
های    خبر استعفای دکتر ظریف واکنش          

گسترده داخلی و خارجی را برانگیخت و به               

ها   سرعت وزیر خارجه ایران را به خبر اول رسانه          

تبدیل کرد. انتشار این استعفا چند ساعت پس از          

جمهوری سوریه    اعالم رسمی سفر بشار اسد رئیس     

رتبه نظام انجام     به تهران و دیدار با مقامات عالی       

 شد.

دلیل   علت مطرح شده ی استعفای ظریف به        

ها با اسد و      عدم دعوت از او برای حضور در مالقات       

اطالعی وزیر خارجه از انجام این سفر می باشد.           بی

از سوی دیگر اما می توان، اختالف نظر روحانی و           

دیگر ارکان دولت با ظریف درباره مسائل سیاست         

خارجه را علت اصلی این استعفای ناگهانی تحلیل        

کرد. در این بین احتمال این که این استعفا  نوعی    

تاکتیک از سوی ظریف برای گرفتن امتیازات و           

اختیارات بیشتر برای اداره وزارت خارجه ارزیابی        

تواند از طریق      باشد وجود دارد و این اتفاق می         

پادرمیانی مقامات بلندپایه نظام رخ دهد. و              

همچنین از سویی دیگر پیاده شدن از کشتی             

سوراخ شده دولت و بازی کردن نقش اپوزیسیون         

برای فرار از مشکالت به وجود آماده در این مدت           

 را نیز می توان علتی دیگر برآورد کرد.

همه چیز از سفر بشار اسد رییس جمهور             

سوریه به ایران آغاز شد، و گویا وزیر امورخارجه از          

مطلع نبودن از این دیدار دلخور شده اند اما               

ساعاتی پس از انتشار اخبار حضور اسد در تهران،          

 مصطفی پیری زاده

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 

پروردگارا ! تو می دانی که انسان چیزی را            »

درقفا وانهاده است و اینگونه عجوالنه، امّا خسته و           

ناالن و اعتراض کنان، به جانبی که آن را آینده می           

داند، گام بر می دارد. ما، حالیا، زنان و مردان                

رجعتیم و در عین سیر تکاملی و رشد تمدّنی،              

خواهان حرکت به جانبی هستیم که خود آن را            

 نام نهاده ایم.  »گذشته

می »رجعت گرایان به تو      »ما خویشتن را؛    

خوانیم، زیرا باور داریم که کفش های محکم              

روحمان را در وحی الهی برجای گذاشته ایم و پای          

برهنه، عبور از این سنگالخ تیزدندان خوف آور،           

مقدورمان نخواهد بود. پروردگارا ! این بار دیگر به           

 خویش رهایمان مکن.

شاید جمالت باال راز و نیازها و دعاهای روح            

اهلل جوان با پروردگار خود باشد آن زمانی        

که کشور ایران یکی از سخت ترین ادوار تاریخ             

خود را تجربه می کرد. نهضت مشروطه با دسیسه          

ها و مخالفتهای عمال انگلیس در دربار قاجار و             

همچنین اختالفات داخلی و خیانت جمعی از             

روشنفکران غربزده به بیراهه رفته و حکومت             

 استبدادی شدیدتر شده بود. 

امام خمینی از همان آغاز دوران تحصیل             

خویش عالقۀ خاصّی به پیگیری مسائل سیاسی و          

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 
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اسفند و سالروز فوت       41اکنون که در ایام       

دکتر مصدق هستیم این سالروز ما را بر آن داشت           

که به کنکاشی در وجوهات بعضا ناپیدا از جریانات          

اصطالحا ملی مذهبی بپردازیم. البته که علت این          

ناپیدا بودن نیز خود محل بحث است که در این             

 مقال نمی گنجد.

 اول

زمانی که مصدق از فرنگستان باز می گردد به          

به والیگری فارس    »  فرمانفرما»جای دایی خود      

منسوب می گردد. مصدق می نویسد که عده ای از          

مردم شیراز به تلگرافخانه رفته و از دولت والیگری          

او را خواسته اند. البته که اینجا از مردم مراد                

ثروتمندان هستند که حتی مبالغی را نیز پرداخته         

هزار   22اند در این بین می توان به قرار سالی              

 تومان قوام الملک شیرازی اشاره کرد. 

