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مقدمه

مدیریــت جهــادی و اقتصــاد مقاومتــی در عرصــه هــای مختلــف از جملــه اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فنــاوری مطــرح مــی شــود .آنچــه کــه در تمــام عرصــه هــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
اهمیــت توســعه پایــدار در مدیریــت جهــادی اســت تــا مجموعــه ای مانــدگار و جامــع بنــا شــود .ایــران
بــه عنــوان یکــی از کشــور هــای دارای منابــع عظیــم فســیلی و همچنیــن منابــع انســانی بــا تخصــص
هــای مختلــف مــی توانــد از ایــن ظرفیــت و فرصــت هــای عظیــم اســتفاده کــرده و مولفــه هــای توســعه
پایــدار را بــا یــک مدیریــت جهــادی در حــوزه انــرژی بــه اجــرا گــذارد .از آنجــا کــه مصــرف بهینــه ســوخت
و توجــه بــه محیــط زیســت بــه خوبــی در کشــور نهادینــه نشــده ،فرهنــگ ســازی جهــت تجمیــع عــزم
ملــی بــه همــراه مدیریــت جهــادی مــی توانــد افــق روشــنی را جهــت توســعه پایــدار کشــور بگشــاید.
انــرژی ،محیــط زیســت و اقتصــاد از مولفــه هــای توســعه پایــدار اســت کــه در ایــن مقالــه بــا تمرکــز
بــر روی سیســتم هــای تولیــد همزمــان ،)CHP( ،مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .راندمــان بســیار پاییــن
نیروگاههــای تولیــد بــرق متمرکــز و اثــرات مخــرب محیــط زیســتی ایــن نیروگاههــا موجــب شــده تــا
دولــت هــا بــه فکــر چــاره و یافتــن راه حــل بیفتنــد .تولیــد همزمــان تــوان و حــرارت ،بــه عنــوان یــک
راه حــل مــی توانــد از رهــا شــدن حجــم بــاالی حــرارت و آالینــده هــای مخــرب بــه محیــط زیســت
جلوگیــری کنــد و در عیــن حــال بهــره وری اقتصــادی باالیــی داشــته باشــد .در کشــور مــا ،فنــاوری تولیــد
همزمــان حــرارت و بــرق ،بــه عنــوان سیســتم غیــر متمرکــز در بســیاری از صنایــع انرژی-بــر ،مجتمــع
هــای بــزرگ تجــاری یــا مســکونی ،بیمارســتان هــا و دانشــگاه هــا کاربــرد دارد .در اینجــا ســعی شــده تــا
ضمــن معرفــی سیســتم هــای تولیــد همزمــان ،نــوع کاربــرد و مزایــای انــرژی ،اقتصــادی و محیــط زیســت
آن تشــریج شــود.

صنایــع متقاضــی حــرارت و
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بــرق
بســياري از صنايــع در فرآيندهــای خــود
نیــاز بــه حــرارت در تجهیزاتــی ماننــد بويلرهــا
جهــت توليــد بخــار ،ديگهــاي آب داغ ،اجاقهــا
و كــوره هــاي صنعتــي ،خشــك كــن هــا و
چيلرهــا مــي باشــند .از طرفــی دیگــر ،بــرای
انتقــال و مخلــوط مــواد ،روشــنایی ،راه انــدازی
پمــپ هــا ،گرمایــش و ســرمایش ســاختمان و
ســایر تجهیــزات الکتریکــی ،ایــن صنایــع نیــاز
منــد بــرق هســتند .صنايعــی ماننــد صنعــت
تولیــد ســیمان ،فــوالد ،شيشــه ،ســراميك و
پااليشــگاهها در فرآینــد هــای خــود نیازمنــد
حــرارت باالیــی مــی باشــند کــه بــه طــور
ســنتی بعــد از هــر فرآینــد بخــش قابــل
توجهــی از آن بــدون اســتفاده بــه محیــط
اطــراف آزاد مــی شــود .از طرفــی ایــن
صنایــع ،بــرق مــورد نیــاز خــود را بــه طــور
مســتقیم از شــبکه دریافــت مــی کنــد .ایــن
روش ســنتی دارای راندمــان کلــی پایینــی
اســت کــه موجبــات هــدر رفــت ســرمایه هــای
اقتصــادی و انــرژی کشــور و همچنیــن آســیب
بــه محیــط زیســت مــی زنــد .بــا ایجــاد یــک

شکل  -1نمودار جریان انرژی جهانی جهت تولید برق (میلیون تن معادل تفت
خام)
سیســتم  CHPســیکل تحتانــی در اینگونــه
صنایــع انرژی-بــر مــی تــوان بــه ســمت بهــره
وری باالتــر انــرژی -اقتصــادی جهــت نیــل بــه
توســعه پایــدار در اینگونــه صنایــع مــادر پیــش
رفــت .بــه عنــوان مثــال ،در صنعــت ســيمان
بــا اســتفاده از مبدلهــاي بازيافــت حرارتــي می
تــوان حــرارت گازهــاي داغ خروجــي از كــوره
پخــت ســیمان را بازیافــت نمــود و بــا تولیــد
بخــار و اســتفاده از توربينهــاي بخــار بخــش یــا
تمــام بــرق مجموعــه را تامیــن نمــود.
حمایــت مالــی از اجــرای
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سیســتم هــای همزمــان
بــه طــور کلــی ،شــبکه سیســتم هــای
انــرژی هــر کشــور مطابــق بــا سیاســت
گــذاری هــای کالن آن کشــور اســت کــه بــر
اســاس ظرفیــت هــا ،منابــع انــرژی ،تکنولــوژی
و محدودیــت هــا بنــا شــده اســت .از آنجــا
کــه مولفــه هــای سیاســتگذاری تابــع زمــان
هســتند ،سیاســتگذاری ایســتا سیســتمی
پایــدار ایجــاد نخواهــد کــرد .توســعه پایــدار
نیازمنــد سیاســتگذاری پویــا اســت کــه بایــد
مطابــق تغییــرات ،عــوض شــود و آن را بــه
سیســتم تســری بدهــد .سیاســتگذاری جهــت
توســعه سیســتم هــای تولیــد همزمــان کــه
مزایــای انــرژی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی
دارد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .از
جملــه موانعــی کــه موجــب عــدم اســتقبال از
تولیــد همزمــان مــی شــود عبــارت اســت از:
از نظــر اقتصــادی و بــازار ســرمایه:
در ارتبــاط بــا مشــکالت امنیــت ســود بــرای
فــروش بــرق مــازاد  CHPبــه شــبکه
از نظــر قوانیــن :در ارتبــاط بــا رویــه
هــای غیــر شــفاف و نــا هماهنــگ حمایــت
هزینــه هــا
از نظــر اجتماعی/سیاســی :بــه طــور
مشــخص در ارتبــاط بــا عــدم وجــود دانــش
عمومــی کافــی در خصــوص فوایــد وجــود

سیســتم همزمــان و مصــرف بهینــه انــرژی
دشــوار بــودن بیــان ملمــوس فوایــد
حاصــل از اســتفاده از  CHPدر صنایــع
مصــرف کننــده بــرق و حــرارت در کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــا بیــان افزایــش
بهــره وری اقتصــادی و تولیــد ثــروت و یــا
دیگــر شــیوه هــا
بــه منظــور تســری یــک سیســتم و کاهــش
ریســک یــک روش اجرایــی ،معمــوال دولــت
هــا وظیفــه رفــع موانــع اجــرای آن سیســتم را
بــر عهــده دارنــد .در سراســر جهــان ،مهمتریــن
انــواع حمایــت هــای مالــی و مالیاتــی مرتبــط
بــا رواج سیســتم تولیــد همزمــان عبــارت
اســت از:
حمایــت مالــی اولیــه :ایــن نــوع
حمایــت بــرای مــواردی کــه امنیــت ســرمایه
کــم باشــد ،در زمانیکــه میــزان ســرمایه کاربــر
توســعه دهنــده کــم باشــد و یــا زمان برگشــت
ســرمایه زیــاد باشــد مناســب اســت .بــه
عنــوان مثــال ،ایــن نــوع حمایــت مــی توانــد
بــه عنــوان وام بالعــوض (حمایــت مالــی) یــا
اســتهالک ســریع (کمــک مالیاتــی) باشــد.
حمایــت عملیاتــی :حمایــت عملیاتی
بــه میــزان حــرارت و بــرق سیســتم تولیــد
همزمــان مربــوط اســت؛ بــه عنــوان مثــال،
فوایــد محیــط زیســتی مــورد توجــه قــرار
مــی گیــرد .اشــتراک-در-تعرفه (مســتقیم) و
معافیــت مالیاتــی (کمــک مالیاتــی) از انــواع
رایــج ایــن نــوع حمایــت محســوب مــی شــوند.
صنــدوق حمایــت از توســعه و
تحقیــق :حمایــت مالــی دولــت از سیســتم
هــای کــم کربــن تولیــد همزمــان ماننــد پیــل
ســوختی صنایــع را بــه ســمت تولیــد تجــاری
محصــوالت متنــوع  CHPبــرای توســعه
پایــدار سیســتم هــای انــرژی در آینــده ســوق
مــی دهــد.
در اینجــا ،نمونــه ای از سیاس ـتگذاری کشــور
هــای مختلــف جهــت ترویــج اســتفاده از
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سیســتم تولیــد همزمــان بــا
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مزایــای انــرژی ،محیــط زیســتی و
ا قتصــا د ی
رقابــت ســنگین جهــت کاســتن هزینــه
هــا و میــزان آلودگیهــای زیســت محیطــی و
همچنیــن کاهــش گازهــای گلخانــه ای ،دولــت
هــا و مالــکان صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی
را بــه ســمت بهــره گیــری هــر چــه بیشــتر
از انــرژی هدایــت مــی کنــد .در مکانــی کــه
بــه صــورت همزمــان تقاضــای حــرارت و بــرق
وجــود دارد ،سیســتم تولیــد همزمــان یکــی از
مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم هــا مــی
باشــد .بــه طــور متوســط بهــره گیــری از
سیســتم تولیــد همزمــان جهــت تولیــد بــرق
بــه روش حرارتــی ،حــدود دو برابــر کارآمــد تــر

از سیســتم هــای مجــزا مــی باشــد ،و در نتیجه
تنهــا بــا نیمــی از ســوخت بــرای تولیــد همــان
مقــدار بــرق ،سیســتم فعالیــت خــود را انجــام
مــی دهــد و از ایــن رو هزینــه هــای ســوخت
تقریبــا نصــف شــده اســت .عــاوه بــر ایــن،
تعــدادی از سیســتم هــای تولیــد همزمــان
قــادر بــه اســتفاده از ســوخت هــای مختلــف
هســتند و لــذا ایــن سیســتمها مقــاوم تــر در
برابــر تغییــر قیمــت ســوخت مــی باشــند.
تولیــد همزمــان (یــک بــردار از بهــره وری
انــرژی) بــه عنــوان یــک سیســتم انــرژی کــم-
کربــن مــی توانــد در کنــار انرژیهــای تجدیــد
پذیــر قــرار گیــرد .لــذا ،پــر واضــح اســت کــه
ترکیــب سیســتم تولیــد همزمــان بــا انرژیهای
تجدیــد پذیــر بــه عنــوان یــک طــرح قدرتمنــد
جهــت عرضــه هــر دو مزیــت تولیــد بــرق

کم-کربــن و گرمــای کم-کربــن مطــرح مــی
شــود .در کشــور ایــران بــا وجــود نعمــت انــواع
ســوخت هــای فســیلی ،غالــب بــرق مــورد نیاز
از نیــروگاه هــای فســیلی تامیــن مــی شــود.
در مــورد نیــروگاه هــای تولیــد همزمــان بــا
منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر ،بــا توجــه بــه
ماهیــت انــرژی مــورد اســتفاده مزایــای کــم-
کربــن بــودن تولیــد بــرق و حــرارت آشــکار
اســت .امــا در مــورد دیگــر نیــروگاه هــا ،بــا
دیگــر انــواع ســوخت ،بــه صــورت فنــی تولیــد
گرمــای مــازاد در کنــار بــرق اجتنــاب ناپذیــر
اســت کــه در صــورت بازیــاب ایــن حــرارت
اســتفاده کارآمدتــر از ســوخت صــورت گرفتــه
و در مقایســه بــا حالــت قبــل تولیــد گازهــای
گلخانــه ای ( )CO2بــه طــور کلــی کاهــش
مــی یابــد.

در شــکل  ،1جریــان انــرژی جهانــی جهــت
تولیــد بــرق از انــواع انــرژی اولیــه نمایــش داده
شــده اســت .در ایــن نمــودار هــدر رفــت حدود
 70درصــد انــرژی اولیــه قابــل مشــاهد اســت.
سیســتم تولیــد همزمــان یــک فنــاوری ویــژه
نیســت ،بلکــه یــک فنــاوری کاربــردی اســت
کــه در جایــی کــه بــرق و حــرارت همزمــان
مــورد نیــاز مصــرف کننــده نهایــی اســت
بــه عنــوان یــک جایگزیــن سیســتم فعلــی
دارای بهــره وری باالیــی از نظــر راندمــان
ترمودینامیکــی ،اقتصــادی و کاهــش آالیندگی
اســت .تعــداد قابــل توجهــی از سیســتم هــای
تولیــد همزمــان توســعه یافتــه اســت ،کــه در
ترکیــب هــای مختلــف مــی توانــد بهــره وری
اقتصــادی قابــل توجهــی را ایجــاد نماینــد .در
طراحــی اقتصــادی سیســتم تولیــد همزمــان،
آنچــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت
نســبت حــرارت بــه قــدرت مــورد نیــاز اســت.
سیســتم تولیــد همزمــان زمانــی اقتصــادی
تــر خواهــد بــود کــه تمــام حــرارت سیســتم
را تامیــن کنــد و بــرق اضافــه مــورد نیــاز از
شــبکه تامیــن شــود ،چــرا کــه انتقــال بــرق از
شــبکه بــه مجموعــه مــورد اســتفاده راحــت تر
از انتقــال حــرارت بــه مجموعــه اســت .بازدهی
بــاالی سیســتم تولیــد همزمــان باعــث کاهــش
هزینــه ســوخت مصرفــی ،کاهــش هزینــه
هــای لجســتیکی از قبیــل ذخیــره ســازی و
حمــل و نقــل ســوخت ،و پاییــن آمــدن ســطح
انتشــار گازهــای گلخانــه ای مــی شــود.
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بحث روز

تو ســعه پا ید ا ر
بــا مو لفه ها ی
ا نــر ژ ی  ،محیط
ز یســت و ا قتصا د
روح اله احمدی،
استادیار دانشکده فناوری های نوین
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مقدمه

مدیریــت جهــادی و اقتصــاد مقاومتــی در عرصــه هــای مختلــف از جملــه اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصــادی و فنــاوری مطــرح مــی شــود .آنچــه کــه در تمــام عرصــه هــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد
اهمیــت توســعه پایــدار در مدیریــت جهــادی اســت تــا مجموعــه ای مانــدگار و جامــع بنــا شــود .ایــران
بــه عنــوان یکــی از کشــور هــای دارای منابــع عظیــم فســیلی و همچنیــن منابــع انســانی بــا تخصــص
هــای مختلــف مــی توانــد از ایــن ظرفیــت و فرصــت هــای عظیــم اســتفاده کــرده و مولفــه هــای توســعه
پایــدار را بــا یــک مدیریــت جهــادی در حــوزه انــرژی بــه اجــرا گــذارد .از آنجــا کــه مصــرف بهینــه ســوخت
و توجــه بــه محیــط زیســت بــه خوبــی در کشــور نهادینــه نشــده ،فرهنــگ ســازی جهــت تجمیــع عــزم
ملــی بــه همــراه مدیریــت جهــادی مــی توانــد افــق روشــنی را جهــت توســعه پایــدار کشــور بگشــاید.
انــرژی ،محیــط زیســت و اقتصــاد از مولفــه هــای توســعه پایــدار اســت کــه در ایــن مقالــه بــا تمرکــز
بــر روی سیســتم هــای تولیــد همزمــان ،)CHP( ،مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .راندمــان بســیار پاییــن
نیروگاههــای تولیــد بــرق متمرکــز و اثــرات مخــرب محیــط زیســتی ایــن نیروگاههــا موجــب شــده تــا
دولــت هــا بــه فکــر چــاره و یافتــن راه حــل بیفتنــد .تولیــد همزمــان تــوان و حــرارت ،بــه عنــوان یــک
راه حــل مــی توانــد از رهــا شــدن حجــم بــاالی حــرارت و آالینــده هــای مخــرب بــه محیــط زیســت
جلوگیــری کنــد و در عیــن حــال بهــره وری اقتصــادی باالیــی داشــته باشــد .در کشــور مــا ،فنــاوری تولیــد
همزمــان حــرارت و بــرق ،بــه عنــوان سیســتم غیــر متمرکــز در بســیاری از صنایــع انرژی-بــر ،مجتمــع
هــای بــزرگ تجــاری یــا مســکونی ،بیمارســتان هــا و دانشــگاه هــا کاربــرد دارد .در اینجــا ســعی شــده تــا
ضمــن معرفــی سیســتم هــای تولیــد همزمــان ،نــوع کاربــرد و مزایــای انــرژی ،اقتصــادی و محیــط زیســت
آن تشــریج شــود.

صنایــع متقاضــی حــرارت و

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

-3
بــرق
بســياري از صنايــع در فرآيندهــای خــود
نیــاز بــه حــرارت در تجهیزاتــی ماننــد بويلرهــا
جهــت توليــد بخــار ،ديگهــاي آب داغ ،اجاقهــا
و كــوره هــاي صنعتــي ،خشــك كــن هــا و
چيلرهــا مــي باشــند .از طرفــی دیگــر ،بــرای
انتقــال و مخلــوط مــواد ،روشــنایی ،راه انــدازی
پمــپ هــا ،گرمایــش و ســرمایش ســاختمان و
ســایر تجهیــزات الکتریکــی ،ایــن صنایــع نیــاز
منــد بــرق هســتند .صنايعــی ماننــد صنعــت
تولیــد ســیمان ،فــوالد ،شيشــه ،ســراميك و
پااليشــگاهها در فرآینــد هــای خــود نیازمنــد
حــرارت باالیــی مــی باشــند کــه بــه طــور
ســنتی بعــد از هــر فرآینــد بخــش قابــل
توجهــی از آن بــدون اســتفاده بــه محیــط
اطــراف آزاد مــی شــود .از طرفــی ایــن
صنایــع ،بــرق مــورد نیــاز خــود را بــه طــور
مســتقیم از شــبکه دریافــت مــی کنــد .ایــن
روش ســنتی دارای راندمــان کلــی پایینــی
اســت کــه موجبــات هــدر رفــت ســرمایه هــای
اقتصــادی و انــرژی کشــور و همچنیــن آســیب
بــه محیــط زیســت مــی زنــد .بــا ایجــاد یــک

شکل  -1نمودار جریان انرژی جهانی جهت تولید برق (میلیون تن معادل تفت
خام)
سیســتم  CHPســیکل تحتانــی در اینگونــه
صنایــع انرژی-بــر مــی تــوان بــه ســمت بهــره
وری باالتــر انــرژی -اقتصــادی جهــت نیــل بــه
توســعه پایــدار در اینگونــه صنایــع مــادر پیــش
رفــت .بــه عنــوان مثــال ،در صنعــت ســيمان
بــا اســتفاده از مبدلهــاي بازيافــت حرارتــي می
تــوان حــرارت گازهــاي داغ خروجــي از كــوره
پخــت ســیمان را بازیافــت نمــود و بــا تولیــد
بخــار و اســتفاده از توربينهــاي بخــار بخــش یــا
تمــام بــرق مجموعــه را تامیــن نمــود.
حمایــت مالــی از اجــرای
-4
سیســتم هــای همزمــان
بــه طــور کلــی ،شــبکه سیســتم هــای
انــرژی هــر کشــور مطابــق بــا سیاســت
گــذاری هــای کالن آن کشــور اســت کــه بــر
اســاس ظرفیــت هــا ،منابــع انــرژی ،تکنولــوژی
و محدودیــت هــا بنــا شــده اســت .از آنجــا
کــه مولفــه هــای سیاســتگذاری تابــع زمــان
هســتند ،سیاســتگذاری ایســتا سیســتمی
پایــدار ایجــاد نخواهــد کــرد .توســعه پایــدار
نیازمنــد سیاســتگذاری پویــا اســت کــه بایــد
مطابــق تغییــرات ،عــوض شــود و آن را بــه
سیســتم تســری بدهــد .سیاســتگذاری جهــت
توســعه سیســتم هــای تولیــد همزمــان کــه
مزایــای انــرژی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی
دارد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .از
جملــه موانعــی کــه موجــب عــدم اســتقبال از
تولیــد همزمــان مــی شــود عبــارت اســت از:
از نظــر اقتصــادی و بــازار ســرمایه:
در ارتبــاط بــا مشــکالت امنیــت ســود بــرای
فــروش بــرق مــازاد  CHPبــه شــبکه
از نظــر قوانیــن :در ارتبــاط بــا رویــه
هــای غیــر شــفاف و نــا هماهنــگ حمایــت
هزینــه هــا
از نظــر اجتماعی/سیاســی :بــه طــور
مشــخص در ارتبــاط بــا عــدم وجــود دانــش
عمومــی کافــی در خصــوص فوایــد وجــود

