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کار ط ه  ان  ر
اى خود جوش كاسبان آشوب به ويژه سلبريتى ها شروع به در افشانى        در روز هاى اخير و با بازگشت امنيت به كشور  بيانيه  و  كردند  تخصصى جديد  اغتشاشات هاى  اين  با  مقابله  محكوميت  در  دار!  خنده  همين عده بى سواد هستند.شد صادر كردند حال آنكه مقصر اصلى وضع موجود  بدون نامبردن از اغتشاشگران و زيانى كه به كشور وارد و 
كردند  تَكرار  به  تحريك  را  مردم  كه  پرستانى  ندارند آفتاب  حق  ديگر  امروز  نوشتند   ١٤٠٠ تا  فالنى  با  است.سنگ پاى قزوين نيز جلوى آنها سر تعظيم فرود آورده شرايط موجود باشند و از مردم عذر خواهى كنند البته در جايگاه اپوزيسيون قرار بگيرند بلكه بايد پاسخگوى و 
همين  از  دولت  كه  اين  ديگر  توجه  جالب  نكته  كه سلبريتى هاى اجاره اى با درآمد هاى ميلياردى حتى اما  اپوزيسيونى  همان   !!! نميكند  دريافت  هم  بى به لجن كشانده اند و خانواده ها جرئت بردن فرزندان نه تنها حوزه تخصصى! خود يعنى فرهنگ و سينما را ماليات  هاى  نظر  اظهار  با  بلكه  ندارند  را  سينما  به  بارها سطح خود  غير تخصصى  هاى  به حوزه  ورود  و  كشانده اند.سواد سياسى و شعور اجتماعى خود را به رخ جامعه ربط 

از سوراخ موش خود نكته خنده دار تر هم آن پيرمرد پر حاشيه و متوهم  از هر آشوب سر  بعد  موجبات است كه  تا  ميكند  صادر  اخترى  اى  بيانيه  با درآورده  كه  همانكسى  ؛  كند  فراهم  مارا  شادى  و  اما خنده  كشيد  آشوب  به  را  كشور  ماه   ٦ تقلب!  در ادعاى  خداجو  امت  همراه  ساختار  همين  در  انتخابات شركت ميكند .خودش 
به  سال  و  سن  اين  در   ... ميسوزد  برايش  دلم  تبديل اما  آن  و  اين  رسيدن  قدرت  به  براى  فعلى شرايط متفاوت ترى متصور نبود ....رئيس جمهور هم ميشد با كابينه قدرتش ارضا نشد، كه البته اگرشده درحالى كه خودش مزه قدرت را نچشيد و طمع بازيچه اى 

٣هم كه ديگر نگوييم بهتر است ...از بيانيه هاى خنده دار ساير مجامع  ٩

اين لحظه هيچ خبرى از پاسخگويى نبود!ايراد كردند گويى مقصر وضع موجود ما مردميم كه واكنش هايى را به دنبال داشت تا پس از آن ايشان نطقى سراسر ابهام و پرسش را در باب وظيفه مردم در برابر حكومت كردند اما جناب نماينده با نيم ساعت تاخير به جمع دانشجويان پيوستطبق برنامه از پيش اعالم شده، دانشجويان در ساعت مقرر (١٤) در سالن حضور پيدا محل دانشگاه سمنان :خوانشى كوتاه از وقايع مراسم پرسش و پاسخ از نماينده شهر سمنان در روز ١٦ آذر در 
پرسش و پاسخ كه شروع شد آقاى نماينده در پاسخ به بسيارى از سواالت گفتند:

" اين سخنان طوطى وار است و طبيعى نيست! 
اين سخنان شعارى هستند و بهتر است عاقل باشيم!! "

و مجموعه از نصايح ملوكانه ارائه دادند! درواقع بيشتر به فرافه كنى گذشت تا پاسخ! 
همراه بودسپس تعدادى از دانشجويان با طرح پرسش هايى مواضع دوگانه ايشان را زير سوال بردند كه طبق معمول با پاسخ هاى طوالنى و بى نتيجه ايشان 
ترك كردند ....بانوان كه معترض به عدم پاسخگويى آقاى نماينده بودند توسط عكاس!! جناب همتى "عروسك كوكى خطاب" شده و به نشانه اعتراض جلسه را 
١٥٠ ميليون تومانى تبليغات از جيب شخصى شدندهمچنين جناب همتى در جواب يكى از دانشجويان نسبت به هزينه روزنامه ايشان و همچنين هزينه تبليغاتشان آن را وام اعالم و مدعى هزينه 

