
آقای متکی در جمع اساتید دانشگاههای ایالم:   ایران چالش جدی برای مدل حکومتی لیبرال-دموکراسی

صفحه 1

میان  در  خارجه  امور  سابق  وزیر  متکی  منوچهر  دکتر  گذشته  روز 
روز  بیان مسائل  به  و  پیدا کردند  ایالم حضور  دانشگاههای  اساتید 
در سیاست خارجی مانند دالیل و زمینه های وقوع بیداری اسالمی 
در کشورهای عربی به خصوص مصر، تحوالت اخیر سوریه و نقش 
غرب و ایران در این تحوالت، بررسی روند مذاکرات ایران و غرب، 
تحوالت منطقه و مسائل اجتماعی و اقتصادی دنیای غرب پرداختند. 
ایشان در بخشی از صحبتهای خود عنوان نمودند که ایران با ارائه 
مدل جدیدی از حکومت به چالشی جدی برای مدل حکومت موسوم 
به لیبرال – دموکراسی که مورد حمایت گسترده اردوگاه غرب است؛ 

تبدیل شده است.
تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران بیشتر از آن که 
واقعی باشند دست آویزی هستند که آمریکا از طریق آن متحدان 
جهان جدی  و  غرب  برای  ایران  خطر  که  کند  می  متقاعد  را  خود 
مصر  در  المسلمین  اخوان  پیروزی  خصوص  در  متکی  دکتر  است. 
اظهار داشتند که آقای مرسی رئیس جمهور جدید مصر تحت فشار 
شدید آمریکا و عربستان قرار دارد و علی رغم این فشارها نقش خود 
را تا حدودی ایفا کرده است و به حمایت معنوی دنیای اسالم نیاز 
دارد. در ادامه ایشان در خصوص تحوالت سوریه اظهار داشتند که 
مقاومت سوریه در برابر دخالتهای نظامی غرب فراتر از پیش بینی 
های غرب و ترکیه بوده است، به نحوی که ترکیه دچار مشکالت 
جدی در مرزهای خود با سوریه شده است. البته نارسایی های دولت 
بشار اسد نیز در نارضایتی بخشی از مردم سوریه دخیل بوده است 
و عدم توجه کافی ایشان به توصیه های جمهوری اسالمی ایران در 
زمینه اصالح رابطه حکومت و مردم باعث شده است که اصالحات 
به  پایان  در  ایشان  باشد.  داشته  کندی  روند  سوریه  در  حکومت 
سواالت حاضرین در خصوص مسائل داخلی و بین المللی پاسخ دادند.
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هرکه قدر خویش بشناسد نابود نخواهد شد حدیث رضوی:



صفحه 2

گزارش تصویری از محفل انس با قرآن کریم با حضور حافظان و قاریان بین المللی؛ آقایان جاویدی، مومنی و ملکی
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صفحه 3

یادی از ضیافت اندیشه سالهای 1389 و 1390:

امام على عليه السالم فرمود:
روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و 

نوشیدنی پرهیز می کند.
بحار ج 93 ص 249
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مسابقه پیامکی قرآنی جزء 25
سوال اول( آیات آغازین سوره مبارکه دخان اشاره به چه مطلبی دارد؟

    ا: روزه               2: نماز              3: خودسازی           4: قدر

سوال دوم( پیام اصلی آیات 17 تا 20 سوره مبارکه شوری کدام گزینه است؟
   1: استقامت           2: توحید           3: معاد                  4: نماز

سوال سوم( با توجه به سوره مبارکه جاثیه سرانجام کسانی که از نفس اطاعت می کنند، کدام گزینه است؟
   1: گمراهی           2: مهر نهادن بر گوش و قلب             3: حجاب در بصیرت           4: همه موارد

لطفًا فقط شماره گزینه های پاسخ را از چپ به راست و بدون فاصله به شماره 30008364521091 ارسال 
نمایید و در ادامه نام و نام خانوادگی خود را درج نمایید. )مثال: 132 علی علوی(

به 5 نفر از برگزیدگان هدایایی به قید قرعه اهدا می گردد. 
فرصت ارسال پاسخ تا ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه. 

قرعه کشی و اهدا جوایز روزانه بعد از نماز عصر در نمازخانه هتل پردیس.