سیســتم همزمــان و مصــرف بهینــه انــرژی
دشــوار بــودن بیــان ملمــوس فوایــد
حاصــل از اســتفاده از  CHPدر صنایــع
مصــرف کننــده بــرق و حــرارت در کاهــش
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــا بیــان افزایــش
بهــره وری اقتصــادی و تولیــد ثــروت و یــا
دیگــر شــیوه هــا
بــه منظــور تســری یــک سیســتم و کاهــش
ریســک یــک روش اجرایــی ،معمــوال دولــت
هــا وظیفــه رفــع موانــع اجــرای آن سیســتم را
بــر عهــده دارنــد .در سراســر جهــان ،مهمتریــن
انــواع حمایــت هــای مالــی و مالیاتــی مرتبــط
بــا رواج سیســتم تولیــد همزمــان عبــارت
اســت از:
حمایــت مالــی اولیــه :ایــن نــوع
حمایــت بــرای مــواردی کــه امنیــت ســرمایه
کــم باشــد ،در زمانیکــه میــزان ســرمایه کاربــر
توســعه دهنــده کــم باشــد و یــا زمان برگشــت
ســرمایه زیــاد باشــد مناســب اســت .بــه
عنــوان مثــال ،ایــن نــوع حمایــت مــی توانــد
بــه عنــوان وام بالعــوض (حمایــت مالــی) یــا
اســتهالک ســریع (کمــک مالیاتــی) باشــد.
حمایــت عملیاتــی :حمایــت عملیاتی
بــه میــزان حــرارت و بــرق سیســتم تولیــد
همزمــان مربــوط اســت؛ بــه عنــوان مثــال،
فوایــد محیــط زیســتی مــورد توجــه قــرار
مــی گیــرد .اشــتراک-در-تعرفه (مســتقیم) و
معافیــت مالیاتــی (کمــک مالیاتــی) از انــواع
رایــج ایــن نــوع حمایــت محســوب مــی شــوند.
صنــدوق حمایــت از توســعه و
تحقیــق :حمایــت مالــی دولــت از سیســتم
هــای کــم کربــن تولیــد همزمــان ماننــد پیــل
ســوختی صنایــع را بــه ســمت تولیــد تجــاری
محصــوالت متنــوع  CHPبــرای توســعه
پایــدار سیســتم هــای انــرژی در آینــده ســوق
مــی دهــد.
در اینجــا ،نمونــه ای از سیاس ـتگذاری کشــور
هــای مختلــف جهــت ترویــج اســتفاده از
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سیســتم تولیــد همزمــان بــا
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مزایــای انــرژی ،محیــط زیســتی و
ا قتصــا د ی
رقابــت ســنگین جهــت کاســتن هزینــه
هــا و میــزان آلودگیهــای زیســت محیطــی و
همچنیــن کاهــش گازهــای گلخانــه ای ،دولــت
هــا و مالــکان صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی
را بــه ســمت بهــره گیــری هــر چــه بیشــتر
از انــرژی هدایــت مــی کنــد .در مکانــی کــه
بــه صــورت همزمــان تقاضــای حــرارت و بــرق
وجــود دارد ،سیســتم تولیــد همزمــان یکــی از
مقــرون بــه صرفــه تریــن سیســتم هــا مــی
باشــد .بــه طــور متوســط بهــره گیــری از
سیســتم تولیــد همزمــان جهــت تولیــد بــرق
بــه روش حرارتــی ،حــدود دو برابــر کارآمــد تــر

از سیســتم هــای مجــزا مــی باشــد ،و در نتیجه
تنهــا بــا نیمــی از ســوخت بــرای تولیــد همــان
مقــدار بــرق ،سیســتم فعالیــت خــود را انجــام
مــی دهــد و از ایــن رو هزینــه هــای ســوخت
تقریبــا نصــف شــده اســت .عــاوه بــر ایــن،
تعــدادی از سیســتم هــای تولیــد همزمــان
قــادر بــه اســتفاده از ســوخت هــای مختلــف
هســتند و لــذا ایــن سیســتمها مقــاوم تــر در
برابــر تغییــر قیمــت ســوخت مــی باشــند.
تولیــد همزمــان (یــک بــردار از بهــره وری
انــرژی) بــه عنــوان یــک سیســتم انــرژی کــم-
کربــن مــی توانــد در کنــار انرژیهــای تجدیــد
پذیــر قــرار گیــرد .لــذا ،پــر واضــح اســت کــه
ترکیــب سیســتم تولیــد همزمــان بــا انرژیهای
تجدیــد پذیــر بــه عنــوان یــک طــرح قدرتمنــد
جهــت عرضــه هــر دو مزیــت تولیــد بــرق

کم-کربــن و گرمــای کم-کربــن مطــرح مــی
شــود .در کشــور ایــران بــا وجــود نعمــت انــواع
ســوخت هــای فســیلی ،غالــب بــرق مــورد نیاز
از نیــروگاه هــای فســیلی تامیــن مــی شــود.
در مــورد نیــروگاه هــای تولیــد همزمــان بــا
منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر ،بــا توجــه بــه
ماهیــت انــرژی مــورد اســتفاده مزایــای کــم-
کربــن بــودن تولیــد بــرق و حــرارت آشــکار
اســت .امــا در مــورد دیگــر نیــروگاه هــا ،بــا
دیگــر انــواع ســوخت ،بــه صــورت فنــی تولیــد
گرمــای مــازاد در کنــار بــرق اجتنــاب ناپذیــر
اســت کــه در صــورت بازیــاب ایــن حــرارت
اســتفاده کارآمدتــر از ســوخت صــورت گرفتــه
و در مقایســه بــا حالــت قبــل تولیــد گازهــای
گلخانــه ای ( )CO2بــه طــور کلــی کاهــش
مــی یابــد.

در شــکل  ،1جریــان انــرژی جهانــی جهــت
تولیــد بــرق از انــواع انــرژی اولیــه نمایــش داده
شــده اســت .در ایــن نمــودار هــدر رفــت حدود
 70درصــد انــرژی اولیــه قابــل مشــاهد اســت.
سیســتم تولیــد همزمــان یــک فنــاوری ویــژه
نیســت ،بلکــه یــک فنــاوری کاربــردی اســت
کــه در جایــی کــه بــرق و حــرارت همزمــان
مــورد نیــاز مصــرف کننــده نهایــی اســت
بــه عنــوان یــک جایگزیــن سیســتم فعلــی
دارای بهــره وری باالیــی از نظــر راندمــان
ترمودینامیکــی ،اقتصــادی و کاهــش آالیندگی
اســت .تعــداد قابــل توجهــی از سیســتم هــای
تولیــد همزمــان توســعه یافتــه اســت ،کــه در
ترکیــب هــای مختلــف مــی توانــد بهــره وری
اقتصــادی قابــل توجهــی را ایجــاد نماینــد .در
طراحــی اقتصــادی سیســتم تولیــد همزمــان،
آنچــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت
نســبت حــرارت بــه قــدرت مــورد نیــاز اســت.
سیســتم تولیــد همزمــان زمانــی اقتصــادی
تــر خواهــد بــود کــه تمــام حــرارت سیســتم
را تامیــن کنــد و بــرق اضافــه مــورد نیــاز از
شــبکه تامیــن شــود ،چــرا کــه انتقــال بــرق از
شــبکه بــه مجموعــه مــورد اســتفاده راحــت تر
از انتقــال حــرارت بــه مجموعــه اســت .بازدهی
بــاالی سیســتم تولیــد همزمــان باعــث کاهــش
هزینــه ســوخت مصرفــی ،کاهــش هزینــه
هــای لجســتیکی از قبیــل ذخیــره ســازی و
حمــل و نقــل ســوخت ،و پاییــن آمــدن ســطح
انتشــار گازهــای گلخانــه ای مــی شــود.
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دکتر محمد رضا طالیی
استادیار دانشکده راه آهن

به خدا همه چیز پول نیست!
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چنــد وقــت پیــش در ســر یکــی از کالس هــای
کارشناســی در ابتــدای تــرم بــرای اینکــه هــدف
دانشــجویان از تحصیــل را محــک بزنــم پرســیدم چنــد
نفــر قصــد ادامــه تحصیــل تــا مقطــع دکتــری و هیــات
علمــی شــدن را دارنــد؟! و چنــد نفــری از دانشــجویان
دســت بلنــد کردند(البتــه بــا کمــی خجالــت و  . )...بعــد
در ادامــه تــک تــک پرســیدم کــه چــرا قصــد داریــد تــا
دکتــری درس بخوانیــد .در ذیــل تمامــی پاســخ هــا یــک
هــدف واحــد بــه چشــم مــی خــورد:
(مــی خواهیــم هیــات علمــی بشــویم و بــا یــک درآمــد
کافــی دیگــر نگرانــی مــادی نداشــته باشــیم و شــرایط
مالــی خــود را خــوب کنیــم!!!).
کــه البتــه بعــد از بحــث در مــورد واقعیــت هــای شــغل
هیــات علمــی فکــر مــی کنــم ابهامــات بیشــتری در
اهــداف بــرای دانشــجویان مطــرح شــد.
در روز دیگــری ســر یکــی از کالس هــای ارشــد (کــه فکــر
مــی کنــم بیشــتر در فضــای پرورشــی داشــگاه هــا غوطــه
خــورده انــد) در ابتــدای تــرم پرســیدم اگــر فرضـاً کســی
بــه شــما بگویــد کــه مــدارک فــارغ التحصیلــی شــما را
در انتهــای دو ســال بــه شــما خواهنــد داد و نیــازی بــه
حضــور شــما تــا انتهــای ســال نیســت چنــد نفــر مــی
پذیرنــد؟! کــه ایــن بــار هــم چنــد نفــری بــاز دســت بلنــد
کردنــد (البتــه بــا کمــی جــرات و صالبــت!) .و بــاز هــم
فهــوای کالم و اهــداف تمامــی آنهــا امــور مالــی بــود.
ایــن شــد کــه بــه ذهــن مــن رســید یــک ضعــف بــزرگ
در بنــده و شــاید شــرایط تربیتــی دانشــگاه هــا موجــود
اســت کــه هــدف از تحصیــل را نتوانســته ام بــه خوبــی
بــرای دانشــجو تبییــن نمایــم ،و از آنجــا کــه تربیــت از
رفتــار مــن نشــات مــی گیــرد شــاید نتوانســته ام ایــن
اهــداف را بــه خوبــی بــه آنهــا بــا عمــل خــود نشــان دهم!
اهمیــت نقــش تربیتــی در محیــط هــای آموزشــی کــه مــا
بــا آن در گیــر هســتیم بــه خوبــی بــرای مــن مشــخص
شــد .درســت اســت کــه منفعــت طلبــی جزئــی از رفتــار

مر و ر ی بر مبا حث گذ شــته
بحــث مــا راجــع بــه تربیــت بــود .عــرض کــردم
کــه «تربیــت از غیــرت نشــأت گرفتــه اســت و بــه
معنــای روش رفتــاری و گفتــاری دادن و گرفتــن
اســت .در بــاب ایــن روش گرفتــن و روش دادن
بــه طــور معمــول و غالــب چهــار محیــط اســت
کــه انســان در آن محیــط هــا ســاخته مــی شــود؛
محیــط خانوادگــی ،محیــط آموزشــی ،محیــط
رفاقتــی و محیــط شــغلی.
مباحثــی کــه مــا در گذشــته داشــتیم راجــع بــه
محیــط دوم ،یعنــی محیــط آموزشــی بــود؛ عــرض
کــردم کــه نقــش محیــط آموزشــی از محیــط ا ّول
یعنــی محیــط خانوادگــی قــوی تــر اســت .چه بســا
کســانی باشــند کــه از نظــر محیــط خانوادگــی،
روش صحیــح الهــی و انســانی نداشــته انــد ،ولــی

هجده ساله ها مراقب باشید!
آیــه ای از آیــات شــریفه قــرآن اســت کــه مــن ایــن
را تــاوت مــی کنــم و روایتــی از امــام صادق)علیــه
الســام( ذیــل آیــه هســت کــه آن را هــم مــی
خوانــم کــه ببینیــد همیــن مقطــع آموزشــی کــه
روی آن تأکیــد دارم ،یــک مقطــع بســیار حساســی
اســت و در زندگــی انســان نقــش سرنوشــت ســاز

اخالق زندگی

(شــماره  )6تربیت در محیط آموزشی

هــم دارد .آیــه در ســوره فاطــر اســت کــه داردَ :و
أخ ِر ْجنــا ن َْع َمـ ْ
ـون فيهــا َربَّنــا َْ
ـل صالحِ ــا
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ـر [ ]2ایــن نقــل ســخنان گروهــی از
فيـ ِه َمـ ْ
ـن تذكـ َ
جه ّنمــی هــا اســت کــه در جهنــم فریــاد مــی کنند
ای پــروردگار مــا ،مــا را از ایــن جهنــم بیــرون بیاور!
چــرا؟ تــا کــرداری غیــر از آنچــه کــه کردیــم انجــام
دهیــم؛ تــا کــردار شایســته و صالــح انجــام دهیــم.
ــر الَّــذي ُك َّنــا ن َ ْع َم ُ
أَخْ ِر ْجنــا ن َ ْع َم ْ
ــل
ــل صال ِحــاً َغ ْي َ
.یعنــی خدایــا ،مــا را از جه ّنــم نجــات بــده تــا کا ِر
خــوب کنیــم .بــه آنهــا خطــاب مــی شــود :آیــا مــا
بــه شــما آن قــدر عمــر ندادیــم کــه در آن پنــد
بگیریــد کــه هــر کــس مــی خواســت پنــد بگیــرد،
مــی گرفــت؟ ســؤال ایــن اســت کــه منظــور از ایــن
عمــری کــه در آیــه آمــده کــدام مقطــع زمانــی
اســت؟ ذیــل آیــه روایتــی از امــام صادق)علیــه
ــان
الســام( اســت کــه فرمــود :تَ ْوب ِيــخٌ ل ِْب ِ
ــن ثَ َم َ
ــر َة َســ َن ًة [ ]3ایــن آیــه خطــاب بــه هجــده
َعشْ َ
ســاله هــا اســت .یعنــی خطــاب خــدای متعــال
توبیــخ هجــده ســاله هایــی اســت
در ایــن آیــه،
ِ
کــه بــه جه ّنــم رفتــه انــد؛ ُمــراد ،هفتــاد ســاله و
هشــتاد ســال ههــا نیســت؛ چهــل ســال بــه بــاال
نیســت؛ منظــور ،هجــده ســاله هــا اســت! هجــده
ســاله هایــی کــه روش رفتــاری غلــط گرفتنــد و
ســراغ معصیــت رفتنــد و جه ّنمــی شــدند .ا ّمــا چــرا
خــدا هجــده ســاله هــای جه ّنمــی را اینطــور توبیخ
مــی کنــد؟ جهــت ایــن اســت کــه انســان از نظــر
رشــد روحــی بــه ایــن مقطــع کــه رســید ،دیگــر
عــذری نــدارد و مــی توانــد کام ـ ً
ا تمییــز بدهــد؛
در ایــن ســن ،دریافــت و فهــم بهتریــن دریافــت
و باالتریــن فهــم اســت .خــوب ،بگــو ببینــم چــه
کســی تــو را جه ّنمــی کــرد؟ ایــن روش رفتــاریِ
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 CHPبیــان مــی شــود:
ژاپــن :دولــت ژاپــن بــا پرداخــت
یارانــه در ایــن حــوزه موجــب شــد تــا ژاپــن
بــه عنــوان اولیــن کشــور در جهــان بــا
بزرگتریــن بــازار میکــرو CHP-بــا نصــب
بیــش از  60000واحــد شــناخته شــود.
ســوئد :معافیــت مالیاتــی از ســوخت
و مالیــات گاز دی اکســید کربــن موجــب
موفقیــت در رواج سیســتم هــای تولیــد
همزمــان شــد.
هنــد :در ســال  1382دولــت هنــد
پرداخــت  3/05روپیــه بــازای هــر کیلــو وات
ســاعت بــرق  CHPتغذیــه شــده بــا تفالــه
نیشــکر را بــه عنــوان اشــتراک-در-تعرفه
شــروع کــرد.
نیویــورک :نصــب ســاالنه سیســتم
هــای تولیــد همزمــان ،بعــد از ســال 1381
بــه علــت پرداخــت یارانــه حاصــل از افزایــش
تعرفــه بــرق ســه برابــر شــد.
هلنــد :بــه بهــره گیــری از بــه
اشــتراک گذاشــتن اعتبــار ســرمایه گــذاری
مالــی  9یــورو بــازای کاهــش هــر تــن CO2
معــادل ،توســط آژانــس بیــن المللــی انــرژی،
هلنــد توانســت بــا اجــرای سیاســت اجــرای
 CHPاز انتشــار  4ملیــون تــن  CO2معــادل
جلوگیــری کنــد.
جمع بندی
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رونــد رو بــه رشــد تقاضــای انــرژی در شــکل
پــاک و یــا بــا آلودگــی کمتــر و در عیــن حــال
بــا بهــره وری بــاال منجــر بــه توجــه بیشــتر بــه
اســتفاده از فنــاوری تولیــد همزمــان حــرارت و
بــرق در ســطوح مختلــف در بخــش مســکونی،
تجــاری و صنعــت در سراســر جهــان شــده
اســت .اســتفاده از ایــن فنــاوری عــاوه بــر
ارائــه بازدهــی انــرژی در حــدود  85درصــد ،از
دو منظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی منافــع
اقتصــادی مطلــوب در کاهــش چشــمگیر
هزینــه انــرژی ســاالنه و همچنیــن کاهــش
تولیــد گازهــای گلخانــه ای  CO2ســاالنه
و بــه طــور کلــی تحولــی در مصــرف بهینــه
انــرژی در کشــور ایجــاد مــی نمایــد.