از رابطه خوب وی با عیادی استکبار و استعمار         

همین بس که ابقای وی در جریان تغییر نخست           

وزیر به توصیه ی سفارت کبیر انگلستان صورت           

اسفند   22گرفته است که اصل آن در صورتجلسه         

مجلس شورای ملی موجود است که البته           4221

 علت آن را باید در مسئله تنگستان بررسی کرد.

از نکات بارز دیگر این زندگی مصدق مسئله           

تنگستان است که در این مورد به ذکر قولی از              

جانب وی اکتفا می کنیم که یکبار در خاطرات و            

 تامالت وی و بار دیگر در مجلس است.

ام.   بنده مامورین خوب از انگلستان دیده       »...  

من مامورین بسیار شریف و وطن دوست از                

انگلستان دیده ام. من مذاکراتی در شیراز و تهران          

با اینها دارم. یک روز ماژور هوور، کنسول انگلیس          

ها را    ایم تنگستانی   آمد و به من گفت: ما حکم داده       

تنبیه بکنند...گفتم شما پلیس جنوب را مامور            

تنبیه تنگستان بکنید برمنفوریت آنها افزوده            

کنند، من    ها اگر شرارت می       شود. تنگستانی   می

کنند،   کنم. اگر بعضی از آنها راهزنی می        تصدیق می 

من تصدیق دارم. اگر آنها را پلیس جنوب تنبیه             

شوند و من     کند، آنها جزء شهداء وطن پرست می       

راضی نیستم. ولی اگر من والی هستم، آنها را تنبیه        

ام و کار صحیحی      کنم، به وظیفه خودم عمل کرده     

ام. گفت توضیحات شما، مرا قانع کرد، شما            کرده

کنم.   کار خودتان را بکنید. من از شما تشکر می           

بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ماژور            

هوور آمد از من تشکر کرد...)به نقل از کتاب                

 »سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم           »

 (22ص -جلد اول  -نوشته کی استوان 

 دوم

حکومت مصدقی برای بسیاری آرمان شهر           

است و وی را نماد دموکراسی معرفی می کنند.             

ماه در حکومت     21ماه حکومت خود      22وی که از    

ماه آن    2نظامی بوده است آن هم به صورتی که           

هم بدون اجازه مجلس بود. و یا حکومتی که پس            

ماه بسط اختیارات در قانونگذاری به بهانه بهبود           6

وضع مملکت، زمانی که تمدید آن توسط مجلس          

هفدهم که شاید از ملی ترین مجالس شورای ملی          

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

 محمدحسین عرب سرخی
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در تاریخ آورده اند در سلسله اعتدالیان، جوانی بود به غایت رشید و برومند، به               

نام محمود دوزدوزانی که اهل علم ریاضیات و هندسه بود و در شهر و دیار خود به                 

ادب و جوانمردی شهرت داشت. این جوان پس از گذراندن مدارج تحصیلی، به                 

شد.   قصد ادامه تحصیل در رشته ای غیاثی دیار خود را ترک نمود و راهی دیاری                

وی پس از تحمل سختی و دوری راه منزل به منزل خود را به آن شهر رساند. پس               

از سکنی گزیدن در کاروانسرایی، صبح زود راهی مکتب گشت. با شور اشتیاق                  

فراوان کوله بار خود را برداشت و راهی منزلگاهی که کاروان های مکتب از آنجا                  

گذر می کردند شد. وی پس از رسیدن به منزلگاه با جماعتی کثیر، ژنده پوش و                   

خواب آلود که در آنجا هستند مواجه گشت. کسانی که حتی از طلوع فجر به امید                 

 صبح در آنجا منتظر بودند. 2رساندن خود به تعلیمات 

القصه، محمود شاهد گذشتن کاروان هایی پر از جمعیت، که حتی از گردن                

شترانش هم آویزان شده بودند، بود. ولی موفق به سوار شدن آنها نشد. تا اینکه                   

 پس از ساعتی با تالش بسیار خود را داخل کاروانی انداخت و با آنها همراه شد.

محمود پس از مشقت های فراوان خود را به دانشکده غیاثی رسانید و پس از                 

انجام پیچیدگی های اداری، در سر کالس درس حاضر شد. اولین چیزی که توجه               

محمود را به خود جلب کرد دختران بزک کرده ای بود که با هزاران قلم آرایش در                 

مکتب حاضر می شدند! )در تاریخ آمده که دختران در آن سلسله بدلیل تهاجم                  

 فرهنگی شدید و طوالنی مدت از سمت بالد کفر بدین مصیبت دچار گشته بودند(

القصه، محمود که از دیدن دانشگاه به قدر کافی حیران گشته بود، راهی مطبخ              

شد و پس از حضور در صفی طوالنی به مقصود خویش رسید. اندکی به طعامش                  

نگریست، در ظاهر قابل خوردن نبود منتهی از فرط گرسنگی با زور آب فراوان                  

 پایین داد.

