
حـدیـث هـفـتـه

روز بـدون خـورشـیـد

مگـه داریـم از این بـدتر

ــم  ــت تی ــان وضعی ــش در جری ــم و بی ــا ک ــتان قطع دوس
پرســپولیس در چنــد وقــت اخیــر بــوده انــد تیمــی کــه دو فصل 
اســت از جــذب بازیکــن محــروم اســت امــا ســرمربی و مدیران 
ایــن تیــم بــدون هیــچ گلــه و شــکایتی از وضعیــت حاضــر تمام 
ــد و حاصــل اش دو  ــکار بســته ان ــان را ب ــوان خــود و بازیکن ت
قهرمانــی لیــگ و دو ســوپر جــام و یــک نیمــه نهایــی و حاال یک 
فینــال در ســطح آســیا را پیــش رو دارنــد پرســپولیس نشــان 
داد در شــرایط تحریــم و در شــرایطی کــه هیــچ راهــی بــه جــز 
اتــکاء بــه توانایــی هــای درون تیمــی وجــود نــدارد مــی تــوان 
بــا غیــرت و تــاش و همدلــی بهتریــن نتایــج را کســب کــرد 
در شــرایط موجــود شــاید وضعیــت پرســپولیس بــی شــباهت با 
وضعیــت ایــن روزهــای کشــور نباشــد در حالــی کــه دولتمردان 
خودشــان را بــرای برداشــت گابــی هــای برجــام آمــاده مــی 
کردنــد بــه یکبــاره همــه چیــز از طرفــه دولــت غــرب نقــض 
مــی شــود حــال زمــان تصمیــم گیــری اســت اینکــه مــا هــم 
ــی برجــام  ــا طــرف هــای اروپای ــا ب از برجــام خــارج شــویم ی
ــه  ــه ادام ــم ب ــت تصمی ــم .دول ــه دهی ــکا را ادام ــدون آمری ب
ــا طــرف اروپایــی را بــه شــرط حفــظ منافــع کشــور  برجــام ب
ــاد و  ــر و اعتم ــتراتژیک دیگ ــتباه اس ــک اش ــد ی ــی گزین ــر م ب
امیــد بــه اقتصــادی پویــا بــه واســطه اتــکا بــه وعــده هــای پوچ 
ــی  ــده گرفتــن ظرفیــت هــای داخل ــی و نادی دولتمــردان اروپای
ــی اقتصــادی کــه ایــن روزهــا  ــی ثبات نتیجــه اش مــی شــود ب
ــل از  شــاهد آن هســتیم .هــر کشــوری در سیاســت بیــن المل
الگــوی مماشــات و ســازش اســتفاده کنــد بــا ســطح تصاعــدی 
ــی کشــوری در  ــل مواجــه مــی شــود .وقت ــن المل ــات بی مطالب
راکتــور خــود بتــن ریختــه طبیعــی اســت کــه انتظــارات بیــن 
الملــل از او بیشــتر مــی شــود از ایــن رو در ایــن فضــا مــا بایــد 
ــی  ــه جای ــال کار ب ــم و ح ــت کنی ــیه دریاف ــم و نس ــد بدهی نق
مــی کشــد کــه طرفــه اروپایــی بــرای مــا شــرط مــی گــذارد 
و ادامــه همــکاری را منــوط بــه پذیــرش FATF مــی کنــد .بــه 
ــت را  ــت شکس ــدت هاس ــش م ــت و تیم ــد دول ــر می رس نظ
در عرصــه سیاســت هــای خارجــه پذیرفتــه انــد و یکــی پــس 
ــاید  ــا ش ــوند ت ــی ش ــتعفا م ــن اس ــه دام ــت ب ــری دس از دیگ
اشــتباهات گذشــته خــود را بــدون هیــچ هزینــه و بازخواســتی 

پرسـپولـیس الگـوی مدیـریتی

ــانی  ــردن پیش ــک ک ــئول خش ــی را مس ــدار جیب ــتمال گل دس

ــا  ــوزان ب ــاب س ــا آفت ــت ت ــن انداخ ــرش را پایی ــرد. س ــش ک خیس

ــاگاه حرکتــی ســریع، گوشــه چشــمانش را  ــا ن ــان ترباشــد ام او مهرب

ربــود وســینی بزرگــی از شــیرینی هــای رنگارنــگ مقابــل زانوهایــش 

ظاهرشــد. درجســتجوی دیــدن میزمتحــرک شــیرینی، ســینی را کنــار 

زد. بــا لبخنــد گــرم پســربچه ای شــیرین و معصوم، خســتگی تمــام راه، 

از وجــودش رخــت بســت. میزبــان کوچولــوی عراقــی  ســینی را باالتــر 

بــرد تــا قامــت مرد،کمتــر بشــکند. پاهــای خســته مــرد دیگرنــای راه 

ــان  ــش، ج ــرزمین آرزوهای ــه س ــردن ب ــک ک ــا ف ــت ام ــن نداش رفت

ــه او مــی بخشــید.باآن کــه خســتگی تمــام تنــش را مــی  ــازه ای ب ت

آزرد، تندتــر گام برمیداشــت  آخــر آغوشــی گــرم  در انتظــارش بــود؛ 

آغوشــی گــرم ،چــه آغوشــی!!

امــام صــادق)ع(:  مــن أتـَـی الحســین)ع(  ماشــیاََ کتَــَب اهلل لــه بــُکّل 

خطــوة الــف حســنة وَمَحــا عنــه ألــف ســیئة ورفــع لــه الــف درجــة 

ــا وامــش  ــق نعلیــک وامــش حافی ــرات فاغتســل وعل ــاذا أتیــت الف ف

مشــي العبدالذلیــل فــاذا اتیــت بــاب الحیــر فکبــراهلل اربعــا

هرکــس پیــاده بــه زیــارت قبرحســین)ع( بــرود خداوند بــرای هر 

قدمــی هــزار حســنه نوشــته و هــزار گنــاه را از او پــاک می کنــد و رتبه 

اش هــزار درجــه بــاال مــی رود پــس هــرگاه بــه فرات رســیدی غســل 

کــن و کفــش هایــت را در آور و پــا برهنــه هماننــد عبــد ذلیــل راه برو. 