فطــری انســان اســت امــا منفعــت محــوری
چیــزی نیســت کــه در آداب دینــی و حتــی
فرهنــگ مــا ســتوده باشــد .منفعــت محــوری
بــه ایــن معنــا کــه تنهــا عاملــی کــه در
کارهــای مختلــف عامــل انتخــاب مــن اســت
منفعــت شــخصی مــن مــی باشــد ،در تمامــی
شــغل هــا مثــل کارمنــد ،کارگــر ،پزشــک
(حتــی ایــن قشــر در ایــن زمینــه قســم نامــه
دارنــد) و حتــی هیــات علمــی چیــز زیبــا و
ســتوده ای نیســت و در فرهنــگ عمومــی نیــز
مــورد پذیــرش نمــی باشــد .بــه نظــر علیرغــم
وجــود تمامــی کاســتی هــا و مشــکالت در
شــغل مقــدس تدریــس ،چــون نتیجــه ایــن
شــغل ســاختن افــراد بــرای جامعــه اســت ،می
بایســت طیــف بزرگــی از اهــداف دیگــر مثــل
عشــق بــه علــم ،عشــق بــه تدریــس ،عالقــه بــه
پژوهــش ،عشــق بــه تاثیــر گــذاری در جامعــه
و فــوق اینهــا رضــای خداونــد نیــز در عمــل و
رفتــار بــه دانشــجویان بــه عنــوان نیروهــای کار
آینــده تزریــق گــردد.
در ادامــه بــه اهمیــت و جایــگاه تربیــت در
محیــط آموزشــی از زبــان حــاج آقــا مجتبــی
تهرانــی مــی پردازیــم:

اگــر ایشــان را در محیــط آموزشــی بیاوریــد،
ســاخته مــی شــوند و همیــن طــور عکــس؛ بــه
ایــن معنــا کــه ممکــن اســت محیــط خانوادگــی ،
محیــط خوبــی باشــد ا ّمــا محیــط آموزشــی نقــش
تخریبــی داشــته باشــد و موجــب شــود آنچــه کــه
در محیــط خانوادگــی ســاخته شــده اســت ،خــراب
شــود و از بیــن بــرود .چــون محیــط آموزشــی قــو
یتــر از محیــط خانــواده اســت و در گذشــته در
مــورد جهتــش بــه چنــد جهــت هــم اشــاره کــردم.
لــذا مــن عــرض کــردم کــه انســان بایــد نســبت
بــه ایــن محیــط دوم ،یعنــی محیــط آموزشــی
خیلــی د ّقــت و توجــه داشــته باشــد .چــون گفتــم
در محیــط آموزشــی تنهــا مســأله دریافــت مســائل
مفهومــی علمــی مطــرح نیســت؛ بلکــه ایــن
ِ
دریافــت علمــی همیشــه بــا روش گرفتــن و روش
دادن در ســه بعــد دیــداری ،گفتــاری و رفتــاری
همــراه اســت.
علمیت از استادِ غیر الهی
نفی
ّ
مــا در روایتــی از امــام صادق)علیــه الســام( داریــم
ــم
بــه ایــن تعبیــر کــه حضــرت فرمودنــدَ :ل ِعلْ َ
ِــم َربَّان ِــي [ ]1ایــن مســأله آموزشــی
إِلّ م ِْــن َعال ٍ
ً
علمیــت مــی
ـی
ـ
نف
ـرت
ـ
حض
ا
ـ
اص
ـت.
و علمــی اسـ
ّ
ّ
کننــد؛ یعنــی اگــر آن معلــم و اســتاد بــه تربیــت
الهــی و انســانی تربیــت نشــده باشــد ،نمیتوانــد
بــه تــو علــم بیامــوزد .یــک وجــه از معنــای ربّانــی
ایــن اســت کــه خــودش تربیــت شــده اســت و
بعــد هــم همــان را بــه شــاگرد منتقــل مــی کنــد.
ربّانــی کــه مــی گوینــد دو بُعــد دارد کــه مــن هــر
دو را گفتــم؛ هــم خــود و هــم انتقــال بــه دیگــری.
تــا خــو ِد شــخص موصــوف بــه وصفــی نباشــد
نمــی توانــد آن را بــه دیگــری بدهــد .لــذا حضــرت
اصـ ً
علمیــت مــی کننــد و مــی گوینــد ایــن
ا نفــی
ّ
علومــی کــه تــو داری از ایــن اســتاد مــی آمــوزی،
اص ـ ً
ا علــم نیســت .یعنــی بــدان کــه علــم اینهــا
ـر اســت.
ُمضـ ّ
با ارز شترین و بی ارز شترین علم
شــخصی خــوب درس مــی گویــد .یعنــی همیــن
تعلیــم
مصــب بحــث مــا اســت.
چیــزی کــه
ِ
ّ
او خــوب اســت ا ّمــا در مســائل تربیتــی نقــش
تخریبــی دارد؛ در معــارف مــا از نظــر ارزشــی بــه
ایــن علــم بهــا نمیدهنــد .در روایــات اصـ ً
ا بــه ایــن
علمــی کــه او مــی آمــوزد بهــا نمیدهنــد .روایتــی
اســت در نهــج البالغــه ،کــه علی)علیــه الســام(
ـم َمــا ُوقِـ َ
ـان ؛ بــی
ـف َعلَــى الل ِّ َسـ ِ
ـع ال ْ ِعلْـ ِ
فرمــود :أَ ْوضَ ـ ُ
ارزش تریــن دانــش ،دانشــی اســت کــه فقــط در
زبــان جاگرفتــه باشــد .دقــت کنیــد کــه حضــرت»
علــم« میگویــد ،علــم خاصــی را مطــرح نمیکنــد.
ـد نظــر
العلــم اســم جنــس اســت .جنــس دانــش مـ ّ
اســت .فیزیــک ،شــیمی ،تاریــخ ،جغرافــی ،هــر
علمــی را شــامل مــی شــود.
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دکتر محمد رضا طالیی
استادیار دانشکده راه آهن

به خدا همه چیز پول نیست!

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

چنــد وقــت پیــش در ســر یکــی از کالس هــای
کارشناســی در ابتــدای تــرم بــرای اینکــه هــدف
دانشــجویان از تحصیــل را محــک بزنــم پرســیدم چنــد
نفــر قصــد ادامــه تحصیــل تــا مقطــع دکتــری و هیــات
علمــی شــدن را دارنــد؟! و چنــد نفــری از دانشــجویان
دســت بلنــد کردند(البتــه بــا کمــی خجالــت و  . )...بعــد
در ادامــه تــک تــک پرســیدم کــه چــرا قصــد داریــد تــا
دکتــری درس بخوانیــد .در ذیــل تمامــی پاســخ هــا یــک
هــدف واحــد بــه چشــم مــی خــورد:
(مــی خواهیــم هیــات علمــی بشــویم و بــا یــک درآمــد
کافــی دیگــر نگرانــی مــادی نداشــته باشــیم و شــرایط
مالــی خــود را خــوب کنیــم!!!).
کــه البتــه بعــد از بحــث در مــورد واقعیــت هــای شــغل
هیــات علمــی فکــر مــی کنــم ابهامــات بیشــتری در
اهــداف بــرای دانشــجویان مطــرح شــد.
در روز دیگــری ســر یکــی از کالس هــای ارشــد (کــه فکــر
مــی کنــم بیشــتر در فضــای پرورشــی داشــگاه هــا غوطــه
خــورده انــد) در ابتــدای تــرم پرســیدم اگــر فرضـاً کســی
بــه شــما بگویــد کــه مــدارک فــارغ التحصیلــی شــما را
در انتهــای دو ســال بــه شــما خواهنــد داد و نیــازی بــه
حضــور شــما تــا انتهــای ســال نیســت چنــد نفــر مــی
پذیرنــد؟! کــه ایــن بــار هــم چنــد نفــری بــاز دســت بلنــد
کردنــد (البتــه بــا کمــی جــرات و صالبــت!) .و بــاز هــم
فهــوای کالم و اهــداف تمامــی آنهــا امــور مالــی بــود.
ایــن شــد کــه بــه ذهــن مــن رســید یــک ضعــف بــزرگ
در بنــده و شــاید شــرایط تربیتــی دانشــگاه هــا موجــود
اســت کــه هــدف از تحصیــل را نتوانســته ام بــه خوبــی
بــرای دانشــجو تبییــن نمایــم ،و از آنجــا کــه تربیــت از
رفتــار مــن نشــات مــی گیــرد شــاید نتوانســته ام ایــن
اهــداف را بــه خوبــی بــه آنهــا بــا عمــل خــود نشــان دهم!
اهمیــت نقــش تربیتــی در محیــط هــای آموزشــی کــه مــا
بــا آن در گیــر هســتیم بــه خوبــی بــرای مــن مشــخص
شــد .درســت اســت کــه منفعــت طلبــی جزئــی از رفتــار

مر و ر ی بر مبا حث گذ شــته
بحــث مــا راجــع بــه تربیــت بــود .عــرض کــردم
کــه «تربیــت از غیــرت نشــأت گرفتــه اســت و بــه
معنــای روش رفتــاری و گفتــاری دادن و گرفتــن
اســت .در بــاب ایــن روش گرفتــن و روش دادن
بــه طــور معمــول و غالــب چهــار محیــط اســت
کــه انســان در آن محیــط هــا ســاخته مــی شــود؛
محیــط خانوادگــی ،محیــط آموزشــی ،محیــط
رفاقتــی و محیــط شــغلی.
مباحثــی کــه مــا در گذشــته داشــتیم راجــع بــه
محیــط دوم ،یعنــی محیــط آموزشــی بــود؛ عــرض
کــردم کــه نقــش محیــط آموزشــی از محیــط ا ّول
یعنــی محیــط خانوادگــی قــوی تــر اســت .چه بســا
کســانی باشــند کــه از نظــر محیــط خانوادگــی،
روش صحیــح الهــی و انســانی نداشــته انــد ،ولــی

هجده ساله ها مراقب باشید!
آیــه ای از آیــات شــریفه قــرآن اســت کــه مــن ایــن
را تــاوت مــی کنــم و روایتــی از امــام صادق)علیــه
الســام( ذیــل آیــه هســت کــه آن را هــم مــی
خوانــم کــه ببینیــد همیــن مقطــع آموزشــی کــه
روی آن تأکیــد دارم ،یــک مقطــع بســیار حساســی
اســت و در زندگــی انســان نقــش سرنوشــت ســاز

اخالق زندگی

(شــماره  )6تربیت در محیط آموزشی

هــم دارد .آیــه در ســوره فاطــر اســت کــه داردَ :و
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ـر [ ]2ایــن نقــل ســخنان گروهــی از
فيـ ِه َمـ ْ
ـن تذكـ َ
جه ّنمــی هــا اســت کــه در جهنــم فریــاد مــی کنند
ای پــروردگار مــا ،مــا را از ایــن جهنــم بیــرون بیاور!
چــرا؟ تــا کــرداری غیــر از آنچــه کــه کردیــم انجــام
دهیــم؛ تــا کــردار شایســته و صالــح انجــام دهیــم.
ــر الَّــذي ُك َّنــا ن َ ْع َم ُ
أَخْ ِر ْجنــا ن َ ْع َم ْ
ــل
ــل صال ِحــاً َغ ْي َ
.یعنــی خدایــا ،مــا را از جه ّنــم نجــات بــده تــا کا ِر
خــوب کنیــم .بــه آنهــا خطــاب مــی شــود :آیــا مــا
بــه شــما آن قــدر عمــر ندادیــم کــه در آن پنــد
بگیریــد کــه هــر کــس مــی خواســت پنــد بگیــرد،
مــی گرفــت؟ ســؤال ایــن اســت کــه منظــور از ایــن
عمــری کــه در آیــه آمــده کــدام مقطــع زمانــی
اســت؟ ذیــل آیــه روایتــی از امــام صادق)علیــه
ــان
الســام( اســت کــه فرمــود :تَ ْوب ِيــخٌ ل ِْب ِ
ــن ثَ َم َ
ــر َة َســ َن ًة [ ]3ایــن آیــه خطــاب بــه هجــده
َعشْ َ
ســاله هــا اســت .یعنــی خطــاب خــدای متعــال
توبیــخ هجــده ســاله هایــی اســت
در ایــن آیــه،
ِ
کــه بــه جه ّنــم رفتــه انــد؛ ُمــراد ،هفتــاد ســاله و
هشــتاد ســال ههــا نیســت؛ چهــل ســال بــه بــاال
نیســت؛ منظــور ،هجــده ســاله هــا اســت! هجــده
ســاله هایــی کــه روش رفتــاری غلــط گرفتنــد و
ســراغ معصیــت رفتنــد و جه ّنمــی شــدند .ا ّمــا چــرا
خــدا هجــده ســاله هــای جه ّنمــی را اینطــور توبیخ
مــی کنــد؟ جهــت ایــن اســت کــه انســان از نظــر
رشــد روحــی بــه ایــن مقطــع کــه رســید ،دیگــر
عــذری نــدارد و مــی توانــد کام ـ ً
ا تمییــز بدهــد؛
در ایــن ســن ،دریافــت و فهــم بهتریــن دریافــت
و باالتریــن فهــم اســت .خــوب ،بگــو ببینــم چــه
کســی تــو را جه ّنمــی کــرد؟ ایــن روش رفتــاریِ
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 CHPبیــان مــی شــود:
ژاپــن :دولــت ژاپــن بــا پرداخــت
یارانــه در ایــن حــوزه موجــب شــد تــا ژاپــن
بــه عنــوان اولیــن کشــور در جهــان بــا
بزرگتریــن بــازار میکــرو CHP-بــا نصــب
بیــش از  60000واحــد شــناخته شــود.
ســوئد :معافیــت مالیاتــی از ســوخت
و مالیــات گاز دی اکســید کربــن موجــب
موفقیــت در رواج سیســتم هــای تولیــد
همزمــان شــد.
هنــد :در ســال  1382دولــت هنــد
پرداخــت  3/05روپیــه بــازای هــر کیلــو وات
ســاعت بــرق  CHPتغذیــه شــده بــا تفالــه
نیشــکر را بــه عنــوان اشــتراک-در-تعرفه
شــروع کــرد.
نیویــورک :نصــب ســاالنه سیســتم
هــای تولیــد همزمــان ،بعــد از ســال 1381
بــه علــت پرداخــت یارانــه حاصــل از افزایــش
تعرفــه بــرق ســه برابــر شــد.
هلنــد :بــه بهــره گیــری از بــه
اشــتراک گذاشــتن اعتبــار ســرمایه گــذاری
مالــی  9یــورو بــازای کاهــش هــر تــن CO2
معــادل ،توســط آژانــس بیــن المللــی انــرژی،
هلنــد توانســت بــا اجــرای سیاســت اجــرای
 CHPاز انتشــار  4ملیــون تــن  CO2معــادل
جلوگیــری کنــد.
جمع بندی
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رونــد رو بــه رشــد تقاضــای انــرژی در شــکل
پــاک و یــا بــا آلودگــی کمتــر و در عیــن حــال
بــا بهــره وری بــاال منجــر بــه توجــه بیشــتر بــه
اســتفاده از فنــاوری تولیــد همزمــان حــرارت و
بــرق در ســطوح مختلــف در بخــش مســکونی،
تجــاری و صنعــت در سراســر جهــان شــده
اســت .اســتفاده از ایــن فنــاوری عــاوه بــر
ارائــه بازدهــی انــرژی در حــدود  85درصــد ،از
دو منظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی منافــع
اقتصــادی مطلــوب در کاهــش چشــمگیر
هزینــه انــرژی ســاالنه و همچنیــن کاهــش
تولیــد گازهــای گلخانــه ای  CO2ســاالنه
و بــه طــور کلــی تحولــی در مصــرف بهینــه
انــرژی در کشــور ایجــاد مــی نمایــد.

فطــری انســان اســت امــا منفعــت محــوری
چیــزی نیســت کــه در آداب دینــی و حتــی
فرهنــگ مــا ســتوده باشــد .منفعــت محــوری
بــه ایــن معنــا کــه تنهــا عاملــی کــه در
کارهــای مختلــف عامــل انتخــاب مــن اســت
منفعــت شــخصی مــن مــی باشــد ،در تمامــی
شــغل هــا مثــل کارمنــد ،کارگــر ،پزشــک
(حتــی ایــن قشــر در ایــن زمینــه قســم نامــه
دارنــد) و حتــی هیــات علمــی چیــز زیبــا و
ســتوده ای نیســت و در فرهنــگ عمومــی نیــز
مــورد پذیــرش نمــی باشــد .بــه نظــر علیرغــم
وجــود تمامــی کاســتی هــا و مشــکالت در
شــغل مقــدس تدریــس ،چــون نتیجــه ایــن
شــغل ســاختن افــراد بــرای جامعــه اســت ،می
بایســت طیــف بزرگــی از اهــداف دیگــر مثــل
عشــق بــه علــم ،عشــق بــه تدریــس ،عالقــه بــه
پژوهــش ،عشــق بــه تاثیــر گــذاری در جامعــه
و فــوق اینهــا رضــای خداونــد نیــز در عمــل و
رفتــار بــه دانشــجویان بــه عنــوان نیروهــای کار
آینــده تزریــق گــردد.
در ادامــه بــه اهمیــت و جایــگاه تربیــت در
محیــط آموزشــی از زبــان حــاج آقــا مجتبــی
تهرانــی مــی پردازیــم:

اگــر ایشــان را در محیــط آموزشــی بیاوریــد،
ســاخته مــی شــوند و همیــن طــور عکــس؛ بــه
ایــن معنــا کــه ممکــن اســت محیــط خانوادگــی ،
محیــط خوبــی باشــد ا ّمــا محیــط آموزشــی نقــش
تخریبــی داشــته باشــد و موجــب شــود آنچــه کــه
در محیــط خانوادگــی ســاخته شــده اســت ،خــراب
شــود و از بیــن بــرود .چــون محیــط آموزشــی قــو
یتــر از محیــط خانــواده اســت و در گذشــته در
مــورد جهتــش بــه چنــد جهــت هــم اشــاره کــردم.
لــذا مــن عــرض کــردم کــه انســان بایــد نســبت
بــه ایــن محیــط دوم ،یعنــی محیــط آموزشــی
خیلــی د ّقــت و توجــه داشــته باشــد .چــون گفتــم
در محیــط آموزشــی تنهــا مســأله دریافــت مســائل
مفهومــی علمــی مطــرح نیســت؛ بلکــه ایــن
ِ
دریافــت علمــی همیشــه بــا روش گرفتــن و روش
دادن در ســه بعــد دیــداری ،گفتــاری و رفتــاری
همــراه اســت.
علمیت از استادِ غیر الهی
نفی
ّ
مــا در روایتــی از امــام صادق)علیــه الســام( داریــم
ــم
بــه ایــن تعبیــر کــه حضــرت فرمودنــدَ :ل ِعلْ َ
ِــم َربَّان ِــي [ ]1ایــن مســأله آموزشــی
إِلّ م ِْــن َعال ٍ
ً
علمیــت مــی
ـی
ـ
نف
ـرت
ـ
حض
ا
ـ
اص
ـت.
و علمــی اسـ
ّ
ّ
کننــد؛ یعنــی اگــر آن معلــم و اســتاد بــه تربیــت
الهــی و انســانی تربیــت نشــده باشــد ،نمیتوانــد
بــه تــو علــم بیامــوزد .یــک وجــه از معنــای ربّانــی
ایــن اســت کــه خــودش تربیــت شــده اســت و
بعــد هــم همــان را بــه شــاگرد منتقــل مــی کنــد.
ربّانــی کــه مــی گوینــد دو بُعــد دارد کــه مــن هــر
دو را گفتــم؛ هــم خــود و هــم انتقــال بــه دیگــری.
تــا خــو ِد شــخص موصــوف بــه وصفــی نباشــد
نمــی توانــد آن را بــه دیگــری بدهــد .لــذا حضــرت
اصـ ً
علمیــت مــی کننــد و مــی گوینــد ایــن
ا نفــی
ّ
علومــی کــه تــو داری از ایــن اســتاد مــی آمــوزی،
اص ـ ً
ا علــم نیســت .یعنــی بــدان کــه علــم اینهــا
ـر اســت.
ُمضـ ّ
با ارز شترین و بی ارز شترین علم
شــخصی خــوب درس مــی گویــد .یعنــی همیــن
تعلیــم
مصــب بحــث مــا اســت.
چیــزی کــه
ِ
ّ
او خــوب اســت ا ّمــا در مســائل تربیتــی نقــش
تخریبــی دارد؛ در معــارف مــا از نظــر ارزشــی بــه
ایــن علــم بهــا نمیدهنــد .در روایــات اصـ ً
ا بــه ایــن
علمــی کــه او مــی آمــوزد بهــا نمیدهنــد .روایتــی
اســت در نهــج البالغــه ،کــه علی)علیــه الســام(
ـم َمــا ُوقِـ َ
ـان ؛ بــی
ـف َعلَــى الل ِّ َسـ ِ
ـع ال ْ ِعلْـ ِ
فرمــود :أَ ْوضَ ـ ُ
ارزش تریــن دانــش ،دانشــی اســت کــه فقــط در
زبــان جاگرفتــه باشــد .دقــت کنیــد کــه حضــرت»
علــم« میگویــد ،علــم خاصــی را مطــرح نمیکنــد.
ـد نظــر
العلــم اســم جنــس اســت .جنــس دانــش مـ ّ
اســت .فیزیــک ،شــیمی ،تاریــخ ،جغرافــی ،هــر
علمــی را شــامل مــی شــود.
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غلــط را از چــه کســی یــاد گرفتــی؟ تــو کــه
نونهــال بــودی و در مقطعــی بــودی کــه مــی شــد
تــو را بــه هــر ســو کشــاند؛ پــس تحــت سرپرســتی
چــه کســی قــرار گرفتــی؟ ایــن اعوجــاج از کجــا
پدیــد آمــد؟ ایــن مطلــب بــه ایــن مربــوط اســت
حســاس تریــن
کــه حضــرت فرمودنــد از نظــر عمــر ّ
مقطــع زمانــی ،ایــن مقطــع اســت .ای جــوا نهــا!
حواســتان را جمــع کنیــد .وقتــی بــه ایــن مقطــع
برســی دیگــر خــوب مــی توانــی زشــت را از زیبــا
تشــخیص دهــی .تــو دیگــر انســانی و مــی فهمــی!
دیگــر در بُعــد اعتقــادی ات هــم خــوب میتوانــی
بفهمــی .ا ّمــا بگــو ببینــم چــه کســی تــو را خــراب
کــرد؟ در محیــط آموزشــی ،بــه تــو رفتــار غلــط
دادنــد ،تــو هــم تأثیــر گرفتــی و جه ّنمــی شــدی.

