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ــدگان  ــف مناین ــن وظای ــی از مهمرتی ــد یک ــدون تردی    ب

ــه  ــی و مطالب ــر دســتگاه هــای اجرای مجلــس ،نظــارت ب

حقــوِق مــردم از آنهاســت و ایــن امــر تنهــا در صورتــی 

محقــق مــی شــود کــه مناینــده مجلــس خــود را در برابــر 

ــد. ــد مســئول بدان مردمــی کــه وی را انتخــاب کــرده ان

   اندیشــه ی حکومــِت جمهــوری اســامی در مــورد 

مناینــدگان مجلــس کــه در قانــون اساســی منعکــس شــده 

ــت  ــام خمینی)ره(دریاف ــخن ام ــن س ــوان از ای ــی ت را م

که:»مجلــس ملــت اســت کــه متبلــور شــده اســت.«

شــاهد  مجلــس  درون  عمــاً  آنچــه  متأســفانه  ولــی 

آن هســتیم،تبلور جریــان هــا و جنــاح هاســت کــه 

ــه  ــتند و ن ــردم هس ــه از م ــدام ن هیچک

بــرای مردم.وضــع بــه جایــی رســیده کــه 

ــس از  ــی مجل ــای منایندگ ــزد ه ــر نام اک

پیــش از انتخابــات، دچــار حــزب گرایــی 

ــی شــوند  ــازی هــای سیاســی م ــا و ب ه

ــا در  ــراد ب ــن اف ــه ای ــن ک ــفبارتر ای ؛اس

ــای گســرتده  ــت ه ــار داشــن حامی اختی

تبلیغاتــی و مالــی همــواره از شــانس 

بــرای تصــدی کرســی هــای  باالتــری 

ــام  ــد و رسانج ــت برخوردارن ــت مل وکال

پــس از انتخــاب،  بــرای تأمیــن خواســته 

ــع  ــود ،مناف ــوذ خ ــا نف ــان ب ــای حامی ه

جناحــی را بــر منافــع مــردم مقــدم مــی 

شــامرند؛نتیجه ایــن نــوِع نــگاه از ســوی 

ایــن طیــف از مناینــدگان کــه دارای 

ــه رضر  ــز هســتند،همواره ب اکریــت نی

مــردم بــوده و در بزنــگاه هــا رضبــات 

جــران ناپذیــری بــه حقــوق ملــت وارد 

ــد. ــی کن ــرده و م ک

  منایندگانــی کــه بــدون اســتقال در 

اندیشــه،تنها مــواردی کــه بــه شــان 

سخن نخست

ــد  ــی توانن ــز من ــد هرگ ــی کنن ــال م ــود را دنب ــی ش ــه م دیکت

مناینــده شایســته ای بــرای مــردم باشــند.

ــدگان  ــزد هــا و مناین ــی نام ــل نتیجــه ی سیاســت زدگ   حداق

ــن  ــس در بی ــه مجل ــبت ب ــامدی نس ــی اعت ــاد ب ــس، ایج مجل

ــود از  ــوق خ ــه حق ــا از مطالب ــدی آن ه ــز ناامی ــردم و  نی م

اصلــی تریــن ابــزاِر مشارکتشــان در حاکمیــت اســت.نتیجه ی 

آشــکاِر میــزان مشــارکت و ترکیــب آرای انتخابــات ۷اســفند۹۴ 

انتخابیــه(  تریــن حــوزه  پایتخت)بــه عنــوان سیاســی  در 

ــم  ــار ک ــه اقش ــد ک ــی کن ــات م ــا را اثب ــن ادع ــی ای ــه خوب ب

برخوردارتــر هیــچ رغبتــی بــه انتخــاب افــرادی کــه منــی 

ــند،ندارند. ــا باش ــده آن ه ــد مناین توانن

   مجلــس دهــم -بــا طــرح هــا و تصمیــامت 

پرســش برانگیــزش- شــاید جدیــد تریــن منونــه 

ــا  ــت )و از قض ــس و مل ــه مجل ــل اندیش تقاب

ایــن بــار بــه نفــع دولت!(اســت.

ــد  ــیون امی ــر فراکس ــرح اخی ــال ط ــرای مث  ب

افــراد ســؤال کننــده در  مبنــی بر»حبــس 

ســخرنانی ها!«کــه بــا دو فوریت)!(مطــرح 

ــت  ــد در جه ــی توان ــه م ــود ، چگون ــی ش م

حقــوق ملــت باشــد؟و یــا رأی اعتــامد بــاال بــه 

یکــی از ناکارامــد تریــن وزرا کــه فجایــع ریلی  

ــت  ــکن، کفای ــش مس ــی در بخ ــی برنامگ و ب

او را در اذهــان عمــوِم ملــت زیــر ســؤال 

ــا جلســه  ــان ب ــه همزم ــی ک ــا جای ــرد -ت ــی ب م

متقاضیــان  از  زیــادی  تعــداد  اســتیضاحش 

مســکن مهــر در کنــار مجلــس تجمــع کــرده و 

علیــه او شــعار مــی دهنــد- در جهــت منافــع 

ــه  ــه ب ــی ک ــا دولت ــت ی ــت اس ــت مل و خواس

ــت شــود؟ ــد حامی ــی بای ــر قیمت ه

حــق آن اســت کــه مــکان جمــع شــدن ایــن گــروه از 

ــه در مقابــل مــردم از دولــت  مناینــدگان کــه ُمرصان

حامیــت مــی کننــد را »خانــه دولــت« بنامیــم.

امیرحسین اعزازیخـانه                دولت!

کارشناسی مهندسی شیمی

بررسی نقش گمشده ی مردم در مردمی ترین نهاد حاکمیت

ــه ی  ــل نتیج حداق

زدگــی  سیاســت 

نامــزد ها و مناینــدگان مجلس، 

ــبت  ــادی نس ــی اعت ــاد ب ایج

بــه مجلــس در بیــن مــردم 

از  هــا  آن  ناامیــدی  نیــز  و  

مطالبــه حقــوق خــود از اصلی 

مشارکتشــان  ابــزاِر  تریــن 

اســت. حاکمیــت  در 
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علیرضا صفرپورذبح اسالمی خوک!