رمضان در ادب پارسی
شاعران زیباگوی پارسی از گذشته های دور 
تا به امروز در خصوص ماه مبارک رمضان و 
ویژگی های آن و نیز رعایت شرایط بندگی 
را  زیبایی  های  سروده  مبارک  ماه  این  در 
برای ما به یادگار نهاده اند. بی گمان یکی از 
بهترین مضامین و عمیق ترین مفاهیم در این 
خصوص در کلیات شمس تبریزی از مولوی 

به چشم می خورد. 
شریعت  با  عرفان  مکتب  شوریده  شاعر 
پیوند ناگسستنی دارد از این رو با حلول ماه 
رمضان ماه معراج آدمی، ماه پرورش عیسی 
روح، ماه بریدن از نان و رسیدن به جانان به 

وجد درمی آید و چنین می سراید: 

سیما  قمر  یار  ای  آمد  رمضان  ماه 
باال  ره  بگشای  سفره  سر  بند  بر 
آیی باز  که  وقتست  جایی،  هر  یاوه  ای 

حلوا...  طلبی  کی  تا  حلوایی  سوی  بنگر   
بیضه  درین  مانده ست  هیضه،  و  خور  ز  مرغت 
پرها  شود  باز  تا  بیضه  این  از  شو  بیرون 
مهتر  لب  خشکست  دلبر  لب  یاد  بر 
سرنا  چون  می نالد  خالی  شکم  با  خوش 
نه  نایی  لب  بر  لب  به  خالی  و  شو  خالی 
می خا...  شکر  آنگاه  و  شو  پر  زدمش  نی  چون 
کردی  زیان  چه  آخر  کردی  زیان  به  تو  گر 
افزا  جان  دلبر  کو  افزا  نان  سفره  کو 
آییم  قاف  به  زصاف  و  آییم  صاف  به  درد  از 
عنقا  شود  عصفور  جان،  ای  صیام  قاف  کز 
افزاید  سفر  سودای  چه،  ار  صیام  صفرای 
بیضا  ید  یابند  سودا  چنین  ز  لیکن 
گل  از  کند  می پاک  را  جوها  نه  سال  هر 
خضرا کشت شود  تا  گردد  روان  آب  تا 

را  نان  این  کن  ایثار  هم،  تو  کنان  جوی  بر 
اجزا...  شود  زنده  تا  آید  حیات  آب  تا 
خوردن طمع  یعنی  دوزخ  در  بستیم 

روشن  دل  که  جنت  یعنی  در  بگشای 
بردی  کاه و جوش  بس خدمت خر کردی بس 
کردن  مددی  باید  هم  عیسی  خدمت  در 
بینی  جهان  و  جان  کی  بینی  نان  و  سفره  تا 
من  جهان  و  جان  ای  جو،  را  جهان  و  جان  رو 
محتاجان  سوی  بنگر  جان  ای  رفت  همه  اینها 
بهمن  و  دی  ز  گل  چون  آخر  شدیم  برگ  بی 
ارزن  زین  و  گندم  زین  خرمن،  ازین  سیریم 
 ... خرمن  کن  تو  ماه  ای  میزان،  و  سنبله  بی 

)کليات شمس جزء هفتم صص 92، 91( 

نکته های اخالقی از آیت ا... بهجت )ره(

گردنه ای که نمی توان از آن گذشت مگر... 
در قیامت گردنه ای هست که کسی حقی از مردم بر گردنش باشد، نمی تواند ازآن بگذرد؛ یا باید از 
حسناتش به کسی که حق او را پایمال کرده، بدهدیا... باالخره تا مردم در آنجا از همدیگر راضی نشوند، 

نمی تواننداز آنجا بگذرند. 

گناه زهر است 
هیچ ذکری باالتر و مهمتر از عزم پیوسته و همیشگی بر ترک گناه نیست؛ یعنی تصمیم داشته باشید اگر 
خداوند صدسال هم به شما عمر داد، حتی یک گناه نکنید،همچنان که اگر صد سال عمر کنید، حاضر 

نخواهید شد یک بار تَِه استکانی زهر بنوشید؛ حقیقت و واقع گناه هم، زهر و َسّم است.

شرط همه توسالت، توبه است 
- پرسش: آیا استفاده از خاک مدفن سیدالشهداء و آب زمزم – که اینقدر آنها را برای شفا یافتن سفارش 

می کنید – دعای ویژه ای هم دارد؟ 
- پاسخ: شرط همه ی توسالت، توبه است و غیر از توبه شرط دیگری ندارد.
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