در
تاریخ
 29بهمن
،1393
خدمت حجت
االسالم و المسلمین حاج
آقا ابراهیمینژاد ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و
صنعت ایران رسیدیم و مصاحبهای صمیمانه با
ایشان داشتیم که از نظرتان میگذرد.

نبــاء :ضمــن تشــکر از جنابعالــی بــرای اینکــه وقــت ارزشــمند خــود را بــه مــا اختصــاص
دادیــد تــا دانشــگاهیان بــا دیدگاههــای جنــاب عالــی بیشــتر آشــنا بشــوند.

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

حــاج آقــا :ســام علیکــم .بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .مــن معمــوال از مصاحبــه کــردن
پرهیــز دارم ولــی رد درخواســت شــما برایــم ســخت بــود .وظیفــه خــود میدانــم کــه از ایــن
کار خوبــی کــه شــروع کردهایــد تشــکر کنــم .مــن نشــریه نبــاء را پیگیــری میکنــم و فضــای
آن را میدانــم و مقــاالت آن را میخوانــم .امیــدوار هســتم کــه عمــق بیشــتری هــم پیــدا
کنــد .انشــاءهلل آنچــه گفتــه میشــود گامــی در جهــت انتقــال ظرفیتهــا باشــد.
نباء :در ابتدا کمی راجع به زندگی علمی ،تبلیغی و جهادی خود صحبت بفرمایید.
حــاج آقــا :بنــده احمــد ابراهیمینــژاد هســتم .در ســمت مســئولیت دفتــر نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه علــم و صنعــت هســتم .مفتخــرم از اینکــه ایــن مســئولیت را دارم.
شــاید یکــی از پســتهای بســیار ســخت در دانشــگاه هســت کــه بســیار اندیشهســوز هســت بــا
دغدغــه هــای فــراوان .حجــم کار بســیار باالســت ،امــا مــا ایــن مســئولیت را بــا انتخــاب خــود
پذیرفتهایــم و احســاس کردیــم کــه کار در دانشــگاهها ،کار فرهنگــی و پرداختــن بــه مســائل
فکــری و اعتقــادی دانشــجویان ،از اهــم امــور هســت .مــن از حــدود ســال  63وارد حــوزه

شــدم .بعــد در اوائــل جنــگ در جبهــه جنــوب
خدمــت دکتــر چمــران بودیــم تحــت عنــوان
جنگهــای نامنظــم .در آن مقطــع بخاطــر
مجروحیــت و مســائل بعــد از آن ،دوره نســبتا
طوالنــی از درس و بحــث فاصلــه گرفتــم.
مجروحیــت در ســال  59بــود کــه بخاطــر
انفجــار میــن در منطقــه مالکیــه سوســنگرد
اتفــاق افتــاد و منجــر بــه قطــع عضــو شــد.
دغدغــه مــا در آن مقطــع جنــگ بــود چــرا
کــه طبــق فرمایشــات حضــرت امــام (رض)
در آن زمــان مســاله اصلــی ،مســاله جنــگ
بــود و مــا نمیتوانســتیم بــه شــکل متمرکــز
بــه درس بپردازیــم .مکــررا بــه منطقــه اعــزام
میشــدیم و گاهــی اوقــات بــه عنــوان یــک
رزمنــده میرفتیــم و بســیاری از اوقــات بــه
عنــوان رزمــی تبلیغــی در جبهــه حاضــر
شــدم .در ســال حــدود  63ورود جدیتــری
بــه حــوزه پیــدا کــردم و دروس ســطح را بــه
پایــان رســاندم و چنــد ســال هــم بعــد از آن
در خدمــت درس خــارج آیــتاهلل العظمــی
ســبحانی بــودم و در درس خصوصــی یکــی از
بــزرگان حــوزه جناب آیــت اهلل ســید محمدباقر
موســوی همدانــی (رح) چنــد ســالی درس
خــارج بصــورت محــدود و خصوصــی داشــتم.
در حــال حاضــر هــم بــا تمــام اشــتغاالتی کــه
دارم ،ســعی میکنــم کــه اول وقــت در یکــی

از دروس خــارج تهــران شــرکت کنــم .از ســال نمونــه بســازم.
حــدود  ،1379حــدود  12ســال هســت کــه
کار خــودم را در دانشــگاهها شــروع کــردم .نبــاء :لطــف بفرماییــد در مــورد رســالت نهــاد
ابتــدا از همــکاری در یکــی از دانشــگاههای مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه توضیــح
اقمــاری امیرکبیــر و بعــد از آن مدتــی در یکــی بفرماییــد .اینکــه نهــاد در چــه امــوری از
از دانشــگاههای اســتان مرکــزی و تقریبــا از دانشــگاه وارد میشــود و افــراد در چــه مواردی
ســال  88هــم در دانشــگاه علــم و صنعــت بــه نهــاد رهبــری مراجعــه میکننــد؟
مشــغول خدمــت شــدم.
حــاج آقــا :بــرای پاســخ بــه ســوال شــما باید
توجهــی بــه انتظاراتی کــه مقام معظــم رهبری
نبــاء :مــا شــنیدهایم کــه شــما در کارهــای از مســئولین نهــاد رهبــری در دانشــگاهها
صنعتــی هــم ورودی داشــتهاید .درســت دارنــد و چــه خــط مشــیی را بــرای آنهــا تعیین
اســت؟
کردهانــد ،داشــته باشــیم .حضــرت آقــا در
حــاج آقــا :از زمانیکه در ســال  ،63هــم زمان کالمــی فرمودهانــد کــه مســئول اصلــی و
بــا درســم ،یــک ســری فعالیتهــای صنعتــی نهایــی ارتقــای دینــی در دانشــگاهها و تــاش
هــم داشــتم .کارگاهــی داشــتم کــه امکانــات در جهــت رشــد و ارتقــای فعالیتهــای
و ماشــینآالتی داشــت و ســاعاتی از روز هــم اســامی در دانشــگاهها دفتــر نهــاد رهبــری
خــودم بــا دســتگاه تــراش کار میکــردم و اســت .نکتــه دیگــری کــه ایشــان فرمودهانــد
قطعاتــی را میســاختم کــه شــرح و بســطش انجــام دادن مســئولیتهای یــک روحانــی در
بســیار طوالنــی هســت .بعضــا ماشــینآالتی دانشــگاه اســت .همانطــور کــه یــک روحانی در
را هــم طراحــی کردیــم و ســاختیم .در اواخــر خــارج از دانشــگاه تکالیفــی دارد ،آن تکالیــف
جنــگ هــم کــه مــا بــه شــدت تحریــم بودیــم را نهــاد رهبــری در دانشــگاه بایــد داشــته
و بحــث تامیــن ســاح بســیار مشــکلزا بــود ،باشــد ،ماننــد تبلیــغ معــارف و آموزههــای
مــن قطعاتــی را کــه در ارتبــاط بــا جنــگ بــود اســامی ،تعظیــم شــعائر اســامی و برگــزاری
تولیــد میکــردم ،ماننــد نافــی خمپــاره .تقریبــا محافــل مذهبــی ،اقامــه نمــاز جماعــت ،اعــزام
همزمــان بــا ورود بــه دانشــگاه عمــا کارهــای مبلــغ بــه خوابگاههــا و تعامــل بــا بخشهــای
صنعتــی کــه داشــتم متوقــف شــد .البتــه االن مختلــف در دانشــگاه از جملــه دانشــجویان،
هــم آن ماشــین آالت دارم و در کارگاهــی قــرار اســاتید ،مدیریــت و تشــکلها .البتــه هــر
دارد و در یــک مقطعــی از ایــن ماشــین آالت کــدام از اینهــا ســرفصلهایی هســت کــه
مجــددا اســتفاده کــردم .بــه عنــوان مثــال یــک میتــوان مفصــل بــه آنهــا پرداخــت .حضــور
بــار کــه بــا مشــکل یــک جانبــازی کــه هــر دو فعــال در بیــن دانشــگاهیان از اهــم ایــن
پایــش از بــاالی زانــو قطــع بــود آشــنا شــدم فعالیتهــا اســت کــه البتــه اقتضائاتــی دارد،
و دیــدم کــه بــه ایشــان میگوینــد قطعــه ماننــد شــناخت دانشــگاه و مقتضیــات آن،
خاصــی بــرای پاهایــش موجــود نیســت ،بــا حضــور عالمانــه ،جلــب اعتمــاد مخاطبــان
خــودم نــذر کــردم کــه آن قطعــه را بــرای او و مدیریــت در منازعــات سیاســی .دانشــگاه
و دیگــر جانبــازان بســازم .الحمــدهلل توانســتم فضــای بســیار مســتعدی اســت بــرای کــش
از آن قطعــه بــا نــام لــول مــودوالر کــه کار مکشهــا و تشــنجات سیاســی کــه بایــد نهــاد
اســتخوان ســاق را انجــام میدهــد ،پنــج رهبــری نقــش مدیریتــی خوبــی داشــته باشــد.
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مر ّبی باید تربیت شده الهی باشد
لــذا مــن روایتــی را خوانــدم کــه شــخصی کــه
خــود را در اختیــار غیــر قــرار میدهــد و غیــر
میخواهــد او را سرپرســتی کنــد و بســازد ،بایــد
کــه او خــودش ســاخته شــده باشــد  .ا ّول ببیــن
ایــن طــور هســت یانــه؛ یعنــی ببیــن عالــم ربّانــی
اســت ،یــا شــیطانی بــه صورتــی انســان اســت؟
کــدام یکــی اســت؟ روایــت از علی)علیــه الســام(
اللَّ
الل أَ َّدب َـ ُه ُ
بــود ،کــه حضــرت فرمــود :إ ِ َّن َر ُسـ َ
ـول َِّ
َع ـ َّز َو َجـ َّ
ـل ؛ خــدا پیغمبــر را تربیــت کــرد؛ َو ُه ـ َو
َ
ُ
أَ َّدب َ ِنــي ؛ او هــم مــن را تربیــت کــرد؛ َو أنَــا أ َؤد ُِّب
ــد َب ال ْ ُم َك َّرمِيــن [ ]4یعنــی
ِيــن َو أُ َو ِّر ُث ال َْ َ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
حــاال کــه مــن بــه واســطه پیغمبــر تربیت شــده ای
الهــی هســتم ،سرپرســتی دیگــران را مــی پذیــرم.
لــذا مــن خطابــم بــه اســاتید اســت کــه اگــر
خودتــان تربیــت الهــی نداریــد ،نبایــد وارد عرصــه
تربیــت دیگــران شــوید .از آن طــرف هــم جــوان و
دانشــجو نبایــد خــودش را در اختیــار هــر کســی
قــرار دهــد و سرپرســتی هــر کســی را نبایــد
بپذیــرد .ایــن اســت کــه مــن عــرض کــردم بایــد
در محیــط هــای آموزشــی د ّقــت شــود .ح ّتــی در
بهتریــن محیــط هــای آموزشــی هــم انســان نبایــد
خیــال راحــت هــم داشــته باشــد
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غلــط را از چــه کســی یــاد گرفتــی؟ تــو کــه
نونهــال بــودی و در مقطعــی بــودی کــه مــی شــد
تــو را بــه هــر ســو کشــاند؛ پــس تحــت سرپرســتی
چــه کســی قــرار گرفتــی؟ ایــن اعوجــاج از کجــا
پدیــد آمــد؟ ایــن مطلــب بــه ایــن مربــوط اســت
حســاس تریــن
کــه حضــرت فرمودنــد از نظــر عمــر ّ
مقطــع زمانــی ،ایــن مقطــع اســت .ای جــوا نهــا!
حواســتان را جمــع کنیــد .وقتــی بــه ایــن مقطــع
برســی دیگــر خــوب مــی توانــی زشــت را از زیبــا
تشــخیص دهــی .تــو دیگــر انســانی و مــی فهمــی!
دیگــر در بُعــد اعتقــادی ات هــم خــوب میتوانــی
بفهمــی .ا ّمــا بگــو ببینــم چــه کســی تــو را خــراب
کــرد؟ در محیــط آموزشــی ،بــه تــو رفتــار غلــط
دادنــد ،تــو هــم تأثیــر گرفتــی و جه ّنمــی شــدی.

در
تاریخ
 29بهمن
،1393
خدمت حجت
االسالم و المسلمین حاج
آقا ابراهیمینژاد ،مسئول دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و
صنعت ایران رسیدیم و مصاحبهای صمیمانه با
ایشان داشتیم که از نظرتان میگذرد.

نبــاء :ضمــن تشــکر از جنابعالــی بــرای اینکــه وقــت ارزشــمند خــود را بــه مــا اختصــاص
دادیــد تــا دانشــگاهیان بــا دیدگاههــای جنــاب عالــی بیشــتر آشــنا بشــوند.
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حــاج آقــا :ســام علیکــم .بســم اهلل الرحمــن الرحیــم .مــن معمــوال از مصاحبــه کــردن
پرهیــز دارم ولــی رد درخواســت شــما برایــم ســخت بــود .وظیفــه خــود میدانــم کــه از ایــن
کار خوبــی کــه شــروع کردهایــد تشــکر کنــم .مــن نشــریه نبــاء را پیگیــری میکنــم و فضــای
آن را میدانــم و مقــاالت آن را میخوانــم .امیــدوار هســتم کــه عمــق بیشــتری هــم پیــدا
کنــد .انشــاءهلل آنچــه گفتــه میشــود گامــی در جهــت انتقــال ظرفیتهــا باشــد.
نباء :در ابتدا کمی راجع به زندگی علمی ،تبلیغی و جهادی خود صحبت بفرمایید.
حــاج آقــا :بنــده احمــد ابراهیمینــژاد هســتم .در ســمت مســئولیت دفتــر نمایندگــی مقــام
معظــم رهبــری در دانشــگاه علــم و صنعــت هســتم .مفتخــرم از اینکــه ایــن مســئولیت را دارم.
شــاید یکــی از پســتهای بســیار ســخت در دانشــگاه هســت کــه بســیار اندیشهســوز هســت بــا
دغدغــه هــای فــراوان .حجــم کار بســیار باالســت ،امــا مــا ایــن مســئولیت را بــا انتخــاب خــود
پذیرفتهایــم و احســاس کردیــم کــه کار در دانشــگاهها ،کار فرهنگــی و پرداختــن بــه مســائل
فکــری و اعتقــادی دانشــجویان ،از اهــم امــور هســت .مــن از حــدود ســال  63وارد حــوزه

شــدم .بعــد در اوائــل جنــگ در جبهــه جنــوب
خدمــت دکتــر چمــران بودیــم تحــت عنــوان
جنگهــای نامنظــم .در آن مقطــع بخاطــر
مجروحیــت و مســائل بعــد از آن ،دوره نســبتا
طوالنــی از درس و بحــث فاصلــه گرفتــم.
مجروحیــت در ســال  59بــود کــه بخاطــر
انفجــار میــن در منطقــه مالکیــه سوســنگرد
اتفــاق افتــاد و منجــر بــه قطــع عضــو شــد.
دغدغــه مــا در آن مقطــع جنــگ بــود چــرا
کــه طبــق فرمایشــات حضــرت امــام (رض)
در آن زمــان مســاله اصلــی ،مســاله جنــگ
بــود و مــا نمیتوانســتیم بــه شــکل متمرکــز
بــه درس بپردازیــم .مکــررا بــه منطقــه اعــزام
میشــدیم و گاهــی اوقــات بــه عنــوان یــک
رزمنــده میرفتیــم و بســیاری از اوقــات بــه
عنــوان رزمــی تبلیغــی در جبهــه حاضــر
شــدم .در ســال حــدود  63ورود جدیتــری
بــه حــوزه پیــدا کــردم و دروس ســطح را بــه
پایــان رســاندم و چنــد ســال هــم بعــد از آن
در خدمــت درس خــارج آیــتاهلل العظمــی
ســبحانی بــودم و در درس خصوصــی یکــی از
بــزرگان حــوزه جناب آیــت اهلل ســید محمدباقر
موســوی همدانــی (رح) چنــد ســالی درس
خــارج بصــورت محــدود و خصوصــی داشــتم.
در حــال حاضــر هــم بــا تمــام اشــتغاالتی کــه
دارم ،ســعی میکنــم کــه اول وقــت در یکــی

از دروس خــارج تهــران شــرکت کنــم .از ســال نمونــه بســازم.
حــدود  ،1379حــدود  12ســال هســت کــه
کار خــودم را در دانشــگاهها شــروع کــردم .نبــاء :لطــف بفرماییــد در مــورد رســالت نهــاد
ابتــدا از همــکاری در یکــی از دانشــگاههای مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه توضیــح
اقمــاری امیرکبیــر و بعــد از آن مدتــی در یکــی بفرماییــد .اینکــه نهــاد در چــه امــوری از
از دانشــگاههای اســتان مرکــزی و تقریبــا از دانشــگاه وارد میشــود و افــراد در چــه مواردی
ســال  88هــم در دانشــگاه علــم و صنعــت بــه نهــاد رهبــری مراجعــه میکننــد؟
مشــغول خدمــت شــدم.
حــاج آقــا :بــرای پاســخ بــه ســوال شــما باید
توجهــی بــه انتظاراتی کــه مقام معظــم رهبری
نبــاء :مــا شــنیدهایم کــه شــما در کارهــای از مســئولین نهــاد رهبــری در دانشــگاهها
صنعتــی هــم ورودی داشــتهاید .درســت دارنــد و چــه خــط مشــیی را بــرای آنهــا تعیین
اســت؟
کردهانــد ،داشــته باشــیم .حضــرت آقــا در
حــاج آقــا :از زمانیکه در ســال  ،63هــم زمان کالمــی فرمودهانــد کــه مســئول اصلــی و
بــا درســم ،یــک ســری فعالیتهــای صنعتــی نهایــی ارتقــای دینــی در دانشــگاهها و تــاش
هــم داشــتم .کارگاهــی داشــتم کــه امکانــات در جهــت رشــد و ارتقــای فعالیتهــای
و ماشــینآالتی داشــت و ســاعاتی از روز هــم اســامی در دانشــگاهها دفتــر نهــاد رهبــری
خــودم بــا دســتگاه تــراش کار میکــردم و اســت .نکتــه دیگــری کــه ایشــان فرمودهانــد
قطعاتــی را میســاختم کــه شــرح و بســطش انجــام دادن مســئولیتهای یــک روحانــی در
بســیار طوالنــی هســت .بعضــا ماشــینآالتی دانشــگاه اســت .همانطــور کــه یــک روحانی در
را هــم طراحــی کردیــم و ســاختیم .در اواخــر خــارج از دانشــگاه تکالیفــی دارد ،آن تکالیــف
جنــگ هــم کــه مــا بــه شــدت تحریــم بودیــم را نهــاد رهبــری در دانشــگاه بایــد داشــته
و بحــث تامیــن ســاح بســیار مشــکلزا بــود ،باشــد ،ماننــد تبلیــغ معــارف و آموزههــای
مــن قطعاتــی را کــه در ارتبــاط بــا جنــگ بــود اســامی ،تعظیــم شــعائر اســامی و برگــزاری
تولیــد میکــردم ،ماننــد نافــی خمپــاره .تقریبــا محافــل مذهبــی ،اقامــه نمــاز جماعــت ،اعــزام
همزمــان بــا ورود بــه دانشــگاه عمــا کارهــای مبلــغ بــه خوابگاههــا و تعامــل بــا بخشهــای
صنعتــی کــه داشــتم متوقــف شــد .البتــه االن مختلــف در دانشــگاه از جملــه دانشــجویان،
هــم آن ماشــین آالت دارم و در کارگاهــی قــرار اســاتید ،مدیریــت و تشــکلها .البتــه هــر
دارد و در یــک مقطعــی از ایــن ماشــین آالت کــدام از اینهــا ســرفصلهایی هســت کــه
مجــددا اســتفاده کــردم .بــه عنــوان مثــال یــک میتــوان مفصــل بــه آنهــا پرداخــت .حضــور
بــار کــه بــا مشــکل یــک جانبــازی کــه هــر دو فعــال در بیــن دانشــگاهیان از اهــم ایــن
پایــش از بــاالی زانــو قطــع بــود آشــنا شــدم فعالیتهــا اســت کــه البتــه اقتضائاتــی دارد،
و دیــدم کــه بــه ایشــان میگوینــد قطعــه ماننــد شــناخت دانشــگاه و مقتضیــات آن،
خاصــی بــرای پاهایــش موجــود نیســت ،بــا حضــور عالمانــه ،جلــب اعتمــاد مخاطبــان
خــودم نــذر کــردم کــه آن قطعــه را بــرای او و مدیریــت در منازعــات سیاســی .دانشــگاه
و دیگــر جانبــازان بســازم .الحمــدهلل توانســتم فضــای بســیار مســتعدی اســت بــرای کــش
از آن قطعــه بــا نــام لــول مــودوالر کــه کار مکشهــا و تشــنجات سیاســی کــه بایــد نهــاد
اســتخوان ســاق را انجــام میدهــد ،پنــج رهبــری نقــش مدیریتــی خوبــی داشــته باشــد.
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مر ّبی باید تربیت شده الهی باشد
لــذا مــن روایتــی را خوانــدم کــه شــخصی کــه
خــود را در اختیــار غیــر قــرار میدهــد و غیــر
میخواهــد او را سرپرســتی کنــد و بســازد ،بایــد
کــه او خــودش ســاخته شــده باشــد  .ا ّول ببیــن
ایــن طــور هســت یانــه؛ یعنــی ببیــن عالــم ربّانــی
اســت ،یــا شــیطانی بــه صورتــی انســان اســت؟
کــدام یکــی اســت؟ روایــت از علی)علیــه الســام(
اللَّ
الل أَ َّدب َـ ُه ُ
بــود ،کــه حضــرت فرمــود :إ ِ َّن َر ُسـ َ
ـول َِّ
َع ـ َّز َو َجـ َّ
ـل ؛ خــدا پیغمبــر را تربیــت کــرد؛ َو ُه ـ َو
َ
ُ
أَ َّدب َ ِنــي ؛ او هــم مــن را تربیــت کــرد؛ َو أنَــا أ َؤد ُِّب
ــد َب ال ْ ُم َك َّرمِيــن [ ]4یعنــی
ِيــن َو أُ َو ِّر ُث ال َْ َ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
حــاال کــه مــن بــه واســطه پیغمبــر تربیت شــده ای
الهــی هســتم ،سرپرســتی دیگــران را مــی پذیــرم.
لــذا مــن خطابــم بــه اســاتید اســت کــه اگــر
خودتــان تربیــت الهــی نداریــد ،نبایــد وارد عرصــه
تربیــت دیگــران شــوید .از آن طــرف هــم جــوان و
دانشــجو نبایــد خــودش را در اختیــار هــر کســی
قــرار دهــد و سرپرســتی هــر کســی را نبایــد
بپذیــرد .ایــن اســت کــه مــن عــرض کــردم بایــد
در محیــط هــای آموزشــی د ّقــت شــود .ح ّتــی در
بهتریــن محیــط هــای آموزشــی هــم انســان نبایــد
خیــال راحــت هــم داشــته باشــد
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نبــاء :آیــا در حیطــه اســاتید هــم کارهــای
ایجابــی انجــام میدهیــد؟
حــاج آقــا :بســیار عالقمندیــم بــه طــرق
مختلــف بــا اســاتید عزیــز دانشــگاه ارتبــاط
داشــته باشــیم و از نظــرات آنهــا اســتفاده کنیم
و اگــر بتوانیــم در موضوعــات مــورد عالقــه آنها
کمــک کنیــم .یکــی از ظرفیتهــای دانشــگاه،
دفتــر هماندیشــی اســاتید اســت .ایــن دفتــر