کارشناسی علوم کامپیوتر                      

   وقتــی بــه خدمــت امــام رســیدند در رابطــه بــا بهــره بانــک 

ــیار  ــت بس ــری اس ــک ام ــول ی ــره از پ ــا به ــود : »اص ــام فرم ــا ام ه

خــاف انصــاف و خــاف انســانیت و بــد تریــن انــواع اســتثامر 

همیــن رباســت کــه در مقابــل هیــچ خــود پــول کــه هســت 

اردیبهشــت ۵۸( بــردارد.)۳۱  بهــره  و  بزایــد  ایــن  مقابــل هیــچ  در  و 

قریــب بــه ۴ دهــه از انقــاب اســامی مــی گــذرد و کــامکان 

بانــک هــا هامیــش هــا و  در آرزوی اســامی کــردن 

پذیرایــی  بــا  و  گــردد  مــی  برگــزار  هــا  ســمینار 

ــهود  ــه مش ــد. آنچ ــی رس ــان م ــه پای ــا ب ــک ه بان

و  اجــرا  جهــت  الزم  اراده  نبــودن  اســت 

اسامیســت. هــای  طــرح  کــردن  عملیاتــی 

   تــا کنــون پژوهشــگران بســیاری چــه از 

ــرح  ــا ط ــگاه ه ــه دانش ــه و چ ــوزه علمی ح

هــا و مقــاالت بســیاری را بــرای اســامی 

ــد  ــه منــوده ان ــی کشــور ارائ کــردن نظــام مال

ــا  ــل ب ــرأت تقاب ــی ج ــرا کس ــام اج ــا در مق ام

ثــروت و قــدرت عظیــم بانــک هــا را نــدارد. 

مســئولیت  اجــرای  در  متعــددی  عوامــل 

کننــد  مــی  کوتاهــی  خــود  هــای 

شــود: مــی  اشــاره  منونــه  چنــد  بــه  مثــال  بــرای  کــه 

بنیادیــن سیســتم مالــی توســط  نبــودن دغدغــه تصحیــح  اول: 

مســئولین و تــرس از مقابلــه بــا ابــر قــدرت هــای مالــی بــرای مثــال 

ــم  ــته ای ــون داش ــا کن ــه ت ــوری ک ــای جمه از رؤس

کســی حــارض بــه ایجــاد تغییــر بنیادیــن در سیســتم 

بانکــی نشــده اســت چــرا کــه اگــر رئیــس جمهــوری 

ــل دو ســال،  ــن کار را داشــته باشــد ،حداق ــای ای بن

ــد  ــی خواه ــفتگی مال ــاب و آش ــار الته ــور دچ کش

شــد و از آنجــا کــه روش تربیتــی مدیــران مــا بگونــه 

ایســت کــه ســعی دارنــد بــا کارهــای ســطحی 

کســب  بــرای  خوشــی  ی  خاطــره  زودبــازده  و 

آرا در دوره هــای بعــد از خــود بجــا بگذارنــد.

دوم: عــدم اقــدام اساســِی مراجــعِ دینیســت. در 

ــداده  ــی ای رخ ن ــول اساس ــچ تح ــیعه هی ــخ ش تاری

اســت مگــر اینکــه علــامی وقــت، دســت بــه 

اقدامــات جــدی زده انــد. متاســفانه پــس از انقــاب 

ــائل  ــی در مس ــع دین ــتیم مراج ــاهد هس اسامی،ش

مهــم اجتامعــی کــم تــر ورود کــرده و آنهایــی هــم کــه ورود کــرده 

انــد بــه اظهــار نظــر زبانــی اکتفــا کــرده انــد. مســلام کســی منکــر 

ــود  ــه من ــا توج ــه آنه ــد ب ــت و بای ــور نیس ــح کش ــه مصال ــه ب توج

ــا خــدا  ــه جنــگ ب ــا ـ کــه در اســام ب ،ولــی  در مســائله مهمــی ماننــد رب

ــکار اســت. ــل ان ــر قاب ــام غی ــاد مــی شــود ـ کوتاهــی برخــی از عل از آن ی

بــرای مثــال چــرا آن مرجعــی کــه  ربوی بــودن نظــام بانکی برایش مشــهود 

اســت، حکم منی دهد مقلدانش پول های خود را از بانک ها خارج منایند.

 و یا آن دســته از افراد که برای مســائل مختلف دســت به اجتامع می زنند 

و تحصــن می کننــد و نیــز نظــام بانکــی را آلــوده بــه ربــا می دانند،آیا جنگ 

بــا خــدا مســئله ی کمــی اســت  کــه در مقابلــه بــا آن کاری منی کننــد ؟

فــرض بفرماییــد کــه علــام و مراجــع بــا یکدیگــر در اقدامــی 

هامهنــگ حکــم خــارج کــردن پــول هــا از بانــک هــا و حکــم 

ــد چــه  ــل بانــک مرکــزی را بدهن تحصــن در مقاب

ــن اســت کــه  ــِل ماجــرا ای مــی شــود ؟ حداق

مــردم خواهنــد دیــد کــه علــامی شــیعی 

همچنــان در صــِف اوِل اصــاح جامعــه  در 

ــی انقــاب  ــه اهــداف عال جهــت رســیدن ب

اســامی و حکومــت عــدل مهــدوی هســتند.

ســوم: ســازمان هــا ٬ ارگان هــا و مراکــز داعیــه دار 

گفتــامن انقاب اســامی چه کرده انــد ؟ فرضاً می گوییم 

دولــت هــا بــه دلیل کوتــاه بــودن زمــان مسئولیتشــان قادر 

بــه تغییــر نیســتند، امــا ســایر مراکــزی کــه دســت کم تــواِن بــه 

منایــش گذاشــِن جلــوه ای از نظــام مالــی اســامی را دارنــد چــه کــرده انــد؟

بــرای مثــال آیــا منیشــد بانکــی مثــل بانــک انصــار ،حداقــل انــدک 

اصاحاتــی را داشــته باشــد؟منی گوییــم به کلــی تغییــر کنــد ـ چــون  

ممکــن اســت بگویــد مــا زیرمجموعــه بانــک مرکــزی 

هســتیم و ابتــدا آن بایــد تغییــر کنــد!ـ امــا در همیــن 

انــدازه کــه مثــاً دیرکــرد دریافــت نکنــد یــا بــه 

فــرض اگــر منــی توانــد عقــود اســامی را رعایــت 

کنــد، رصفــاً بــه اعطــای قــرض الحســنه بپــردازد .