در اخبار آورده اند که مکتب آن دیار به دلیل کمبود محل درس و یا میرزای                  

مکتب تا ساعاتی بعد از مغرب، دانشجویان را نگه می داشت و این مطلب مشقت و                 

سختی تحصیل در آنجا را برای محمود بیشتر می کرد. عالوه بر این مسائل                     

خسبانگاه هایی که در آن همه کاری میسر بود بجز درس خواندن، نیز نصیب                   

 محمود گشت.

در میانه سال، جمعی از خردمندان و دغدغه مندان برآن شدند که مشکالت را              

به گوش بزرگان آن دانشگاه برسانند، به امید اینکه چاره ای اندیشیده شود. آنها                 

پس از جلساتی مشکالت را به گوش بزرگان رساندند و تا حدی در آن سال مسائل                

برطرف شد. محمود و سایر دانشجویان با هر سختی و مصیبتی بود آن سال را به                  

 پایان رسانیدند.

محمود در سال بعد ، با امید و انگیزه ای دوباره به سمت آن دیار رفت. با خیال          

اینکه مسائل و مشکالت مرتفع شده باشد، ولی زهی خیال باطل! در تاریخ گفته                 

اند که درسال دوم که محمود راهی مکتب شد، قصد اجاره محلی را داشت. از قضا                 

در همان سال تورم و گرانی در آن دیار بی داد می کرد و اجاره محل چند برابر                      

شده بود. محمود پس از گشتن بسیار، مکانی نیافت و به امید گرفتن اتاقی                      

 درخسبانگاه در عبادتگاه آنجا سکنی گزید.

در خبر است که در مکتبخانه مرکزی وقت سلسله اعتدالیان، در حین اعطای               

محصل به مکتب ظرفیت و امکانات دانشگاه مورد نظر را مورد توجه قرار نمی                    

دادند و بعضا کیلویی دانشجو به دانشگاه ها تزریق می کردند. محمود و امثال                    

محمود که با امیدی دیار خود را به قصد علم آموزی ترک گفته بودند، عمر خود را                 

 با ناامیدی و دست و پنجه نرم کردن با مشکالت گذرانیدند.

در عاقبت محمود که گل سر سبد جوانان دیار خود بود، سرخورده و                       

سرافکنده، آلوده به افیون و... به دیار خود بازگشت و عطای مکتب را به لقایش                   

 عبرت سایرین.بخشید. باشد که در تاریخ بماند برای            

 سیدعلی موسوی

بود رد شد انحالل مجلس را بر خالف قانون به رفراندوم                   

گذاشت. آن هم رفراندومی آزاد! که به بهانه اینکه فضای                  

سیاسی در تهران گسترده تر است اول در تهران برگزار شد تا بر      

سایر شهرها هم تاثیر خود را بگذارد. در تهران هم نه با تنها                 

صندوق جدا بلکه در دو مکان جدا یکی در میدان بهارستان و              

دیگری در میدان توپخانه آن هم به بهانه شمارش راحت تر آرا.             

امام خمینی)ره( درباره این اقدام قانونی! حضرت مصدق                

سنخ رفراندوم های دکتر مصدق این طور       »السلطنه می فرمایند:  

بود که یک صندوق برای مخالف و یک صندوق برای موافق می             

گذاشتند و پای صندوق مخالف، یک دسته از اشرار بودند و جز             

)صحیفه نور  » مخالفین یک االغ را آورده بودند که رای بیندازد.        

 (192صفحه 41جلد 

 سوم

اگر مصدق حسن شهرتی دارد به خاطر یک سال اول                 

نخست وزیری است که با مردم و شخص آیت ا... کاشانی یک               

رنگ بود و البته سراسر زندگی او و ماه های آخر نخست وزیری             

اش سرشار از اشتباهات و سیاست ورزی هایی بود که به ضرر              

 ملک و مملکت تمام شد.

مصدق نه اهل دیانت بود و نه اهل ملیت که باالتر رابطه گل           

و بلبل وی با ایادی استکبار گفته شد و از مواردی مانند                    

روزه وی از تبعید به بیرجند نیز صرفه          12چگونگی پایان یافتن    

نظر شد. از دیگر خدمات! این مبارز نستوه بر علیه استکبار                

ستیزی! تعلل وی در بلوای زابل که منجر به کشته شدن                  

فرماندار و عده ی زیادی از مردم شد و در نهایت پس از                     

بازی اشکنک دارد سر کشتنک        »اعتراضات در پاسخ گفت:     

 »دارد ...