نبــاء :میدانیــم کــه ارتبــاط و آشــنایی بیــن
اســاتید و دانشــجویان و قشــر حــوزوی مهــم و
ســازنده اســت .هــر چــه ایــن دو رکــن علمی و
مذهبــی جامعــه بیشــتر همدیگــر را بشناســند،
نفــع بیشــتری بــه جامعــه خواهــد رســید چــرا
کــه هــم جنبــه علمــی و هــم جنبــه دینــی
جامعــه و امــور جامعــه ارتقــاء پیــدا میکنــد.
آیــا بــه نظــر شــما ایــن جــزء وظایــف نهــاد
نیســت کــه در ایــن زمینــه کار کنــد و آیــا تــا
بحــال کار جــدی در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت؟
حــاج آقــا :همانطــور کــه میدانیــد ســالروز
شــهادت دکتــر مفتــح بــه عنــوان روز وحــدت
حــوزه و دانشــگاه مطــرح شــده اســت و
حضــرت امــام (ره) در دوره حیــات مبارکشــان
بــه ایــن مســاله تاکیــد کردهانــد .بنظــر مــن

نبــاء :یــک ســوالی کــه مــا بــا روســای قبلــی
و فعلــی دانشــگاه داشــتیم ،در رابطــه بــا عفــاف
و حجــاب اســت .میخواســتیم نظــر شــما را
در ایــن رابطــه بدانیــم و اینکــه آیــا در جهــت
بهبــودی وضعیــت آن در دانشــگاه کاری انجــام
میشــود یــا خیــر؟
حــاج آقــا :احســاس مــن ایــن اســت کــه
ایــن مســاله ،تنهــا محــدود بــه دانشــگاه
نیســت .کار سیســتماتیک و حســاب شــده
بــرای تخریــب عفــاف و حجــاب از خــارج
از مرزهــا انجــام میشــود و دشــمن ایــن را
بــه عنــوان یــک راهبــرد بــرای خــود قــرار
داده اســت .آنهــا کار حســاب شــده دارنــد
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نبــاء :آیــا نهــاد درگیــر کارهــای اجرایــی
فرهنگــی هــم میشــود؟ تمایــز کارهــای
فرهنگــی نهــاد و مدیریــت چیســت؟
حــاج آقــا :بــرای اینکــه ایــن ســوال را بهتــر
بتوانــم جــواب بدهــم ،بایــد بگویــم کــه یکــی
از وظایــف بنــده ایــن اســت کــه در بســیاری
از جلســات تصمیمگیــری در دانشــگاه حضــور
پیــدا کنــم ،مثــا در هیــات رئیســه ،شــورای
فرهنگــی ،شــورای دانشــگاه .امــا حضــور مــا
تنهــا بــه عنــوان یــک فــرد اســت و همــان
حقــی را دارم کــه دیگــران دارنــد و مثــا
حــق وتوئــی بــرای خودمــان قائــل نیســتیم.
گاهــی اوقــات ،مثــا در عرصــه عفــاف و
حجــاب دغدغــهای وجــود دارد ،بنــده آن را
در شــورای فرهنگــی مطــرح میکنــم و چنــد
جلســه بــر روی آن بحــث میشــود و ممکــن
اســت کــه ایــن دغدغــه بنــده و دیگــران منجــر
بــه طرحــی شــود .در اجــرای آن طــرح ،هــر
بخــش دانشــگاه وظائــف تعریــف شــده خــود
را انجــام خــواد داد .البتــه ممکــن اســت نهــاد
در بعــد محتوایــی ورود پیــدا کنــد امــا ورود
مســتقیم در عرصــه اجرایــی حضــور نــدارد.
همچنیــن نهــاد در برنامههــای ایجابــی کــه
توســط تشــکلها و فعــاالن انجــام میشــود بــه
نوعــی همــکاری و ورود دارد .تصدیگــری
نمیکنیــم امــا همراهــی و حمایــت داریــم.
حتــی اگــر برنامـهای خــاص نهــاد باشــد ،مانند
طــرح حلقــات معرفــت کــه در آن حــدود 600
دانشــجو در قالــب  25الــی  30حلقــه شــرکت
میکننــد ،آن را بــا همــکاری تشــکلها انجــام
میدهیــم .اگــر جائــی هــم اشــکالی را متوجــه
شــویم ،ســعی میکنیــم در فضائــی ســالم و
دلســوزانه و بــا نــگاه مثبــت تذکــر دهیــم.

.....................................

مســئول نهــاد بایــد از ورود بــه صفبندیهــا
پرهیــز کنــد و نبایــد بــه جناحــی منتســب
شــود .تربیــت و توانمندســازی فعــاالن در
دانشــگاه نیــز از دیگــر وظایــف نهــاد رهبــری
اســت .نقــش نهــاد در دانشــگاه بیشــتر جنبــه
فرهنگــی دارد کــه شــاید بتــوان گفــت کــه
نقــش پدرانــهای در دانشــگاه دارد و بــر ایــن
اســاس وظیفــهاش نزدیــک کــردن افــکار
و عقائــد و ایجــاد الفــت و دوســتی در بیــن
دانشــگاهیان اســت.

جلســات متعــددی را در طــول ســال بر اســاس
موضوعــات مــورد عالقــه اســاتید تشــکیل
میدهــد .مثــا چنــد وقــت پیــش دو ســه
جلســه در مــورد برنــد دانشــگاه ،جلس ـهای در
مــورد وضعیــت منطقــه ،جلس ـهای راجــع بــه
رســانهها و جلس ـهای هــم راجــع بــه ســامت
داشــتهاند .البتــه اســاتید میتواننــد بصــورت
شــفاهی یــا مکتــوب پیشــنهاد موضــوع بــرای
ایــن جلســات بدهنــد .غیــر از ایــن نشسـتها،
دفتــر هــم اندیشــی فعالیتهــای دیگــری هــم
ماننــد اردوی اســاتید بــه مناطــق جنگــی
تحــت عنــوان کاروانهــای راهیــان نــور یــا
مثــا اردوهــای زیارتــی داشــته اســت .ســال
گذشــته بــه عتبــات عالیات ســفری را داشــتیم،
امســال نیــز ایــن ســفر را در دهــه آخــر اســفند
داریــم .همفکــری بــا اســاتید بصــورت ارتبــاط
تنگاتنــگ و بصــورت انفــرادی یکــی از کارهــای
بنــده اســت .بنــده یــا بصــورت حضــوری و
غیرحضــوری از فکــر و اندیشــه اســاتید بســیار
بهرهمنــد میشــوم .بســیاری از اســاتید هــم
بــه دفتــر مــا مراجعــه میکننــد .همــکاری
خوبــی هــم بــا معاونــت فرهنگــی قبلــی و فعلی
داریــم .کمــک در برگــزاری جلســات فرهنگــی
دانشــگاه و دانشــکدهها از آن جملهانــد.
االن شــنیدهام کــه در بعضــی از دانشــکدهها
محافــل قرآنــی تشــکیل میشــود .ایــن کار،
خیلــی کار قشــنگی اســت .خــوب اســت کــه
ایــن کار توســعه پیــدا کنــد ،چــرا کــه ارتبــاط
بــا قــرآن مایــه احیــای قلــوب اســت .قــرآن
کتــاب زندگــی اســت کــه حیــات و ممــات مــا
بــه آن وابســته اســت و اقیانوســی بیکــران از
معــارف اســت کــه اگــر دل بدهیــم میتوانــد
پاســخگوی عطــش افــراد بــه حقیقــت باشــد.
مــا هــم حاضــر هســتیم هــر گونــه کمکــی را
در ایــن ارتبــاط و مــوارد دیگــر بــه اســاتید
ارائــه دهیــم.

ایــن وحــدت بایــد وحــدت واقعــی باشــد
و ایــن مســتلزم وجــود یــک محــور اســت.
میتــوان چنــد جلســه ســطحی برقــرار کــرد
امــا آن وحــدت مــورد نظــر حاصــل نمیشــود.
البتــه در حیطــه دانشــجویان ،مــا حضــور امــام
جماعــت و روحانیــون مبلــغ را در خوابگاههــا،
اردوهــای فرهنگــی و مســجد دانشــگاه داریــم.
گــروه معــارف هــم بــا دانشــجویان مرتبــط
اســت .در حیطــه اســاتید هــم مــن اظهــار
آمادگــی میکنــم .مثــا مــن یکبــار اســاتید را
بــه قــم بــردم و دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی
ســبحانی داشــتیم کــه ایشــان صحبتهایــی را
بــا اســاتید داشــتند .یکبــار هــم بــه مشــهد
رفتیــم کــه دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی
مــکارم شــیرازی داشــتیم کــه خیلــی پربــار
بــود .اگــر فکــر میکنیــد کــه ظرفیتــش
وجــود دارد میتوانیــم در بعضــی از مقاطــع
نشســتهایی را در فضــای حــوزوی داشــته
باشــیم .شــاید همیــن رفــت و آمدهــا باعــث
شــود آن نگاهــی کــه حضــرت امــام و مقــام
معظــم رهبــری بــر آن تاکیــد دارنــد شــکل
پیــدا کنــد .باالخــره یــک ســری ظرفیتهــا در
حــوزه هســت کــه در دانشــگاه هــا کمرنــگ
اســت و بالعکــس بعضــی ظرفیتهــا هــم در
دانشــگاهها هســت کــه در حــوزه نیســت
و اگــر در حــوزه بــکار گرفتــه شــود ،مثمــر
ثمــر خواهــد شــد .بنــده مطلــع هســتم کــه
بعضــی از موسســات حــوزوی کــه در حقیقــت
تلفیقــی از دروس حــوزوی و دروس روز در
آنهــا اســت ،چنیــن کاری را شــروع کردهانــد.
خیلــی از اســاتید دانشــگاه در آنجــا حضــور
دارنــد و تدریــس هــم میکننــد .مثــا بعضــی
از اســاتید اقتصــاد ،روان شناســی ،مدیریــت
دانشــگاهها در حــوزه حضــور دارنــد و مشــغول
تدریــس هســتند ،گرچــه ایــن حضــور ضعیــف
اســت و بایــد تقویــت شــود .در مجمــوع
قبــول دارم کــه در ایــن زمینــه کار بــه خوبــی
انجــام نشــده اســت و امیــدوارم کــه بســتر
مناســبتری فراهــم شــود.

انجــام میدهنــد امــا متاســفانه مــا در داخــل
مملکتمــان شــاید یــک فکــر واحــد و برنامــه
مشــخص قابــل اجــرا نداریــم .ایــن مســاله از
دغدغــه هــای جــدی مــن اســت .وقتــی کــه
مثــا نتانیاهــو میگویــد کــه مــا بایــد حجــاب
زنــان ایرانــی را نشــانه بگیریــم و بتوانیــم ایــن
چــادر را از ســر آنهــا کنــار بزنیــم .وقتــی
میبینیــم کــه انگلیســیها بــا اســتفاده
از عنصــر بیهویــت و خودباختــهای مثــل
رضاخــان بــه کشــف حجــاب اجبــاری حرکــت
میکننــد و حجــاب را بــر میدارنــد .وقتــی
میبینیــم کشــورهایی ماننــد فرانســه بــا ایــن
مســاله برخــورد و مقابلــه جــدی میکننــد،
ایــن مســائل واقعــا بــرای مــا میتواننــد یــک
پیــام اساســی داشــته باشــند کــه چــرا مــا در
ایــن مســاله جــدی نیســتیم؟ البتــه منظــور
برخــورد ســلبی در ایــن مســاله نیســت .مــوارد
ســلبی در جاهــای خــاص بایــد اســتفاده شــود
و فقــط در جاهــای ویــژه جــواب میدهــد.
بایــد در عرصــه درونیســازی حجــاب گام
نبــاء :نظــر شــما در مــورد ازدواج دانشــجویی
برداریــم و یــک نگــرش مانــدگار در جــان و
چیســت؟ لزومــش و اینکــه چــه کارهایــی نهاد
دل و ذهــن بچههــا ایجــاد کنیــم .از ابزارهــای
انجــام داده اســت و اینکــه آیــا پیشــنهادی و
احساســی و عاطفــی هــم بایــد اســتفاده شــود.
طرحــی داریــد؟
دانشــگاه یــک محیــط علمــی و مقــدس اســت
حــاج آقــا :خــدا خیرتــون بدهــد .مــا اهــل
و در روایــت داریــم کــه مالئکــه در جایــی نبــاء :شــما مهمتریــن و ریش ـهای تریــن کار گــزارش کار و بیــان کار دادن نیســتیم .امــا
کــه علــم تدریــس میشــود بالهایشــان را ایجابــی را در زمینــه چــه میبینیــد؟
خــوب اســت کــه ایــن ســواالت را میپرســید
پهــن میکننــد .علــم هــم تفاوتــی نــدارد .ریاســت محتــرم نهــاد :در کار ایجابــی ،باید کــه مجبــور میشــوم بعضــی از کارهایــی کــه
علومــی ماننــد شــیمی و فیزیــک کــه بــه فعــل بحــث همانندســازی و الگــو و اســوه را خــوب انجــام شــده اســت را مطــرح کنیــم .یکــی از
خداونــد میپردازنــد اگــر در راســتای توحیــد مطــرح کنیــم بــا محوریــت ابعــاد شــخصیتی کارهــای جــدی مــا کــه نــگاه فرهنگــی بــه
باشــد و عالــم را هدفمنــد ببینــد ،تفاوتــی بــا حضــرت زهــرا (س) .اعتقــاد مــا ایــن اســت آن داریــم و از بحثهــای عمیــق فرهنگــی
علــوم حــوزوی ندارنــد کــه بــه قــول خداونــد کــه مقدمــه یــک کار ایجابــی ،ایجــاد یــک اســت ،بحــث تشــکیل خانــواده و شــکلگیری
میپردازنــد .همــه در ایــن محیــط مقــدس زبــان مشــترک اســت .امیرالمومنیــن (ع) ازدواجهــای آســان و ســهل اســت .فــردا قــرار
جمــع شــدهاند کــه یــک کار علمــی انجــام میفرماینــد کــه فــرو رفتــن و دلدادگــی مــردم اســت کــه بــا صــد و پنجــاه زوج دانشــجو
بدهنــد تــا بعــدا مفیــد بــرای جامعــه باشــند .و جامعــه بــه یــک امــری ،مقدمــه ورود بــه آن بــه مشــهد برویــم .یکــی از کارهایــی
اگــر حــواس پرتــی ایجــاد شــود و و بعضیهــا اســت .تــا زمانیکــه زبــان مشــترک ایجــاد کــه دانشــجویان معمــوال بــه مــا مراجعــه
بــا بیمســئولیتی ارزشــها را زیــر پــا قــرار نکنیــم ،تــا زمانیکــه دغدغــه و درد مشــترکی میکننــد و زیــاد هــم اتفــاق میافتــد ،در
دهنــد ،ایــن منجــر بــه یــک صدمــه علمــی ایجــاد نکنیــم ،نمیتــوان کار فرهنگــی انجــام مــورد جوانانــی اســت کــه میآینــد و دنبــال
میشــود .مــن جــزوهای داشــتم کــه در مــورد داد .بایــد عــزم ملــی ایجــاد کــرد .عــزم ملــی همســر مناســب میگردنــد .بســیاری از ایــن
پوشــش در دانشــگاههای خــارج از کشــور یعنــی همــان زبــان مشــترک .اگــر زبــان معرفیهــا کــه مــا کمکشــان کردهایــم،
بــود کــه آنهــا نیــز قوانیــن پوششــی دارنــد .مشــترک ایجــاد شــد و مــردم بــه امــری دل منجــر بــه ازدواجهــای موفــق شــده اســت و
هــر کــس حــق نــدارد کــه بــا هــر لباســی دارنــد ،متوجــه میشــوند کــه فرهنــگ ماننــد مــا هیچــگاه آمــار ندادهایــم .بــرای اینــکار یــک
و آرایشــی در آن دانشــگاهها حاضــر شــود .اکســیژن بــرای ســامتی مهــم اســت و اگــر کارشــناس خانــم بــرای خانمهــا هــم قــرار داده
هــر محیطــی اقتضائــات خــود را دارد .حــاال بیتوجهــی کننــد گــرد ایــن غفلــت بــه خــود شــده اســت و ایــن بحــث را بصــورت متمرکــز
مــا کــه مســلمان هســتیم ،مقــررات دیگــری و فرزندانشــان مینشــیند .ایــن زبــان مشــترک دنبــال میکنــد .مــا کارگاههــای قبــل از ازدواج
هــم داریــم کــه بــه طریــق اولــی بایــد رعایــت بســیار اهمیــت دارد کــه متاســفانه کار خوبــی داریــم ،کارگاههــای دوران عقــد داریــم .کارگاه
کنیــم.
انجــام نشــده اســت .دشــمنان مــا میآینــد هــای بعــد از ازدواج داریــم .کســی هــم از ایــن
در مقطعــی منشــور اخالقــی مطــرح شــد .مایــکل جکســون و مریلیــن منســون را کــه در مــوارد اطــاع نــدارد .در تــرم گذشــته مــا از
آییننامــه پوششــی مطــرح شــد کــه معقــول جلــوی صدهــا هــزار نفــر شــنیعترین کارهــا بزرگانــی اســتفاده کردیــم و بــرای دختــران و
تنظیــم شــد کــه در جلســات متعددی بــر روی را انجــام میدهنــد ،بــه عنــوان الگــو معرفــی پســران بصــورت جــدا و بــرای زوجهــا بصــورت
آن بحــث شــده بــود .در آن مقطــع متاســفانه میکننــد امــا مــا در مــورد شــخصیتهایی مشــترک کارگاههــای موفقــی داشــتیم .در
طــرح بصــورت کامــل اجــرا نشــد و ضعفهایــی ماننــد حضــرت زهــرا (س) کــه از نــور الهــی مشــهد هــم انشــاءهلل کارگاههایــی خواهیــم
هــم در مقــام اجــرا داشــتیم کــه بایــد منصفانه خلــق شــده اســت و هر حرکــت و هــر تعاملش داشــت .امیدواریــم بــه جایــی برســیم کــه
بــه آنهــا بپردازیــم .از حــدود پنــج شــش مــاه میتوانــد درســی بــرای مــا باشــد ،کــم کاری شــاهد چندیــن هــزار زوج دانشــجو باشــیم.
پیــش ،مجــددا بحــث عفــاف و حجــاب در
شــورای فرهنگــی مطــرح شــد کــه چنــد
جلســه بحــث بــر ســر آن انجــام و طرحــی
مــدون شــده اســت .طــرح شــامل  98درصــد
نــگاه ایجابــی اســت و مقــدار بســیار کمــی
بصــورت ســلبی اســت .محورهــای کار ایجابــی
مشــخص شــده و مــوارد ســلبی هــم بســیار بــر
رویــش بحــث شــده اســت .مســئولین دانشــگاه
هــم ضــرورت مســاله را احســاس کردهانــد.
البتــه مــن اظهــار نظــری راجــع بــه عاقبــت
ایــن طــرح نمیکنــم امــا کار تــا بــه اینجــا
پیــش رفتــه اســت .شــباهتهایی بــا طرحهــای
قبــل دارد و ایــن همــت در حــال حاضــر
دیــده میشــود کــه نســبت بــه افــرادی
کــه دارنــد خیلــی هنجارشــکنی میکننــد و
اصــا توجهــی بــه ارزشــها و قوانیــن ندارنــد،
بیتفاوتــی نباشــد .مــا وظیفــه داریــم کــه
بــه مــر قانــون عمــل کنیــم .ریاســت محتــرم
دانشــگاه هــم از ابتــدا بــا شــعار قانونگرایــی
آمدهانــد و مــا هــم از ایشــان انتظــار داریــم
کــه پــای ایــن صحبــت انشــاءهلل بماننــد و
بــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــه اینجــا رســیده
اســت کمــک کننــد.