پــس وقتــی بــه درب حــرم رســیدی چهــار بــار تکبیــر بگــو وکمــی راه 

بــرو و دوبــاره چهار بــار تکبیربگــو )۱(
___________________________________________

۱:کامل الزیارات، ص 255،ح 38۱
سحر حسن زاده/ ادبیات عرب

ــن بیــن همــه از ریــس جمهــور  ــه فراموشــی بســپارند در ای ب
ــا وزرای خاطــی  ــت انتظــار برخــورد ب ــوان رییــس دول ــه عن ب
را دارنــد امــا در عیــن نابــاوری پیشــنهاد تصــدی گــری یــک 
وزارت خانــه دیگــر بــه یکــی از وزرای پرحاشــیه ایــن روزا داده 
مــی شــود البتــه شــاید ایــن کمتریــن لطفــی باشــد کــه جنــاب 
ریــس جمهــور در حــق خــوش خدمتــی آقایانــی مــی کنــد کــه 
ــوده  ــش ب ــده ی ســتادهای انتخاباتی ــش گردانن ــد ســال پی چن
انــد. البتــه ایــن ســوء مدیریــت هــا بــه همیــن جــا ختــم نمــی 
شــود چنــد روز پیــش یــار همیشــه همــراه ریس جمهــور جناب 
جهانگیــری ســخن از محــدود بــودن اختیــارات خــود بــه میــان 
ــاری  ــی اش  در برکن ــه ســخن از ناتوان ــی ک ــا جای ــی آورد ت م
منشــی اش را مطــرح مــی کنــد امــا ســوال اینجاســت جنــاب 
جهانگیــری شــمایی کــه دایــره اختیاراتــت تــا ایــن حــد کوچک 
ــه مــردم وعــده تغییــر  ــات گذشــته ب اســت چطــور در انتخاب
مــی دادید؟؟!!چطــور تــا چنــد وقــت پیــش قیمــت دالر تعییــن 

مــی کردیــد!!؟؟ 
ــر  ــه نظ ــه ب ــتعفاها را ک ــن اس ــده دار تری ــی از خن ــا یک ام
بنــده بایــد در مــوزه لوبــر!! لــور!! لــوور !! نگــه داشــت اســتعفای 
ــت  ــان عل ــود ایش ــدی ب ــاب آخون ــازی جن ــر راه و شهرس وزی
اســتعفا را تفــاوت دیــدگاه بــا آقــای روحانــی عنــوان مــی کنــد 
ــده دلیــل  ــه نظــر بن ــی ب ــی در اداره مســولیتش ول ــه ناتوان و ن
اســتعفا گرانــی برنــج و گوجــه و رب و روغــن بــوده فکــرش را 
کنیــد بخواهیــد در ایــن گرانــی بــه 2۰۰نماینــده شــام بدهــی 
ــت!!بنده  ــوب چیزیس ــم خ ــاف ه ــد انص ــتیضاحت نکنن ــا اس ت
ــه و مدیریــت  ــدن وزارت خان ــرای چرخان خــدا مگــر چقــدر ب
صدهــا شــرکت اش حقــوق میگیــرد .هــر چنــد مــا خیلــی وقت 
ــه  ــا ب ــی از وزرای خســته و پ اســت منتظــر اســتعفای عــده ای
ســن گذاشــته دولــت هســتیم ولــی در شــرایط کنونــی کــه خود 
بــی تقصیــر در رقــم خوردنــش نبــوده انــد اســتعفا و شــانه خالی 
کــردن از جانــب تعــدادی از وزرا و مســؤلین کشــوری در مواجه 
ــد  ــه امی ــود ب ــد ب ــه مصلحــت کشــور نخواه ــا مشــکات ب ب
روزی کــه برانکــو وار مدیریــت کنیــم  و قــدر داشــته هایمان را 

بدانیــم نــه بــه نداشــته هایمــان دل ببندیــم.
نویسنده: سجاد داوودی

گوشــی را گذاشــتم،  دوســتم را دیــدم کــه متحیــر ایســتاده اســت و 
ــرای زدن  نگاهــم مــی کنــد. مــن هــم نگاهــش کــردم امــا حرفــی ب

نداشــتم.
ــه؟  ــا ن ــی میشــوی ی ــر جــان؟ کربای ــت پرســید:چه شــد دخت عاقب

ــم جــاری شــد. ــه های ــد و اشــک از گون بغضــم ترکی
نزدیک تر آمد و گفت:  به فکر آش پشت پا باشیم یا نه؟

ــود و از شــدت  ــه ب ــه ام گرفت ــوی خــودم را بگیرم..گری نتوانســتم جل
ــم در نمــی آمــد ...همیــن کــه ســرم را بلنــد کــردم  از  ــه صدای گری

نگاهــم فهمیــد کــه چــه آتشــی بــه پــا شــده اســت...
ــودم  ــر ب ــدر منتظ ــه چق ــت ک ــی میدانس ــتر از هرکس ــتم بیش دوس
اربعیــن را کربــا باشــم... در ابتــدا ســعی کــرد مــرا دلــداری دهــد امــا 
بعــد کــه دیــد حــرف هایــش در مــن اثــری ندارنــد؛ بیخیــال شــد...

چنــد روزی تــووی لــک بــودم و دلخــور از اینکــه چــرا طلبیده نشــدم... 
تــا اینکــه تصمیــم گرفتــم حداقــل بــرای تســکین عمــق ســوزش قلــب 
خــودم وخیلــی از جامانــده ها،بــرای اربعیــن بنویســم.. خــب بــرای منی 
کــه اهــل کتــاب و نوشــتن هســتم؛  ایــن چیزهــا کاری نــدارد و حتــی 
خیلــی از نوشــته هــای طوالنــی بــا ســبک هــای مختلــف را در کمترین 
زمــان ممکــن مینویســم  ولی موضــوع اربعین،ســنگین و حســاس بود و 
از طرفــی  نگــران بــودم کــه نکنــد پــای یکــی از واژه هــا، طــوری بلغزد  
کــه نبایــد و نوشــته ای حاصــل شــود کــه نشــاید... ولــی دل دادم بــه 

خــدا و امــام حســین و شــروع کــردم بــه نوشــتن..
بــه راســتی ، اربعیــن، چــه رازی را در خــود دارد کــه اینگونــه  انســان 
هــا را از جــای جــای جهــان  و بــا فرهنــگ هــای مختلــف  گــرد هــم 
ــد.. چــرا  مــی آورد..؟ آه خــدای مــن.. چــرا واژه هــا ســاکت شــده ان
حرکــت نمیکننــد تــا صدایــی کــه بایــد، شــنیده شــود... همــان صدایی 
کــه میخواهــم از آن بگویــم... نمیدانــم.. شــاید هــم واژه هــا الل شــده 
انــد.. کاغــذ و خــودکار را کنــار میگــذارم... صدایــی مــی آیــد.. نــوای 

یاحســین...
آدم هایــی کــه بــا پــای برهنــه زیــر نــور خورشــید راه میروند... دســته 
ای کــه شــب هــارا بــا دعــا بــه صبــح مــی رســانند... کمــی آن طــرف 
تــر دختــر بچــه ای بــه زائــران آب میدهــد.. پیــر مــردی کــه پاهایش 
فلــج اســت بــا گریــه میگویــد یــا حســین و زائــران را به چــادر خویش 
راهنمایــی میکنــد تــا از آنهــا پذیرایــی کنــد... و امــا کمــی آن طــرف 
تر...صــدای پیرزنــی چنــگ بــر قلبــم میزند...عکــس پســر جوانــی را به 
دســت گرفتــه و از عابــران میپرســد: »شــما پســر مــرا ندیدیــد ؟ بــه 
مــن گفتــه بــود میــروم و مســیر کــرب و بــا را بــاز میکنــم، امــا االن 

میگوینــد شــهید شــده و سالهاســت اثــری از او نــدارم...«
ــا  ــد و ب ــم میزن ــه ای صدای ــر بچ ــرم... پس ــرزن میگی ــم را از پی نگاه
ــن  ــم ای ــد: خان ــد... و میگوی ــه ســمت مــن مــی آی پارچــه ای ســبز ب
ــارت   ــه،  عب ــم   روی پارچ ــم و میبین ــی میکن ــرای شماســت؟ نگاه ب
›یاحسین‹نوشــته شــده اســت.. گریــه ام میگیــرد. ناگهــان باد شــدیدی 
بــه میــدان مــی آید.. گــرد و غبــار  ،جلــوی دیــد  چشــمانم را میگیرد.. 