مصدق اصال مرد عمل هم نبود. هنگامی که آیت ا... کاشانی            

قیر داریم، شن داریم، کارگر هم داریم، بدهید جاده         »به او گفت:  

.مصدق در آمد که حضرت آقا! من فقط برای         »ها را مرمت کنند   

کار نفت آمده ام.و البته به خاطر کار نفت بود که اولین سفارت              

 اسرائیل را در ایران به راه انداخت.

داشت؛   4223تیر    23صدارت و قدرت وی ریشه در قیام          

قیامی که پس از مخالفت شاه با درخواست وزارت جنگ مصدق           

و استعفای وی و جایگزینی قوام السلطنه آیت ا... کاشانی اعالم            

به خدای الیزال اگر قوام نرود، اعالم جهاد میکنم و خود               »داشت:

همین کافی بود که     ».کفن پوشیده و با ملت در پیکار شرکت میکنم        

به خیابان ها      4223تیر ماه      23مردم کفن پوش تهران در        

بریزند شرایطی را رقم بزنند که شاه مصدق را دوباره به صدارت             

نصب کند. حس قدرشناسی او به حدی بود که           

تیر سرلشگر وثوق      23هفت روز پس از قیام        

رئیس 

ژاندارمری را که در قیام     

تیر علیه مردم وارد        23

عمل شده بود، به           

معاونت همان وزارت       

خانه ای منصوب کرد که   

مردم برایش به خون        

کشیده شده بودند یعنی    

وزارت نفت. و آنگاه در پاسخ به اعتراض آیت ا... کاشانی به خط              

 »در کارها دخالت نکن.»خودش نامه ای نوشت که 

 چهارم

از شکنجه افراد نهضت نفت مانند بقایی در زندان با ناخن             

کشیدن و سوزاندن و... می گذریم و تنها به یکی از زندانی های              

 سیاسی این دوران می پردازیم شهید نواب صفوی.

نقل تاریخ با غرض ورزی و کینه توزی عالوه بر اینکه                  

موجب آزرده خاطری انسان است باعث ایجاد خط و ربط های             

اشتباه نیز می گردد. افراد پیرو این جریان به روشی بسیار زشت       

به بیان قسمت هایی از تاریخ و نتیجه گیری مغرضانه می                 

پردازند که نمونه آن در تخریب جریان مبارز روحانیت است که            

بارزترین آنها جمعیت فدائیان اسالم است. این جریان تمام              

تالش خود را می کنند که فدائیان اسالم را بی تاثیر در مبارزات          

نشان دهند. اما گویی نمی دانند که زمانی که ارتشبد رزم آرا               

برای ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم مشکل ایجاد            

کرد دست به دامن فدائیان شدند. گویی نمی دانند در جلسه              

ای که با حضور افرادی همچون دکتر فاطمی، بقایی، مکی و               

دیگر سران جبهه ملی و اطرافیان جناب مصدق با فدائیان اسالم         

برگزار شد و خواستار ترور رزم آرا شدند و شهید نواب صفوی به          

شرط اجرای احکام الهی با پذیرش آن موافقت می کنند. گویی            

این جریان به آلزایمر عمدی مبطالست. آنها فدائیان اسالم را             

ضدملی خطاب می کنند آن هم به جرم طرح ترور انقالبی ترین            

وزیر مصدق یعنی دکتر فاطمی. و باز هم این را نمی گویند که              

آن زمان دکتر فاطمی وزیر امور خارجه نبود و با هماهنگی شاه             

و مصدق علیه جمعیت فدائیان اسالم توطئه ای را به راه                   

انداخته بود. و این عناد به همین جا ختم نشده و علت                     

دستگیری شهید نواب صفوی و همرزمانش را شکستن شیشه           

های مغازه های فروش آالت موسیقی ذکر می کنند که این               

مورد نیز به واقع مطلب کذبی است. چرا که علت ابراز شده                 

بازداشت شهید نواب صفوی شکستن شیشه مشروب فروشی ها         

بوده است نه مغازه های فروش آالت موسیقی که البته بدیهی             

 است که علت اصلی مطلب دیگری بود.