کردهایــم و درســت معرفــی نکردهایــم.
مثــا مســاله انتظــار و مســاله عاشــورا را در
نظــر بگیریــد .در ایــام عاشــورا خیلــی خــوب
از ایــن مســاله اســتفاده میشــود .از اینگونــه
ظرفیتهــا بســیار داریــم کــه میتــوان از
آنهــا اســتفاده کــرد .بایــد جلســات گفتگــو و
کرســیهای آزاداندیشــی برگــزار کنیــم .از
هنرمنــدان و الگوهــای مختلــف کــه تاثیرگــذار
هســتند و حجــاب را انتخــاب کردهانــد دعــوت
کنیــم کــه بــه دانشــگاه بیاینــد و حــرف بزننــد
و بــا جوانــان تمــاس بگیرنــد .کارشناســانی
بیاوریــم کــه در ایــن مــوارد بیاینــد صحبــت
کننــد .مخالفــان و موافقــان بیاینــد و حــرف
بزننــد .از هنرهــای هفتگانــه اســتفاده کنیــم.
تشــویق کنیــم کــه مقالــه و شــعر و آثــار هنری
نمایشــی و تجســمی را بــرای مــا بفرســتند .مــا
بایــد بــه ســمت یــک جبهــه واحــد فرهنگــی
معقــول و بــا درایــت برویــم.
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نبــاء :آیــا در حیطــه اســاتید هــم کارهــای
ایجابــی انجــام میدهیــد؟
حــاج آقــا :بســیار عالقمندیــم بــه طــرق
مختلــف بــا اســاتید عزیــز دانشــگاه ارتبــاط
داشــته باشــیم و از نظــرات آنهــا اســتفاده کنیم
و اگــر بتوانیــم در موضوعــات مــورد عالقــه آنها
کمــک کنیــم .یکــی از ظرفیتهــای دانشــگاه،
دفتــر هماندیشــی اســاتید اســت .ایــن دفتــر

نبــاء :میدانیــم کــه ارتبــاط و آشــنایی بیــن
اســاتید و دانشــجویان و قشــر حــوزوی مهــم و
ســازنده اســت .هــر چــه ایــن دو رکــن علمی و
مذهبــی جامعــه بیشــتر همدیگــر را بشناســند،
نفــع بیشــتری بــه جامعــه خواهــد رســید چــرا
کــه هــم جنبــه علمــی و هــم جنبــه دینــی
جامعــه و امــور جامعــه ارتقــاء پیــدا میکنــد.
آیــا بــه نظــر شــما ایــن جــزء وظایــف نهــاد
نیســت کــه در ایــن زمینــه کار کنــد و آیــا تــا
بحــال کار جــدی در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت؟
حــاج آقــا :همانطــور کــه میدانیــد ســالروز
شــهادت دکتــر مفتــح بــه عنــوان روز وحــدت
حــوزه و دانشــگاه مطــرح شــده اســت و
حضــرت امــام (ره) در دوره حیــات مبارکشــان
بــه ایــن مســاله تاکیــد کردهانــد .بنظــر مــن

نبــاء :یــک ســوالی کــه مــا بــا روســای قبلــی
و فعلــی دانشــگاه داشــتیم ،در رابطــه بــا عفــاف
و حجــاب اســت .میخواســتیم نظــر شــما را
در ایــن رابطــه بدانیــم و اینکــه آیــا در جهــت
بهبــودی وضعیــت آن در دانشــگاه کاری انجــام
میشــود یــا خیــر؟
حــاج آقــا :احســاس مــن ایــن اســت کــه
ایــن مســاله ،تنهــا محــدود بــه دانشــگاه
نیســت .کار سیســتماتیک و حســاب شــده
بــرای تخریــب عفــاف و حجــاب از خــارج
از مرزهــا انجــام میشــود و دشــمن ایــن را
بــه عنــوان یــک راهبــرد بــرای خــود قــرار
داده اســت .آنهــا کار حســاب شــده دارنــد
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نبــاء :آیــا نهــاد درگیــر کارهــای اجرایــی
فرهنگــی هــم میشــود؟ تمایــز کارهــای
فرهنگــی نهــاد و مدیریــت چیســت؟
حــاج آقــا :بــرای اینکــه ایــن ســوال را بهتــر
بتوانــم جــواب بدهــم ،بایــد بگویــم کــه یکــی
از وظایــف بنــده ایــن اســت کــه در بســیاری
از جلســات تصمیمگیــری در دانشــگاه حضــور
پیــدا کنــم ،مثــا در هیــات رئیســه ،شــورای
فرهنگــی ،شــورای دانشــگاه .امــا حضــور مــا
تنهــا بــه عنــوان یــک فــرد اســت و همــان
حقــی را دارم کــه دیگــران دارنــد و مثــا
حــق وتوئــی بــرای خودمــان قائــل نیســتیم.
گاهــی اوقــات ،مثــا در عرصــه عفــاف و
حجــاب دغدغــهای وجــود دارد ،بنــده آن را
در شــورای فرهنگــی مطــرح میکنــم و چنــد
جلســه بــر روی آن بحــث میشــود و ممکــن
اســت کــه ایــن دغدغــه بنــده و دیگــران منجــر
بــه طرحــی شــود .در اجــرای آن طــرح ،هــر
بخــش دانشــگاه وظائــف تعریــف شــده خــود
را انجــام خــواد داد .البتــه ممکــن اســت نهــاد
در بعــد محتوایــی ورود پیــدا کنــد امــا ورود
مســتقیم در عرصــه اجرایــی حضــور نــدارد.
همچنیــن نهــاد در برنامههــای ایجابــی کــه
توســط تشــکلها و فعــاالن انجــام میشــود بــه
نوعــی همــکاری و ورود دارد .تصدیگــری
نمیکنیــم امــا همراهــی و حمایــت داریــم.
حتــی اگــر برنامـهای خــاص نهــاد باشــد ،مانند
طــرح حلقــات معرفــت کــه در آن حــدود 600
دانشــجو در قالــب  25الــی  30حلقــه شــرکت
میکننــد ،آن را بــا همــکاری تشــکلها انجــام
میدهیــم .اگــر جائــی هــم اشــکالی را متوجــه
شــویم ،ســعی میکنیــم در فضائــی ســالم و
دلســوزانه و بــا نــگاه مثبــت تذکــر دهیــم.

.....................................

مســئول نهــاد بایــد از ورود بــه صفبندیهــا
پرهیــز کنــد و نبایــد بــه جناحــی منتســب
شــود .تربیــت و توانمندســازی فعــاالن در
دانشــگاه نیــز از دیگــر وظایــف نهــاد رهبــری
اســت .نقــش نهــاد در دانشــگاه بیشــتر جنبــه
فرهنگــی دارد کــه شــاید بتــوان گفــت کــه
نقــش پدرانــهای در دانشــگاه دارد و بــر ایــن
اســاس وظیفــهاش نزدیــک کــردن افــکار
و عقائــد و ایجــاد الفــت و دوســتی در بیــن
دانشــگاهیان اســت.

جلســات متعــددی را در طــول ســال بر اســاس
موضوعــات مــورد عالقــه اســاتید تشــکیل
میدهــد .مثــا چنــد وقــت پیــش دو ســه
جلســه در مــورد برنــد دانشــگاه ،جلس ـهای در
مــورد وضعیــت منطقــه ،جلس ـهای راجــع بــه
رســانهها و جلس ـهای هــم راجــع بــه ســامت
داشــتهاند .البتــه اســاتید میتواننــد بصــورت
شــفاهی یــا مکتــوب پیشــنهاد موضــوع بــرای
ایــن جلســات بدهنــد .غیــر از ایــن نشسـتها،
دفتــر هــم اندیشــی فعالیتهــای دیگــری هــم
ماننــد اردوی اســاتید بــه مناطــق جنگــی
تحــت عنــوان کاروانهــای راهیــان نــور یــا
مثــا اردوهــای زیارتــی داشــته اســت .ســال
گذشــته بــه عتبــات عالیات ســفری را داشــتیم،
امســال نیــز ایــن ســفر را در دهــه آخــر اســفند
داریــم .همفکــری بــا اســاتید بصــورت ارتبــاط
تنگاتنــگ و بصــورت انفــرادی یکــی از کارهــای
بنــده اســت .بنــده یــا بصــورت حضــوری و
غیرحضــوری از فکــر و اندیشــه اســاتید بســیار
بهرهمنــد میشــوم .بســیاری از اســاتید هــم
بــه دفتــر مــا مراجعــه میکننــد .همــکاری
خوبــی هــم بــا معاونــت فرهنگــی قبلــی و فعلی
داریــم .کمــک در برگــزاری جلســات فرهنگــی
دانشــگاه و دانشــکدهها از آن جملهانــد.
االن شــنیدهام کــه در بعضــی از دانشــکدهها
محافــل قرآنــی تشــکیل میشــود .ایــن کار،
خیلــی کار قشــنگی اســت .خــوب اســت کــه
ایــن کار توســعه پیــدا کنــد ،چــرا کــه ارتبــاط
بــا قــرآن مایــه احیــای قلــوب اســت .قــرآن
کتــاب زندگــی اســت کــه حیــات و ممــات مــا
بــه آن وابســته اســت و اقیانوســی بیکــران از
معــارف اســت کــه اگــر دل بدهیــم میتوانــد
پاســخگوی عطــش افــراد بــه حقیقــت باشــد.
مــا هــم حاضــر هســتیم هــر گونــه کمکــی را
در ایــن ارتبــاط و مــوارد دیگــر بــه اســاتید
ارائــه دهیــم.

ایــن وحــدت بایــد وحــدت واقعــی باشــد
و ایــن مســتلزم وجــود یــک محــور اســت.
میتــوان چنــد جلســه ســطحی برقــرار کــرد
امــا آن وحــدت مــورد نظــر حاصــل نمیشــود.
البتــه در حیطــه دانشــجویان ،مــا حضــور امــام
جماعــت و روحانیــون مبلــغ را در خوابگاههــا،
اردوهــای فرهنگــی و مســجد دانشــگاه داریــم.
گــروه معــارف هــم بــا دانشــجویان مرتبــط
اســت .در حیطــه اســاتید هــم مــن اظهــار
آمادگــی میکنــم .مثــا مــن یکبــار اســاتید را
بــه قــم بــردم و دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی
ســبحانی داشــتیم کــه ایشــان صحبتهایــی را
بــا اســاتید داشــتند .یکبــار هــم بــه مشــهد
رفتیــم کــه دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی
مــکارم شــیرازی داشــتیم کــه خیلــی پربــار
بــود .اگــر فکــر میکنیــد کــه ظرفیتــش
وجــود دارد میتوانیــم در بعضــی از مقاطــع
نشســتهایی را در فضــای حــوزوی داشــته
باشــیم .شــاید همیــن رفــت و آمدهــا باعــث
شــود آن نگاهــی کــه حضــرت امــام و مقــام
معظــم رهبــری بــر آن تاکیــد دارنــد شــکل
پیــدا کنــد .باالخــره یــک ســری ظرفیتهــا در
حــوزه هســت کــه در دانشــگاه هــا کمرنــگ
اســت و بالعکــس بعضــی ظرفیتهــا هــم در
دانشــگاهها هســت کــه در حــوزه نیســت
و اگــر در حــوزه بــکار گرفتــه شــود ،مثمــر
ثمــر خواهــد شــد .بنــده مطلــع هســتم کــه
بعضــی از موسســات حــوزوی کــه در حقیقــت
تلفیقــی از دروس حــوزوی و دروس روز در
آنهــا اســت ،چنیــن کاری را شــروع کردهانــد.
خیلــی از اســاتید دانشــگاه در آنجــا حضــور
دارنــد و تدریــس هــم میکننــد .مثــا بعضــی
از اســاتید اقتصــاد ،روان شناســی ،مدیریــت
دانشــگاهها در حــوزه حضــور دارنــد و مشــغول
تدریــس هســتند ،گرچــه ایــن حضــور ضعیــف
اســت و بایــد تقویــت شــود .در مجمــوع
قبــول دارم کــه در ایــن زمینــه کار بــه خوبــی
انجــام نشــده اســت و امیــدوارم کــه بســتر
مناســبتری فراهــم شــود.

انجــام میدهنــد امــا متاســفانه مــا در داخــل
مملکتمــان شــاید یــک فکــر واحــد و برنامــه
مشــخص قابــل اجــرا نداریــم .ایــن مســاله از
دغدغــه هــای جــدی مــن اســت .وقتــی کــه
مثــا نتانیاهــو میگویــد کــه مــا بایــد حجــاب
زنــان ایرانــی را نشــانه بگیریــم و بتوانیــم ایــن
چــادر را از ســر آنهــا کنــار بزنیــم .وقتــی
میبینیــم کــه انگلیســیها بــا اســتفاده
از عنصــر بیهویــت و خودباختــهای مثــل
رضاخــان بــه کشــف حجــاب اجبــاری حرکــت
میکننــد و حجــاب را بــر میدارنــد .وقتــی
میبینیــم کشــورهایی ماننــد فرانســه بــا ایــن
مســاله برخــورد و مقابلــه جــدی میکننــد،
ایــن مســائل واقعــا بــرای مــا میتواننــد یــک
پیــام اساســی داشــته باشــند کــه چــرا مــا در
ایــن مســاله جــدی نیســتیم؟ البتــه منظــور
برخــورد ســلبی در ایــن مســاله نیســت .مــوارد
ســلبی در جاهــای خــاص بایــد اســتفاده شــود
و فقــط در جاهــای ویــژه جــواب میدهــد.
بایــد در عرصــه درونیســازی حجــاب گام
نبــاء :نظــر شــما در مــورد ازدواج دانشــجویی
برداریــم و یــک نگــرش مانــدگار در جــان و
چیســت؟ لزومــش و اینکــه چــه کارهایــی نهاد
دل و ذهــن بچههــا ایجــاد کنیــم .از ابزارهــای
انجــام داده اســت و اینکــه آیــا پیشــنهادی و
احساســی و عاطفــی هــم بایــد اســتفاده شــود.
طرحــی داریــد؟
دانشــگاه یــک محیــط علمــی و مقــدس اســت
حــاج آقــا :خــدا خیرتــون بدهــد .مــا اهــل
و در روایــت داریــم کــه مالئکــه در جایــی نبــاء :شــما مهمتریــن و ریش ـهای تریــن کار گــزارش کار و بیــان کار دادن نیســتیم .امــا
کــه علــم تدریــس میشــود بالهایشــان را ایجابــی را در زمینــه چــه میبینیــد؟
خــوب اســت کــه ایــن ســواالت را میپرســید
پهــن میکننــد .علــم هــم تفاوتــی نــدارد .ریاســت محتــرم نهــاد :در کار ایجابــی ،باید کــه مجبــور میشــوم بعضــی از کارهایــی کــه
علومــی ماننــد شــیمی و فیزیــک کــه بــه فعــل بحــث همانندســازی و الگــو و اســوه را خــوب انجــام شــده اســت را مطــرح کنیــم .یکــی از
خداونــد میپردازنــد اگــر در راســتای توحیــد مطــرح کنیــم بــا محوریــت ابعــاد شــخصیتی کارهــای جــدی مــا کــه نــگاه فرهنگــی بــه
باشــد و عالــم را هدفمنــد ببینــد ،تفاوتــی بــا حضــرت زهــرا (س) .اعتقــاد مــا ایــن اســت آن داریــم و از بحثهــای عمیــق فرهنگــی
علــوم حــوزوی ندارنــد کــه بــه قــول خداونــد کــه مقدمــه یــک کار ایجابــی ،ایجــاد یــک اســت ،بحــث تشــکیل خانــواده و شــکلگیری
میپردازنــد .همــه در ایــن محیــط مقــدس زبــان مشــترک اســت .امیرالمومنیــن (ع) ازدواجهــای آســان و ســهل اســت .فــردا قــرار
جمــع شــدهاند کــه یــک کار علمــی انجــام میفرماینــد کــه فــرو رفتــن و دلدادگــی مــردم اســت کــه بــا صــد و پنجــاه زوج دانشــجو
بدهنــد تــا بعــدا مفیــد بــرای جامعــه باشــند .و جامعــه بــه یــک امــری ،مقدمــه ورود بــه آن بــه مشــهد برویــم .یکــی از کارهایــی
اگــر حــواس پرتــی ایجــاد شــود و و بعضیهــا اســت .تــا زمانیکــه زبــان مشــترک ایجــاد کــه دانشــجویان معمــوال بــه مــا مراجعــه
بــا بیمســئولیتی ارزشــها را زیــر پــا قــرار نکنیــم ،تــا زمانیکــه دغدغــه و درد مشــترکی میکننــد و زیــاد هــم اتفــاق میافتــد ،در
دهنــد ،ایــن منجــر بــه یــک صدمــه علمــی ایجــاد نکنیــم ،نمیتــوان کار فرهنگــی انجــام مــورد جوانانــی اســت کــه میآینــد و دنبــال
میشــود .مــن جــزوهای داشــتم کــه در مــورد داد .بایــد عــزم ملــی ایجــاد کــرد .عــزم ملــی همســر مناســب میگردنــد .بســیاری از ایــن
پوشــش در دانشــگاههای خــارج از کشــور یعنــی همــان زبــان مشــترک .اگــر زبــان معرفیهــا کــه مــا کمکشــان کردهایــم،
بــود کــه آنهــا نیــز قوانیــن پوششــی دارنــد .مشــترک ایجــاد شــد و مــردم بــه امــری دل منجــر بــه ازدواجهــای موفــق شــده اســت و
هــر کــس حــق نــدارد کــه بــا هــر لباســی دارنــد ،متوجــه میشــوند کــه فرهنــگ ماننــد مــا هیچــگاه آمــار ندادهایــم .بــرای اینــکار یــک
و آرایشــی در آن دانشــگاهها حاضــر شــود .اکســیژن بــرای ســامتی مهــم اســت و اگــر کارشــناس خانــم بــرای خانمهــا هــم قــرار داده
هــر محیطــی اقتضائــات خــود را دارد .حــاال بیتوجهــی کننــد گــرد ایــن غفلــت بــه خــود شــده اســت و ایــن بحــث را بصــورت متمرکــز
مــا کــه مســلمان هســتیم ،مقــررات دیگــری و فرزندانشــان مینشــیند .ایــن زبــان مشــترک دنبــال میکنــد .مــا کارگاههــای قبــل از ازدواج
هــم داریــم کــه بــه طریــق اولــی بایــد رعایــت بســیار اهمیــت دارد کــه متاســفانه کار خوبــی داریــم ،کارگاههــای دوران عقــد داریــم .کارگاه
کنیــم.
انجــام نشــده اســت .دشــمنان مــا میآینــد هــای بعــد از ازدواج داریــم .کســی هــم از ایــن
در مقطعــی منشــور اخالقــی مطــرح شــد .مایــکل جکســون و مریلیــن منســون را کــه در مــوارد اطــاع نــدارد .در تــرم گذشــته مــا از
آییننامــه پوششــی مطــرح شــد کــه معقــول جلــوی صدهــا هــزار نفــر شــنیعترین کارهــا بزرگانــی اســتفاده کردیــم و بــرای دختــران و
تنظیــم شــد کــه در جلســات متعددی بــر روی را انجــام میدهنــد ،بــه عنــوان الگــو معرفــی پســران بصــورت جــدا و بــرای زوجهــا بصــورت
آن بحــث شــده بــود .در آن مقطــع متاســفانه میکننــد امــا مــا در مــورد شــخصیتهایی مشــترک کارگاههــای موفقــی داشــتیم .در
طــرح بصــورت کامــل اجــرا نشــد و ضعفهایــی ماننــد حضــرت زهــرا (س) کــه از نــور الهــی مشــهد هــم انشــاءهلل کارگاههایــی خواهیــم
هــم در مقــام اجــرا داشــتیم کــه بایــد منصفانه خلــق شــده اســت و هر حرکــت و هــر تعاملش داشــت .امیدواریــم بــه جایــی برســیم کــه
بــه آنهــا بپردازیــم .از حــدود پنــج شــش مــاه میتوانــد درســی بــرای مــا باشــد ،کــم کاری شــاهد چندیــن هــزار زوج دانشــجو باشــیم.
پیــش ،مجــددا بحــث عفــاف و حجــاب در
شــورای فرهنگــی مطــرح شــد کــه چنــد
جلســه بحــث بــر ســر آن انجــام و طرحــی
مــدون شــده اســت .طــرح شــامل  98درصــد
نــگاه ایجابــی اســت و مقــدار بســیار کمــی
بصــورت ســلبی اســت .محورهــای کار ایجابــی
مشــخص شــده و مــوارد ســلبی هــم بســیار بــر
رویــش بحــث شــده اســت .مســئولین دانشــگاه
هــم ضــرورت مســاله را احســاس کردهانــد.
البتــه مــن اظهــار نظــری راجــع بــه عاقبــت
ایــن طــرح نمیکنــم امــا کار تــا بــه اینجــا
پیــش رفتــه اســت .شــباهتهایی بــا طرحهــای
قبــل دارد و ایــن همــت در حــال حاضــر
دیــده میشــود کــه نســبت بــه افــرادی
کــه دارنــد خیلــی هنجارشــکنی میکننــد و
اصــا توجهــی بــه ارزشــها و قوانیــن ندارنــد،
بیتفاوتــی نباشــد .مــا وظیفــه داریــم کــه
بــه مــر قانــون عمــل کنیــم .ریاســت محتــرم
دانشــگاه هــم از ابتــدا بــا شــعار قانونگرایــی
آمدهانــد و مــا هــم از ایشــان انتظــار داریــم
کــه پــای ایــن صحبــت انشــاءهلل بماننــد و
بــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــه اینجــا رســیده
اســت کمــک کننــد.