نشان داده و در ادامه برادرشان با بلند شدن از صندلى جلو اقدام به فحاشى و سپس تهديد يكى از دانشجويان پيشين و خبرنگار فعلى كردند!پرخاشگرى و فحاشى يادواره شهدا را دچار مشكل كردند كه با احمق خواندن مسئولين سابق مراسم، بسيارى از حاضرين در سالن به ايشان واكنش در همين بين تعدادى از دانشجويان به اين رفتار ايشان اعتراض كردند و ايشان اقدام به يادآورى واقعه ى سال ٩٦ كردند كه در طى آن ايشان با آقاى نماينده در پاسخ به سوال يكى از دانشجويان در مورد جنجال سال ٩٦ و برهم زدن مراسم شهيد حججى خود را محق به توهين دانستند
بعد هم دفتر نماينده بيانيه اى براى اقدام قانونى عليه اين خبرنگار آزاد منتشر كرد!!

ايشان در هر حال چه به لطف نوچه هايى كه همراه خود داشتند، برادرشان و فرافه كنى هايشان
بدون پاسخ به هيچ پرسشى از جلسه خارج شدند! 

                                                                                     كه اين رفتار زيبنده يك نماينده مجلس نيست و نخواهد بود!
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هم افزايى با مجموهاى همسو
 حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار هزاران 
نفر از بسيجيان، ضمن تبيين اساس تشكيل بسيج به عنوان يك نهاد 
و  فعاليتها  گسترده ى  تشريح  و  فرصتها  به  تهديدها  تبديل كننده ى 
سخت  جنگ  مختلف  عرصه هاى  در  بسيج  طيبه ى  شجره ى  خدمات 
گذشته  هفته ى  در يك  ايران  بزرگ  ملت  پُرشكوه  به حركت  نرم،  و 
اشاره كردند و با تشكر عميق از اين حركت قدرتمندانه تأكيد كردند

ابراز ميكنم.  ايران  من تكريم و تعظيم عميق خود را به ملت بزرگ 
ملت ايران با اين حركت، يك بار ديگر حقيقتاً اقتدار و عظمت خود 

را نشان داد.
 ايشان اتفاقات اخير را يك توطئه ى عميق، وسيع و بسيار خطرناك 
هزينه ى  توطئه،  اين  طراحى  براى  دشمنان  افزودند:  و  خواندند 
بسيارى كرده بودند و مترصد فرصتى بودند تا در يك بزنگاه، آن را 
انجام دهند و  اقدامات تخريبى و آدمكشى و شرارت،  از  با استفاده 
تصور كردند قضيه ى بنزين فرصت مورد نظر آنها است و لشكر خود 
پُرشكوه خود، حركت  نمايش  با  ايران  اما ملت  را وارد ميدان كردند 

دشمن را نابود كرد.
نظام اسالمى برگرفته از مبانى و ارزشهاى اسالمى است و اسالم نيز 
سلطه  نظام  ديگر،  از طرف  و  است  آزادى  و  عدالت  پرچم دار صريح 
به طور  اسالمى  نظام  بنابراين  است.  عدالت  و  آزادى  مخالف  اساسًا 
طبيعى در معرض تهديدهاى سلطه گران و جبهه ى استكبار قرار دارد.

تفكر اسالمى در هر قالبى كه بُروز كند، نظام سلطه به صورت قهرى 
قالب  اسالمى در  تفكر  اينكه  به  برسد  مقابله خواهد كرد، چه  با آن 
نيروهاى مسلح  و  ملتى بزرگ  با  و قدرت سياسى مستقر،  نظام  يك 
و  تهديدها  شرايطى،  چنين  در  كه  كند  بُروز  علمى  توانايى هاى  و 

دشمنى ها بسيار بيشتر خواهد بود.

و  آسيب پذير  افراد  به  اشتباه،  به   امروز  كه  آنچه  برخالف  مستضعفان 
بالقوه ى  پيشوايان  كه  است  انسانهايى  معناى  به  ميگويند،  فرودست 
نيازمند  مقاومت  بنابراين  هستند؛  زمين  در  خليفةاهللا  و  بشريت  عالَم 
بنيه ى معنوى است و اين بنيه ى معنوى در ماهيت حركت بويژه حركت 

روبه جلوى جوانان تأثيرگذار خواهد بود.
متوكل  ابتكار،  و  كار  اهل  خرد،  با  ايمان،  با  انگيزه،  با  جوان،  چنين   
ميتواند  كه  است  خويش  توان  قدردان  و  اعتمادبه نفس  داراى  خدا،  به 

پيشران حركت كشور به سوى تمدن نوين اسالمى باشد.
تشكيل  از  سال   ٤٠ گذشت  به  اشاره  با  ادامه  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
بسيج و ايجاد فرصتى مناسب براى استفاده از تجربه هاى اندوخته شده، 