پســرک را گــم میکنــم..
بیــدار میشــوم..آری ..خــواب دیــده بــودم.. گریــه میکنــم و سراســیمه  
دنبــال کاغــذ و خــودکار میگــردم شــروع بــه نوشــتن میکنــم... اربعین، 
ــم  ــن روز  بعــد از خامــوش شــدن خورشــید اســت.. وای. گفت چهلمی

روز؟ مگــر بــدون خورشــید، روز معنــا دارد...؟
و چه پارادوکس تلخی است...روز بدون خورشید...
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ــه  ــازم گل کاشــت، و ب ــر مجلــس ب ــن دوســه روز اخی طــی ای
ــی رای مثبــت داد ، حــاال  ــای روجان ترمیــم کابینــه جنــاب آق
اگــر بحــث جــدی نبــودن مخالــف هــا و جمــع و جــور کــردن 
ــم  ــه رو بذاری ــرای رای آوردن کابین ــی ب ــر الریجان ــه آخ دقیق
کنــار هیچــگاه نمیشــه نامــه ی ۱6۰ نفــره نماینده هــای مجلس 
ــای  ــا پ ــار ت ــه 4 ب ــدی )کســی ک ــاس آخون ــت از عب در حمای
ــه زعــم خیلــی از تحلیلگرهــا منفورتریــن  اســتیضاح رفــت و ب
وزیــر جمهــوری اســامی بیــن مــردم اســت  ( رو کنار گذاشــت 
، الحــق و واالنصــاف کــه ایــن مجلــس روی مجلس ششــم را در 

بــی آبرویــی بــرای نظــام ســفید کــرد . 
نکتــه دیگــر جلســه دوروز پیــش کــه تعجــب آور بــود، کمتــر 
رای آوردن آقــای اســامی نســبت بــه ســه وزیــر دیگــر بــود ، 
و دلیــل اصلــی 5۰ رای کمتــر ایشــون پخــش کلیپــی بــود کــه 
نماینــده هــا اون رو توهیــن بــه خودشــون فــرض کــرده بودنــد 
ــای اســامی میپرســند  ــه از اق ــپ مجــری برنام ــن کلی ، در ای
کــه اگــر نماینــده مجلــس فــردی رو بــه شــما بــرای اســتخدام 
معرفــی کنــد چــه میکنیــد؟ اســامی هــم در پاســخ میگویــد 
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــم و ب ــی میکن ــای اورا بررس ــت ه صاحی

مجموعــه در مــورد اون فردتصمیــم میگیــرم. 
ــه  ــن ب ــن رو توهی ــس ای ــای مجل ــده ه ــه نماین ــی جالب خیل

ــد  ــه بودن ــر گرفت ــون در نظ خودش

#این_است_حاصل_تکرار

ــگام  ــروزه هن ــجوها ام ــی از دانش ــه خیل ــی ک ــی از نکات یک
ثبــت نــام در دانشــگاه بــه اون توجــه میکننــد بحــث راه هــای 
ارتباطــی و مســیر هــا و هزینــه ی تمــام شــده بــرای رفــت و 
آمــد اون فــرد بــه دانشــگاهه ، کــه مــا در مــوارد زیــر ســعی 
کردیــم تــا راه هــای ارتباطــی از تهــران بــه دانشــگاه خوارزمــی 

واحــد پردیــس کــرج رو معرفــی کنیــم 

راه اول، مترو:
امــروزه بــا گســترش و همــه گیــر شــدن متــرو  تمایــل مــردم و 
دانشــجوها بــه اســتفاده از ایــن وســیله نقلیــه بیشــتر شــده و اتفاقــا اکثر 
دانشــجوهای تهرانــی دانشــگاه خوارزمــی از متــرو اســتفاده میکننــد ، 
ــه  ــون رو ب ــه از تمــام ایســتگاهای موجــود در شــهر خودت فقــط کافی
ایســتگاه صادقیــه یــا کباتــان)ارم سبز(برسانند،ســپس با تعویــض مترو 
و ســوار شــدن متــرو هــای خــط 5 وارد ایســتگاه گلشــهر میشــوید و 
بــا خودروهــای ون خودتــون رو بــه دانشــگاه خوارزمــی میرســونید ، از 
مزیــت هــای خــوب متــرو بــه موقــع و کــم خطــر بــودن و ارزان بودن  
اون نســبت بــه ســایر راه هــای ارتباطیــه و البتــه نمیشــه از بعضــی از 
مشــکات مثــل شــلوغی اول صبــح صــف ون هــای متــرو کــه باعــث 
معطــل شــدن خیلــی از دانشــجوها میشــه چشــم پوشــی کــرد . هزینــه 
تمــوم شــده اســتفاده از متــرو بــا معمــوال بــا توجــه بــه طــول مســیر 

دوســتان بیــن دو تــا دوهــزار و پانصــد تومــن اســت

راه دوم، اتوبوس:
یکــی از مســیرهایی کــه میشــه خیلــی راحــت بــه دانشــگاه رســید 
ــی از  ــه خیل ــه ک ــش این ــه جال ــه نکت ــت ک ــوس هس ــتفاده از اتوب اس

ــم  ــام دوره دانشجوییشــون ه ــد از اتم ــی بع ــی حت دانشــجوهای تهران
از ایــن ره خبــردار نمیشــن ، دوســتان تهرانــی کافیــه کــه خودشــون 
ــوس  ــوار اتوب ــونند و س ــال آزادی برس ــه ترمین ــی ب ــر طریق رو از ه
هــای حصــارک  آزادی بشــن معمــوال هــر 2۰ دقیقــه یــک بــار یــک 
اتوبــوس از ســمت ترمینــال تــا جلــوی در دانشــگاه میــاد . راننــده هــا 
فاصلــه آزادی  حصــارک رو در صــورت نبــود ترافیــک بیــن 5۰ تا 7۰ 
دقیقــه طــی میکننــد ، هزینــه اتوبــوس هــم فعــا 25۰۰ تومــن اســت . 

