با حلول ماه مبارک رمضان
الزم است عموم مسلمانان با
توحید قدرت و قدرت واحده
در مقابل طاغوتهای زمان و
چپاولگران بین المللی بپاخیزند
و از مملکت اسالمی
دفاع و دست خائنان
را کوتاه و امید آنان
را قطع نمایند

هالل خونین
در بحرین و
فلسطین
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زخـمی که سـر بـاز کــرد

مصطفی منصوری راد
مهندسی برق 92

رهبر انقالب اسالمی در صبح روز یکشنبه در دیدار با جمعی از
معلمان سراسر کشور به موضوع پذیرش سند آموزشی
 2030سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره
کردند و با انتقاد شدید از این موضوع با صراحت عنوان
کردند « :این سند و امثال آن ,مواردی نیستند که
جمهوری اسالمی ایران تسلیم آنها شود امضای این
سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعا مجاز نیست و
به دستگاه های مسئول نیز اعالم شده است »
ایشان در ادامه فرمودند« :به چه مناسبت یک
مجموعه به اصطالح بین المللی که تحت نفوذ قدرت
های بزرگ نیز قرار دارد به خود حق می دهد برای ملت هایی
با تاریخ و فرهنگ و تمدن های گوناگون تکلیف معین کند».
برنامه توسعه سازمان ملل در سپتامبر  2015میالدی در مجمع
عمومی سازمان ملل متحد ،قطعنامه ای با عنوان برنامه کار برای
دگرگونی توسعه پایدار ، 2030 ،تصویب کرد .این قطعنامه 17
دستور کاری را برای توسعه پایدار کشورهای عضو سازمان ملل
فهرست می کند .در ادبیات سازمان ملل توسعه پایدار به معنی
برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نیازهای نسل آینده
است.
آموزش یکی از بخش های هفده گانه برنامه توسعه پایدار سازمان
ملل است .در برنامه سازمان ملل آمده است تا سال  2030صد و
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لک لکی در کار کار نیست!

پشت پرده یک سند آموزشی

نود و دو کشور عضو سازمان امکانات
مساوی با کیفیت باال و مادام العمر تحصیل فراگیر را برای همه
ساکنان کشور فارغ از قوم ،جنسیت ،سن وسال فراهم نمایند.
در بند شش و هشت این سند که به برابری جنسیتی و آموزش
سبک زندگی به کودکان به صراحت حقوق همجنسگرایان را در
ایران به رسمیت شمرده و خواهان آزادی آنان می باشد ولی از
طرف دیگر به آموزه های دینی در کشور های مختلف توجه ای
نکرده و این گونه موارد را از موارد آموزشی به کودکان به شمار
نمی آورد.
در بند دیگر این سند تعریفی جدید ازخانواده مطرح می شود که
شامل دو زن و دو مرد می شود که حتی حقوق گرفتن فرزند برای
این چنین خانواده هایی محفوظ شمرده می شود.
در بخشی دیگر از این سند در راستای آموزش سبک زندگی،
خواهان آموزش های جنسی به کودکان از سنین دبستان شده است
که نه تنها خواهان آموزش بلکه خواستار ارائه کتابی در این زمینه
و قرارگیری آن در سر فصل دروس آموزش ابتدایی و متوسطه
شده است.پس اگر در آینده فرزند شما ضمن کمک در حل سواالت
ریاضی خواستار پاسخ گویی درباره سوالت روابط زناشویی از شما
بود تعجب نکنید!
این سند حتی عدم قانونی بودن همجنس گرایی را در ایران محکوم
می کند و کامال با آموزه های دینی و تربیت اسالمی مغایرت دارد

اما متاسفانه مسئولین چنین سندی را
امضا کرده اند .مورد دیگری که درباره این سند پذیرفتنی نیست
اینکه سند  2030به گونه تنظیم شده است که برمبنای آن
مستشاران خارجی می توانند بر آموزش وپرورش ما نظارت نمایند.
در سند  2030نهادهای نظارتی جمهوری اسالمی ایران حذف می
شود ,همچنین اسناد آنها بر اسناد ما مقدم شمرده می شود .
می توان بزرگترین ایراد سند این دانست که با فرهنگ ایرانی اسالمی
مطابقت ندارد ،فرهنگ ما بر مبنای تربیت اجتماعی وایدئولوژیک
است .این سند ،تربیت و آموزش را به دور از ایدئو لوژی بیان می
کند .به عنوان مثال یکی از مباحث مطرح شده این است که آموزش
و پرورش باید غیر ایدئولوژیک باشد در حالیکه تعلیم وتربیت اسالمی
بر مبنای تربیت الهی و چیرگی قوانین الهی بر برنامه زندگی انسان
است .با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی ,حقوق بشر و سبک
زندگی غربی نه تنها باعث از بین رفتن ساختار فرهنگی کشور می
شود بلکه یک گل به خودی بزرگ محسوب می شود که زمینه های
تحریم های بیشتر را برای کشور فراهم می کند.
اگر چه این سند ظاهر زیبایی دارد مانند بیان شعار هایی مانند
برابری جنسیتی ولی در واقع چیزی جز حاکم کردن فرهنگ
سکوالر بر بدنه جامعه و از بین بردن فرهنگ کشور ما و قومیت
های مختلف آن نیست که این چیزی جز همسو کردن سیاست و
دیانت ما به سمت کشور هایی که یک زمان علیه دخالت های آنان