 آخر

این متن مانند متن های چاپ شده در روزهای دورتر به               

این دلیل طوطی و بازرگان نامیده شد که این جریان همواره به             

( صرفا مقلدانه حرفهایی را نقل می          ؟مانند طوطیان بازرگان)   

کنند که یا مغرضانه و طلبکارانه است و یا بی سند و صرفا به                 

دنبال قهرمان سازی های کاذب از افرادی هستند که کارنامه             

 ای بعضا سیاه دارند.

اما پرداختن به قسمتی از تاریخ این جریان باقی است که              

کم ارتباط با علت نامگذاری متن نیز ندارد. اما از حوصله این               

بحث خارج است. ولی در مورد پتیاره های این جریان            

همین بس که در فضای جامعه به خصوص دانشگاه به          

کپی کنندگانی شبیه اند که بی هیچ اندیشه ای صرفا           

مطالب را منتشر می کنند و آشناترین دکمه های             

کیبورد برای آنها           

"ctrl,c,v"     است

که صرفا به دنبال    

قهرمان سازی   

های 

دروغین 

 هستند.

انشاا... 

ادامه 

 دارد.
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اجتماعی داشت. این در حالی بود که رضاشاه پس از محکم کردن              

پایه های سلطنت خویش در همان سال های نخست، برنامه های              

ایرانی در جامعه   -وسیعی را در جهت زدودن آثار فرهنگ اسالمی          

 ایران بوجود آورد.

در چنین شرایطی امام خمینی مبارزات خود را ادامه داد و دائماً            

نظام بدون پشتوانه محکم طاغوت را رد می کرد و نظامی مبتنی بر               

من چاره را در این می       »پایۀ مستحکم دین اسالم پیشنهاد می داد:       

بینم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسالم و تجاوز به               

قانون اساسی کنار برود؛ و دولتی که پایبند به احکام اسالم و                    

 .»غمخوار ملّت ایران باشد بیاید.

امام خمینی در عین حال که طاغوت را رّد کرد الگوی درست               

اسالم را هم دائمًا ارائه می داد. در مقابل آن دسته از کسانی که                   

سنگ اسالم آمریکایی را به سینه می زدند و سیاست را دون از شأن              

عالم دین می دانستند. او توانست مکتبی جامع ارائه دهد که بنیان              

آن بر خدامحوری و توحید است و اسالم غیر آن را رد کرد و اسالم                

آمریکایی نامید. بنابراین می توان امام خمینی را یکی از احیاگران              

فلسفۀ سیاسی اسالمی دانست. او هم سیاست را که در دوران معاصر            

مفهومی غیرانسانی و مبتنی بر نیرنگ و مکر پیدا کرده بود از این                

جایگاه دروغین برکشاند و در جایگاه راستین نشاند و هم اسالم را از             

تحریف و التقاط نجات داد و عدل را بر آن جاری کرد. لذا از دید او                  

سیاست؛ دانش فضیلت، عدالت و هدایت انسان و خداگونه شدن               

است. تعبیری در آثار ایشان آمده است که همه موید این معناست.              

وا... اسالم تمامش سیاست است. اسالم       »به عنوان مثال می فرماید:    

 »را بد معرّفی کرده اند. سیاست مُدُرن از اسالم سرچشمه می گیرد.

امام خمینی در عبارت دیگری ویژگی های سیاست شیطانی که           

بعضًا سیاسیون و دیپلمات ها به آن دچار می شوند را این گونه بیان              

وقتی که ما در حبس بودیم و بنا بود که حاال دیگر از                  »می کند: 

حبس بیرون بیاییم و برویم قیطرّیه و در حصر باشیم، آن رئیس                

امنیت آن وقت... گفت که: آقا! سیاست عبارت از دروغگویی است،              

عبارت از خدعه است، عبارت از فریب است. عبارت از پدرسوختگی            

است، این را بگذارید برای ما. من به او گفتم: این سیاست مال                   

شماست ... البته سیاست به آن معنایی که این ها می گویند که                  

دروغگویی، با دروغگویی، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر                 

چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچ ربطی به                

 »سیاست اسالمی ندارد، این سیاست شیطانی است... .

امام کار بزرگی که انجام داد این بود که مبانی و مفاهیم اسالمی             

را که سال ها در البالی کتب یا مراسمات مذهبی حبس شده بودند              

از عالم ملکوت به عالم ناسوت آورد و در ظاهر نمایان ساخت. عده                

ای در گذشته و در حال در تالش اند که یا این مفاهیم را از بنیان                  

نفی نمایند و یا آن ها را مجددًا به عالم ملکوت بازگردانند و فارغ از                 

 نیت هر دو گروه؛ نتیجه دو دیدگاه؛ سکوالر شدن جامعه می باشد.   