راه سوم، خودروهای شخصی:
ــن  ــت میتون ــی راح ــد خیل ــین دارن ــه ماش ــی ک ــتان تهران دوس
ــق وارد  ــه آزادراه تهران_کــرج برســونند و از اون طری خودشــون رو ب
آزادراه کرج_قزویــن بشــوند و ســه کیلومتــر بعــد پلیس راه و درســت 
بعــد از پــل حصــارک از خروجــی کــه تابلــوی راهنمــای دانشــگاه رو 
ــه بحــث پارکینــگ  ــی اســت ک ــه مدت زده وارد دانشــگاه بشــن ، البت
ــن  ــون ای ــش آورده ، چ ــجوها پی ــرای دانش ــکلی ب ــا مش ــودرو ه خ
دوســتان مجبورنــد کلــی مســیر پیــاده رو از جایــی که ماشــین هاشــون 

رو پــارک کــردن تــا دانشــکده هــا پیــاده بیــان 
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چطوری از تهران بیایم خوارزمی؟
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زمــان نجفــی  وحیــد  ســردبیر:  و  مدیرمســئول 

هیئــت تحریریه: ســجاد داوودی- محمــد تیموری- هاجــر خدایی-  

محدثه نصیری- ســحر حســن زاده- مســعود محبی- یاسمن حسنلو

طراح نشریه: مسعود محمدی

واژه الیگارشــی ترکیبــی اســت از کلمــات التیــن Oligos بــه معنــای تعــداد 
انــدک و Archos بــه معنــای اقتــدار یــا فرمانــده اســت و معمــوال ایــن عنــوان 
را بــرای اقلیــت حاکمــی بــه کار مــی برنــد کــه قــدرت دولــت زا در راه ســود 

خــود بــه کار میبرنــد
زمینــه پدیــدار شــدن چنیــن دولــت و حکومتی،مــال دوســتی و جــاه طلبــی 
اســت کــه موجــب حــرص و ولــع و در پایــان منتهــی بــه الیگارشــی مــی گــردد 
کــه در آن اقتــدار بــر پایــه صاحیــت مــادی ســازمان مــی یابــد و در نتیجــه 

اختــاف بیــن فقــرا و اغنیــا زیــاد مــی شــود
از ایــن نــوع الیگارشــی کــه ترجمــان ســیادت و حاکمیــت ســرمایه داران 
اســت مــی تــوان بــه الیگارشــی مالــی تعبیــر نمــود کــه در دامنــه وســیع تــر آن 

را »امپریالیســم« مــی نامنــد
امپریالیســم فقــط بــه معنــی تصاحــب قلمــرو ارضی کشــور ها نیســت بلکه 
بــه نحــو گســترده بــا کســب کنتــرل سیاســی و اقتصــادی بــر مــردم و اراضــی 

خــواه بــا نیــروی نظامــی و خــواه بــا ابــزار هــای زیرکانــه تــر مرتبــط اســت
ــا  ــارزه ب ــال 57 مب ــران در س ــاب اســامی ای ــده انق ــداف عم ــی از اه یک
امپریالیســم و نفــی ســلطه عــده ای زر ســاالر و زور مــدار بــه عنــوان حاکــم بــر 

جــان و مــال مــردم بــود
حاکمیــت الیگارشــی کــه بــرای حفــظ موجودیــت خــود ،امپریالیســم جهانی 
را بــر جــان و مــال مــردم و منابــع کشــور مســلط نمــوده بــود تــا بــه این واســطه 
از پشــتیبانی همــه جانبــه آنــان برخــوردار شــده و خــود را بــه عنــوان ژانــدارم در 

منطقــه غــرب آســیا معرفــی نماید
ــه حاکــم و در راس  ــن طبق ــای ای ــری ه ــم و نابراب ــه از ظل ــردم ک لکــن م
آن اســتبداد شاهنشــاهی بــه تنــگ آمــده بودنــد بــا راهبــری امــام امــت )ره(راه 
مبــارزه بــا حکومــت اســتبداد خانــدان ســلطنتی را در پیــش گرفتــه و خواســتار 

حاکمیــت تــوده مــردم بــر سرنوشــت خویــش گردیدنــد.
لــذا بــا فــرو ریختــن پایــه هــای حکومــت الیگارشــی ســلطنتی بــا اســتقرار 
نظــام جمهــوری اســامی مقدمــات حاکمیــت مــردم بــر مــردم را فراهــم نمودند

ــی و  ــون اساس ــن قان ــا تدوی ــاب ب ــار انق ــای به ــن روزه ــان آغازی از هم
برگــزاری انتخابــات متعــدد افــرادی از متــن مــردم از طبقــات مختلــف اجتماعی 
ــه  ــت فقی ــری والی ــت رهب ــامی تح ــت اس ــداران حاکمی ــوان زمام ــه عن را ب
برگزیدند،ســال هــا بــه همیــن منــوال و بــا برگــزاری انتخابــات افــرادی از متــن 
مــردم بــه عنــوان مســئولین نظــام اســامی  برگزیــده شــدند و با همــکاری عموم 
مــردم مراحــل دشــوار پیشــرفت انقــاب مانــد تــرور تحریــم و هشــت ســال 

دفــاع مقــدس را پشــت ســر گذاشــتند
بعــد از هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا توجــه بــه نیاز کشــور بــه بازســازی 
ــا  و ترمیــم آســیب هــای ناشــی از جنــگ دولــت وقــت وقــت کــه بعــد هــا ب
عنــوان ســازندگی از آن یــاد شــد ، بــرای ســرعت بخشــی بــه رونــد ســازندگی 
کشــور دچــار غفلتــی شــد کــه طــی ســال های بعــد آســیب هــای فراوانــی بــرای 
کشــور در بــر داشــت می تــوان بــه تعبیــری بیــان کــرد کــه بــا ماهیــت انقــاب 

اســامی بــه نبــرد برخواســت.
دولــت وقــت بــه منظــور ســرعت بخشــی بــه رونــد ســازندگی ،شــعارها و 
اعتقــادات انقابــی کــه تشــکیل دهنــده ماهیــت عمــده انقــاب بودنــد را فــدای 
ــدون  ــعه ب ــی کشــور توس ــعار آبادان ــا ش ــود و ب ــعه و پیشــرفت نم ــد توس رون
عدالــت را در دســتور کار قــرار داد؛و بــه جــای بــه کار گیــری نیروهای متخصص 
و معتقــد بــه انقاب،بــه تکنوکــرات هــا و غــرب گرایــان عمدتا تحصیل کــرده در 
غــرب روی مــی آورد کــه نــه تنهــا اعتقــادی بــه جمهــوری اســامی و حاکمیــت 
مــردم نداشــتند بلکــه بــا اعتقــاد بــه همــان روش هــای الیگارشــی مــردم را فاقد 
صاحیــت و شــعور سیاســی بــرای اداره حاکمیــت و حتــی فاقــد توانایــی بــرای 