ليبراليسم اسالمي چيست؟

قیام کردیم نیست .نظام های سلطه گر همواره به دنبال یافتن راه
نفوذ و اعمال قدرت بر سایر کشور ها بوده اند ،در سالیان گذشته
از طریق مستقیم یعنی به استثمار کشیدن کشورها اهداف خود
را دنبال می کردند ولی امروزه از طریق معاهدات ,کنوانسیون
ها تحت پوشش سازمان ملل و یونسکو و  .....اعمال نفوذ می
کنند .این اسناد در پی ایجاد یکسان سازی و بر هم زدن نظم و
بافت فرهنگی ,حذف الگوهای فرهنگی و تربیتی و اجتماعی سایر
کشورها و ارائه یک الگوی واحد جهانی هستند .
متاسفانه می توان گفت که سابقه امضای اسنادی همچون سند
 2030در کشور ما کم نیست و تا کنون اسنادی در زمینه حقوق
زنان و هسته ای به امضا رسیده است که چیزی جز نشان دهنده
ضعف دولت و وزارت امور خارجه در امضا چنین معاهداتی است.
این گونه توافقات دست رنج افرادی در بدنه کشور است که دست
مایگان کشور های غربی هستند و فرامین آنان مو به مو انجام می
دهند اگر بگوییم که رسیدن به چنین توافقاتی از روی نا آگاهی
است چیزی جز جنگ ناآگاهانه بخشی از جمهوری اسالمی علیه
انقالب اسالمی نیست.
اجرای این سند به آشفتگی هر چه بیشتر در نظام آموزش و
پرورش منجر خواهد شد و نابودی بنیان ارزش های ملی و مذهبی
ما معلول اجرایی شدن این سند خواهد بود.
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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :طبق سند  ۲۰۳۰میخواهند به فساد و انحراف جنسی مشروعیت بدهیم.
حسن رحیمپور ازغدی در نشست "مرامنامه ارباب-رعیتی و سبک زندگی" در نقد قرارداد  ،2030گفت :طبق روش و سیره حکومت امیرمومنان حکومت دینی باید به مردم در قبال
کارهایی که انجام میدهد پاسخگو باشد.
وی افزود :نباید این طور باشد که بگوییم یک چیزهایی هست و به شما مردم مربوط نیست و ما خودمان با غربیها چیزهایی را امضا کردهایم و محرمانه است ،مسئوالن چنین حقی ندارند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تاکید کرد :طبق سند  ، 2030میگویند که در جهان ما توسعه را تعریف میکنیم و هر کشوری که میخواهد به توسعه برسد با این سند آییننامه و
مرامنامهاش را مینویسیم؛ این سیاستی جهانی است و همه باید به آن عمل کنند.
وی در ادامه افزود :متاسفانه این مسئول کمیسیون یونسکو در ایران که یک فرد ایرانی است ،خودش آن را نوشته و به حدی پیشدستانه در آن عمل کردهاند و
کارگروه تشکیل دادهاند که طرف غربی نیز تعجب کرده که ما در داخل تا این حد پیش رفتهایم.
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یک دوقطبی چنین
ویژگی داشته باشد می توان به درستی افراد و گروه ها را
به یکی از این دو قطب نسبت داد .اما شاهد آن هستیم
که مثال یک نفر یک دوره با پرچم اصولگرا و یک دوره
با پرچم اصالح
طلب به مجلس
راه پیدا می
کند! یا مثال یک
نفر که به وسیله
اصالح طلبان در
شورا
انتخابات
پیروز شده است
در نهایت به
نفع یک نماینده
رای
اصولگرا
می دهد .این
نشان می دهد
که این دو جناح
های
مرزبندی
مشخصی ندارند
و اصوال تعبیر
دوقطبی برای آن
ها صدق نمی کند.
«دو جناح برای کشور ،مثل دو بالاند که کشور با این دو
بال میتواند پرواز کند .دو جناح مقابل هم در مجموعهی

پیرامون سند بیست و سی ،طرح سازمان یونسکو برای
بهداشت و اموزش کودکان
دفاتر مختلف سازمان ملل که مستقیما زیرنظر مرکز عملیات های
نظامی و غیر نظامی آمریکا است سال ها است که
درکشور هایی نظیر ایران اقدام به اجرایی کردن سیاست
های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه های
دولتی آن کشورها و اعمال سیاست های خود با
کمک بودجه های دولتی خود آن کشورها کرده اند.
ازجمله ی این سازمان ها ،سازمان علمی
،فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) است.
دردولت یازدهم سندی به نام سند ملی آموزش ۲۰۳۰به
امضارسید که مبتنی بربرنامه ها و راهبرد های جهانی
دیکته شده ازسوی سازمان یونسکو است.ابتدا اعالم شد که این
کار داوطلبانه انجام شده ،ولی درعمل کشور را متعهد کردند که تا
سال  ۲۰۳۰این سند پیاده شود اگر اجرا نکنیم محکوم می شویم.
و همانطور که درعمل به برجام مسئولین متعهد ما ،پیشی
گرفتند وطرف مقابل را به وجدانش سپردند،در عمل به این
سندهم به نحوی پیشگام بودند که ازطرف غرب ،از ایران تقدیر
کردند؛یعنی حتی آن هاهم توقع چنین کاری را ازمانداشتند.
الزم به ذکر است که ۳۰کارگروه تشکیل شد تابدون اعالم
رسمی وبدون نظرمجلس و شورای عالی انقالب فرهنگی این
سند عملیاتی شود.بایدسوال کرد قرارداد های بین المللی برچه
اساس امضا می شوندکه ازمجاری رسمی عبور نمی کنند؟
دراین سند نگاه لیبرال ونیولیبرال به حقوق کودک،آموزش
وپرورش وزن وخانواده وجوددارد.وصریحا می گوید هرنوع تربیت
دینی،الهی،خالف حقوق بشر و مخل خالقیت است وباید حذف
شود ولی آموزش جنسی تحت عنوان بهداشت را برای کودکان
جزو حقوق کودکانی می داند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده اند و
درمدارس ماهمجنس بازان میتوانند کالس آموزشی داشته باشند.
براساس این سند تعهد دادیم دربرابر غرب پاسخگوباشیم که
چطور سیاست های آنهارادرمدارسمان اجراکردیم ومستشاران
خارجی باید به آموزش و پرورش ایران نظارت کنند.
درحالیکه براساس آیه نفی سبیل()...تسلط بیگانه
است.
اسالمی،شرعاحرام
برحکومت
ودشمن
نکته مطرح شده ی سن قانونی ازدواج است که آن را ۱۸سال به باال
میدانند درحالیکه درهرسنی که به مصلحت فرد باشداو باید ازدواج کند.
همچنین میخواهند تحت شعار تضمین برابری زن ومرد،جنجال
ایجادکنند و درحالیکه دراسالم هیچ شغلی برای زنان حرام نیست.
موضوع دیگر مطرح شده،بحث عقیم کردن کارتن خواب
هاست،درحالیکه به طورکلی نباید اصال کارتن خوابی وجود داشته باشد.
میگویند بایدتحول دینی،عقیدتی،سیاسی واخالقی داشته
باشید،بحث تجارت جهانی رابراساس سازمان تجارت جهانی
مطرح کردند.بحث مدیریت سواحل ایران رامطرح کردندومسایل
دیگر که هرکدام ننگی است بر کشور ودولت حاضر....
زهرا خسروشیری
فقه و مباننی حقوق 94