هــر  اگــر  کــه  بــود  ای  منونــه  چنــد  اینهــا 

کنــد  اســتفاده  خــود  تــوان  از  ای  مجموعــه 

بــود. مالــی  نظــام  در  تغییــر  شــاهد  تــوان  مــی 

هــای  ریشــه  و  گــذرد  مــی  زمــان  متاســفانه 

ســرتگ  نظــام،  ایــن  جــای  جــای  در  هــا  بانــک 

دیر تــر  هرقــدر  و  شــود  مــی  تــر  عمیــق  و  تــر 

اقدامــی صورت گیــرد، مقابلــه و مواجهــه بــا ایــن 

خواهدشــد. تــر  ســخت  ثــروت  و  قــدرت  غــول 

ذبــح اســامی خــوک نیــز بیانگــر وضعیــت فعلــی 

ــاد مــی شود.متأســفانه رســم  ــه بانکــداری اســامی ی ــه از آن ب ماســت ک

ــه  ــه ظــن خودمــان اســامی کنیم،اضاف ــم ب شــده اســت،هرچه را بخواهی

کــردن یــک صفــت »اســامی« را بــه آن اســم فــارغ از توجــه بــه 

ــم. ــی دانی ــی م ــند-  کاف ــض باش ــت متناق ــن اس ــه ممک ــوای آن- ک محت

.نگاهی به وضعیت بانکداری در کشور

وز
ه ر

ند
رو

پ

 ذبــح اســامی خــوک 

وضعیــت  فعلی ماســت    

ــامی  ــداری اس ــه بانک ــه از آن ب ک

رســم  شود.متأســفانه  مــی  یــاد 

شــده اســت،هرچه را بخواهیــم بــه 

ظــن خودمــان اســامی کنیم،اضافه 

ــامی« را  ــت »اس ــک صف ــردن ی ک

ــه  ــه ب ــارغ از توج ــم ف ــه آن اس ب

محتــوای آن- کــه ممکــن اســت 

متناقــض باشــند-کافی مــی دانیــم.
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        جشــنواره ی فیلــم فجــر از شــاخص تریــن هامیــش هــا و جشــنواره 

هــای کشــورمان در حــوزه ی فرهنــگ و هــرن اســت کــه در هفتــه هــای 

ــان  ــه پای ــا حواشــی بســیار ب ــن جشــنواره ب ــن دوره از ای پیشــین ۳۵ اُمی

رســید. در ایــن مقالــه بــه ایــن جشــنواره نگاهــی گــذرا خواهیــم داشــت.

می دانیــم و بدیهــی اســت کــه جشــنواره هــای شــاخص هــر کشــور 

ــدن  ــای مت ــه ه ــرّف اندیش ــرن، مع ــگ و ه ــف فرهن ــای مختل در حوزه ه

کشــور  آن  فرهنــگ  از  برخاســته  تفکــرات  مبلّــغ  و  ســاز 

کــه  فرانســه؛  در  کــن  ی  جشــنواره  مثــال  بــرای  اســت. 

ــوه  ــاص وج ــور خ ــه ط ــی و ب ــت دموکراس ــواره محوری هم

می کنــد. تجویــز  بــرای جهــان  را  آن  افسارگســیخته ی 

سیاســی  جشــنواره ای  کــه  برلیــن؛  جشــنواره ی  یــا   

اســت کــه بــا فیلم هــا و جوایــز آن می تــوان گفتــامن 

کــرد.  برداشــت  هــرن  نفــوذ  بــا  را  آملــان  سیاســی 

ــس از گذشــت حــدود  ــران« پ ــوری اســامی ای ــا »جمه ام

ــن  ــن و معترتری ــامی و در مهمرتی ــاب اس ــه از انق ۴ ده

ــدام  ــام دارد!- ک ــا »فجر«ن ــه از قض ــرن ک ــوزه ی ه ــنواره در ح جش

ــینام  ــذ س ــر و ناف ــان فاخ ــا زب ــرد و ب ــش می گی ــامن را در پی گفت

چــه مفاهیمــی را بــه مخاطبیــن خــود ارائــه می دهــد؟

فرهنــگ  حــوزه ی  در  سیاســتگذاری  بــودن  فََشــل 

تعجــب  موجــب  کــه  نیســت  جدیــدی  اتفــاق 

درازای  بــه  پیشــینه ای  هــم  چــون  چند بشــود 

دولــت دارد و هــم بــرای همگان ملموس و واضح اســت. 

باالتــر  کــه  ســوالی  بــه  پاســخ  بــرای  مقالــه  ایــن  امــا 

تبییــن  بــه بی برنامگــی کشــور بــرای  پرســیده شــد بیــش از آنکــه 

بــه  معطــوف   ، بپــردازد  اســامی  انقــاب  تــراز  هــرن  و  فرهنــگ 

وقــت  ارشــاد  وزارت  و  ســینامیی  ســازمان  عملکــرد  و  سیاســتگذاری 

در قبــال جشــنواره ی فجــر، ســینام و بــه طــور کل فرهنــگ اســت.

ــگارد«  ــع »بادی ــع و قم ــات حــذف و قل ــینام و تبع ــوز فجــر ۳۴ اُم س هن

و »ســیانور« و همچنیــن تکریــم فیلم هایــی مثــل »ابــد و یــک روز« 

بــه  مانــده  هفتــه  چنــد  کــه  بــود  نشــده  فرامــوش  »النتــوری«  و 

ــم« ســاخته ی  ــم »امپراطــوری جهن جشــنواره ی فجــر خــر از حــذف فیل

کارگــردان کارکشــته و چیره دســت ســینا »پرویــز شــیخ طــادی« از 

ــک  ــزر ی ــدن تی ــرد. دی ــه را متعجــب ک بخــش مســابقه ی جشــنواره هم

تغییــر  کــه  می کــرد  اثبــات  جهنــم«  »امپراطــوری  فیلــم  دقیقــه ای 

وزیــر ارشــاد هــم نتوانســته ســایه ی ســنگین »تفکــرات اعتدالــی« 

و  بایــد جشــنواره ای عقیــم  تغییــر دهــد و همچنــان  را  جشــنواره 

خنثــی را شــاهد باشــیم. جشــنواره ای کــه نــام »فجــر« را بــر دوش 

ــه  ــد ب ــه برس ــد چ ــامی می هراس ــاب اس ــام انق ــردن ن ــی از ب دارد ول

ــش! ــیله ی فیلم های ــه وس ــر آن ب ــاب و ن ــدن انق ــگ و مت ــن فرهن تبیی

ــر  ــه تفک ــی علی ــی فرهنگ ــگ جهان ــه ی جن ــه در بحبوح ــنواره ای ک جش

ــه همــه ی تفکــرات پرچــم ســفید نشــان می دهــد  کــه  ــران  ب ــی ای انقاب

ــح و  ــه از رس صل ــی اســت ن ــال و خودباختگ ــفیدی پرچــم از رس انفع ــن س ای