تولیــدات ملــی مــی دانســتند
ایــن طــرز تفکــر بعدهــا در موضــع گیــری هــای ایــن طیــف در رابطــه بــا 
مــردم آشــکار شــد عباراتــی چون:لشــکر قابلمــه بــه دســت ها،ادعــای تربیــت 
ــه جــدا  ــر و تافت ــن طیــف  کــه خــود را ژن برت مــردم در دوره اصاحــات و ای
بافتــه از مــردم میداننــد بــا اســتفاده از رانــت  دولتــی  و ارتقــا جایــگاه خود،بــه 
مبــارزه بــا شــعارها و تفکــرات جمهوریــت در نظــام اســامی برخواســته و بــا بــه 
ســخره گرفتــن اصــل شایســته ســاالری و حاکمیــت مــردم بــر مــردم خواهــان 

برقــراری خانــواده ســاالری بــه جــای شایســته ســاالری هســتند
ــد ، در  ــرار میگیرن ــراض ق ــورد اعت ــه م ــم ک ــی ه ــب اینجاســت زمان جال
ــژه  ــد و وی ــه بحــث حــق خــود از ســفره انقــاب میپردازن ــگاه طلــب کار ب جای

ــد ــود میدانن ــق خ ــان را ح ــت الم ــه بی ــواری و دســت درازی ب خ
ــر یکــی از  ــا دخت ــد ازدواج ب ــه واســطه پیون ــردی در ســن 25 ســالگی ب ف
ــدون داشــتن  ــا 65 ب ــاد مســکن،بین ســال های 6۱ ت ــه در بنی مســئولین بلندپای
ســابقه آنچنانــی بــه واســطه رابطــه فامیلــی بــا وزیــر کشــور وقــت بــه معاونــت 
سیاســی وزیــر منصــوب میشــود در واقــع بــا پارتــی بــازی وزیــر سیاســی باجناق 

خــود مــی شــود!!!
وی در 3۰ ســالگی طــی ســال های 66 تــا 72 بــه واســطه حمایــت پــدر زن 
عزیز،ریاســت بنیــاد مســکن را بــه عهــده می گیــرد شــاید اگــر در 3۰ ســالگی 
ایــن ســمت را نداشــت هیــچ گاه در 36 ســالگی وزیــر مســکن و در 4۰ ســالگی 

شــهردار و در دولــت یازدهــم وزیــر راه و شهرســازی نمیشــد
عبــاس احمــد آخونــدی... نــوه ی دختــری عامــه امینــی نویســنده کتــاب 
ارزشــمند الغدیــر کــه بــا ســو اســتفاده از روابــط فامیلی،جــای پــای خــود را در 

بدنــه حاکمیــت نظــام اســامی مســتحکم نمــود
آخونــدی در جلســه معارفــه وزرای هیئــت دولت یازدهــم در ابتدا بــه انتقاد 
از مســکن  مهــر پرداخــت و خاطــر نشــان کــرد ایــن مخالفــت بــه معنــی توقــف 

نیســت. امــا عملکــرد وی در ایــن دوره چهارســاله دقیقــا خــاف گفتــه هایش در 
ــاند. ابتدای کار را میرس

آخونــدی در دوران وزارت خــود کمتــر از ۱۰ بــار از پــروژه هــای مســکن 
مهــر بازدیــد کــرد و از مشــکاتی چــون تعــداد محــدود ســاختمان ها، بنــا کردن 
آن هــا در مــکان هــای نامناســب و عــدم دسترســی به امکانــات رفاهی،آموزشــی 

و خدماتــی چشــم پوشــی کــرد 
ــا عنــوان مســکن اجتماعــی در  ســال ۹3 طــرح جایگزیــن مســکن مهــر ب
جهــت حمایــت از اقشــار کــم درآمــد در دســتور کار وزیــر راه و شهرســازی قرار 
گرفــت. امــا ایــن طــرح تنهــا در حــد یــک حــرف بــود و نهایــی نشــد تنهــا پیش 
نویســی از آن ارائــه شــد کــه همچنــان در وضعیــت تعلیــق قــرار دارد ایــن در 

حالــی اســت کــه ایــران ســاالنه بــه ۰۰۰/۰۰۰/2 مســکن نیــاز دارد
نوســازی و بازســازی منــازل روســتایی هــم یکــی از برنامــه های پیشــنهادی 
وزیــر بــود کــه تنهــا شــامل 5 هــزار خانــه از 2۰۰ هزار مســکن روســتایی شــد!!!! 
ــن مســاکن را از  ــازی ای ــه و بازس ــاب توج ــم انق ــر معظ ــه رهب ــی ک در صورت
مصادیــق بــارز پیشــرفت و عدالــت در کشــور خواندنــد و بــه انجــام آن اهتمــام 

فــراوان ورزیدنــد
ــی و  ــای برق ــار ه ــعه قط ــوان توس ــت عن ــرار دادی تح ــال ۹3 ق در س
ــه ارزش  ــن ب ــور چی ــکاری از کش ــا پیمان ــان ب ــیر تهران-قم-اصفه ــریع الس س
۰۰۰/۰۰۰/5۰۰/2 تومــان منعقــد شــد کــه ایــن نیــز مــورد بی عنایتی مســئولین 

ــرار گرفــت مربوطــه ق
بی سابقه ترین رکورد رکود مسکن نیز در این دوره به ثبت رسید

یعنــی تعــداد ۰۰۰/44۰ واحــد در 6 ماهــه دوم ســال ۹2 بــا  6۰% کاهــش، 
در 6 ماهــه نخســت ســال ۹3 بــه تعــداد ۱85۰۰۰ رســید

موضوعــی کــه در ایــن برهــه زمانــی بســیار قابــل تأمــل و بررســی اســت 
فعالیــت هــای بیشــمار دو آقــازاده ی آقــای عبــاس اخونــدی بــا نام هــای محمد 
مهــدی و محمــد هــادی اخونــدی در زمینــه هــای تجــاری و اقتصــادی می باشــد

فعالیت های زیر نظر محمد هادی آخوندی به شرح زیر است:
۱(سرپرست خدمات مدیریت بارش امید

2(طرح نوسازی خانه شیراز          3(پروژه خانه عتیق زند پارس 
4(زیرساخت و ارتقا خدمات مهندسی شهری و مالی ایرانیان

5(طرح ارامش سازان پیشرو          6(رایان هم افزا
7(طرح مهندسی کانال سازی ایرانیان

محمد مهدی آخوندی:
۱(سرمایه گذار سنگ سازان بهشت پویا

2(سرمایه آب و خاک توسعه        3(طرح ارامش سازان پیشرو
4(خدمات فوالد نوین جاودان        5(رایان هم افزا