نرم، چند توصيه خطاب به بسيجيان بيان كردند: و  نيمه سخت  سخت،  دفاع  ميادين  همه ى  در  بسيج  حوادث ١-  مقابل  در  كشور  محله هاى  همه ى  در  و  باشد  همه ى گوناگون، راهبرد و تاكتيك آماده داشته باشد.آماده به كار  در  كنيد  سعى  و  نشويد  غافلگير  زمينه اى  هيچ  در  اسير پابندهاى رايج آن، هم افزايى و همكارى كنيد.٥- با مجموعه هاى همسو با اهداف بسيج در دانشگاه ها و خارج از مساجد است.٤- ارتباطات خود را با مساجد تقويت كنيد چرا كه بسيج متولد باشيد و كنشى عمل كنيد.را داد اما هميشه مانند شطرنج بازى ماهر يك قدم از دشمن جلو ٣- در جنگ نرم، عكس العملى رفتار نكنيد البته بايد پاسخ دشمن محله ها حضور داشته باشيد.٢-  ٧- اطالع دادن خدمات بسيج به مردم.ادارى نشود.٦- بسيج در عين گستردگى چابك باشد و 
 ايشان به بيان چند آمار افتخارآميز از خدمات اين نهاد مردمى پرداختند 
١١ هزار هسته ى گروه هاى جهادى در سراسر كشور عهده دار  و گفتند: 
٤٠ هزار پروژه ى خدمت  هستند كه نيمى از آنها را نيز تحويل داده اند؛ 
كه  را  تخصصى  نقش آفرينِى  و  نهضت مسئله محورى  دانشجويى،  بسيج 
بارها بر آن تأكيد كرده بوديم با ٤٥٠٠ دانشجو آغاز كرده است؛ ١٢ هزار 
است؛  شده  تشكيل  بسيج  همت  به  محالت  در  قرض الحسنه  صندوق 
برتر  مقام  حائز  اشتر  مالك  جشنواره ى  در  زنان  بسيج  و  عشاير  بسيج 

شده اند.
بسيج به همان دليل كه براى مردم و كشور بسيار مهم است، بشدت در 

معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار دارد تا اين 
حركت عظيم را از درون دچار مشكل كنند،

 البته بى شك بسيج در اين مبارزه و مقابله به حول
و قوه ى الهى پيروز خواهد شد.

٩(بيانات درديداربابسيجيان ١٣٩٨,٠٩,٠٦)

د ا ی  را م  د
پايه   بر  كه  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  الهى و حضور همه جانبه دهه عمر با بركت خود و در كاميابى ها، همواره مردم ساالرى دينى بنا شده است ، در طول چهار       برهه هاى   مختلف و على رغم  مردم در همه عرصه ميداند. مردمى  بصير و زمان خود را مديون نصرت  گرفتند و شناس كه در   بطن حوادث قرار  در  پيمايى باعث گذار از بحران ها  و تقويت نظام شدند.با اعالم حمايت خود از اصل نظام و واليت فقيه همه سختى ها،  راه  باال،  سطور  در  ما  هاى  حرف  است. گواه  اخير  هاى  روز  در  مردمى  باشكوه  كه از اغتشاش گران و  اغتشاشات حاصل از گرانى راهپيمايى هايى كه به سبب اعالم برائت مردم هاى  هايى  پيمايى  راه  پيوست.  وقوع  به  موج بنزين  اسالمى  و جمهورى  ايران  به  آن عشق  مردم در  ها  پيمايى  راه  اين  خالل  در   ليكن  قيمت سياست ها  و عملكرد ضعيف بعضى دستگاه ها از نارضايتى  هاى   خود  نسبت به ناكار آمدى ميزد  افزايش  تصميم  در   اينكه  از  و  هفته بنزين  مردم نامحرم و بى اهميت پنداشته  شده ميگفتند  نفت   يك  وزير  اينكه  از  اند.  ناراضى  را  اند  بنزين  قيمت  افزايش   ، موضوع  اين  از  بعد خالف گفته خود عمل كرد قبل   رهبر و دروغ پردازى هاى مسئولين دولتى ناراضى اند گرانى بنزين ناراضى اند. مردم از بى تدبيرى ها مردم و يا اظهار بى خبرى رئيس جمهور از زمان ناراضى اند . يا در موضوع شيوه اطالع رسانى به تكذيب كرده و  قول  به  اند  ناراضى  مردم  مسئول  نداريد، .آقايان  مديريتى  توان  اگر   ))  : انقالب  به آشوب هاى                                 ناراضى و تطميع عده اى از                             هيجانات عده  كمى  از مردم                                 بردند و با فريب و تحريك                            توسط  مسئولين كمال بهره را                               از اين فرصت به وجود آمدهكف خيابان هاى ايران بازگردانند،مترصد فرصتى هستند تا نا امنى و آشوب را به   عده اى فرصت طلب  داخلى و خارجى كه هميشه در پى افزيش قيمت بنزين آن هم به اين شكل، مسئوليت نپذيريد)).فرزانه  اشرار  دست                       