نظام میتوانند باشند
و فعالیت کنند ،ولی شرطش این است که به قانون
اساسی وفادار باشند .اینها بر کار هم نظارت میکنند ،با
هم رقابت سالم میکنند .این مسابقه ،پیشرفت به وجود
میآورد و از بسته
بودن تشکیالت
گوناگون حکومتی
جلو گیر ی
میکند .این چیز
مغتنم و خوبی
ا ست  . . .نقطهی
مقابل اصولگرا،
ا صال ح طلب
.
نیست
مقابل
نقطهی
ا صال ح طلب ،
اصولگرا نیست.
مقابل
نقطهی
آدم
اصولگرا،
بیاصول و الابالی
است؛ آدمی که
به هیچ اصلی
نیست،
معتقد
آدم هرهری مذهب است ...نقطهی مقابل اصالحطلبی،
افساد است .بنده معتقد به اصولگرای اصالحطلبم؛ اصول

متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسالم برخاسته ،با
اصالح روشها بهصورت روزبهروز و نوبهنو».
پاراگرافی که خواندید نشان دهنده نحوه مواجهه
رهبر معظم انقالب با این مسئله است .ایشان این
دو قطبی را نفی می کنند اما ازطرفی سعی می
کنند از ظرفیت این دو گروه برای رقابتی سالم
جهت پیشرفت و ارتقای کشور استفاده کنند.
اما متاسفانه در سال های اخیر منازعات بین دوجریان
فضا را به سمتی پیش برده که درگیری ها و تخریب
ها تا حدود زیادی راه را بر رقابت سالم بین دو گروه
بسته است .این جا است که یک دوقطبی خوب
( رقابت و نقد در جهت پیشرفت ) به یک دوقطبی
بد ( نزاع ،درگیری و تخریب ) تبدیل می شود.
این دوقطبی بد اگرچه ممکن است در آستانه انتخابات،
موقتا آرا را افزایش دهد و شور انتخاباتی را باال
ببرد؛ ولی شعور انتخاباتی را قطعا کاهش می دهد.
این دوقطبی کاذب در این برهه ،هیجانات سیاسی
غیرواقعی و تعصبات نا به جا به وجود می آورد که
امکان گفتگوی منطقی را کاهش می دهد .اصوال
حرف حق در بستر آرامش اجتماعی پیش می رود و
استحکام می یابد چون تبیین حرف حق زمان بر است.
لذا در این موقعیت که اهمیت آن برای گذر از وضع
موجود برای همه ما روشن است ،حفظ آرامش
و دوری از نزاع های موجود در دوقطبی های
کاذب راهبردی ضروری برای پیروزی حق است.

لک لکی در کار کار نیست
يكي از نيازهاي اساسي زندگي انسان ،تعامل و ارتباط با ديگران
است .انسان در طول رشد خود ،پيوسته براي بقا و
پيشرفت خويش ،محتاج ارتباط با ديگران است كه
بين اين امر با سالمت رابطه اي نزديك وجود دارد.
تمام انسان ها به دنبال يافتن كساني هستند كه با
آن ها احساس خوش بختي كنند
و از زندگي با آن ها لذت ببرند و
در كنارشان منفعت بيشتري كسب
كنند .در بين ارتباطات انساني ،نياز
به ارتباط با جنس مخالف هم در
مقطعي از زندگي انسان مطرح مي شود و اين
زماني است كه پسر و دختر تصميم مي گيرند
تا همسر آينده را انتخاب كنند و در اين ارتباط
مقطعي كه الزمه شناخت از همديگر است،
اصولي مطرح اند .بايد توجه داشت كه نيروي
پيوند جويي دو جنس مخالف ،دل دادگي هاي
پسرانه و دلبري هاي دخترانه و دل بستگي هاي
طرفين ،در قشر جوان وجود دارد ..البته اين
ارتباط ها و عالقه ها منشأ تشكيل خانواده و
بقاي نسل و ادامه حيات مي گردند ،ولي بايد
در چارچوب اصولي اخالقي و شرعي باشند.
روابط کنترل نشده دختر و پسر ،دارای آفت ها
و آسیب های روانی و اجتماعی جبرانناپذیری
است که چند نمونه آن به شرح زیر است:
 .1سرکوب شدن استعدادها
یکی از مهمترین عواملی که با وجود رشد
نیروهای جسمی ،فکری و روحی نوجوان،
مانع از به جریان افتادن صحیح و اصولی آنها
و تأمین سعادت آینده او میشود ،تسلّط میل
جنسی بر وجودش میباشد .عدم کنترل این
توجهات
میل ،سبب میشود که تمام
حواس و ّ
ّ
انسان و تمام قوای جسمی و مغزی او معطوف
هوسبازیها شود و اگر عم ً
ال هم موفق به هوسبازی نگردد ،تمام
فکر و ذهن او به وسیله این خیاالت و افکار ،اشغال شده و او
مجالی برای انجام کار دیگری و شکوفایی اندیشه و استعدادش
پیدا نمیکند .این شعله ای که در سراسر وجودش زبانه میکشد،
تمام تر و خشک را با هم میسوزاند و شکوفههای تازه دمیده
در گلزار شخصیت معنویاش را طعمه آتش سوزان میکند.
اظهار محبت به جنس مخالف از جمله مواردی است که خداوند
آن را محدود کرده است که با یک سالم و احوالپرسی ساده آغاز
میشود و یا به انگیزه اهداف آموزشی و غیره مشروع میشود؛
ولی به تدریج ،نوع رابطه و گفتوگو تغییر پیدا کرده ،بر میزان و
کمیت آن نیز افزوده میشود و تا آن جا پیش میرود که انسان
تمام انرژی عاطفی خود را میخواهد در همین گفتوگوها و
ارتباطها هزینه کند و هرگز به همان حداقلی که در روزهای اول
داشته ،اکتفا نمیکند و بر همین اساس است که از همان آغاز،
باید از ایجاد ارتباط عاطفی و مبتنی بر احساسات ،اجتناب کرد.
 .2فقدان شناخت درست و واقعبینانه
کسانی که مدعیاند که این گونه روابط و دوستی ها با انگیزه
ازدواج شکل می گیرد ،با کمی د ّقت ،در خواهند یافت که روح
حاکم بر این گونه دوستی ها ،عاقالنه و از سر اندیشه نیست؛
بلکه در آغاز و یا پس از مدتی ،تنها عامل ادامه روابط ،میل و
کشش جنسی خواهد بود .امام علی علیه السالم می فرماید:

ليبراليسم اسالمي چيست؟

ليبراليسم اسالمي  ،اصطالحي است كه برخي
از روشنفكران به اصطالح ديني با هدف
آشتي برقرار نمودن ميان دين و تمدن
غربي مطرح می کنند و از آن سخن به
ميان مي آورند  .اين دسته از روشنفكران
كه از يكسو دغدغه ديني داشته و از
سوي ديگر تحت تأثير فرهنگ و تمدن
غرب قرار دارند و به نوعي شيفته تمدن
و تفكر غربي هستند  ،به منظور برقراري
تعامل ميان دين و آموزه هاي جديد
تفكر غرب و نشان دادن عدم تعارض دين با
تمدن جديد ؛ رويكردي را دنبال كردند كه در
آن ،مباني تفكر غربي به نوعي در فرهنگ ديني
ما بازسازي شود و اصطالح ليبراليسم اسالمي
زاييده چنين تفكري است
-1دولت محدود يا حداقل ،از مهمترين عناصر
آموز هي ليبراليسم است .دولت ليبرال دولتي
است كه مسئوليتهاي آن به طور چشمگيري
اندك بوده ،فقط از چارچوبهاي كلي حيات
حاتم،
(قادري،
ميكند.
دفاع
اجتماعي
انديشههاي سياسي در قرن بيستم ،تهران:
سمت ،1379 ،ص  )24بنابراين دولت حق ندارد
به هيچ بهانهاي ولو ديني ،محدوديتهايي را براي
جامعه به بار آورد .اما در انديشهي ديني ،دولت
عالوه بر اينكه بايد نظم و امنيت و رفاه بياورد،
بايد فضيلت گسترهم باشد .همچنانكه حافظ

اسماعیل سایری
ارشد مهندسی شیمی

وقتی به آیات کتاب خدا  ،قرآن  ،و داستان های آن نگاه
می اندزیم ،همیشه شاهد نوعی نبرد و درگیری
بین حق و باطل هستیم .داستان هایی که
خدا از زندگانی پیامبران ذکر می کند عمدتا
داستان ها و ماجراهای درگیری پیامبران و
طاغوت های زمانشان است .در واقع خداوند
بیش از هر جنبه زندگی پیامبران ،داستان
مبارزات و تالش های سیاسی فرستادگانش
را ذکر می کند .وجود یک دوقطبی در
فضای قدرت اجتناب ناپذیر است .پس
باید ببینیم دوقطبی که خداوند در قرآن ذکر می
کند چیست؟! « قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر
بالطاغوت و یومن باهلل فقط استمسک بالعروۀ الوثقی »
تنها دوقطبی که خداوند در فضای سیاسی بیان می
کند ،دوقطبی حق و باطل یا اهلل و طاغوت است.
که با توجه به شرایط هر زمان حق در قالبی پدیدار
می شود مثال در یک زمان انقالبی و غیر انقالبی
مصداق های این دوقطبی حق و باطل می شوند.
اما چیزی که در فضای سیاسی کشورمان شاهد آن
هستیم ،دوقطبی هایی است که نه از نظر شرعی و نه از نظر
عقلی دلیل و کارکردی ندارند .یکی از شایع ترین دوقطبی
های کاذب موجود ،دو قطبی اصالح طلب و اصولگراست.
اصوال یک دو قطبی درست باید به گونه ای باشد که
در ویژگی ها  ،اهداف و قواعد این دو طرف هیچ گونه
اشتراکی نباشد و مرز روشنی بین این دو قطب باشد .اگر

مشاهده کردیم ).از وزارت خانه ها و مجلس گرفته تا نهاد ریاست جمهوری
که برعهده بنی صدر بود .آنها حتی به بیت امام هم نفوذ کرده بودند!
البته این موضوع که بسیاری از سیاستمداران ما توسط این سازمان
ترور شدند ،برای عموم افراد واضح است .اما اینجا جا دارد تا از
برخی جنایات آنها نسبت به عموم جامعه و مردم را شرح دهیم:
•یک نمونه که بسیار هم اتفاق می افتاد ترور پاسداران و
دانشجویان بسیجی و یا عضو انجمن اسالمی بود که برای کمک به
محرومین و حاشیه نشینان در استانهایی همچون کردستان در جهاد
سازندگی (آسفالت
کردن جاده ها،
سرپناه
ساختن
روستائیان،
برای
اقدامات پزشکی و )...
شرکت می کردند.
•نمونه دیگر
در مورد افرادی
عادی بود که به علل
مختلف ترور می
شدند .مثال سبزی
فروش یا بقالی را
که عکس امام را در
مغازه خود چسبانده
بود ،با نارنجک
ترور می کردند.
•نمونه تامل
برانگیز و مهم دیگر
دانشجویان
ترور
دختر باحجاب بود .و یا دانشجویان پسری که ریش بلند داشتند!
آنها را به مسلسل می بستند؛ فقط به خاطر حجاب و ریش بلند!
•نمونه ای اسفناک داشته ایم که اینها لباس پاسداران رو می
پوشیدند و به بهانه آن عده ای از مردم را جمع می کردند و به رگبار می
بستند( .که فیلم «ماجرای نیمروز» این موضوع را به خوبی نشان داد).
این جنایات به صورتی شکل می گرفت که قابل تصور نیست.
منافقین در شکنجه دادن افراد از بدترین روش های ممکن استفاده
می کردند .مثل زدن رگ با تیغ ،سوزاندن بدن با اتو ،پاشیدن نمک
درون زخم و خون ،کندن پوست سر و صورت ،بریدن دست و پا
با اره ،بریدن و سوزاندن آلت تناسلی ،در آوردن چشم ،ریختن آب
جوش روی پوستی که کنده شده و ( ...تمام این موارد اعترافات خود
منافقین است .فیلم های این اتفاقات در کانال تلگرام آئینه موجود
است ).یکی از کسانی که به وحشتناک ترین شکل به شهادت رسید،
شهید طالب طاهری است .این بسیجی پاسدار به علت عدم انتقال
اطالعات سپاه به منافقین به شکلی دردناک به شهادت رسید.
تمامی این موارد فقط برای این گفته شد که یادمان
نرود ،مجاهدین خلق و منافقین دشمن ما هستند.
آنها از هیچ اقدامی برای مبارزه با انقالب فروگذار نکردند
و در طول دوران مختلف به خصوص در طول  8سال دفاع
مقدس ،صدمات زیادی به جمهوری اسالمی ایران وارد کردند.
حتی پس از آن هم به دشمنی خود ادامه دادند( .ترور
شهید صیاد شیرازی و ترور شهید اسداهلل الجوردی،
فتنه  88و ترور دانشمندان هسته و بسیاری موارد دیگر)
پس بدانیم که و یادمان نرود که سازمان مجاهدین خلق
دشمن انقالب و ملت ما بوده ،هستند و خواهند بود...
اما گویی در ایام بازی های انتخاباتی موجب شده که برخی
رسانه ها به شخصیتی که در اعدام این منافقین جنایتکار دست
داشت را تخریب کنند؛ حتی به قیمت حمایت از منافقین!