ــه اســت.  ــه گرفت از رســالتی کــه برایــش مبعــوث شــده بیــش از پیــش فاصل

گویــی اصحــاب ســینام و مدیــران ترســوی ایــن صنــف فرامــوش کرده انــد کــه 

رشط تعطیــل نشــدن ســینامها در بــدو انقــاب بــه عنــوان یکــی از  مکاســب 

محرّمــه، تبدیــل شــدن به ســینامیی مطابــق با آرمان هــای متعالی انقــاب بود.

ــتاخی  ــا گس ــه ب ــد بلک ــوش کرده ان ــن رشوط را فرام ــا ای ــه تنه ــه ن ــال آنک ح

انقــاب  گفتــامن  بــه  چشــمی  گوشــه ی  کــه  فیلم هایــی 

دارد را بایکــوت می کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن 

فیلم هــا فــارغ از محتــوای مناســب، بــه گفتــه ی منتقدیــن 

در فــرِم ســینام هــم در ســطح باالیــی هســتند و بایــد حــرت 

خــورد کــه فیلم هایــی از ایــن دســت بــه جــای آنکــه در 

ــود  ــع موج ــع در وض ــند، در واق ــری باش ــاع کثی ــر« مت »فج

آلرتناتیوهایــی هســتند کــه بــه وســیله ی مدیــران و داوران 

ــد.  ــه ندهن ــود ادام ــه راه خ ــا ب ــوند ت ــوت می ش ــینام بایک س

ــراز« شــود  ــرای اینکــه ســد راه »ســینای ت ــی ب ســینای کنون

هانگونــه کــه در ســال های پیــش نیــز مشــاهده شــد، 

نســبت بــه فیلم هایــی کــه گوشــه ای از گفتــان انقــاب 

را نشــان می دهنــد در راهیابــی بــه مســابقه و نامــزد شــدن 

در رشــته هــای مختلــف و یــا در برنــده شــدن ســیمرغ ها 

می کنــد  مبــذول  را  نــاداوری  و  تبعیــض  نهایــت 

کامــا  کــه  چــرا  نیســت  گــزاف  حــرف  ایــن  کــه 

مطابــق نظــر اکــر منتقدیــن ســینا هــم هســت. 

نکتــه ی جالب تــر آنکــه چنــد سالیســت بــرای جران کــردن این 

ــا  ــوازی و ب ــه صــورت م ــای جشــنواره ب ــا، فیلم ه ناداوری ه

تاخیــر چنــد روز در قالب »جایزه ی ســینامیی ققنــوس« در حوزه هرنی انقاب 

اســامی برگــزار می شــود و در آخــر بــه فیلم هایــی کــه در بلبشــوی ســینامی 

ــن  ــد. ای ــزه می دهن ــد، جای ــاب کرده ان ــامن انق ــه گفت ــی ب ــم نگاه ــران نی ای

اتفــاق تلخ تریــن واقعــه ی جشــنواره فجــر اســت کــه می تــوان از آن نــام بــرد.

ــِخ معــارصی ماالمــال  ــی، و تاری ــا جامعــه ای آرامانگــرا و انقاب در کشــوری ب

افتخــار و غــرور، و فرهنگــی غنــی و ارزشــمند، بــرای آنکــه کوتاه تریــن 

ســخنی از انقــاب بــه میــان آیــد ولــو از جنــس هــرن باشــد- بایــد آن را بــه 

گوشــه ای بــرد تــا مبــادا بــه جریــان غربــزده و شبه روشــنفکر ســینام برنخــورد!

کــه  کشــور  ایــن  هــرن  و  فرهنــگ  ســکانداران  بــه  نیســت  کســی 

پیــش  در  را  فرهنگــی  جنــگ  برابــر  در  ســفید  پرچــم  سیاســت 

برداریــد« تــان  از جشــنواره  را  انقــاب  فجــر  »نــام  بگویــد:  گرفته انــد 

ــا  ــه ب ــت ک ــوری اس ــه ی ناج ــامی« وصل ــاب اس ــر« و »انق ــام »فج ــی ن گوی

ــه  ــنواره ای ک ــد. جش ــامی زده ان ــوری اس ــم جمه ــنواره فیل ــه جش ــت ب زحم

آورده ی غالــب آن فیلم¬هــای اجتامعــی مازوخیســمی و در بهرتیــن حالــت 

فیلــم هــای آپارمتانــی و ســطحی اســت. جشــنواره ای کــه بــا ســیاهی و 

تاریکــی جامعــه را بــه تصویــر می کشــد و ریشــه ی آرمــان را در جامعــه و بــا 

ــرد.  ــر ســوال می ب ــان بی هــرن خــود فرهنــگ، اعتقــاد و تاریــخ خــود را زی زب

محمد سمیعیفجِر بیگانه   با انقالب

کارشناسی سخت افزار
تحلیلی خواندنی از سیاست های جشنواره فیلم فجر

ب
هنر نا

صفحه3
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ــس  ــاف ریی ــن اوص ــا همی ــم. م ــن کن ــى را تعیی ــه ک ــدارم ک ــا ن ــن بن   »م

ــن  ــه تعیی ــاء اللَّ ــد ان ش ــد مى خواهی ــه بع ــى ک ــاف وکای ــور را و اوص جمه

ــرق  ــه و تف ــد و از تفرق ــاب کنی ــان انتخ ــام خودت ــم و ش ــد بگویی ــد بای کنی

ــد...« ۱ ــز کنی پرهی

ــا  ــط ب ــن رکــن یــک کشــور اســت،وهرآنچه کــه مرتب   رئیــس جمهــور دومی

ــخص  ــا ش ــتقیم ب ــت،ارتباط مس ــی اس ــون اساس ــرای قان ــازی واج ــاده س پی

رییــس جمهــور و بــه تبــع آن، بــه ویژگــی های ایشــان دارد.