به خيال خام خود  خواستند  زدند و  عنوان برابر اين خواسته اهريمنى تشكيل داد.و تدابير مقام معظم رهبرى سدى نفوز ناپذير در عربى غربى خود  را تامين كنند كه بيدارى مردم ناپايدار كنند و از اين طريق  منافع  اربابان عبرى ايران را شبيه به عراق و لبنان از لحاظ سياسى خيابانى    به  سمنان  دانشگاه  دانشجويى  با مسببين اين بى تدبيرى بر محاكمه اغتشاش گران و برخورد با  رئفت  با ميبيند از قوه قضائيه درخواست دارد كه عالوه تشكلى انقالبى  كه همواره خود را در كنار مردم  بسيج  كه مردم فريب خورده،  كسانى  بگيرد.با  صورت  قضائى  برخورد  كارت ها  سخيف  استداللى  با  پيش  سال  كشور سوخت را حذف كردند و باعث تحميل خسارتى شش  به  تومان  ميليارد  هزار  دويست  دشمنان مردم به اين شيوه گرفتند.  اين اتفاقات حاصل  شدند و يا كسانى كه تصميم به اطالع رسانى به حدود   كينه  و  داخلى  مسئولين  تدبيرى  خود درخواست داريم  كه آسيب ديدگان از حوادث خارجى بود به همين دليل از نهاد هاى حمايتى بى  پوشش  تحت  را  هايشان  خانواده  و  در اخير  آنان   هاى  درد  از  كمى  شايد  تا  دهند  آينده كاسته شود.قرار 
ناكارآمدى همچنين جريان دانشجويى كشور يكى از اصلى  و  فساد  از  جلوگيرى  هاى  راه  آن ترين  اجراى  و  براى تصويب  و  ميداند  جمع شوراى شهر و شهردارى سمنان دعوت ميكنيم در سطح كشور تالش مينمايد. لذا ما از اعضاى را شفافيت  در  و  سمنان  دانشگاه  در  حضور  با  هفتاد تا  پاسخگوى  رسانه  اصحاب  و  يا دانشجويان  و  باشند  شهردارى  بودجه  كسرى  در درصدى  ،نماينده سمنان  همتى  دكتر  آقاى  جناب  كه  از  داريم  درخواست  اسالمى،  شوراى  مالى خود در انتخابات مجلس را شفاف كند.پاسخگوى عملكرد خود در  مجلس باشد و منابع مجلس 
در  كه  امنيت  شهداى  از  كنيم  يادى  اخر  خود گذشتند و به لقا اهللا پيوستند َ.راستاى ارامش و امنيت كشورمان از جان عزيز در  ٤



! ! و 
گرفت، در چند هفته گذشته مجموعه اى از اعتراضات در پى اعالم سهميه  شكل  كشور  در  انرژى  هاى  حامل  قيمت  اصالحات  و  افزايش هم اكنون  كه راقم در حال نگارش اين سطر ها مى باشد در فرانسه منصفانه و به جا است؟ در يك قياس به جهت ارزيابى نوع مواجه حكومت با آن تا چه اندازه اساسا جنس اعتراضات در ايران با ديگر نقاط دنيا چه تفاوتى دارد؟ و پرسشى كه ما در اين مقال به دنبال مداقه آن هستيم چنين است : اعتراضاتى كه بى هزينه و عارضه براى ملت شريف ايران نيز نبود!بندى  و  رياضتى  هاى  سياست  به  اعتراض  حال  در  ها  زرد  جليقه 

اما كماكان در قيمت بنزين هستند كه يك سال به طول انجاميده لذا بهترين نمونه  نمونه فرانسه است؛  بررسى يك اعتراض مردمى  البته است كه مورالس استعفا داده و دولت به دست كودتاچيان افتاده است.يك دولت بيگانه در سرنوشت يك ملت است؛ نتيجه تا كنون چنين اين هنگام كودتايى در بوليوى به وقوع پيوست كه نمونه اى از دخالت براى  با بازداشت شدگان برخورد كرد بلكه در تنگ آمده از جور سياست هاى اقتصادى بودند ) به درجه رفيع شهادت كشته شدگان را كه الزاما آشوبگر نبودند ( پدر، فرزند يا همسرى به مسلحين شد و نه اسلحه بر مردم گشود و در حركتى انسانى نه تنها حكومت اما در برخورد با اينان نه چون بوليوى تسليم كودتاچيان و را نيز به انجام رساندند.كردند و مانند بوليوى دست به اسلحه شدند و اقدامات آشوبگرانه اى در فرانسه رخ داده بود زدند اما عده اى خود را پشت سر مردم پنهان شان كوچك و كوچتر شده بود دست به اقدامى مدنى شبيه به آنچه بويى از بوليوى، در ايران مردمى كه بواسطه سياست هاى دولتى سفره آنچه كه در ايران شاهد آن بوديم كمى از فرانسه رنگ دارد و  با رافت اسالمى  با نائل كرد و  كنيد  مقايسه  را  رفتار  اين  برآمد،  ديدگان  آسيب  از  دلجويى  اعتراضات سدد  در  نفر  تنها ١٥٠  اعالمى  آمار  در آخرين  كه  فرانسه  اند حال رفتار  از ٥٠ نفر دچار معلوليت جسمى شده  هنگام حادثه راننده در كنار جاده با پوشيدن آن اعالم حادثه كند!فرانسه برطبق قانون در تمام خودروها يك جليقه زرد وجود دارد تا در اينجا بد نيست تا اندكى درباره جنبش جليقه زرد ها بگوييم، در بازداشت ها و احكام بماند!جان باختند و بيش 