اما سوال اینجاست که قضیه اعدام های سال  67چیست؟
در سال  1367که عملیات مرصاد صورت گرفت ،همزمان با تجاوز منافقین
به خاک ایران از مرزهای زمینی عراق (این خبر از طریق جاسوسان این
سازمان در تمام زندان ها پخش شده بود ،).برخی از منافقینی که در
زندان بودند بهطور تاکتیکی اعالم توبه کردند و به آشوب و آتش زدن
زندانها دست زدند و برخی از آنها از زندان فرار کردند تا به گمان خود
با رسیدن منافقین ،اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند.
پس از عملیات مرصاد کشف شد که بیش  400از نفر منافقینی که
به هالکت رسیده اند از همان زندانیانی هستند که فرار کرده اند.
در این شرایط امام (ره) حکم بر اعدام محاربینی داد که همچنان بر سر
مواضع قبلی خود نسبت به این سازمان هستند .بخشی از نامه امام (ره):
«با توجه به محارب بودن آنها و جنگهای کالسیک آنها در شمال و غرب و
جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای
صدام علیه ملت مسلمان ما ،و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی
و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی
تاکنون ،کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق
خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند»...
برای همین دادگاهی متشکل از  3نفر شامل دادستان
(مرتضی اشراقی) ،معاون دادستان (آیت اهلل رئیسی) و
نماینده وزارت اطالعات (مصطفی پورمحمدی) تشکیل شد.
البته بسیاری از افراد دیگر در این فرمان انقالبی امام دست
داشته اند .همانند موسوی خویینی (دادستان کشور در سال )67
مرحوم موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی کشور در
سال  ،)67موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی در سال
 67و پدرخانم سیدحسن خمینی) علی فالحیان (جانشین وزیر
اطالعات در سال  )67محمداسماعیل شوشتری (رئیس سازمان
زندان ها در سال  )67و  ....اما نام آنها کمتر دیده می شود.
این دادگاه از تک تک متهمین سواالتی می کرد مبنی بر اینکه اگر در
آینده آزاد شوند به فعالیت های خود برای سازمان ادامه می دهند؟!
البته فقط این سواالت مد نظر نبود .بلکه کارنامه قبلی متهمین و
علت دستگیر شدنشان نیز مهم بود .در این بین عده ای که بر سر
مواضعان نسبت به این سازمان جنایتکار باقی ماندند ،اعدام شدند.
بعنوان مثال کسی که در ترور شخصی دست داشته و از او درباره
مواضعش در آینده اگر آزاد شود پرسیده باشند و او پاسخ داده
باشد که "درود بر سازمان ،درود بر مسعود رجوی ،مرگ بر "...
خوب مسلم است که چنین شخصی اگر آزاد شود دوباره دست
به ترور مردم و شخصیت های مملکت خواهد زد .اگر این انسان
شخصیت متعصبی نبود هرگز اینگونه از سازمان دفاع نمی کرد.
البته باید گفت که بسیاری از این افراد بعد از سپری کردن دوران
زندانشان آزاد شدند و برخی از آنها هم کنون در کنار ما زندگی می
کنند؛ برخی هم دوباره در خارج از کشور به سازمان پیوسته اند.
در باب تعداد اعدامیان ،اعداد متفاوت ذکر شده است .آمار اعدامیان
کمتر از  1000نفر است( .البته برخی از سایت ها به دروغ آمارها
را تا  12000نفر اعالم کرده اند ).البته گفتنی است که آماری
که تعداد اعدامیان را زیر  1000نفر نشان می دهد ،از کتاب
کارنامه و خاطرات مرحوم آیت اهلل هاشمی برگرفته شده است.
مرحوم منتظری نیز در کتاب خاطرات خود اعدامیان را بین  2800تا
 3800نفر می داند که البته با توجه به اسناد دیگر و تلرانس (تفاوت 1000
نفری دو عدد گفته شده) به احتمال بسیار باالیی این آمار نادرست است.
آخرین موضوعی که به آن می خواهیم اشاره کنیم ماجرای صیغه
کردن زندانیان دختر است.
یکی از ادعاهای دشمنان انقالب و منافقین این است که چون
در اسالم اعدام دختران باکره ممنوع است ،پاسداران آنها را
صیغه می کردند و بعد از تجاوز به آنها اعدامشان می کردند.
اصل ماجرا برمی گردد به مرحوم آیت اهلل منتظری .در آن زمان
ایشان با امام (ره) بحث هایی مبنی بر همین اعدام دختران