و   -انسانی-به مثابۀ یک پدیدۀ انسانی یا الهی        -ارتباط میان دین  

سیاست خواه آن را به تعبیر حضرت امام، هدایت و راه بردن انسانها              

در مسیر مصالح خویش بدانیم و خواه به تعبیر برخی، دانش قدرت              

یا دولت یا حکومت و اداره جامعه و جز آن بدانیم، موضوعی است که       

هیچ اندیشمندی سیاسی بی تفاوت از کنار آن نگذشته است. این دو            

از پدیده هایی هستند که با تمام ابعاد زندگانی انسان ربط می یابند              

و در هر بعدی از ابعاد وجودی حیات وی حضور دارند. این مسأله                

بویژه آنگاه اهمیت می یابد که اندیشمند مورد بحث،             

خود نمایندۀ یک دین محسوب می گردد و دیدگاه               

جامع نگر نسبت به دین و سیاست هردو دارد. به گونه ای             

که عالم بریده از سیاست را اهل تحّجر و حماقت می داند. او در                  

آخرین پیام خود خطاب به روحانیون و حوزه های علمیه می                  

خون دلی که پدر پیرتان از این دستۀ متحّجر خورده است              »گوید:

هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. وقتی شعار                

جدایی دین از سیاست جا اوفتاد و فقاهت در منطق نا آگاهان؛ غرق              

شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرًا فقیه هم مجاز نبود که از                

این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید،              

 »حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد.

یکی از عوامل طرح مسئلۀ جدایی دین از سیاست در جوامع               

اسالمی وجود عوامل بیگانه و غرب زدگان است. همان کسانی که              

اصرار دارند که لبخند رضایت بیگانگان را جلب نمایند. بر همین               

اساس همواره سعی استعمارگران این است که مقاصد خود را از زبان      

غرب زدگان بومی اعالم و القا کنند. امام خمینی این موضوع را                 

چپاولگران حیله گر کوشش      »اینگونه مورد توّجه قرار داده است:       

کرده اند به دست عمّال به اصطالح روشنفکر خود اسالم را همچون             

مسیحیت منحرف و به انزوا کشانند و علما را در چهارچوب مسائل              

عبادی محبوس کنند؛ و ائمۀ جماعات را در مساجد و محافل عقد و              

ازدواج منزوی؛ و مقدسین از توده را سرگرم ذکر و دعا، و جوانان                 

عزیز را سرگرم عیش و نوش، از صحنۀ امور سیاسی اجتماعی و                 

اهتمام به امور مسلمین و گرفتاری بالد مسلمین خارج نمایند... و از             

 »این جهالت و غفلت ما سوءاستفاده نمودند.

متاسفانه عوامل داخلی آنان نیز در اقشاری چون نویسندگان،            

روشنفکران، دانشگاهیان و بعضًا در میان حوزوی ها و روحانی نماها            

وجود دارند که در حقیقت، یا همدستی و همراهی با منافع اربابان               

چنین فریادی را از آنان بلند ساخته یا از روی جهالت و سادگی گول      

تبلیغات را خورده اند. اینها در لباس خودی به مثابۀ ستون پنجم               

دشمن بعضًا در نهاد های دولتی جوامع اسالمی حضور دارند که اثر             

مخربشان به مراتب بد تر از اثر مخالفان و دشمنان خارجی است چرا      

که در الیه های زیرین جامعه و به شکل آرام خود را نشان می                    

دهند. انقالبیون علی الخصوص در این برهه از زمان باید مراقب                

باشند که از سر جهالت یا غفلت از مسئله تنیدگی دین و امورات                 

زندگی و به صورت خاص دین و سیاست عبور نکنند. بارقه هایی از               

چنین حرکاتی در کشور به چشم می خورد که بعضًا مسائل مذهبی             

را از مسائل فرهنگی، هنری و اجتماعی تفکیک می نمایند و بین                

مذهب و فرهنگ انقطاع      

ایجاد می کنند. نهاد        

های ذی ربط باید          

مراقب باشند که مبادا      

نادانسته، خواسته های         

دشمنان اسالم را در جامعه        

 اسالمی پیاده کنند.
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غافلگیری بزرگ رخ داد. وزیر خارجه در پستی             

در    »ناتوانی در ادامه خدمت      »اینستاگرامی از     

دوران خدمت خود عذرخواهی کرد. این پست             

عنوان استعفای ظریف تعبیر شد و بازتاب                 به

ای پیدا کرد. پس از آن مقامات وزارت              گسترده

خارجه استعفای وزیر را تایید کردند. نکته قابل            

توجه عکس العمل جناب وزیر خارجه بود که              

عنوان وزیر خارجه در      گفتند: دیگر جواد ظریف به     

 جهان اعتباری ندارد!