به كرد تا با بر تن كردن اين جليقه ها يك رنگ در تظاهرات شركت هنگام آغاز اين جنبش يكى از كاربران شبكه هاى اجتماعى پيشنهاد  را  آن  هم  دولت  و  است  خيابان  يك  تظاهرات  محل  اما  اين خاك هستند كه با يورش خود به صف ملت با ايران نيست چرا كه در ايران مردم آغاز كننده اعتراضند اما اين ملت خارج كرد و وارد مسيرى نامعلوم شدند، هيچكدام قابل مقايسه مى شود و بوليوى كه يك كودتا خارجى رشته امورات را از دست اعتراض مدنى بدون دخالت دولت هاى خارجى اين چنين سركوب با توجه به نوع اعتراضات در فرانسه و بوليوى كه در گزينه اول يك به هر حال برخورد محكم در فرانسه با معترضين نيز مشهود است. حالى به مردم مى دهد!كرام الكاتبين است و البته بماند هراز گاهى ماشين آبپاشى هم يك مى يابند اما اگر شخصى قدمى از خيابان به بيرون بگذارد حسابش با رسميت شناخته و افراد با جليقه هاى زرد خود در اين خيابان حضور كنند  و  در دشمنان ملت  را  رفتار  اين  از  هايى  نمونه  زنند  مى  آشوب  و  كشتار  به  با توجه به وقايع و موضع گيرى ها و سخنان مقامات ارشد كشورى و هيچ آينده اى را نميتوان براى آن تصور كرد.يا بوليوى كه دولت چنان وادادگى را پيش گرفت كه به هيچ عنوان حال ببينيد اگر شخصى دست به اسلحه ببرد چه خواهد شد!نيز چنين نيست و صرفا خروج از فضاى تعيين شده چه عواقبى دارد.لذا در مقايسه بايد شرط انصاف را به خرج داد و ديد كه در فرانسه خود را به گلوله ببندند.مردم دست به اسلحه "ام فور" ببرند و كاميون هاى حامل مايحتاج آشوب هاى اخير به كرات مى توان ديد به طور مثال به نظر نمى آيد دست 

و مطلوبى با مردم و تفاوت معنا دارى كه ميان مردم معترض لشكرى و نحوه برخورد مامورين انتظامى و نظامى  مناسب  نمره  بتوان  قائلند  آشوبگران  ٥انتظامى خدوم كشور و ملت داد.در مقايسه با ديگر نقاط عالم به نيروهاى نظامى و و 