بــا توجــه بــه برهه حســاس زمانــی و نزدیکی بــه انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــورد  ــود را در م ــی خ ــای ذهن ــا و معیاره ــاک ه ــار دیگرم ــا ب ــت ت الزم اس

خصوصیــات رییــس جمهــور اصلــح  بــا معیــار هــای معــامر انقــاب اســامی، 

امــام خمینــی)ره( مــورد مقایســه و ســنجش قــرار دهیــم.

در همیــن راســتا بــه بخشــی از ســخنان امــام )ره( در مــورد 

چنــد ویژگــی رییــس جمهــور میپردازیم:
   ساده زیستی

   یکــی از خصلــت هــای برجســته و شــاید یکــی از اصلــی 

تریــن آن هــا کــه حــرت امــام )ره( در ارتبــاط بــا ویژگــی 

هــای ریاســت جمهــوری بــر آن تاکیــد دارند ســاده زیســتی 

و دوری از خــوی ارشافــی گــری اســت. ایشــان ســاده 

زیســتی را الزمــه ایســتادگی در راه حــق مــی داننــد: »اگــر 

ــل باطــل بایســتید  ــد بی خــوف و هــراس در مقاب بخواهی

و از حــق دفــاع کنیــد و ابرقدرتــان و ســاح های پیرفتــه 

ــر  ــا اث ــان در روح ش ــای آن ــیاطین و توطئه ه ــان و ش آن

نگــذارد و شــا را ازمیــدان بــه در نکنــد خــود را بــه ســاده زیســن عــادت 

دهیــد و از تعلــق قلــب بــه مــال و منــال و جــاه و مقــام بپرهیزیــد...« 2

ــت  ــس دول ــژه رئی ــه وی ایشــان پريامــون رضورت ســاده زيســتي مســئوالن ب

ــرد، آن روز  ــدا ك ــه كاخ پي ــا توجــه ب ــت م ــه دول ــد:» آن روزى ك مــي فرماين

اســت كــه بايــد مــا فاتحــه دولــت و ملــت را بخوانيــم. آن روزى كــه رئيــس 

ــه  ــرود و ب ــريون ب ــا خــداى نخواســته، از آن خــوى كوخ نشــينى ب ــور م جمه

ــراى  ــراى خــود و ب ــاط ب ــه انحط ــد، آن روز اســت ك ــه بكن كاخ نشــينى توج

كســاىن كــه بــا او متــاس دارنــد پيــدا مى شــود. آن روزى كــه مجلســيان خــوى 

كاخ نشــينى پيــدا كننــد خــداى نخواســته، و از ايــن خــوى ارزنــده كوخ نشــينى 

بــريون برونــد، آن روز اســت كــه مــا بــراى ايــن كشــور بايــد فاتحــه بخوانيــم. 

مــا در طــول مرشوطيــت از ايــن كاخ نشــينها خيــى صدمــه خورديــم. مجلــس 

هــاى مــا مملــو از كاخ نشــن بــود و در بينشــان معــدودى بودنــد كــه از آن 

كــوخ  نشــينها بودنــد، و همــن معــدودى كــه از كوخ نشــينها بودنــد از خيــى 

ــريى.« ۳ ــراى جلوگ ــد ب ــد و ســعى مى كردن ــو مى گرفتن ــات جل از انحراف

   تکیه بر اسالم
ــاق  ــه دور از نف ــرام ب ــژه ای برم ــد وی ــی )ره( تاکی ــام خمین ــن ام    همچنی

مســئولین منتخــب مــردم داشــتند: »همــه چیــز مــا بایــد روی موازیــن 

اســامی  باشــد. افــرادی كــه تعییــن می شــوند، بایــد كســانی باشــند كــه بــه 

درد اســام و جمهــوری اســامی بخورنــد و عقیده شــان هــم ایــن باشــد كــه 

ــده  ــی عقی ــد، ول ــار كنن ــه فقــط اظه اســام خــوب اســت، ن

نداشــته باشــند، كــام اینكــه در اول انقــاب، خیلی هــا اظهــار 

اســام می كردنــد.« ۴

ــی،  ــد مکتب ــد درص ــر ص ــک نف ــه ی ــید ک ــن باش ــال ای » دنب

ــاب  ــور انتخ ــت جمه ــرای ریاس ــام، ب ــط اس ــامی، در خ اس

ــد.« ۵ کنی

ــام  ــه اس ــد ب ــه متعه ــد ک ــخصی بدهی ــه ش ــود را ب »رای خ

ــتضعفان و  ــی مس ــور و حام ــت و کش ــه مل ــزار ب و خدمتگ

ــه  ــزه از گرایــش ب ــا و من ــن و دنی دارای بصیــرت در امــر دی

رشق و غــرب و مکتــب هــای انحرافــی و دارای دیــد سیاســی 

ــت.« 6 اس

ایشــان تاکیــد مــی کننــد کــه رئیــس جمهــور قلبــاً بایــد بــه 

اســام و اینکــه اســام راه ســعادت جامعــه اســت معتقــد باشــد و تکیــه اش 

رصفــا بــر اســام و قوانیــن آن باشــد نــه بــه مکتــب هــای انحرافــی یــا غــرب 

ــرای ریاســت  ــدا شــدند ب ــه کاندی ــه اشــخاصی ک ــدوارم ک و رشق : »مــن امی

ــه  ــد، ن ــر باش ــد ت ــه متعه ــه از هم ــد و کســی ک ــه کنی ــوری شــام توج جمه

غربــی باشــد، نــه غربــزده باشــد، نــه رشق زده باشــد، مســلامن باشــد، پیــرو 

احــکام اســام باشد...دلســوز بــه ملــت باشــد، خدمتگــزار بــه ملــت باشــد، 

ســوابقش خــوب باشد...شــخصی اســت کــه تعهــد بــه اســام دارد، اعتقــاد بــه 

قوانیــن اســامی دارد و در مقابــل قانــون اساســی خاضــع اســت و اصــل صــد 

و دهــم ظاهــرا کــه راجــع بــه والیــت فقیــه اســت، معتقــد اســت و وفــادار 

ام
مـ

ط  ا
خـ زینب سادات طباطباییرئیس جمهور باید...

کارشناسی مهندسی صنایع

ویژگی ها و شاخصه های رییس جمهور بر محوریت اندیشه حضرت امام

كــه دولــت  آن روزى 

مــا توجــه بــه كاخ پيــدا 

كــرد، آن روز اســت كــه 

بايــد مــا فاتحــه دولــت و ملــت را 

رئيــس  كــه  روزى  آن  بخوانيــم. 