باکره داشتند .چراکه اعدام زن در اسالم بسیار محدود است.
و امام (ره) به ایشان می فرمایند که دختران را اعدام نکنید.
بعد از این ماجرا برخی به قول معروف با «یک کالغ چل کالغ» وانمود
کردند که منتظری گفته دختران را اعدام نکنید .ابتدا آنها را صیغه
کنید و بعد اعدام کنید .و این بود که منافقین در خارج کشور انقالب
را به سخره گرفته بودند .البته در این زمان آیت اهلل منتظری از منظر
دشمنان انقالب فردی بسیار منفور بوده و پس از اینکه در مقابل
طیف اصلی نظام قرار گرفت دیگر این سخنان را در مورد او نگفتند.
و اما نکته قابل توجه ربط دادن برخی قضایای کذب (مانند همان
ماجرای صیغه کردن دختارن اعدامی) به آیت اهلل رئیسی است! ولی
انگار اهداف حزب و جناحی گروهی از افراد ،مهم تر از سخنان و
فرمان امام و مسائل بسیار کلیدی و مهم نظام و انقالب است .تا آنجا
پیش رفته اند که می گویند «آیت اهلل قتل عام»! و این ضد اخالق
اسالمی است ...ضد اسالم است ...ضد دین است ...ضد انسانیت است...
و این موضوعی است که این روزها دل منافقین و دشمنان را شاد
کرده است .تخریب نام آیت اهلل رئیسی به علت این اعدام ها ...در
حالی که این اعدام ها را باید جزئی از کارنامه افتخارات ایشان و
تمام کسانی که در این امر مهم شرکت داشته اند دانست .اگرچه
آیت اهلل رئیسی نقش کوچکتری نسبت به برخی اشخاص در این
اعدام ها داشته است ولی دشمن و شبکه ها و رسانه های غربی
با رجوع به این موضوع ایشان را مورد هجمه قرار می دهند.
در این بین باید توجه داشت که حمایت از یک کاندیدا باید از راه
درست صورت گیرد .نه اینکه چون می خواهیم فرد مورد نظر ما
رای بیاورد ،بیاییم به هر شکلی که شده به کاندیدای مقابل هجمه
وارد کنیم .حتی اگر این هجمه حمایت از منافقین باشد .حمایت
از منافقین به هر صورت و به هر دلیلی که باشد محکوم است.
اما در پایان باید گفت که تاریخ کشور ما ،تاریخ انقالب ما
بسیار خواندنی است و حاوی مطالب و وقایع مهمی است که از
بسیاری از آنها ممکن است آگاهی نداشته باشیم .پس بیاییم
بدون هرگونه تعصب و غرضی تاریخ خودمان را بشناسیم...
جهت مشاهده فیلم ها و عکس ها و مطالب بیشتر و اسناد
از سایت های معتبر به کانال تلگرام نشریه مراجعه فرمائید.

ارتباط با جنس مخالف  ،آسیب ها و راهکار ها

امین سیاح
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آنکس که نداند و نداند که نداند /در جهل مرکب ابدالدهر بماند
آنکس که نداند و نخواهد که بداند /حیف است چنین جانوری زنده بماند
«سعدی»
در این ایام برخی از شبکه های اجتماعی و افراد
غربی یا غربزده مطالبی را منتشر کردند که الزم
است از چندین جهت به بررسی آنها بپردازیم...
باب اول بحث سازمان مجاهدین خلق است .این سازمان در
سال  1344تاسیس شد .این سازمان تقریبا در بیشتر وقایع
سخت و
دردناک
و ا قع
شده بر انقالب و
ملت ما سهیم است.
از جمله مبازره
علیه شکل گیری
جنگ
انقالب،
تحمیلی ،ترورهای
بسیاری که در
این سالیان انجام
دادند ،فتنه  88و
ترور دانشمندان
صنعت هسته ای
قبل از هر بحثی
باید گفت که
قدمت این سازمان
از قدمت انقالب
ما بیشتر از است
و همانطور که از نام «سازمان» مشخص است ،اعمالش
و رفتارهایش از روی جهل و بی برنامگی نیست.
جنایاتی که سازمان به اصطالح مجاهدین خلق انجام داده در
طول تاریخ سابقه نداشته است .نه توسط اسکندر مقدونی ،نه
توسط چنگیز خان مغول ،نه توسط سازمان های جاسوسی
همچون موساد و ساواک ،و نه حتی توسط داعش و گروه های
تروریستی خونخوار .جنایاتی که خیلی ها از آنها بی خبرند.
ولی امروز در این ایام به دالیلی از منافقین حمایت می کنند...
از
کوچک
ای
گوشه
توصیف
به
اکنون
پردازیم...
می
تروریستی
سازمان
این
جنایات
این سازمان از زمان شکل گیری انقالب یعنی از سال  59تا سال 67
به شدت با نیروهای انقالبی مبارزه کرد و بسیاری از آنها را ترور کرد
و به شهادت رساند .این ترورها صرفا نسبت به سیاستمداران شکل
نمی گرفت ،بلکه شامل همه مردم می شد .این سازمان تروریستی در
طول این  8سال بیش  15000تن را ترور کرد و به شهادت رساند.
مقداری زیادی از بودجه این سازمان در زمان جنگ
تحمیلی توسط صدام تامین می شد .برخی آمارها حکایت
از کمک ماهی  4میلیون دالر در آن برهه تاریخی دارد.
افرادی بوسیله این سازمان تروریستی و گروهک های
زیرمجموعه آن مانند گروهک فرقان شهید شدند که بسیاری
از آنها نقش مهمی در شکل گیری انقالب داشتند ...شهید
مرتضی مطهری ،شهید بهشتی ،شهید هاشمی نژاد ،شهید
صیاد شیرازی ،شهید رجایی ،شهید باهنر ،شهدای محراب و ...
آنها حتی دست به ترور مقام معظم رهبری و مرحوم
آیت اهلل هاشمی زدند .اگرچه این ترورها ناموفق بود .آنها
حتی قصد ترور امام را داشتند که به هدفشان نرسیدند.
این سازمان از همان ابتدای شکل گیری انقالب ضمن اقدامات
تروریستیش در بخش های مختلف و سازمان ها و ارگانهای مهم مملکت
نفوذ کردند( .که البته برخی از نتایج این نفوذ را به وضوح در فتنه 88