ی سال ا ت  ر و کا از  ای  نا  ر
تفكر در ابتدا بايد توصيه اى به دوستانمان داشته باشم و آن چنين است: تضارب آرا چند خطى در اين باره مينويسيم.اقدام به انتشار بيانيه نموده بود كه بنا به رسم آزاد انديشى و فضاى در چند روز گذشته پيرو وقايع اخير در كشور، يك تشكل دانشجويى  و  گيريد  پيشه  تعقل  اندكى  زدن  داد  بجاى  است  بهتر  آتش از منابع ملى و عمومى بايد دريافت كرد.اين شيوه عدالت است، از هر كس به اندازه نسبت درآمدش در استفاده اين طرح در تمام انرژى ها مثل برق، گاز و آب هم ميشود اجرا كرد.و پرايد برچسب انرژى اش رايگان باشد.خودرو پورشه برچسب انرژى اش ٥٠ هزار تومان به ازاى هر ليتر باشد هزينه برچسب انرژى بر اساس قيمت خودرو تغيير كند، به طور مثال، ماه برچسب انرژى خود را تمديد كنند.بنزين در پمپ بنزين يكى باشد (همان هزار تومان) و خودرو ها هر ٣ راهكار برچسب انرژى به نسبت قيمت خودرو، به صورتى كه قيمت در نشريه پيشين تحت مقاله (راهكار اصولى تدبيرى كه سوخت)كنيد بلكه به سبب خير خواهى و دغدغه احتماليتان راه گشا باشد.برادران  را  كشورش  پرچم  كه  كسى  موضوع،  اصل  به  بازگرديم  اُتوپياى ساخته دست ماهواره ها؟؟تفاوت اما  و كم مضحكه عام و خاص نشده ايد بزرگواران! كه تخصصش را نداريد سخن نگوييد،  توصيه ميكنم مطالعات علمى خود را گسترش دهيد، درباره امورى در همين وطن دارى و عشق به وطن است!بين مردم معترض داراى هويت و مليت با ستون پنجم منافق بى هويت بزند، وطنش كجاست؟ آن  اقتصاد  اصولى  قوانين  و  موازين  برطبق  اگر  بنزين  قيمت  قرمز جز عدالت ندارد! حكمرانى در چارچوب صداقت با افكار عمومى و ملت باشد؛ خروجى افزايش  امروز  و  بنفش  تا  سبز  از  رنگارنگ  و  پوپوليستى  رفتار  اين  از دانشجو و ملت نمى پوپوليستى عوامگرايانه برازنده يك جريان اصيل دانشجويى نيست! اما  بود؛ سلف شما در دانشگاه ها سيلى  اگر  بنفش خورد!كه  كه  است  لجاجت همان سبز هاى ٨٨  نتيجه  رو  پيش  و افراد متبوعتان را بپذيريد.به رشد سياسى و شخصى نرسيده ايد كه مسئوليت تام عملكرد خود دشمن دموكراسى و آتش زننده مردمساالرى دينى شماييد كه آنچنان نمى تابد!!! لجاجت خود هزينه هدايت ملت و دانشجو به سمت گزينه خود را بر آن كسى در جهت خالف ملت و انتخاب ملت حركت مى كند كه با ٣ نفر اعالم مى كنيد؟!شان و عقل جنبش دانشجويى را به كجا رسانيده ايد كه اعضا شورا را شدند! لجاجت تا كجا؟ فرار رو به جلو تا به كى؟! دولت 
كانفورميست: اشاره به موسیقی جورجیو گابر شاعر و خواننذه و آهنگساز ایتالیایی در 

وصف حزب باد که بسیار شنیدنی است

ل) او ش  ) ساز  مدن  م  گا
روابط    براى پايه گذارى يك تمدن ابتدا بايد مبنايى براى تفكر حاكم بر  براى  كلى  قاعده اى  و  هنجارها  بتوانيم  تا  كنيم  تعيين  توانايى متناسب با فطرت انسان، شفاف و واضح در جزئياتش كه در آن بدين دليل بايد بدنبال ايدئولوژى پايدا، كارآمد، انعطاف پذير، تعريف كنيم.حاكم از جمله روابط اقتصادى، ديپلماتيك و سياسى، اجتماعى و ... تمدن  رقيبش  ايدئولوژى هاى  و  باشد  نداشته  وجود  الكـساندر وى مـدعى گرديد ليبرال دموكراسى مكتب و نظام سياسى پايان تاريخ آمريكايى، بار ديگر مباحث مربوط به فلسفه سياسى تاريخ  زنده شد؛ با  طرح  نـظريه  «پايان تـاريخ» فـرانسيس فوكوياما، متفكر ژاپنى االصل نقض آن را نداشته باشند، بگرديم.تناقضى  به تفسير  بـا  توجه  و  بر بنياد نظريه هگل   فوكوياما ،  از فروپاشى  ماركسيسم  شوروى در ايدئولوژى و حـكومت پايان تاريخ معرفى مى  كند. حال با توجه به اين نظر فوكوياما، «اسالم ناب محمدى»و «دولت حضرت مهدى(عج)» را اثنى عشرى نيز نظريه خاص خود را درباره  «آخرالزمان» دارد و برخالف شكل حكومت بشرى و پايان تاريخ معرفى كرد. از سوى ديگر، شيعه كـوژو، ليبرال دموكراسى را نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر، آخرين است.  نرمى كه پس  اوليه ليبـرال دموكراسى مـمكن است نقطه پايان تكامل ايدئولوژيك بشر داده است. و اخيرا كمونيسم- شكست رقيب را ـ نظير سلطنتى، فاشيسمكه ليبرالدموكراسى ايدئولوژى هاى آمـده است. عـلت اين امر آن استبه عنوان يك سيستم حكومتى  به وجوداجماع درباره ى مشروعيت ليبرال دموكراسىطـى سال هاى اخير در سراسر جهان يك انسان، مـى نويسد:فوكوياما در سال ١٩٩٢در كتابش، تحت عنوان پايان تاريخ و آخرين ليبـراليسم بـرتر است؟اين است كه كدام  يك از دو نظريه آخرالزمان شيعه و يا پايان تاريخ جهان بين اسالم وليبراليسم براى فتح آينده در جريان است؛ پرسش دو نظريه و جنگ  اشكال   . باشد  تاريخ »  بشرى و «پايان  نهايى حكومت  تـضادهاى حكومت غـير عقالنى و داراى نـواقص شديد بود كه اين امر منجربه و شكل  چنين  از  عارى  ليبرالدموكراسى  اما  شد،  آن ها  درونـى اسـت.فروپاشى 

