صـدر اسـالم تـا بـه اآلن شـیعیان هرگـز جنگ 
بـا کفار را شـروع نکردند و اندیشـه جمهوری اسـالمی 
ایـران کـه برگرفته از اسـالم ناب اسـت، هرگز اجازه ی 
تجـاوز بـه هیـچ کشـوری را نمیدهد. بر همین اسـاس 
کـه بـرای حـل مشـکالت، در صورت لـزوم ما بـا همه 
کشـور هـا مذاکـره میکنیـم، جز بـا آمریکا و اسـرائیل 
و دلیـل آن نیـز اثبات بدعهـدی و دروغگویـی و هدف 

قـرار دادن »اسـالم« توسـط آن هاسـت.
ایـن روز هـا نیـز انـگار همـان سـناریوی  لیبـی 
بـرای کشـور مـا دارد تکـرار میشـود .. دوبـاره آمریـکا 
همـان قلـدری اسـت کـه کـم آورده و راه را در خلـع 
سـالح نظامـی ملـت غیـور ایـران و در لباس دوسـتی 
ظاهـر شـدن خویـش میداند تـا در انتها با یـک حمله 
نظامـی، ایـران را تخریـب کنـد و به هدف خود برسـد. 
ایـن را میتـوان از اصـرار آنهـا بـرای اجرای برجـام، اما 

اینبـار از نـوع موشـکی اش فهمیـد.

از  کشـیدن  دسـت   .. ماسـت  بـا  انتخـاب  حـال 
سـالح هـای بازدارنـده کـه همـراه بـا خـون شـهدا، 
بازتـاب اقتـدار ایران اسـالمی و تفکر ناب شـیعه اسـت 
یـا دسـت دراز کـردن بـه سـمت دشـمن و تجربـه ی 
سـناریوی لیبـی! امـا انـگار صحبـت هایـی کـه برخی 
افـراد این روزها در سـطح عالی کشـور انجـام میدهند 
بویـی از تصمیـم دوم دارد .. تفکرشـیعه، تفکری اسـت 
کـه میگویـد هرگـز در برابـر طاغوت سـالحت را زمین 
نگذار و این درسـی اسـت که شـیعه در کالس »کربال« 
آموختـه اسـت. لرزه ای کـه امثال حاج حسـن تهرانی 
هـا بـا موشـک هـا و »شـهر هـای موشـکی شـان« بر 
انـدام دشـمنان انداختنـد، اثبات کردند کـه میتوان در 
برابـر تهدیـدات پـوچ ایسـتادگی کـرد. امثـال احمدی 
روشـن هـا که اثبـات کردند حتـی در شـرایط بدترین 
تحریـم هـا هـم میتـوان بـا تکیـه بـه اراده و ایمـان به 

تکنولـوژی روز دنیـا دسـت یافت.
دارد.  را  ارزشـش  گلولـه  از  ناشـی  درد  آن  پـس 
ارزشـش را دارد تـا مـردم کشـورت راحـت و بـدون 
هیـچ ترسـی از حفـظ جـان و مالشـان در خیابـان هـا 
قـدم بزننـد و آزاد باشـند. ارزشـش را دارد تـا یک فرد 
صبـح بـا خیال راحـت از خواب برخیـزد و نگوید: نکند 
امـروز خمپـاره ای جلـوی پایم بخـورد و بمیرم و حتی 
بـه فکـرش خطـور نکند کـه شـرایط میتوانسـت طور 

باشـد. دیگری 

روحانـی در همـدان رقیبـان خود را 
متهم به ایـن کرد کـه میخواهند در 
پیـاده رو ها دیـوار بکشـند! الزم به 
ذکر اسـت کـَه ایـن ادعـا در تاریخ 
انتخابـات هـای ایـران برای بـار اول 
نیسـت کـه گفته میشـود بلکـه در 
سـال 76  نیـز توسـط جریـان دوم 
خرداد بـه ناطق نـوری زده شـد که 
حسـن روحانی از مهم ترین حامیان 
ناطق درمقابـل اصالح طلبـان بود و 
حال این کـه اینبار این ادعا توسـط 
حسـن روحانـی درحالـی بـه رقبـا 
نسـبت می شـود کـه ناطـق نوری 
از مهـم تریـن حامیـان روحانـی به 

میرود!! شـمار 

در مناظـره معموال کسـی بـه عنوان 
پیـروز شـناخته مـی شـودکه بهتر 
بتوانـد بـا کلمـات بـازی کنـد و بـا 
چـوب جمـالت تنـد و نیشـدار بـر 
رقیـب بتـازد و هـم اینکـه زمـان 
محـدود مناظره فرصت زیـادی برای 
ارائـه ی سـند بـرای اثبـات ادعاها 
و یـا رفـع اتهامـات نمـی دهـد لذا 
ایـن باعـث مـی شـود یـک نامـزد 
بتواند با شـگردهای تبلیغاتی حجم 
زیـادی از ادعـا را با بیـان بعضا حتی 
طلبکارانـه داشـته باشـد و کمترین 
سـندی هـم ارائـه ندهد و چه بسـا 
ابهام موضوع بـرای مخاطب از پیش 

هم بیشـتر گـردد.