زخـمی که سـر بـاز کــرد

اقتصاد مانند زمان قاجار خانوادگی شده است:
علیرضا زاکانی نماینده مجلس دوازدهم در میان جمعی از دانشجویان مشهد گفت :یک عده در دولت اجازه کار نمی دهند.اقتصاد مانند زمان قاجار خانواده گی
شده است مثال بانک گردشگری مال که کسی است که با رانت دولت دهم گرفته شده است؟ بانکی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد .چرا عده ای روشون
می شود که حرف بزنند؟ او در ادامه اضافه کرد :شرکت سایپا که قرار بر خصوصی کردنش بود را با پول دولت گرفتند و به افراد خاص در این دولت دادند.
دولت محترم به جای برخورد با افراد خطاکار آن ها را در گرده مسئولین شرکت مس سرچشمه قرار داد .در بعد از دفاع مقدس یک شبکه کشوررا اداره
می کرد ،صنعت خودرو در دست کیست؟

جان ،مال و ناموس شهروندان است ،پاسدار
حريم فضيلتهاي اخالقي و الهي نيز هست.
دولت بايد مراقبت كند ،حدود الهي مورد خدشه
قرار نگيرد .
 -2تساهل و تسامح جزء ارزشهاي انعطا فناپذير
ليبراليسم است .از اين نظر ،مذهب و گرايش
مذهبي رابطهاي بين فرد و خداي اوست و او
در زمينهي انتخاب مذهب و يا عدم انتخاب
هرگونه مذهبي و ديني و عمل به هر گونه حكم
و دستورالعمل آن كام ً
ال آزاد است (.اكبر ،علي،
سيري در انديشههاي سياسي معاصر ،تهران :
الست ،1370 ،ص  )28در حاليكه ما معتقديم
اسالم  ،كفر والحاد را نميپذيرد .گرچه انسان
تكويناً در انتخاب دين و حتي بيديني آزاد است
و در اين مقام هيچگونه اجبار و الزامي در كار
نيست (.سوره بقره ،آيهي  )256اما تشريعاً جز
اسالم از او پذيرفته نيست و جز يك انتخاب
ندارد و آن اسالم است (.سور ه آل عمران ،آيهي
 )85به همين شكل انجام اعمالي كه ضداخالقي
شمرده ميشود ،مجاز نيست.
بنابراين بين اسالم و ليبراليسم معارضهاي
آشتي ناپذير وجود دارد و نميتوانيم بين اين
دو مكتب ،يگانگي ايجاد كنيم ،مگر اينكه
ليبراليسم از مباني خود فاصله بگيرد و در رابطه
با شعارهايي كه مطرح ميكند از قبيل آزادي،
قانو نگرايي و ..خود را با اسالم هماهنگ نمايد.

«ح ُّب الشّ ی ِء یُ ْعمی َو یُصِ ُّم؛ دوست داشتن چیزی [آن هم ناآگاهانه
ُ
و از سر هیجان و احساسات] ،انسان را کور و کر میکند».
وابستگیهایی که بین دختر و پسر ایجاد میشود ،مانع گزینش
صحیح و دقیق برای شریک آینده زندگی میشود و از آن جا که
دختر یا پسر به فردی خاص وابسته شده ،تمام نیکیها ،خوبیها،

زیباییها را در فرد مورد عالقه خود میبیند و دیگر توان مشاهده
عیوب احتمالی طرف مقابل را ندارد؛ زیرا از روی عالقه و از پشت
عینک وابستگی ،به طرف مقابل نگاه میکند؛ نه با نگاه خریدار
و نه با نگاه نقادانه و بررسی کننده ای که تمام نقاط ضعف و
قوت او را در ترازوی حقیقت بین ،مورد دقت و مشاهده قرار دهد
 .3محرومیت از ازدواج پاک
هر انسانی در سرشت و نهاد خویش ،به دنبال پاکی و نجابت است.
دخترانی که در پی روابط آلوده هستند ،در حقیقت ،پشت پا به
سرنوشت خود زده اند و این امر ،باعث می شود که آنان به جرم
آلودگی به این روابط ،شرایط ازدواج پاک را از دست بدهند و اگر به
وسیله این گونه روابط ناسالم ،در ازدواج پسران نیز تأخیر ایجاد شود
دختران بیش از پسران ،در معرض این آسیب قرار میگیرند« .روابط
دختر و پسر ،بیش از آن که مفید باشد ،تهدید کننده نهاد خانواده در
جامعه به شمار میآید .با نگاهی به آمار میتوان دید که آمار طالق
در بین کسانی که قبل از ازدواج ،ارتباطهای دوستانه داشتهاند ،باالتر
است .از طرفی آشنایی و ارتباط دختر و پسر در محیط اجتماع ،بیشتر
از آن که معرفتساز باشد ،فروزنده هوسها و معرفتسوز است.
 .4انحطاط اخالقی
شکلگیری شخصیت انسان ،تابع نوع رفتار کسانی است که با
آنها رفت و آمد دارد .بنابراین ،نوع دوست در تعیین سرنوشت و
ساختن حقیقت انسان ،بسیار مهم است .ریشه بسیاری از مفاسد