جمهــور مــا خــداى نخواســته، از آن 

خــوى كوخ نشــينى بــرون بــرود 

ــد، آن  ــه كاخ نشــينى توجــه بكن و ب

روز اســت كــه انحطــاط بــراى خــود 

و بــراى كســاىن كــه بــا او متــاس 

ــود. ــدا مى ش ــد پي دارن

صفحه۴
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  چــرا حزب للهــی الکچری؟مگــر حزب اللهــی انــواع و اقســام دارد؟از نظــر مــن منیتــوان 

هــم حزب اللهــی بود،هــم الکچــری...

   الکچــری یــا هــامن واژه ی لوکــس خودمــان، بــه حزب اللهــی واقعــی کــه بایــد الگویــش 

ــد و  ــس چی ــور لوک ــه ط ــی را ب ــر زندگ ــود ظواه ــبد.مگر می ش ــی چس ــند من ــه باش امئ

ــش در  ــه های ــه اوج دغدغ ــی ک ــود از جوان ــت؟مگر می ش ــه درون داش ــِه ب ــع توج توق

ــد خاصــه مــی شــود توقــع جهــاد  ــی و کفــش فــان برن ــد میلیون ــدن ســاعت چن خری

داشــت؟!البته جهــاد، آشــکار تریــن وجهــه ی آن اســت، و اگرنــه جهــاد اکــر مبــارزه بــا 

ــد...! ــب می کن ــی را طل ــن چیزهای نفســی اســت کــه چنی

   بــه قــول امــام راحــل )ره( »کاخ نشــینی خــوی کاخ نشــینی مــی آورد...« در اینجــا هــم 

می تــوان گفــت بــه دنبــال لوکــس دنیــا گشــن، خــوی لوکــس پســندی در انســان ایجــاد 

ــِن)ع(  ــت امیراملؤمنی ــای صحب ــن پ ــا و نشس ــندی کج ــس پس ــوی لوک ــال خ می کند.ح

ــا؟... ــت کج ساده زیس

   شــاید وقتــی ایــن مطلــب را مــی خوانیــد خــود را مســتثنا از مــوج لوکــس پســندی 

ــن  ــرتی در ای ــدی به ــیم بن ــود تقس ــاده می ش ــه ای س ــرح منون ــا ط ــی ب ــد، ول بپنداری

زمینــه داشــت؛یکی از ایــن منونــه هــا مســئله ی ازدواج اســت، امــر پســندیده ای کــه 

اکنــون تبدیــل بــه مشــکل و معضــل بزرگــی شــده اســت،اما چرا؟مگــر امــام مــا حــرت 

ــرت  ــامل ،ح ــان ع ــن زن ــتگاری برتری ــه خواس ــیر ب ــک زره و شمش ــا ی ــا ب ــی)ع( تنه عل

فاطمــه )س( نرفت؟مگــر پیامــر )ص( تنهــا دخــرتش را بــه خانــه ی کوچــک امــا پــر از 

ایــامن حــرت علــی)ع( روانــه نکــرد؟ کجــای الگــوی اســامی ایــن مراســامت پــر زرق 

ــش  ــه داران ــا داعی ــه م ــی ک ــا دین ــع آی ــرده اســت؟به واق ــد ک ــر ارساف را تایی ــرق پ و ب

هســتیم هــامن اســام حقیقــی اســت؟_که اگــر بــود نبایــد ایــن مســائل بــرای مذهبــی 

هــا هــم تبدیــل بــه مانــع راه مــی شــد!_  و واقعــا جــای تعجــب دارد کــه چــرا حــزب 

اللهــی هــا بــه جــای مبــارزه بــا چنیــن تریفــات نادرســتی،خود بــه ســیل تجمــل 

گرایــان پیوســتند و یــا حداقــل مخالفتــی بــا آن ندارند!گویــی ســیره ی پیامــر)ص( 

فرامــوش گشــته و ساده زیســتی از محــاالت شــده اســت.این تجمــل پــردازی هــا تــا 

جایــی در میــان مــا عــادی جلــوه کــرد تــا بــه بخشــی از فرهنگــان تبدیــل شــد و 

امــروز حتــی کســانی کــه وســع مالــی شــان منــی رســد ،حــارض می شــوند زیــر بــار 

ــا ایــن توقــع نابجــای ایجــاد شــده را بــه هــر زحمتــی کــه هســت  ــد ت قــرض برون

بــرآورده کننــد تــا نکنــد بعــد هــا کمبــودی در ایــن ارشافــی گــری هــا حــس شــود!!!
   کاش کمــی هــم بــه باطــن امــور توجــه کنیم_البتــه اگــر ظواهــر پــر زرق و بــرق اجــازه 

بدهنــد!_ و ایــن نکتــه را یــادآور شــویم کــه هرچقــدر بــرای تجمــات ایــن دنیــا تــاش 

کنیــم جــز زیــان نخواهیــم دیــد و از آن دنیــا بیشــرت غافــل خواهیــم شــد.

ــری و  ــی گ ــا ارشاف ــا ،ب ــیره ی آن ه ــد س ــر ض ــه و ب ــاِم امئ ــه ن ــای ب ــفره ه ــر س    دیگ

ــازی بــه ترشیــح و تفصیــل نــدارد...  ارساف هــای آنچنانــی نی

رگــه  کــه  امــروز  کــه همیــن حزب اللهــی  رســد  مــی  جایــی  بــه  کار  کم کــم     

هایــی از لوکــس گرایــی _و بــه عبــارت دیگــر ارشافــی گــری_ در او می بینیــم،از 

ــی در  ــر مذهــب و دین ــه دیگ ــی« ای ک ــه »ارشاف ــل شــود ب ــی« تبدی »حزب اللهی ارشاف

کــردار و رفتــارش دیــده منی شــود.و وای بــر آن روزی کــه بــای فــرود آمــده بــر رس کفــار 

ــردد...!! ــازل گ ــی ن ــای ارشاف ــدار ه ــی پن ــه رس حزب الله ارشاف،ب

اســت نســبت بــه او، یــک همچــو شــخصی را شــامها خودتــان انتخــاب 

کنیــد و گــروه هــای مــردم را هــم وادار کنیــد کــه یــک همچــو شــخصی 

را انتخــاب کننــد و از تفرقــه بپرهیزیــد.« ۷

  خدمت گذاری به مردم
  از نظــر امــام روح ا... خدمــت گــزاری مســئولین ودولــت زمانــی 

ارزشــمند می شــود کــه درراســتای کمــک بــه محرومیــن باشــد.