کردهایــم و درســت معرفــی نکردهایــم.
مثــا مســاله انتظــار و مســاله عاشــورا را در
نظــر بگیریــد .در ایــام عاشــورا خیلــی خــوب
از ایــن مســاله اســتفاده میشــود .از اینگونــه
ظرفیتهــا بســیار داریــم کــه میتــوان از
آنهــا اســتفاده کــرد .بایــد جلســات گفتگــو و
کرســیهای آزاداندیشــی برگــزار کنیــم .از
هنرمنــدان و الگوهــای مختلــف کــه تاثیرگــذار
هســتند و حجــاب را انتخــاب کردهانــد دعــوت
کنیــم کــه بــه دانشــگاه بیاینــد و حــرف بزننــد
و بــا جوانــان تمــاس بگیرنــد .کارشناســانی
بیاوریــم کــه در ایــن مــوارد بیاینــد صحبــت
کننــد .مخالفــان و موافقــان بیاینــد و حــرف
بزننــد .از هنرهــای هفتگانــه اســتفاده کنیــم.
تشــویق کنیــم کــه مقالــه و شــعر و آثــار هنری
نمایشــی و تجســمی را بــرای مــا بفرســتند .مــا
بایــد بــه ســمت یــک جبهــه واحــد فرهنگــی
معقــول و بــا درایــت برویــم.
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یکــی از مشــکالت ،مســکن دوره دانشــجوئی
اســت .مــن بارهــا بــا روســای محتــرم قبلــی
و فعلــی دانشــگاه مســاله مســکن متاهلیــن را
مطــرح کــردهام .گفتــم شــما دوازده هکتــار
زمیــن داریــد .پنــج هکتــارش را بــرای
متاهلیــن کنــار بگذاریــد .شــما زمیــن را
اختصــاص دهیــد ،مــا خیریــن را میآوریــم تــا
ایــن مســاله را تامیــن مالــی کننــد .چهارصــد
پانصــد واحــد کوچــک بســازند کــه بصــورت
یــک شــهرک کوچــک دانشــجویی باشــد
بــرای متاهلیــن .ایــن دغدغــه را بارهــا مطــرح
کــردهام .همــه هــم میگوینــد خــوب اســت
ولــی تاکنــون اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه
اســت .در هــر حــال بایــد بــه ایــن مســاله
توجــه ویــژه کــرد .بقــول مــا طلبههــا مقدمــه
واجــب ،واجــب اســت.

ایــن مســاله در بحــث استیضاحشــان اشــاره
کردنــد .راجــع بــه کنــد پیــش رفتــن هــم مــن
تذکراتــی را دادهام .امــا میدانیــد کــه مســئول
نهــاد بایــد از ادبیــات آمرانــه پرهیــز کنــد .مــا
مشــاوری امیــن هســتیم در کنــار مدیریــت
دانشــگاه بــا حفــظ اســتقالل نهــاد .بنــده بایــد
بــا حفــظ اســتقالل نهــاد ،بــر مــداری حرکــت
کنــم کــه حضــرت آقــا تعییــن کــرده اســت.

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

نبــاء :یکــی از محاســن دانشــگاه علــم و
صنعــت ،مســاله حضــور گســترده دانشــگاهیان
در مســجد دانشــگاه اســت کــه از افتخــارات
دانشــگاه ایــن دانشــگاه اســت .همانطــور کــه
میدانیــد متاســفانه فضــای مســجد خیلــی
کــم اســت .شــما در ایــن رابطــه صحبتــی
داریــد؟
حــاج آقــا :مــن تشــکر میکنــم کــه از ایــن
ســوالها میکنیــد .مــن هــم سالهاســت کــه
ایــن مســاله خــاص را دارم پیگیــری میکنــم و
از دغدغههــای مــن هســت .الحمــدهلل مســجد
دانشــگاه از جملــه شــلوغترین و پرشــورترین
مســاجد شــهر و دانشــگاهها اســت .خیلــی
مواقــع ،جــا بــرای همــه نمازگــزاران نیســت و
آنهــا از نمــاز جماعــت جــا میماننــد .بنابرایــن
توســعه مســجد دانشــگاه واقعــا ضروری اســت.
مــن ایــن مســاله را ســه چهــار ســال اســت که
مکــررا دارم پیگیــری میکنــم .چــه در دوران
ریاســت قبــل چــه االن .دکتــر جبلعاملــی
هــم خیلــی ایــن مســاله را پیگیــری کردنــد
امــا متاســفانه تــا بحــال هــم نتیجــه قابــل
ارائــهای نگرفتهایــم .االن شــهرداری منطقــه

چهــار آمــده و گفتــه اســت کــه بودجــه ایــن
مســاله را تامیــن میکنــد .االن مــن فکــر
نمیکنــم کــه مشــکل ،مشــکل مالــی باشــد.
اگــر همتــی پشــت ایــن مســاله باشــد و یــک
طــرح خــوب ،مســاله حــل میشــود .در ایــن
ســه چهــار ســاله ،طرحهــای مختلفــی ارائــه
شــدهاند کــه متاســفانه بــه نتیجــه نهائــی
نرســیدهاند .مــا ســتاد اقامــه نمــاز را داریــم
کــه مســائل مربوطــه را پیگیــری میکنــد.
امیــدوارم کــه حرفهــای دلســوزانه ایــن خــادم
دانشــگاه مســئولین را مصمــم کنــد .واقعــا
احســاس میکنــم کــه مســجد بایــد توســعه
پیــدا کنــد .حتــی اگــر مشــکل مالــی هــم
پیــش بیایــد ،مطمئــن هســتم کــه اســاتید
هــم بــرای باقیــات صالحــات خــود قــدم
پیــش میگذارنــد .مــن نمیدانــم کــه چــرا
ایــن مســاله پیــش نمــیرود؟ االن در دوران
اعتــکاف هــم مشــکل بســیار داریــم .در ایــام
محــرم مشــکل داریــم .در ایــام فاطمیــه
مشــکل داریــم .بــرای نمــاز جماعــت روزانــه
هــم مشــکل داریــم .ایــن مشــکالت در بخــش
خواهــران کــه بســیار بدتــر اســت .یــک اقــدام
انقالبــی نیــاز دارد کــه ایــن مســاله حــل
بشــود .االن ایــن امــر یــک مســاله ضــروری
اســت و نبایــد بــه آن فقــط از منظــر خاصــی
مثــل معمــاری نــگاه کــرد.
نبــاء :از نــکات بــارز دانشــگاه مــا ،یــک حــوزه
دانشــجویی در دانشــگاه اســت کــه درابتــدا
خــوب شــروع کــرد امــا متاســفانه حضــور آن
کمــی کمرنــگ شــده اســت .لطفــا توضیــح

نبــاء :بحــث کرســیهای آزاداندیشــی کــه از
مطالبــات اساســی حضــرت آقــا هــم هســت
بــه نظــر میآیــد کــه در دانشــگاهها شــکل
نگرفتــه اســت .نهــاد در ایــن مســاله چــه
اقداماتــی را مــد نظــر دارد؟
حــاج آقــا :ایــن یکــی از مطالبــات جــدی
و از ابداعــات حضــرت آقــا اســت .ایشــان
هوشــمندانه و بــا تیزبینــی نیــاز دانشــگاهها
را درک کردهانــد و میگوینــد کــه بجــای
جــار و جنجالهــا ،بنشــینید در یــک فضــای
معقــول و آرام صحبــت و بحــث کنیــد .ایــن
فضاهــا کمابیــش در حوزههــای علمیــه
هســت .ایشــان واقعــا ایــن مســاله را مطالبــه
میکننــد .خــدا میدانــد کــه واقعــا یکــی از
دغدغههــای جــدی مــن هــم همیــن اســت.
اتفاقــا دیــروز کــه بــا معاونــت فرهنگــی جلســه
داشــتم ،همیــن بحــث را مطــرح کــردم .بارهــا
هــم پیگیــری کــردهام .مــن میگویــم کــه
شــما بیاییــد موضوعــات را مطــرح و پیشــنهاد
کنیــم .پیشــنهادات را بــه تشــکلها بدهیــم

نبــاء :در انتهــا اگــر پیامــی ،نصیحتــی،
صحبتــی نســبت بــه بســیج اســاتید داریــد،
بفرماییــد؟
حــاج آقــا :مــا انشــاءاهلل اگــر خــدا توفیــق
دهــد از دوســتداران بســیجیان هســتیم .در
هــر صــورت مــا ارادتمنــد هســتیم بــه بــرادران
بســیج .در ایــن شــرایط حســاس نقــش پــر
رنــگ و مهمــی دارنــد و انشــاءهلل کــه وظایــف
خــود را بــه نحــو احســن انجــام بدهنــد.
برایشــان آرزوی موفقیــت داریــم .بــرای
شــما هــم کــه بــرای ایــن نشــریه زحمــت
میکشــید آرزوی موفقیــت دارم .انشــاءهلل
کــه شــاهد باشــیم کــه ایــن نشــریه از بهتریــن
نشــریههای دانشــگاهی باشــد.
نباء :ممنون .خداحافظتان باشد.
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نبــاء :متاســفانه مــا امســال مواجــه شــدیم بــا
هتاکیهایــی کــه دو نفــر از اســاتید نســبت
بــه مقدســات و ارکان نظــام داشــتند کــه
خیلــی بیمحابــا و گســترده ایــن کار را ادامــه
دادنــد .مــا شــاهد بودیــم کــه تعــداد زیــادی
از اســاتید بصــورت جمعــی یــا جداگانــه در
نهــاد حضــور پیــدا کردنــد و اعتــراض کردنــد و
بــه نهــاد هــم اعتــراض کردنــد کــه چــرا شــما
اقدامــی انجــام نمیدهیــد .نظرتــان در ایــن
مــورد چیســت؟
حــاج آقــا :مــن ســعی میکنــم کــه پاســخ
را بــا جامــع االطرافــی بیشــتری پاســخ بدهــم
تــا اگــر ابهاماتــی هســت برطــرف بشــود.
مــا ایــن مســاله را بــر نمیتابیــم کــه یــک
فــردی در یــک جامعــه دینــی کــه مــردم
بعضــی از مســائل برایشــان مقــدس اســت،
بیایــد و بیمحابــا و بیحســاب و کتــاب یــک
بحثــی را مطــرح کنــد و بــه مقدســات دیگــران
توهیــن کنــد و اســمش را آزادی بگــذارد .ایــن
دقیقــا خیانــت بــه واژه مقــدس آزادی اســت.
ایــن تخریــب اســت نــه آزادی .اساســا آزادی
مطلــق و عنــان گســیخته معنــی نــدارد ،نــه

عقــا و نــه شــرعا .ایــن محکــوم اســت و مــا
انزجارمــان را از ایــن اعمــال اعــام میکنیــم.
چــه بجاســت کــه اگــر کســی حرفــی دارد،
شــبههای دارد ،اعتقــادی دارد بیاید و در فضای
علمــی بنشــیند و بحــث کنــد .مــا نمیگوییــم
کــه کســی حــق نــدارد حــرف بزنــد .خیــر.
مــا مباحثــه علمــی را میپذیریــم .بیایــد در
یــک فضــای علمــی محترمانــه صحبــت کنــد و
محترمانــه جــواب بشــنود .مــا مباحثــه علمــی
را میپســندیم .امــا اگــر کســی چیــزی بــه
ذهنــش رســیده و بیایــد بــدون حســاب ایــن
عقیــده غلطــش را بــه اســم آزادی در جامعــه و
فضــای مجــازی پراکنــده و ترویــج کنــد ،ایــن
مقبــول نیســت.
آن مــواردی هــم کــه شــما فرمودیــد ،وقتــی
پیــش آمــد تعــدادی از اســاتید بــه حرکــت
در آمدنــد .خــود بنــده ســعی کــردم کــه
مســاله را مدیریــت کنــم کــه بــه یــک بحــران
تبدیــل نشــود .مســئولین دانشــگاه هــم
متوجــه قضیــه بــه ایــن شــکل شــدند .اگــر
مــا مدیریــت نمیکردیــم ،واقعــا اســاتید بــه
حــق میخواســتند مســئولیت دینــی خــود
را در برابــر اهانتهــا انجــام بدهنــد و حــق
هــم داشــتند .امــا مــا دیدیــم کــه فضــای
علمــی دانشــگاه نبایــد دچــار تشــنج شــود.
آنهــا نمایندگانــش را اعــام کردنــد و مــن هــم
ارتبــاط بــا ریاســت برقــرار کــردم و جلســاتی
را بــرای صحبــت اســاتید فراهــم کردیــم.
ریاســت دانشــگاه هــم صراحتــا قــول دادنــد
کــه ایــن مســاله را پیگیــری میکننــد .مــن
خــودم ایــن اعتقــاد را دارم و در مســجد هــم
اعــام کــردم ،مکتــوب هــم انتقــال دادم کــه
چــرا دارد تعلــل میشــود؟ مــورد اول رفــت
بــه وزارتخانــه و در وزارتخانــه در دوران وزارت
آقــای فرجــی دانــا بــود کــه ایشــان هــم بــه

بفرماییــد.
حــاج آقــا :حــوزه فعالیتــش را خیلــی خــوب
کار را شــروع کــرد و مــا اتفاقــا در همیــن
ســالهای اخیــر ،رتبــه دوم را پیــدا کردیــم.
علتــش وجــود مدیــری دغدغهمنــد و جــوان به
اســم حــاج آقــای ملکــی اســت کــه بــا جدیــت
کار را دنبــال میکنــد .مــن فکــر نمیکنــم
کــه دچــار افــت شــده باشــد .و اســتنباط مــن
ایــن اســت کــه کار دارد بــا کیفیــت خوبــی
پیــش مــیرود هرچنــد کــه شــاید از نظــر
کمــی خیلــی بــه چشــم نیایــد .کالســها اکثــرا
پنجشــنبهها تشــکیل میشــود .افــراد از
طریــق ســایت حــوزه یــا حضــوری میتواننــد
ارتبــاط برقــرار کننــد.

و بگوییــم کــه هــر کســی میتوانــد ایــن
کرســیها را برگــزار کنــد ،پــا جلــو بگــذارد.
آییننامــه هــم آمــاده اســت .مشــکل ،مشــکل
اجرایــی اســت .البتــه بایــد افــراد هــم از اظهــار
نظــر در ایــن کرســیها احســاس ترســی
نداشــته باشــند .نبایــد بترســیم .شــجاعت
داشــته باشــیم .بایــد کرسـیها طــوری باشــند
کــه افــراد بیاینــد و بــدون جــار و جنجــال و
هتاکــی صحبــت و بحــث کننــد .کرســی
ضابطــه دارد و بایــد بــا حضــور کارشــناس و بــا
اشــراف علمــی تشــکیل شــود .در بســیاری از
مســائل میتــوان ایــن کرســیها را تشــکیل
داد ماننــد عفــاف و حجــاب ،مســائل اعتقــادی،
مســائل سیاســی ،اقتصــادی و غیــره .اگــر
خــوب عمــل شــود ،بســیار میتوانــد مثمــر
ثمــر باشــد .البتــه مــا چــون بــه دنبــال
تصدیگــری نیســتیم ،دوســت داریــم کــه
تشــکلها چــه در فضــای اســتادی و چــه در
فضــای دانشــجویی بیاینــد وســط و مســاله را
شــروع کننــد .مــا حمایــت و کمــک میکنیــم.
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یکــی از مشــکالت ،مســکن دوره دانشــجوئی
اســت .مــن بارهــا بــا روســای محتــرم قبلــی
و فعلــی دانشــگاه مســاله مســکن متاهلیــن را
مطــرح کــردهام .گفتــم شــما دوازده هکتــار
زمیــن داریــد .پنــج هکتــارش را بــرای
متاهلیــن کنــار بگذاریــد .شــما زمیــن را
اختصــاص دهیــد ،مــا خیریــن را میآوریــم تــا
ایــن مســاله را تامیــن مالــی کننــد .چهارصــد
پانصــد واحــد کوچــک بســازند کــه بصــورت
یــک شــهرک کوچــک دانشــجویی باشــد
بــرای متاهلیــن .ایــن دغدغــه را بارهــا مطــرح
کــردهام .همــه هــم میگوینــد خــوب اســت
ولــی تاکنــون اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه
اســت .در هــر حــال بایــد بــه ایــن مســاله
توجــه ویــژه کــرد .بقــول مــا طلبههــا مقدمــه
واجــب ،واجــب اســت.