اخالقی از همین دوستی ها و روابط ،ناشی می شود که سبب
سقوط انسان در گناه و معصیت می گردد .ما نمونه بارز آن را در
جوامع غربی شاهدیم .طبق آمار ،در دهه  ،1990از هر سه کودک
آمریکایی ،یکی نامشروع بوده است و از همین روست که انحطاط
اخالقی در غرب ،باعث نگرانی شده است .دوستی ها و روابط
نامطلوب دختران و پسران ،بزرگترین مانع رشد
و کمال انسانی است .دوستی های غیر صحیح،
باعث می گردد که دختران و پسران به صورت
ابزاری درآیند که هر روز ،تغییراتی در آرایش،
پوشش ،حرکات و ...داشته باشند و این ،چیزی
جز مشغول شدن به کارهای بیارزش و دور
شدن از هدف اصلی و شناخت خود و شکوفایی
خالقیت ها و عقب ماندن از قله کمال نیست.
موارد ذکر شده تنها گوشه ای از آسیب های
این گونه روابط می باشد در حالی که اگر بطور
دقیق این مساله بررسی شود آسیب های ریز
و درشت بسیار زیادی خودنمایی می کنند .
دین اسالم برای کنترل کردن این روابط
روش هایی را پیشنهاد کرده است که در
ادامه به توضیح برخی از آن ها می پردازیم :
رعایت حیای فردی و عفت جمعی
ارتباط با جنس مخالف باید با حفظ حریم فردی،
رعایت حیا و عفت اجتماعی همراه باشد .لذا
تمام رفتارهایی که برخواسته از تمایالت جنسی
است ،باید در محیط خصوصی انجام گیرد.
بکارگیری معروف در ابراز دوستی
دوستی به شکلی پسندیده و روشی مقبول که
مورد رضایت دین است ،باید ابراز شود تا نه طرفین
آسیب ببینند و نه زمینه آسیب های اجتماعی،
اخالقی و ،...برای دیگران فراهم شود .مث ً
ال رسول
خدا (ص) به دختران و زنان جوان سالم می
کردند ولی حضرت علی (ع) به این عمل مبادرت
نمی ورزیدند .در اینجا نمی توان کار حضرت علی را صحیح و کار
پیامبر را غلط تلقی کرد ،یا بر عکس .بلکه عمل هر کدام از آن
انوار پاک  ،به نوبه خود صحیح است .بنابراین ،با وجود اختالف به
حسب سن ،طبقه اجتماعی ،موقعیت و  ،....قرآن کریم می فرماید:
در هر طبقه ،گروه ،شغل ،حرفه ،جایگاه و پستی قرار داری،
ارتباط با جنس مخالف باید با شکلی معروف و بر روشی پسندیده
مبتنی باشد و عقل ،شرع و عرف برآن مهر صحت و تایید بزنند.
تعیین محدوده ارتباط
شکل و روش تعیین محدودة ارتباط ،از یک سو در قالب رفتار
و انتظارات رفتاری ،تجلی پیدا می کند و از سوی دیگر ،به
صورت مدت زمان ،مکان ،کیفیت و سطح ارتباط تعیین می
شود .محدودیت های مورد نظر که باید توسط تمام افرادی که
خواستار این نوع ارتباط هستند رعایت شود ،بدین قرار است:
 محدود بودن مکان ارتباط÷ دوستی از نظر زمانی و مکانی ،به فعالیت های جاری و زندگیروزمره آسیب نرساند
 محدود بودن زمان ارتباط ،زمان آن به وسعت تمام ساعات شبانهروز نباشد
این محدودیت ها الزمة تمام انواع ارتباط های انسانی است .چه آدمی
در زندگی خود نیازمند انواع ارتباط است و افراط در یک نوع ،انسان را
از دیگر ارتباط های زندگی بازداشته و زندگی را یک بعدی می سازد.
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دوباره ماه آزمون الهی و امتحانات دانشگاهی:
همچون سال  1394امسال نیز امتحانات در ماه مبارک رمضان قرار گرفت عده ای از دانشجویان با ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه ضمن اشاره به فشار
امتحانات و دوری دانشجویان خوابگاهی از خانواده ها و از سوی دیگر قرار گیری شبهای قدر در دوره امتحانات ،خواستار تغییر امتحانات به تیر ماه شدند.
دانشجویان با اشاره به این که در این بازده دانشجویان می توانند توان علمی خود را افزون و با خانواده دیدار کنند اما تصمیم جدی در این باره در معاونت
دانشجویی صورت نگرفته است.

صنفی
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چند وقتی است کلید اندک و نایاب شده
این عروسک همه بازیچه ی ارباب شده
نگران است کلیدش ترکی بردارد
باغ برجام و گالبی است که بی آب شده
شهر ها یک به یک از شخص حسن پر شده است
انتخابات ریاست شده ،بی تاب شده
گوشت هم قیمتش از ینجه شده ارزان تر
انتخابات بالی دل قصاب شده

کشتی نوح حسن پر شده از سکه و زر
چون که سنگین شده افتاده به گرداب شده
چون زمستان پساذلت ما رفت سفر
خبر از بوی بهار و گل شاداب شده
آفتاب امده تا سبزه به دامان بدود
آدمک برفی بیچاره تنش آب شده
چند وقتی سخن از امدن خورشید است
چند وقتی سخن از رفتن کذاب شده
جاده را آب بزن ،شهر بکن نورانی
منجی از دست حسن ،زینت جان آمده است
پسر صالح از آرامگه سلطان آمد
این شعيب است که شمشیر کشان آمده است
خصم اما سر پیکار و تهاجم دارد
که به تخریب دو ابروش ،جهان آمده است
گران برجام

امین سراوانی
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گران کرد برجام هم نان ما را
کلیدش نچرخاند ایران ما را
ترامپ آمد االن بالکیم و ریپورتیم
خدایا نکن خوار این خان مارا
خطرناک باشد سیاسی نوشتن
نمایند هم این و هم آن مارا
کلیشه است از بس که هرجمعه گفتند
چه توجیح خوبی است شیخان مارا
بنالد به درگاه اهلل واحد
که ساپورت برداشت ایمان مارا
نه تبلیغ ما عیب اصال ندارد
ولو بند باشد جوانان ما را
درازیم بر نفت و اکسیژن از گاز
گسل نیز هیچ است تهران مارا
فقیریم  ....از بی حجابیست گویا
نه عیب است خدمت گذاران مارا
حیا در مجازی ( تنی) میفروشند
رضا....شاه آن نور فکران ما را ؟؟؟
زنی خالکوبید و با غیره رقصید
نگو غیرتی نیست مردان ما را

متهم می شود از جانب اصالح طلب
که به توزیع کمی گندم و نان آمده است
میزند تیم یهودی دو سه تا طعنه ی تلخ
که به اعدام فالن زوزه کشان آمده است
های ای مردم ایران کهن گوش دهید
که ندایی ز همان فتنه گران آمده است
باید ای اهل عجم شور به پایان نرسد
پیرهن خونی یوسف به رقیبان نرسد
نشود باز احد هند علم بردارد
نشود باز که صفین به سامان نرسد
نشود مسلم میدان ز همه تنها تر
حصر کاخ اموی باز به پایان نرسد
های مردم هذر از سکه و سیم اموی
هذر از ترس سپاهی که به ایوان نرسد
هذر از وعده ی برداشتن سایه ی جنگ
به خدا لشکر شامی ز بیابان نرسد
نشود باز بگویند علی تنها شد
حکمیت به هواداری عصیان نرسد
مار اگر خصم برون اورد از پیرهنش
اژدهایی ز عصای ید چوپان نرسد
نشود یار خراسانی فرمانده ی شهر
یوسف گم شده بر تارک کنعان نرسد
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