»مطلــب دیگــر ایــن اســت کــه خــوب شــام هــم مــی دانیــد کــه مــردم 

ایــن دولــت را و ایــن جمهــوری را بپــا کردنــد و آن هــم، نــه همــه مــردم، 

ــن.  ــن محرومی ــن متوســطین و ای ــازاری و ای ــن ب ــه، ای ــن مــردم پابرهن ای

ــن  ــاب روی دوش ای ــار انق ــی فش ــت، یعن ــوده اس ــا ب ــار روی اینه فش

ــردم  ــه م ــی ک ــا، در تظاهرات ــان ه ــر در خیاب ــوده. شــام، اگ ــن ب محرومی

کردنــد در زمــان رژیــم ســابق و بعــد از او در اوایــل انقــاب، اگــر یــک 

ــی کــه  ــا از آنهای ــن اینه ــد کــه در بی ــود، مــی دی کســی بررســی کــرده ب

مرفــه انــد چنــد نفرنــد و محرومیــن چقدرنــد؟ محرومیــن انــد کــه ایــن 

ــی،  ــت، یعن ــن اس ــت محرومی ــت شــام دول ــن، دول ــد. بنابرای کار را کردن

ــد.« ۸ ــن کار بکنی ــرای محرومی ــد ب بای

در انتهــا الزم بــه ذکــر اســت کــه امــام خمینــی ازجایــگاه کارگــزاران ملــت 

بــه عنــوان امتحــان بــزرگ الهــی یــاد میکنــد و همــه ی مســئولین را از

تکــرار اشــتباهات روســای پیشــین و فرامــوش کــردن مســئولیت خــود بــر 

حــر میــدارد.

ــر یــک جامعــه ای، بزرگرتیــن آزمایشــی اســت کــه  » حکومــت کــردن ب

خــدای تبــارک و تعالــی از بــرش مــی کنــد. ای رؤســا! شــامها در معــرض 

امتحــان در آمــده ایــد و اعــامل شــام دقیقــاً تحــت نظــر خــدای تبــارک و 

تعالــی اســت، توجــه بکنیــد بــه ایــن ملتــی کــه بــه اینطــور همراهــی بــه 

شــام مــی کنــد. مبــادا بــا خــون اینهــا بــرای خودتــان بخواهیــد مقامــی 

ــان  ــون خودش ــران خ ــد دیگ ــامها بخواهی ــد ش ــدا نکن ــد، خ ــت کنی درس

ــک همچــو  ــه ی ــد ک ــرود، خــدا نکن ــر ب ــان باالت ــد و شــام مقامت را بدهن

حیوانــی در باطــن شــام باشــد و شــام خیــال کنیــد انســانید.« ۹

» االن همــه ایــن رؤســا، رئیــس جمهــور، نخســت وزیرو...همــه اینهــا در 

معــرض امتحاننــد و ایــن امتحــان از امتحــان در نقــص اوالد و انفس باالتر 

اســت. رؤســا هــر جــا هســتند، در هــر کشــوری هســتند، دولتمــردان در 

ــد بداننــد کــه  هــر کشــوری کــه هســتند و در هــر جــا کــه هســتند بای

رســیدن بــه ایــن مقــام، امتحانــی الهــی بــوده اســت و ســخت امتحانــی 

اســت. خودشــان توجــه کننــد بــه اینکــه قبــل از رســیدن بــه ایــن مقــام و 

بعــد از رســیدن بــه ایــن مقــام، چقــدر در حالشــان تفــاوت حاصــل شــده 

اســت. قبــل از رســیدن بــه ایــن مقــام بــه رؤســای جمهــوری کــه ســابق 

بودنــدو... ، قبــل از رســیدن خودشــان بــه ایــن مقامــات بــه آنهــا اشــکال 

ــا  ــه خودشــان رســیدند آی ــد، االن ک ــی کردن ــح م ــا را تقبی داشــتند و آنه

هــامن نقشــه را عمــل مــی کننــد کــه آینــدگان آنهــا را تقبیــح کننــد؟ « ۱0
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توسعه ی کمتر   تحریِم بیشتر
حلقه اتصال توافق پاریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گوناگــون  موضوعــات  در  تخصصــی  هــای  کنفرانــس  برگــزاری    

برنامــه  جــزء  دانشــگاهی  ســطح  در  چــه  و  ملــی  ســطح  در  چــه 

بــه موضــوع  بســته  کــه  اســت  دانشــگاهی  هــر  در  روتیــن  هــای 

اســتاد- چــه  و  دانشــجو  را-چــه  خاصــی  هــدف  ی  آن،جامعــه 

کوشــد. مــی  آن  اســتعای  بــرای  و  کنــد  مــی  همــراه  خــود  بــا 

امــا بعضــاَ مشــاهده می شــود که کنفرانســی ملــی با دبدبــه و کبکبه 

و تبلیــغ فــراوان در دانشــگاه برگــزار مــی شــود کــه بــه ظاهــر از 

کنفرانــس هــای تخصصــی اســت، امــا محتوایــی دارد از جنــس 

پروپاگانــدا، بــرای القــای مقصــودی خــاص در ذهــن مخاطــب.