                            ادامه متن در شماره بعد كه به بررسى صحت و       
                                   هر هفته همينجا منتظرتان هستيم ...                                  كارآمدى  نظريه فوكوياما مى پردازيم.

٨



تفاوت اجزاى بدن عمده دارند و ديگر بخش ها تفاوت محسوب نمى شود .مطالعات علمى در قرن اخير نشان مى دهد ، زنان  و مردان سه تفاوت پس تفاوت ها در كجاست ؟! تعاليم بنيادى و جاودان است .شئونات زن در مرحله اى معين از تاريخ سخن مى گويد و بخش ديگر دينى مربوط به زن نيز خود دو بخش مى شود، بخشى درباره ى زن و ويژه اى هريك از اين دو را از يك ديگرى متمايز كرد . از طرف ديگر آثار هيچ نشانه اى ازآن ها در آثار دينى ديده نمى شود . بايد دقت و اهتمام تعاليم دينى مستقيم و مستند هستند و ديگر عادات موروثى اى است كه حقيقت آن است كه ميراث مختلف در نزد مسلمانان وجود دارد . يكى از  ظرافت مفاصل و استخوان ها وعضله ها ١.  وجود اليه اى از چربى در زير پوست ٢.  از مقام مرد است بلكه فقط شايستگى هاى مخصوص هركس و تفاوت تفاوت ها در استعداد ها نشان دهنده ى آن نيست كه مقام زن پايين تر ٣. 