دهد که    های ظریف نشان می      بنابراین واکنش 

اش با    اختالفات بین دولت روحانی و وزیر خارجه        

خارج از بدنه دولت باعث این استعفا شده است.             

البته سابقه این اختالف نظر به روی کار آمدن              

دولت روحانی با گفتمان اعتدال و تنش زدایی             

قد داشت    گردد که از همان ابتدا مخالفانی تمام        می  بر

ای و توافق برجام،       که در بحبوحه مذاکرات هسته     

مخالفت های خود را به اوج رساندند. سیاست های          

از دیگر اختالف نظرهای     FATF ای و لوایح    منطقه

ظریف و دولت روحانی با نهادهایی است که                

معتقدند راه تحقق منافع ملی نه از راه مذاکره و              

چندجانبه گرایی، بلکه از راه مقاومت و تقویت            

ای   های منطقه   سیاست

 گذرد. ایران می

اما از سویی      

دیگر استعفا را       

توان نوعی      می

تاکتیک از    

سوی 

ظریف 

برای بازگرداندن دوباره قدرت به وزارت خارجه            

خصوص در مسائل      دانست که پس از برجام و به         

 الشعاع قرار گرفته است. ای نقش آن تحت منطقه

جریانی هم درفضای مجازی به دنبال القای این        

مطلب است که استعفای ظریف مهندسی شده            

است. استدالل این گروه این است که این استعفا            

های   طراحی شده تا جناح دولت توپ تمام شکست        

ای دیگر    زمین دیگران بیندازد. عده      برجام را به   

گویند پیام این استعفا این است که حاکمیت با            می

مخالفت کرده و هدف       FATF لوایح مرتبط با   

ظریف از این استعفا اعمال فشار و باال بردن                 

های نپیوستن به این لوایح است. در واکنش           هزینه

 ها به گزارش عصر ایران ظریف گفت: به این تحلیل

خاطر   عنوان وزیر خارجه وظیفه داشتم به          به

کشور منافع ملی و اقتدار    

در برابر      

رعایت 

نشدن 

جایگاه وزارت خارجه واکنش نشان دهم. محمد           

گوید استعفای من صرفا به منظور         جواد ظریف می  

دفاع از شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در روابط           

خارجی بوده است که آن را در کنار سایر                   

دانم.   ها برای امنیت ملی ایران حیاتی می         توانمندی

من ناراحتی و دلخوری شخصی ندارم و نیازی به            

عنوان وزیر خارجه وظیفه داشتم        دلجویی ندارم. به  

خاطر منافع ملی و اقتدار کشور در برابر رعایت             به

نشدن جایگاه وزارت خارجه واکنش نشان دهم.           

 ها صرفا زاییده تخیالت افراد است. زنی بقیه گمانه

ظریف همچنین در واکنش به خبر استعفای          

ها و مدیران وزارت امور خارجه در حمایت          دیپلمات

از ادامه کار او در این وزارتخانه گفت امیدوارم               

استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور          

 اش در روابط خارجی باشد! خارجه به جایگاه قانونی

اما نکات فوق تماما حاصل اما و اگرهای افراد            

مختلف است. در انتها به ذکر یک نکته تاریخی             

بسنده می کنیم آن هم در مورد سابقه دوستان            

آقای ظریف که از قضا قرابت فکری زیادی هم با           

ایشان دارند. استعفا همواره یک اهرم فشار برای         

جریان اصالح طلب بوده است از استعفاهای مکرر   

جناب نخست وزیر و یا استعفای جمعی در اوایل         

دهه هشتاد به اسم خروج از حاکمیت گرفته تا            

استعفای نمایندگان مجلس ششم و به اصطالح          

تحصن آنها که با عکس روزنامه کیهان            

نقشه بر آب شد؛ همگی نمونه هایی        

از این نوع تالش است. نکته       

مشترک موارد فوق این   

است که همگی      

برای گرفتن         

امتیازاتی از         

حاکمیت بوده است.   