6(صنایع پتروشیمی زنجان            7(صنایع کربنات کاشان
8(سرمایه گذاری دانایان پارس توس گستر)سهامی عام(            ۹(بیمه مهین

ســوالی اینجــا مطــرح میشــود: دو جــوان کــه کمتــر از 3۰ ســال ســن دارنــد 
چگونــه اجــازه فعالیــت در چنیــن پــروژه هایــی را پیــدا میکنن

آیا غیر از این است که از رانت دولتی بهره میبرند؟
تقریبــا در تمامــی طــرح هــای اجــرا شــده توســط دو ژن برتــر آقــای وزیــر 
نقــش پررنــگ آقــای اصغــر فخریــه کاشــانی،قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی از 
نقــش آفرینــان جــدی در ماجــرای مســکوت مانــدن مســکن مهــر بــه وضــوح 
حــس مــی شــود طرحــی کــه از ســال ۱388 تــا ۱3۹2 موجــب کاهــش نــرخ 
تــورم مســکن شــده بــود و اجــرای آن مانعــی اساســی بــر ســر راه بهــره بــرداری 
شــخصی از بیــت المــال می باشــد! وی همچنیــن یکــی از نفــرات اصلــی در طــرح 

خریــد فلــه ای هواپیماهــای ایربــاس و بوئینــگ بــود.
ــک  ــت ارزی بان ــت معاون ــدی پس ــان تص ــاد در زم ــال هفت ــانی س )کاش
ــاره  ــن ب ــی در ای ــه  4۹ رســاند. مرحــوم ســید احمــد خمین ــورم را ب مرکــزی ت
ــک  ــه بان ــت ارزی،در خزان ــان تصــدی پســت معاون ــانی در زم ــد :کاش فرمودن
ــرد ــم ک ــزار دالر تقدی ــر دالل و چاقوکشــی 5 ه ــه ه ــرد و ب ــاز ک ــزی را ب مرک

ــه  ــن مســئله ب ــه جیــب گانگســتر هــا ریخــت کــه ای میلیــون هــا دالر ب
ــردد( ــه برمیگ ــری نابخردان ــم گی تصمی

ایــن فعالیــت هــا در حالــی از جانــب وزارت راه و شهرســازی اجرایــی مــی 
شــود کــه ســایه ی بدهی چنــد هزار میلیــاردی بــه کارگران،راکد شــدن ســاخت 
مســکن مهر،پــروژه هــای عمرانــی تلنبــار شــده و نیمــه کاره،فرســودگی نــاوگان 

ریلی،جــاده ای و هوایــی بــر ســر وزارت خانــه ســنگینی می کنــد 
مــن حیــث المجمــوع میتــوان آغاز طــرح توســعه بــدون عدالــت را از زمان 
هاشــمی رفســنجانی دانســت و اگــر چنیــن افــرادی موفــق بــه گســترش تفکــر 
خــود بدنــه نظــام اســامی گردنــد جمهوریــت نظــام را بــه چالــش کشــیده و 

مقدمــات بازگشــت بــه حاکمیــت الیگارشــی را فراهــم مــی آورنــد 
تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن رویــه خطرناک،تقویت دســتگاه هــای نظارتــی و اگاه 

ســازی مــردم می باشــد ...
ـ.... توفیق نویسنده : محدثه نصیری/ الهیاتو من ال

آخـونـدی کـیـسـت؟

تقـابـل حجـاب و آزادی

بررسـی شـخـصـیـت یـکـی از نـاکـارآمـدتـریـن وزرای کـشـور

بسم رّب الشهدا و الّصدیقین
ــینی  ــن حس ــیدن اربعی ــتانه فرارس ــت ... در آس ــری در راه اس ــد خب ــر آم خب
تصمیــم گرفتیــم ایــن موضــوع نســبتا جدیــد را بــه اطــاع برســانیم و کمــی 
موشــکافانه تــر آن را بررســی کنیــم. بحمدالـــ.... چنــد وقتی اســت در ســرزمین 
وحــی و اســتان شــرقی عربســتان و شــهر شــیعه پــرور قطیــف مقاومت اســامی 
ــباهت  ــاختاری ش ــه از لحــاظ س ــود را ک ــاد خ ــرده و نم ــت ک ــام موجودی اع
ــان و ســایر گــروه هــای  ــه نمــاد ســپاه پاســداران و حــزب اهلل لبن بســیاری ب
جهــادی شــیعه دارد مشــخص نمــوده اســت. قطیفــی کــه از ســتم مــزدوران 
ــای  ــوده و نیروه ــان نب ــد ســال در ام ــن چن ــم ال ســعود مخصوصــا در ای رژی
ــاالر  ــزای س ــی ع ــازه برپای ــات اج ــتر اوق ــعودی در بیش ــی س ــی و زره امنیت
شــهیدان را هــم بــه مــردم نمیدادنــد و چــه ســرکوب هــای شــدیدی کــه بــه 
علــت شــیعه بــودن رخ نمیــداد و نمونــه بــارزش اعــدام وحشــیانه باقــر النمــر 
بــود کــه اصــا بــه صــورت صحیــح و عقانــی هــم ایــن اعــدام رخ نــداد و یــا 
در برخــی مناطــق شــیعیان را در حصــار هــای وســیع بــه نوعــی زندانــی کــرده 
انــد .. امــا ایــن تبعیــض هــا و ایــن ظلــم و ســتم هــا دیگــر بــه حــد اعــای خود 
رســید و شــیعیان و حتــی بــرادران اهــل تســنن و متعهــد را بــه ســتوه آورد و 
ایــن مــاه پرچــم مبــارزه بــا ظلــم را برپــا کردنــد تــا اســتان نفــت خیــز و بســیار 
ثروتمنــد الشــرقیه عربســتان را از دســتان خــون آلــود و چرکیــن رژیم شــیطانی 
ســعودی بــه اذن اهلل   در آورنــد و خــود را امــاده نبــرد در مدینــه و شــهرهای 
مقــدس بــرای آزادســازی حرمیــن شــریفین و بقیع عزیــز از چنگال ســعودیهای 
وهابــی نماینــد. بنــده در ایــن بحــث هیــچ نگاهــی بــه سیاســت هــای بعضــا 
اشــتباه ایــران  در خصــوص کــم توجهــی و بــی مهــری هایی کــه در  ایــن پانزده 
ســال بــه مســئله مهــم شــیعیان عربســتان و مقاومــت داشــته نــدارم و فقــط به 
بررســی ایــن موضــوع و ارتباطــش بــا ایــن روزهــای مقــدس میپــردازم.  امــروز 
ایــن تفکــر حســینی کــه بــر پایــه »هیهــات مــن الّذلــه« ابــا عبــدهلل  برپاشــده 
در ســرزمین پــر از خــوف و خفقــان عربســتان هــم رخنــه کــرده و بایــد منتظــر 
ــه  ــی کــه دســتش ب ــای شــدید حکومــت ســعودی باشــیم حکومت لغــزش ه
ــرع و  ــت و مخت ــته اس ــی آغش ــی و یمن ــی افغان ــوری عراق ــزاران س ــون ه خ
مبتکــر تفکــر افراطــی و تکفیــری وهابــی میباشــد حکومتــی کــه حتــی احتــرام 
حجــاج در مراســم حــج را نگــه نمیــداردو مثــل آب خــوردن انســان میکشــد . 
ایــن حکومــت مصــداق آل زبیــر و آل امیــه اســت و ایــن ولیعهــد جــوان و نادان 
محمــد بــن ســلمان هــم خــود حجــاج ثقفــی اســت .  شــاید در ایــن چهل ســال 
ســعودیها غــرق در قــدرت و ثــروت بودنــد و مخالفــان حتــی بــی خطــر خــود 