اُس آورى از مرد است و زن فقط حكم ظرف و جايگاه را براى در مقوله ى فرزند آورى گذشتگان معتقد بودند كه فرزند به صاحب آن داده شود و باعث شكوفايى جامعه شود .موجب شود كه هر كارى به متخصص آن سپرده شود و حق در خلقت او با ديگران را نشان مى دهد . اگر اين تفاوت ها  الَنّ أَيَُّها  ((يَا  در مقابل آن مى گويد  قرآن   . دارد  اُس إِنَّا َوبََثّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثيًرا َونَِساًء * َواتَُّقوا اَهللاَّ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها آن ها  لَِتَعاَرُفوا َواْألَْرَحاَم * إَِنّ اَهللاَّ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيًبا )) و (( يَا أَيَُّها الَنّ َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعلَْناُكْم  َوأُنَْثى*  َذَكٍر  ِمْن  مشاركت جسمى و روحى او برعهده ى هر دوى آن ها  است .بچه متعلق به هردوى پدر و مادر است . پس وظيفه تربيت * إَِنّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اَهللاِّ أَتَْقاُكْم * إَِنّ اَهللاَّ َعلِيٌم َخبِيٌر)) يعنى َخلَْقَناُكْم  براى  راه   ، انگلستان  در  ميالدى  إَِذا حكومت حضرت محمد (ص) كه مشاركت سياسى با بيعت زنان در امور سياسى و اجتماعى و اقتصادى باز شد ، اما در در سال ١٨٣٨  ِبُيّ  الَنّ أَيَُّها  ((يَا  قرآن  آيات  طبق  شد  مى  مطرح  َشْيًئا كردن  بِاَهللاِّ  يُْشِرْكَن  َال  أَْن  َعلَى *  يَُبايِْعَنَك  الُْمْؤِمَناُت  بُِبْهَتاٍن َجاَءَك  يَْأتِيَن  َوَال  أَْوَالَدُهَنّ  يَْقُتلَْن  َوَال  يَْزنِيَن  َوَال  يَْسِرقَْن  َمْعُروٍف * َوَال  فِي  يَْعِصيَنَك  َوَال  َوأَْرُجلِِهَنّ  أَيِْديِهَنّ  بَْيَن  نقش پزشك زنان به طور عمده ٤ نقش در خانواده دارند :از اركان تشكيل و مشاركت حكومت  پيامبر شدند .فََبايِْعُهَنّ َواْسَتْغِفْر لَُهَنّ اَهللاَّ * إَِنّ اَهللاَّ َغُفوٌر َرِحيٌم)) زنان يكى يَْفَتِريَنُه  نقش روحانى ١.  نقش معلم ٢.  نقش قاضى٣.  حق كه در اين  فرصت نمى گنجد .هركدام يك از اين نقش ها نيازمند مقاله اى جدا گانه است ٤.  اجتماعى  هاى  حوزه  ى  همه  در  اسالم  نظر  از  ١ نساآيات قران : منابع :كند و به اندازه ديگران محترم است ، ادامه دارد ...حضور دارند و جان  و مال او با هيچ كس ديگرى فرق نمى زنان  ٧٢ نحل١.  ٢١ روم٢.  ١٣ حجرات ٣.  ١٢ ممتحنه٤.  كتاب زن و چالش هاى جامعه امام ٥.  موسى صدر ٦. 
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طان ع  دا ل  و
اندازد و با همان خود هركارى كه مى توانسته اجام داده است . براى خودش     سال ها گذشته است و جهان در اوج مستى و قدرت  برمردمانى كه در حد همچنان درخوى بربرى خود مانده اند و بر وحشى گرى و ضعيف را نجات ندهد فقط براى قدرت مند بودن .خود را نابود كند و به دل دريا بريز اما كشور ها ومردمان و جانى مى كند ؛ حتى حاضر است قسمتى از سرمايه غذايى زورش به او نرسد ، ابتدا اورا تضعيف و سپس از او تمتع مالى قدرت او را سرمست مى كند و ضعيفان را مى بلعد و اگر بشر مى نامد.ابزار خودش را ملزم به صلح مى كند و خود را مدافع حقوق به داليل توجيه كننده اى جنگ راه مى  اند و  لباس شبانى پوشانده  امور شود . مرد مى تواند زن خود را اجاره بدهد . حتى حمورابى درقوانين رم باستان ، مرد خداى خانه است و بايد عبادت حق انسانى بودن را عطا كرد ولى اورا در خدمت مرد گماريد.  فرانسيس در سال ٥٨٦ با لطف پادشاهانه ى خود به زن نداشت بلكه حتى ديه هم به او تعلق نمى گرفت .بود ، وقاحت را تاجايى باال بردند  كه قتل او نتنها قصاص را ندارد . او را به ارث مى برند ؛ اما خودش محروم از ارث مى شمارند كه تملك پذيرد است ولى صالحيت مالك شدن غلبه دارد و اوست كه بايد درخدمت مرد باشد ؛ زن را كااليى بپذيرد . همين گونه شد كه براى خود تراشيدند ، مرد بر زن درديگاه آنان زورمند تر بايد دستور بدهد و ضعيف دستور شود و مردم را با رنگ و لعاب آزادى مى فريبند .كنند. گاهى عوام فريبى نيز به چاشنى كارهايشان اضافه مى از اسالف خود پيشى گرفته اند و با نام عدالت گور ها مى گوسفند نگاه داشته اند حكومت مى كنند. در اين بين حتى خشونت  در  و  است  مرد  تابع  زن  بود  معتقد  بابلى  گذار  ى قانون  جمله  يك  در  كنفوسيوس   . ندارد  استقاللى  هيچ  براى عصبانى كند .دانى او مى داند .)) بودا معقتد بود زن حق ندارد مردش را سيلى به او بزن ، فراموش نكن اگر تو علت اين كار را نمى قصار گونه مى گويد : ((وقتى زنت در را براى تو باز كرد يك خود  را  تاريك  تاريخچه ى   اين  مردان  قدرتمندى  توهم 

اُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَهازن بايد درخدمت مرد باشد يا نه ؟ زن در نظر دين چه مفهومى دارد ؟زن به دست مى دهد ؟ آيا دين زن را انسان مى داند ؟ آيا از ديد دين با نگاهى واقع گرايانه به شخصيت زن بايد ببينيم اسالم چه تعريفى از اما به راستى زن چيست ؟!و روانى سوق پيدا كرده است .عليه زنان نيز تغيير كرده است و از حالت فيزيكى به خشونت هاى روحى نشان نمى دهد . حتى با توجه به گسترش زندگى انسان ها نوعاً خشونت  ًة َوَرْحَمًةَوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َواَهللاُّ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم يكى است .  يعنى مردو زن دو نوع نيستند ، بلكه از يك نوع اند و خلقت آن ها يَا أَيَُّها الَنّ هم انسان است و اين دو در انسانيت هيچ تفاوتى ندارند .يعنى زن و مرد يك حقيقت دارند ، همانطور كه مرد انسان است ، زن َمَوَدّ

االن چه ؟ در حال  اما   ، زد  نامتبوع ديگر تمام شده حاضر ديگر زور گويى ، تملك گرايى و زنان رقم  اين گونه نه !!!!!است ؟استفاده هاى  برابر زنان  ٦ آمار خشونت در 