دانشــگاه  در  گذشــته  تــرم  در  خصــوص  همیــن  در 

بودیــم  کنفرانســی  برگــزاری  شــاهد  تهــران  پلی تکنیــک 

بــا نــام تجــارت کــم کربــن کــه همــه ی هــم و غمــش آن 

بــود کــه مهــر تاییــدی بــر توافقــی بیــن املللــی 

پاریــس«. هوایــی  و  آب  »توافــق  نــام  بــا  بزنــد 

    اگــر بخواهــم بــه طــور مختــرص صفــر تاصــد ایــن 

ــق  ــن تواف ــم ای ــد بگوی ــق را توضیحــی دهــم بای تواف

ــان  ــن 198کشــور جه ــس در بی در ســال 2015در پاری

بــا هــدف جلوگیــری از گرمایــش زمیــن امضــا شــد کــه 

ــدگان آن بود.آنچــه در  ــی از امضــا کنن ــز یک ــران نی ای

نــگاه اول بــه ایــن توافــق ،در ذهــن متبــادر مــی شــود 

ــرای محافظــت  ــتانه ب ــدس و انســان دوس ــی مق هدف

ــت  ــرش اس ــده ی ب ــع آین ــه نف ــن  و ب ــره ی زمی از ک

ــود و  ــی ش ــم من ــا خت ــن ج ــه همی ــز ب ــه چی ــا هم ام

ــک  ــط ،مضح ــی غل ــه فرض ــد ک ــت بدانی ــا کافیس تنه

ــق در نظــر  ــن تواف ــع ای ــوان مطل ــه عن و غیرعلمــی ب

 CO2 ــه گاز ــاس ک ــن اس ــر ای ــت ب ــده اس ــه ش گرفت

ــی  ــن معرف ــش زمی ــل گرمای ــی از عوام ــوان یک ــه عن ب

ــه  ــت و ن ــه ایس ــای گلخان ــزء گازه ــن گاز ج ــه ای ــال آنک ــت ح ــده اس ش

گازهــای آالینــده کــه عامــل اصلــی گرمایــش زمیــن هســتند و ایــن گفتــه 

ــن  ــِط ای ــرض غل ــا ف ــت.اگر ب ــته ی دنیاس ــمندان برجس ــب دانش ی اغل

ــد  ــه آن خواه ــلیمی ب ــل س ــر عق ــه ه ــی ک ــم، راه حل ــش روی ــق پی تواف

رســید، کاهــش میــزان گاز CO2  بــرای جلوگیــری از گرمایــش زمیــن 

ــه از  ــت ک ــی اس ــن حکم ــت همی ــده اس ــران کنن ــه نگ ــا آنچ ــت و ام اس

ــورِ در حاِل  ــرای کش ــول آن ب ــه محص ــود ک ــه می ش ــط نتیج ــرِض غل آن ف

ــوخت  ــوان س ــه عن ــیلی ب ــع فس ــه از مناب ــران ک ــون ای ــعه ای همچ توس

ــزی  ــتفاده می کندچی ــل اس ــین آالت و حمل و نق ــع ، ماش ــی در صنای اصل

جــز تحریــم نیســت! از رشوطــی کــه در ایــن توافــق آمــده اســت 

کاهــش 12درصــدی میــزان تولیــد گاز CO2  تــا ســال 2030 بــرای 

کشــور ایــران اســت کــه در صــورت عــدم دســتیابی بــه ایــن هدف،طبــق 

ایــران هســتند. بــه تحریــم  توافق،کشــورهای عضــو معاهده،مجــاز 

ــاص  ــور خ ــه ط ــر و ب ــگاه امیرکبی ــش دانش ــت نق ــرت اس ــه مه ــال آنچ    ح

دفــرتِ توســعه پایــدار دانشــگاه در قبــال برگــزاری کنفرانســی در تاییــد 

چنیــن توافــِق پــر شــائبه و خطرناکیســت کــه جــای تامــل دارد.دفــرت توســعه 

ــم  ــام آن ه ــی ن ــه حت ــد ک ــی کن ــزار م ــی را برگ ــگاه کنفرانس ــدار دانش پای

ــن کنفرانــس  ــای فــرض اشــتباِه توافــق پاریــس اســت و در بطــن ای ــر مبن ب

ظاهــراً علمی،میهامنــان سیاســی نیــز حــارض مــی شــوند و هــر یــک از 

ــرش منطــِق توافــق پاریــس  ــرای القــای پذی منظــر خــود راه را ب

همــوار  غیردانشــگاهی  و  دانشــگاهی  مخاطــِب  ذهــن  در 

مــی کند.نکتــه ی جالــب آنکــه ایــن کنفرانــس در بــازه ی 

زمانــی بررســی توافــق پاریــس در دســتگاه هــای نظارتــی 

کشــور،هامنند شــورای نگهبــان و مجلــس شــورای اســامی 

برگــزار مــی شــود و همچنــان نیــز ادامــه دارد و بــا نــام هــای 

دیگــر در دانشــگاه هــای دیگــر در حــال برگــزاری اســت.

    عملکــرد دفــرت توســعه ی پایــدار دانشــگاه در یکســال 

گذشــته بــه گونــه ای بــوده اســت کــه جایــگاه آن را از یک 

پایــگاه موثــر بــرای ارتبــاط نخبــگان دانشــگاهی بــا پــروژه 

های صنعتی و کان کشــوری و حتی جهانی، -در راســتای 

ارتقــای ســطح همــکاری صنعــت و دانشــگاه-تقلیل داده 

و بــه یــک ابــزار سیاســی بــرای حضــور افــرادی، بــا ســابقه 

ی غیرقابــل قبــول همچــون جفــری ســاکس و یــا عاملــی 

ــق آب و  ــون تواف ــاک همچ ــی خطرن ــغ توافق ــرای تبلی ب

هوایــی پاریــس در دانشــگاه امیرکبیــر تبدیــل کرده اســت.

نا مبارکــی،از  اقدامــات  چنیــن  وجــود  بــا  حــال 

صنعتــی  دانشــگاه  پایــدار  ی  توســعه  دفــرت  رئیــس 

خواهیــم  مــی  مکنــون  دکــرت  آقــای  امیرکبیر،جنــاب 

اینگونــه  مالــی  منابــع  تامیــن  از محــل  گزارشــی  تــا 

هــدف  همچنیــن  و  هــا  برنامــه  و  هــا  کنفرانــس 

ــه  ــورت گرفت ــون ص ــه تاکن ــی ک ــگاه و اقدامات ــرت در دانش ــن دف ــی ای کنون

ــد. ــه دهن ــر ارائ ــه عمــوم دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه امیرکبی اســت، ب

وز
ه ر

ند
رو

پ علی دهقان

کارشناسی فیزیک

نــگاه اول  آنچــه در 

بــه ایــن توافــق ،در 

ذهــن متبــادر مــی شــود هدفــی 

انسان دوســتانه  و  مقــدس 

بــرای محافظــت از کــره ی زمیــن  

و بــه نفــع آینــده ی بــر اســت 

امــا همــه چیــز بــه همیــن جــا 

ــت  ــا کافیس ــود و تنه ــی ش ــم من خت

بدانیــد کــه فرضــی غلــط ،مضحــک 

و غیرعلمــی بــه عنــوان مطلــع ایــن 

توافــق در نظــر گرفتــه شــده اســت.

صفحه6