را بــه راحتــی از میــان برمیداشــتند امــا نتوانســتند و نخواهنــد توانســت فریــاد 
حــق طلبــی حســینی کــه امــروز نمونــه ای از آن در قطیــف اعــام موجودیــت 
کــرده و دههــا هــزار جــان بــر کــف و دلــداده دارد را خامــوش و خفــه نمایــد . 
بــی شــک طلیعــه ایــن حــق طلبــان شــیعه حاصــل عمــر و مجاهــدت بزرگانــی 
ــان مثــل حــاج  چــون حضــرت امــام و مصطفــی چمــران و ســایر جــان برکف
قاســم ســلیمانی اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن محدودیــت مــرزی و ملــی 
در راه اعتــای پرچــم حــق در سراســر دنیــا تــاش کردنــد .از اربعیــن امســال 
بایــد شــاهد درگیــری هــای مســلحانه در عوامیــه قطیــف و اســتان الشــرقیه 
باشــیم درگیــری هایــی کــه اگــر از جانــب ایــران  قطــر و عــراق هــم حمایــت 
شــود میتوانــد بــه نفــع جبهــه مقاومــت و مــردم مظلــوم الشــرقیه تمــام گــردد 
و بینــی ال ســعود در ثروتمندتریــن منطقــه بــه خــاک افکنــده شــود . حکومتــی 
کــه در روز عاشــورای حســینی مجلــس عروســی بــا قبیــح ترین شــکل در مرکز 
اروپــا برگــزار میکنــد، عــزاداران دردانــه زهــرای مرضیــه را بــه خــاک وخــون 
میکشــاند و حــرم امامــان بقیــع را تخریــب میکنــد از ایــن زمــان بایــد منتظــر 
مشــت محکــم شــیعیان و حتــی بــرادران ســنی در خــاک عربســتان باشــد و 
ــای ســرخ  ــردن در دری ــنا ک ــرک ســرزمین وحــی و ش ــر ت ــه فک ــم ب ــم ک ک
اگــر شــانس بیــاورد کــه یمــن هــم اضافــه نشــود . الزم بــه ذکــر اســت کــه  
بیــش از ســه میلیــون شــیعه چــه اشــکارا چــه بــا تقیــه در عربســتان زندگــی 
میکننــد؛ اســتان الشــرقیه بیشــترین ذخایر نفــت عربســتان و منبع درامــدش را 
دارد، شــهر و بنــدر بــزرگ الدمــام در اســتان شــرقی هســت و اکثــر شــیعیان و 

محبــان اهــل بیــت در ایــن اســتان بــه اجبــار ســاکنند.  
ــراط  ــودی اف ــی و ناب ــی عقــل و منطــق در معــادالت جهان ــد  جایگزین ــه امی ب
ــه برکــت ایــن روزهــا  ــارت راحــت امامــان بقیــع ب ــه امیــد زی وتفریــط ....  ب
مــا خواســتار جنــگ و نــزاع نیســتیم امــا کمــی تدبــر .. آل ســعود حتــی بــه 
ــق  ــوم مناط ــردم مظل ــد و م ــت درازی میکن ــم دس ــا ه ــای م ــران و مرزه ای
مــرزی را بــا گروهــک هــای خــود ســاخته تروریســتی مــورد آزار قــرار میدهــد 
حکومتــی کــه حتــی اجــازه خوانــدن دعــا را بــا گریــه و شــیون در بقیــع نمیدهد 
حــرم امامــان را تخریــب میکنــد و دشــمن انســانیت اســت و صــد مرتبــه بدتر 
از اســراییل . آل ســعودی کــه در لبــاس اســام جنایــت میکنــد چگونه میشــود 
بــا چنیــن حیوانــی مذاکــره و مصالحــه نمــود؟ آیــا غیــر از مبــارزه مســلحانه و 

عقیدتــی راه دیگــری هــم هســت؟ 
حّب الحسین یجمعنا

مسعود محبی/ دانشجوی رشته ریاضیات و کاربردها

شــاید دیــدن عکــس مــردم ۱۰۰ســال پیــش اروپــا و آمریــکا بــرای شــما جالــب 
باشــد، چنــد وقــت پیــش مســتندی پخــش شــد کــه عکــس هــای حــدودا یــک 
قــرن  پیــش اروپایــی هــارو به چنــد نفر از مردمشــون نشــان میدادنــد و میگفتند 
بــه نظرتــان اینجــا کجاســت؟ جالــب بــود کــه همه بــا اســتثنا میگفتند کــه این 
تصویــر بــرای کشــور هــای غــرب آســیا و مســلمون هاســت و ایــن نــوع حجاب 
فقــط بــرای مســلمین میتوانــد باشــد. امــا اون عکــس هــا مربوط بــه مــادر بزرگ 
و اجــداد همیــن افــراد  مصاحبــه شــونده بــود، امــا چــه شــد کــه ایــن با بر ســر 
آن مــردم و فرهنــگ آمــد؟  و از کجــا معلــوم کــه خــدای نکــرده ایــن بــا بــر 
ســر  مــا نیایــد، ایــن تغییــرات دقیقــا زمانــی رخ داد کــه ســرمایه دارهــای غربی 
بــرای ســود و بهــره ی بیشــتر از فــروش کاالهاشــون نیــاز بــه اســتفاده ابــزاری از 
زن داشــتند یــا مثــا اون هــا نیــاز داشــتند تــا بــه بهانــه آزادی نیمــی از جامعــه 
رو بــا بدتریــن وضعیــت و کمتریــن حقــوق بــه عرصــه فعالیــت ســخت اقتصادی 
بکشــونند بــه همیــن دلیل دســت بــه دامــن تحلیلگرها و جامعه شــناس هاشــون 
شــدن تــا بــه بهانــه نبــود آزادی و حقــوق زنــان ، اینچیــن کاه بزرگــی بــر ســر 
نیمــی از جامعــه بزارنــد و اونهــارو بــا ایــن وضــع راهــی اجتمــاع کنند،کــه قطع به 
یقیــن ضــرر ایــن طــرز تفکــر متوجه زنــان جامعــه و ســود سرشــار از نیــروی کار 
ارزان و فــروش بیشــتر محصــوالت وبــه  وجــود آمــدن صنایــع بــزرگ و پولســاز 
مثــل  پــورن و ســینما  و ..... نصیــب ســرمایه دار هــا شــد . حــال امــروزه دنبــال 
روهــای بــی چــون و چــرا از تفکــر غربــی همــان مســائل صدســال پیش اروپــا رو 
امــروز مطــرح کــردن و میخواهنــد بــه نوعــی حجــاب رو در مقابــل آزادی قــرار 
بدهنــد و بگوینــد کــه حجــاب و آزادی زن در تناقــض اســت . امــا بایــد ایــن 