البته که نمی توان       

قضاوت کرد که         

استعفا دکتر ظریف     

هم مانند سایرین       

مطرح شده است یا       

 خیر.
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 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان

 2931/ اسفند ماه 241سال هفدهم/ شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر : محمد حسین عرب سرخی 

 همکاران: محمد غالمی، مصطفی پیری زاده، محسن حسین پور

قاسم سلیمانی فرمانده نیرروی قردس سرپراه:                    

حتما آقای ظریف مسئول سیراسرت خرارجری           

جمهوری اسالمی ایران اسرت و طری مردت              

مسئولیت در وزارت امور خرارجره کشرورمران            

همواره مورد حمایت و تائید مقامات عالیررتربره          

 .نظام، بویژه مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( بوده و هستن

 
آورد یک تئوری     این تئوری که تسلیم شدن رفاه می      

هایی که تسلیم شده اند         غلط است در واقع ملت     

تر شده اند با این وجود اقتصاد ژاپن  فقیرتر و بدبخت

نیز امکان تولید هیچ کلیدی بدون اجازه آمریکا را           

های این کشور     هایی بین کارخانه    ندارد و اگر رقابت   

 .ها در سطح است با آمریکا وجود دارد این رقابت

درصد مشرکرالت      23دهد    ها نشان می    بررسی

درصرد     23کشور بر اثر تحریم ها اسرت و         

مشکالت ریشه در مسائل درونی نبرایرد هرر           

ها گره زده و به دنبال این         مشکلی را به تحریم   

باشیم مردمی که همواره برای انقالب و اسالم        

اند برای ناتوانی مدیران هم هزینه        هزینه کرده 

که ما نظامی داشته باشریرم کره            انتظار این 
همه را به جایی برساند که اولیا کاملین در          

جایی نیست.    زندگی به آن رسیدند، توقع به     
ای براشرد کره         گونه یک نظام عینی باید به    

 متوسط مردم بتوانند بدان نایل شوند

 نظام  عینی تئوری تسلیم 

گره تحریم ها  برگرد ظریف 
alef.semnan@gmail.com 

https://telegram.me/Iasu_ir 

09390414679 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 

عکس نوشت

ترین کتاب شهدای مردافرع         ، عاشقانه یادت باشد کتاب  

حرم برای شهید پاییزی دفاع از حریم اهل بیت )ع( اسرت.       

به کربرال رفرت،      29مرادی، در پاییز سال      شهید سیاهکالی 

ازدواج کرد و  92عقد کرد، در پاییز سال        94در پاییز سال    

 به شهادت رسید! 91نهایتاً در پاییز سال 

این کتاب به روایت همسر شهید نوشتره شرده اسرت و                

طراحی جذاب جلد آن، گویای همین غربت همسررانره از            

را بیش از هرر        »یادت باشد «جنس پاییز است که کتاب      

چیزی به کتابی سراسر عشق و محبت و دلردادگری بردل              

 کرده است.

یک عاشقانه آرام در دل هیاهوهای زنردگری          » یادت باشد « 

قلم رسول مرالحسرنری        است که با زبانی ساده و شیرین به       

روایت شده و انتشارات شهید کاظمی در اسرفرنرد سرال               

گذشته آن را روانه بازار کتاب کرده است. چاپ نرخرسرت              

کتاب، در روز رونمایی آن به اتمام رسید و در طرول یرک               

هفته، کتاب به چاپ سوم رسید. این اثر در حال حاضر بره              

 .چاپ هجدهم رسیده است

این کتاب، داستان دختر و پسر جوان رر زن و شوهرر ررر               

، است که بررای ایرنرکره در جشرن               23ی    متولّدین دهه 

کنند سره روز روزه       شان گناه انجام نگیرد، نذر می    عروسی

شوند، سه روز روزه  خدای متعال متوسّل می      بگیرند! آنها به   

گیرند. پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب )سالم اهلل              می

ی این دخترر، دل او را          ی ناخواسته   شود؛ گریه   علیها( می  

گرویرد کره         لرزاند؛ به این دختر رر به خانمش رر مری           می

 !»لرزانَد  ی تو دل من را لرزاند، امّا ایمان من را نمی            گریه«

شوم، مرن      من مانع رفتن تو نمی      «گوید که:    و آن خانم می   

خواهم از آن زنهایی باشم که در روز قیرامرت پریرش                 نمی

زهررا        فاطمه

سرررافررکررنررده  

 »باشم!

 