بزرکــواران توجــه داشــته باشــند کــه ایــن حرفشــان خــاف واقع اســت 
درابتــدا الزم میباشــد کــه تعریفــی از آزادی مــورد هــدف ، ارائــه گرددتــا روشــن 
شــود کــه نــه تنهــا حجــاب شــرعی مانــع آزادی عمــل و حــق انتخــاب زنــان 
نیســت بلکــه خــود فراهــم آورنــده زمینــه ای اســت کــه انســان را بــه حــد عالی 

خــود نزدیــک میگردانــد .
ــرا  ــن ارزش انســانی دانســته شــده و آن ــی تری ــن و عال آزادی یکــی از بزرگتری

ــد. ــادی میدانن ــای م ــوق ارزش ه ماف
بشــر ازایــن رو آزادی را اصلــی مهــم میپنــدارد کــه ازایــن موهبــت بــه مراتــب 
کمتــر برخــوردار بــوده اســت ونیــز هــم چنیــن برداشــتی کــه اســام از آزادی 
ارائــه میدهــد بــا برداشــتی کــه تفکــر غربــی  از آزادی دارنــد ناهمگونــی زیــادی 

را دربــر میگیــرد.
آن هــا بــه آزادی بــه منزلــه هــدف غایــی بشــر مینگرنــد و هرگونــه دل بســتگی 

از جملــه اعتقــاد بــه خــدا را مــورد انــکار قــرار میدهنــد .
درحالیکــه اســام آزادی را هــدف عالــی و وســیله ای میپنــدارد کــه میتــوان بــا 

دســتاویز شــدن  بــه آن بــه کمــال انســانی دســت یافــت .
پــس اگــر آن هــا بــه پوشــش بــه چشــم مانعــی بــرای آزادی بنگرنــد نبایــد بــر 

آنهــا خــرده گرفــت .
اســام از آن جهــت پوشــش را مایــه آزادی مــی دانــد کــه حجــاب وســیله ای 
اســت تــا بــا آن بتــوان راه مطلــوب را آســان تــر طــی کــرد بــه عبــارت دیگــر 

خــود مقدمــه ای اســت بــرای کمــال .
دراینجــا آزادی بیشــتر انســان را درخــود فرومیبــرد یعنــی بیشــتر خــود شــدن 
اســت امــا آزادی مطــرح شــده در غــرب  مفهومــی جــز از خودبیگانگــی را در بــر 
نــدارد و چــه بســا شــقاوت هایــی کــه از همیــن بــی بنــدو بــاری نصیــب انســان 

مــی شــود .
از مفهــوم آزادی گذشــته بــه حجــت و اســتدالل هایــی درایــن بــاره یعنــی عــدم 

تقابــل آزادی و حجــاب میپردازیــم :
ــان و  ــچ زم ــه نیســت و درهی ــای اســارت و حبــس زن درخان ــه معن حجــاب ب

ــی اصــل حضــور زن در اجتمــاع نفــی نشــده اســت . مکان
شــاهد برایــن ماجــرا آنکــه آنچــه زمینــه بــوده تــا هریــک از زن و مــرد مراحــل 
رشــد خــودرا بپیماینــد بــرای آنهــا فراهــم آمــده و دســتورات اســامی بــا هیــچ 
ــه حضــور  ــوان ب ــوارد میت ــن م ــه ای ــرده  از جمل ــی نک ــا مخالفت ــدام از آن ه ک
موثــر زنــان در عرصــه فعالیــت هــای اقتصــادی و اجتماعــی و  امــکان تحصیــل 
دانشــگاهی و هــم چنیــن شــرکت عمــوم در مجالــس مذهبــی و مســاجد اشــاره 

کــرد 
آزادی راســتین آن اســت کــه آنچــه را کــه عقــل و وحــی درتزاحــم بــا رشــد 

انســان میبینــد از ســرراه کنــار زنــد.
مــورد بعــد آنکــه حجــاب دراســام تکلیفــی اســت بــر عهــده زن کــه دربرخورد 

بــا مــرد کیفیــات خاصــی را در لبــاس پوشــیدن رعایــت نماید .
ــا حیثیــت و شــرافت  ــه ب ــه ازناحیــه مــرد براوتحمیــل شــده ون ــن وظیفــه ن ای

ــت . ــات اس ــی او درمناف زنانگ
انتخــاب چیــزی کــه دل میخواهــد ورفتــار براســاس امیال نفســانی تعریفــی برای 
آزادی از نــوع منفــی آن اســت کــه ایــن برداشــت خــود تعــرض بــه آزادی بــه 

حســاب مــی آیــد .
ازایــن هــا گذشــته اصــل لــزوم پوشــیدگی بــرای هــر دوجنــس مــرد و زن اصلــی 

عقلــی و شــرعی بــه شــمار میــرود . 
بــه عبــارت دیگــر مصالــح اخاقــی _اجتماعی افــراد اجتمــاع را ملتــزم میکند که 

درمعاشــرت اســلوب خاصــی را رعایــت نمایند .
بدون شک برهنگی کامل مورد پذیرش هیچ جامعه و دینی نمی باشد .

نســبت به پوشــش زنــان نیز تفاوت ســلیقه وجــود دارد و چه مســیری خواســتنی 
تــر از راهــی کــه خالــق هســتی بخــش بــه منزلــه راه ســعادت بخــش معرفی می 

نمایــد و خواســتار ایفــای آن می شــود .
مضــاف برایــن انســان عاقــل و فهیــم میدانــد کــه اگــر درقبال رســیدن بــه کمال 

یاسمن حسنلو/ فقه و حقوق 95مطلــوب دچــار بعضــی محدودیــت ها

ــه  ــد بــ ــه منــ ــم و عالقــ ــل قلــ ــجویان اهــ ــه دانشــ ــل توجــ قابــ
فعالیــــت هــــای رســانه ایــی نشــــریه گفتمان نیــروی دغدغــه 

منــــد، و متعهــــد مــــی پذیــــرد.
ــر  جهــــت اعــــالم هــــمکاری از طریــــق راه هــــای ارتباطــــی زیــ

ــد. ــدام نمایی اقــ
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