ایــن مســاله در بحــث استیضاحشــان اشــاره
کردنــد .راجــع بــه کنــد پیــش رفتــن هــم مــن
تذکراتــی را دادهام .امــا میدانیــد کــه مســئول
نهــاد بایــد از ادبیــات آمرانــه پرهیــز کنــد .مــا
مشــاوری امیــن هســتیم در کنــار مدیریــت
دانشــگاه بــا حفــظ اســتقالل نهــاد .بنــده بایــد
بــا حفــظ اســتقالل نهــاد ،بــر مــداری حرکــت
کنــم کــه حضــرت آقــا تعییــن کــرده اســت.
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نبــاء :یکــی از محاســن دانشــگاه علــم و
صنعــت ،مســاله حضــور گســترده دانشــگاهیان
در مســجد دانشــگاه اســت کــه از افتخــارات
دانشــگاه ایــن دانشــگاه اســت .همانطــور کــه
میدانیــد متاســفانه فضــای مســجد خیلــی
کــم اســت .شــما در ایــن رابطــه صحبتــی
داریــد؟
حــاج آقــا :مــن تشــکر میکنــم کــه از ایــن
ســوالها میکنیــد .مــن هــم سالهاســت کــه
ایــن مســاله خــاص را دارم پیگیــری میکنــم و
از دغدغههــای مــن هســت .الحمــدهلل مســجد
دانشــگاه از جملــه شــلوغترین و پرشــورترین
مســاجد شــهر و دانشــگاهها اســت .خیلــی
مواقــع ،جــا بــرای همــه نمازگــزاران نیســت و
آنهــا از نمــاز جماعــت جــا میماننــد .بنابرایــن
توســعه مســجد دانشــگاه واقعــا ضروری اســت.
مــن ایــن مســاله را ســه چهــار ســال اســت که
مکــررا دارم پیگیــری میکنــم .چــه در دوران
ریاســت قبــل چــه االن .دکتــر جبلعاملــی
هــم خیلــی ایــن مســاله را پیگیــری کردنــد
امــا متاســفانه تــا بحــال هــم نتیجــه قابــل
ارائــهای نگرفتهایــم .االن شــهرداری منطقــه

چهــار آمــده و گفتــه اســت کــه بودجــه ایــن
مســاله را تامیــن میکنــد .االن مــن فکــر
نمیکنــم کــه مشــکل ،مشــکل مالــی باشــد.
اگــر همتــی پشــت ایــن مســاله باشــد و یــک
طــرح خــوب ،مســاله حــل میشــود .در ایــن
ســه چهــار ســاله ،طرحهــای مختلفــی ارائــه
شــدهاند کــه متاســفانه بــه نتیجــه نهائــی
نرســیدهاند .مــا ســتاد اقامــه نمــاز را داریــم
کــه مســائل مربوطــه را پیگیــری میکنــد.
امیــدوارم کــه حرفهــای دلســوزانه ایــن خــادم
دانشــگاه مســئولین را مصمــم کنــد .واقعــا
احســاس میکنــم کــه مســجد بایــد توســعه
پیــدا کنــد .حتــی اگــر مشــکل مالــی هــم
پیــش بیایــد ،مطمئــن هســتم کــه اســاتید
هــم بــرای باقیــات صالحــات خــود قــدم
پیــش میگذارنــد .مــن نمیدانــم کــه چــرا
ایــن مســاله پیــش نمــیرود؟ االن در دوران
اعتــکاف هــم مشــکل بســیار داریــم .در ایــام
محــرم مشــکل داریــم .در ایــام فاطمیــه
مشــکل داریــم .بــرای نمــاز جماعــت روزانــه
هــم مشــکل داریــم .ایــن مشــکالت در بخــش
خواهــران کــه بســیار بدتــر اســت .یــک اقــدام
انقالبــی نیــاز دارد کــه ایــن مســاله حــل
بشــود .االن ایــن امــر یــک مســاله ضــروری
اســت و نبایــد بــه آن فقــط از منظــر خاصــی
مثــل معمــاری نــگاه کــرد.
نبــاء :از نــکات بــارز دانشــگاه مــا ،یــک حــوزه
دانشــجویی در دانشــگاه اســت کــه درابتــدا
خــوب شــروع کــرد امــا متاســفانه حضــور آن
کمــی کمرنــگ شــده اســت .لطفــا توضیــح

نبــاء :بحــث کرســیهای آزاداندیشــی کــه از
مطالبــات اساســی حضــرت آقــا هــم هســت
بــه نظــر میآیــد کــه در دانشــگاهها شــکل
نگرفتــه اســت .نهــاد در ایــن مســاله چــه
اقداماتــی را مــد نظــر دارد؟
حــاج آقــا :ایــن یکــی از مطالبــات جــدی
و از ابداعــات حضــرت آقــا اســت .ایشــان
هوشــمندانه و بــا تیزبینــی نیــاز دانشــگاهها
را درک کردهانــد و میگوینــد کــه بجــای
جــار و جنجالهــا ،بنشــینید در یــک فضــای
معقــول و آرام صحبــت و بحــث کنیــد .ایــن
فضاهــا کمابیــش در حوزههــای علمیــه
هســت .ایشــان واقعــا ایــن مســاله را مطالبــه
میکننــد .خــدا میدانــد کــه واقعــا یکــی از
دغدغههــای جــدی مــن هــم همیــن اســت.
اتفاقــا دیــروز کــه بــا معاونــت فرهنگــی جلســه
داشــتم ،همیــن بحــث را مطــرح کــردم .بارهــا
هــم پیگیــری کــردهام .مــن میگویــم کــه
شــما بیاییــد موضوعــات را مطــرح و پیشــنهاد
کنیــم .پیشــنهادات را بــه تشــکلها بدهیــم

نبــاء :در انتهــا اگــر پیامــی ،نصیحتــی،
صحبتــی نســبت بــه بســیج اســاتید داریــد،
بفرماییــد؟
حــاج آقــا :مــا انشــاءاهلل اگــر خــدا توفیــق
دهــد از دوســتداران بســیجیان هســتیم .در
هــر صــورت مــا ارادتمنــد هســتیم بــه بــرادران
بســیج .در ایــن شــرایط حســاس نقــش پــر
رنــگ و مهمــی دارنــد و انشــاءهلل کــه وظایــف
خــود را بــه نحــو احســن انجــام بدهنــد.
برایشــان آرزوی موفقیــت داریــم .بــرای
شــما هــم کــه بــرای ایــن نشــریه زحمــت
میکشــید آرزوی موفقیــت دارم .انشــاءهلل
کــه شــاهد باشــیم کــه ایــن نشــریه از بهتریــن
نشــریههای دانشــگاهی باشــد.
نباء :ممنون .خداحافظتان باشد.
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نبــاء :متاســفانه مــا امســال مواجــه شــدیم بــا
هتاکیهایــی کــه دو نفــر از اســاتید نســبت
بــه مقدســات و ارکان نظــام داشــتند کــه
خیلــی بیمحابــا و گســترده ایــن کار را ادامــه
دادنــد .مــا شــاهد بودیــم کــه تعــداد زیــادی
از اســاتید بصــورت جمعــی یــا جداگانــه در
نهــاد حضــور پیــدا کردنــد و اعتــراض کردنــد و
بــه نهــاد هــم اعتــراض کردنــد کــه چــرا شــما
اقدامــی انجــام نمیدهیــد .نظرتــان در ایــن
مــورد چیســت؟
حــاج آقــا :مــن ســعی میکنــم کــه پاســخ
را بــا جامــع االطرافــی بیشــتری پاســخ بدهــم
تــا اگــر ابهاماتــی هســت برطــرف بشــود.
مــا ایــن مســاله را بــر نمیتابیــم کــه یــک
فــردی در یــک جامعــه دینــی کــه مــردم
بعضــی از مســائل برایشــان مقــدس اســت،
بیایــد و بیمحابــا و بیحســاب و کتــاب یــک
بحثــی را مطــرح کنــد و بــه مقدســات دیگــران
توهیــن کنــد و اســمش را آزادی بگــذارد .ایــن
دقیقــا خیانــت بــه واژه مقــدس آزادی اســت.
ایــن تخریــب اســت نــه آزادی .اساســا آزادی
مطلــق و عنــان گســیخته معنــی نــدارد ،نــه

عقــا و نــه شــرعا .ایــن محکــوم اســت و مــا
انزجارمــان را از ایــن اعمــال اعــام میکنیــم.
چــه بجاســت کــه اگــر کســی حرفــی دارد،
شــبههای دارد ،اعتقــادی دارد بیاید و در فضای
علمــی بنشــیند و بحــث کنــد .مــا نمیگوییــم
کــه کســی حــق نــدارد حــرف بزنــد .خیــر.
مــا مباحثــه علمــی را میپذیریــم .بیایــد در
یــک فضــای علمــی محترمانــه صحبــت کنــد و
محترمانــه جــواب بشــنود .مــا مباحثــه علمــی
را میپســندیم .امــا اگــر کســی چیــزی بــه
ذهنــش رســیده و بیایــد بــدون حســاب ایــن
عقیــده غلطــش را بــه اســم آزادی در جامعــه و
فضــای مجــازی پراکنــده و ترویــج کنــد ،ایــن
مقبــول نیســت.
آن مــواردی هــم کــه شــما فرمودیــد ،وقتــی
پیــش آمــد تعــدادی از اســاتید بــه حرکــت
در آمدنــد .خــود بنــده ســعی کــردم کــه
مســاله را مدیریــت کنــم کــه بــه یــک بحــران
تبدیــل نشــود .مســئولین دانشــگاه هــم
متوجــه قضیــه بــه ایــن شــکل شــدند .اگــر
مــا مدیریــت نمیکردیــم ،واقعــا اســاتید بــه
حــق میخواســتند مســئولیت دینــی خــود
را در برابــر اهانتهــا انجــام بدهنــد و حــق
هــم داشــتند .امــا مــا دیدیــم کــه فضــای
علمــی دانشــگاه نبایــد دچــار تشــنج شــود.
آنهــا نمایندگانــش را اعــام کردنــد و مــن هــم
ارتبــاط بــا ریاســت برقــرار کــردم و جلســاتی
را بــرای صحبــت اســاتید فراهــم کردیــم.
ریاســت دانشــگاه هــم صراحتــا قــول دادنــد
کــه ایــن مســاله را پیگیــری میکننــد .مــن
خــودم ایــن اعتقــاد را دارم و در مســجد هــم
اعــام کــردم ،مکتــوب هــم انتقــال دادم کــه
چــرا دارد تعلــل میشــود؟ مــورد اول رفــت
بــه وزارتخانــه و در وزارتخانــه در دوران وزارت
آقــای فرجــی دانــا بــود کــه ایشــان هــم بــه

بفرماییــد.
حــاج آقــا :حــوزه فعالیتــش را خیلــی خــوب
کار را شــروع کــرد و مــا اتفاقــا در همیــن
ســالهای اخیــر ،رتبــه دوم را پیــدا کردیــم.
علتــش وجــود مدیــری دغدغهمنــد و جــوان به
اســم حــاج آقــای ملکــی اســت کــه بــا جدیــت
کار را دنبــال میکنــد .مــن فکــر نمیکنــم
کــه دچــار افــت شــده باشــد .و اســتنباط مــن
ایــن اســت کــه کار دارد بــا کیفیــت خوبــی
پیــش مــیرود هرچنــد کــه شــاید از نظــر
کمــی خیلــی بــه چشــم نیایــد .کالســها اکثــرا
پنجشــنبهها تشــکیل میشــود .افــراد از
طریــق ســایت حــوزه یــا حضــوری میتواننــد
ارتبــاط برقــرار کننــد.

و بگوییــم کــه هــر کســی میتوانــد ایــن
کرســیها را برگــزار کنــد ،پــا جلــو بگــذارد.
آییننامــه هــم آمــاده اســت .مشــکل ،مشــکل
اجرایــی اســت .البتــه بایــد افــراد هــم از اظهــار
نظــر در ایــن کرســیها احســاس ترســی
نداشــته باشــند .نبایــد بترســیم .شــجاعت
داشــته باشــیم .بایــد کرسـیها طــوری باشــند
کــه افــراد بیاینــد و بــدون جــار و جنجــال و
هتاکــی صحبــت و بحــث کننــد .کرســی
ضابطــه دارد و بایــد بــا حضــور کارشــناس و بــا
اشــراف علمــی تشــکیل شــود .در بســیاری از
مســائل میتــوان ایــن کرســیها را تشــکیل
داد ماننــد عفــاف و حجــاب ،مســائل اعتقــادی،
مســائل سیاســی ،اقتصــادی و غیــره .اگــر
خــوب عمــل شــود ،بســیار میتوانــد مثمــر
ثمــر باشــد .البتــه مــا چــون بــه دنبــال
تصدیگــری نیســتیم ،دوســت داریــم کــه
تشــکلها چــه در فضــای اســتادی و چــه در
فضــای دانشــجویی بیاینــد وســط و مســاله را
شــروع کننــد .مــا حمایــت و کمــک میکنیــم.
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فرهنگی

محور هاي عملياتي جبهه دشمن غربي
عليه نظام اسالمي ()3

محور تخریب سپاه و بسیج
« َو لَ ْن ت َ ْر َض َع ْن َك الْ َي ُهود ُ َو َل ال َّن َصا َرى َحتَّى تَتَّ ِب َع
ِملَّتَ ُه ْم» -قرآن مجید
يهود و نصارى هرگز از تو راىض منىشوند تا آن كه از
آيينشان پريوى كنى.
مقدمه:
ســخنان نتانیاهــو در کنگــره آمریــکا 26 -مــی  5 /2011خــرداد  :90دفعــه قبــل کــه پشــت ایــن تریبــون ایســتادم دربــاره ایــران
هســتهای هشــدار دادم .اکنــون زمــان گذشــته و لــوال و محــور تاریــخ ممکــن اســت بــه زودی چرخــش پیــدا کنــد .امــروز از تنگــه
خیبــر در عربســتان تــا تنگــه جبلالطــارق در مراکــش ،تحــول و دگرگونــی عظیمــی در حــال وقــوع اســت .ایــن نوســانات کــه بــه
زلزلــه شــبیه اســت ،کشــورهای منطقــه را متالطــم و دولتهــا را متالشــی کــرده اســت و همــه مــا همچنــان شــاهد ادامــه ایــن
نوســانات هســتیم .بایــد قبــول کنیــم نیــروی قدرتمنــدی بــه رهبــری ایــران وجــود دارد کــه بــا الگــوی مــورد نظــر مــا مخالــف
اســت .کســانی کــه ایــران و خطــر آن را نادیــده میگیرنــد ،ســر خــود را در شــن فــرو کردهانــد.
***
نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ايــران كــه برآمــده از انقــاب اســامي بــه رهبــري امــام راحــل(س) بــود در تعــارض مســتقيم بــا
منافــع غــرب هــم اكنــون در محورهــاي مختلفــي بــا جريــان غربي-عربي-عبــري در حــال مبــارزه اي گســترده اســت .ايــن مبــارزه
تــا كنــون مراحــل مختلفــي را از شــورش هــاي قومــي تــا كودتــا و جنــگ نظامــي عليــه انقــاب پشــت ســر گذاشــته اســت و
اكنــون وارد فــاز نــرم خــود گرديــده اســت .اســتراتژي دشــمن در جنــگ نــرم بــراي اســقاط نظــام و انقــاب اقدامــي آنــي و ناگهانــي
نخواهــد بــود بلكــه فرايندمحــور بــوده ولــذا كمتــر از عنصــر غافلگيــري بهــره خواهــد گرفــت .از اينــرو ،نشانهشناســي برانــدازي
را ميتــوان از طريــق رصــد كــردن تــاش بيوقفــه برانــدازان بــراي متزلــزل نمــودن اعتقــادات دينــي و پايههــاي قانونــي و
حداقلســازي رضايــت و حمايــت مردمــي از نظــام انجــام داد .دشــمن در عمليــات فروپاشــي بــه دنبــال اقــدا ِم نــرم ،تدريجــي،
نامحســوس و هوشــمندانه اســت .خروجــي ايــن نــوع "جنــگ نــرم طوالنــي" را بــه صــورت برانــدازي در چارچــوب انقالبهــاي
رنگــي ميتــوان تشــريح كــرد .در سلســله مطالبــی کــه خواهــد آمــد بــه طــور خالصــه بــه محورهايــي كــه دشــمن غربــي و در
راس آن هــا امريــكا و صهيونيســت هــا و عوامــل داخلــي آن هــا بــراي نيــل بــه اهــداف خــود برگزيــده انــد تــا بــا تخريــب يــا اثــر
گــذاري بــر آن هــا از كابــوس نظــام اســامي رهايــي يابنــد پرداختــه مــي شــود.

به نــو ر و ز نگا هــی ا یما نی
د ا شــته با شیم
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

بایــد توجــه داشــت کــه آداب و رســوم و فرهنــگ
بــا یــک شــی عتیقــه بســیار متفــاوت اســت .ممکن
اســت یــک کــوزه گلــی کــه از گذشــته دور تــا بــه
امــروز بــه مــا رســیده اســت ارزشــی باســتانی
داشــته باشــد؛ نبایــد ارزشــی کــه بــرای اشــیاء
عتیقــه وجــود دارد باعــث خلــط ایــن موضــوع
شــود کــه هرچیــزی کــه مربــوط بــه گذشــته
اســت ارزشــمند میباشــد .چــه بســا ســنت هایــی
کــه در گذشــته چــه ایــران باســتان و چــه عــرب
جاهلــی وجــود داشــته کــه خرافــه محــض باشــد.

گري سيك از اعضاي
برجستهي سازمان سيا و
تحليلگر مسايل خاورميانه در
سايت شخصي خود اين طور
مينويسد :من به راههايي براي
پيروزي با كمترين كشتار و
خونريزي فكر ميكنم .ما بايد
توجه خود را به نقش روز افزون
سپاه پاسداران و بسيج معطوف
كنيم .اما چگونه اپوزيسيون
ميتواند بدون جنگ و درگيري
آنها را خلع سالح كند .آنچه
مشخص است اينكه در ايران
يك جنبش اجتماعي تالش
ميكند تا بدون توسل به
رويارويي و درگيري نظامي در
كارزار سياسي برضد نيروهاي
نظامي به پيروزي برسد .طبق
گفتهي «كالشويتز» هر ماشين

وظایف سپاه
در نظــام جمهــوري اســامي بــر اســاس
اصــل  150قانــون اساســي فلســفه و كاركــرد
وجــودي ســپاه پاســداران ،پاســداري از
انقــاب اســامي و دســتاوردهاي آن تلقــي
گرديــده اســت:
اصــل  :150ســپاه پاســداران انقــاب اســامي
كــه در نخســتين روزهــاي پيــروزي انقــاب

نبا ،نرشیه بسیج اساتید
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بیشــک مهمتریــن تاثیــرات در
فرهنگهــا مرهــون تــاش انبیــا در طــول تاریــخ
بــوده اســت؛ زیــرا یکــی از شــئون مهــم انبیــا الهــی
در میــان جامعــه بشــری فرهنــگ ســازی ایشــان
اســت؛ و فرهنــگ صحیــح یکــی از حیثیــات امــر
هدایــت اســت .از ایــن رو بســیاری از فرهنگهــا
و آداب رســوم کهــن کــه در اقــوام مختلــف موجــود
بــوده ریش ـهای وحیانــی دارد ،البتــه نبایــد از نظــر
دور داشــت کــه برخــی آداب و رســوم هایــی کــه
منشــا پیدایــش آن انبیــای الهــی بــوده انــد؛ در
طــول تاریــخ دســتخوش دگرگونــی هــای مختلــف
شــده اســت و بــا خرافــه مخلــوط شــده اســت.
نــوروز از جملــه آداب و رســومی اســت کــه از
باســتان تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت .هرچنــد
نــوروز از آداب و رســومی اســت کــه ریشــه در
اعتقــادات صــواب دارد امــا آغشــته بــه خرافاتــی
هــم شــده اســت کــه از جملــه آن خرافههــا
میتــوان نحوســت روز ســیزدهم را نــام بــرد.
امــا اصــل نــوروز ریشــه در فرهنگســازی انبیــا
و پیامبــران گذشــته دارد؛ چراکــه نــوروز در نــزد
اهــل بیــت علیهــم الســام مــورد تخطئــه و نهــی

قــرار نگرفتــه اســت .قابــل توجــه اســت کــه برخــی
از رســوم ایــران باســتان در نــگاه ائمــه معصومیــن
(ع) مغایــر بــا فرهنــگ و ســنت حنیــف ابراهیــم
معرفــی شــده اســت ،امــا نــوروز بــا حنیفیــت
ابراهیــم خلیــل اهلل مغایرتــی نــدارد .بنابــر ایــن در
نــزد ایرانیــان آداب رســوم باســتانی بــا توجــه بــه
تاییــد اهــل بیــت دارای ارزش و اعتبــار خواهــد
بــود و اال صــرف باســتانی بــودن یــک آداب و
رســوم بــه خــودی خــود ارزش نیســت.

نــوروز در کلمــات اهــل بیــت در حــد باالیــی مــدح
شــده اســت ،هرچنــد کــه در روایــات از آن تعبیــر
بــه عیــد نشــده اســت .از ایــن رو بــرای نــورز قائــل
بــه ارزش هســتیم .از جملــه ایــن احادیــث ،بــه قول
حضــرت امــام صــادق علیــه الســام را در مــورد
ارتبــاط نــوروز و ظهــور حضــرت امــام زمــان (ع)
اشــاره میشــود:
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ألِن َُّــه ِمــن أیّامِنــا و أیّــا ِم ــی َعتِنا
هیــچ نوروزینیســت مگــر آنکــه مــا در آن روز
محمــد صلــی اهلل
منتظــر فــرج [ظهــور قائــم آل ّ
علیــه وآلــه] هســتیم ؛ چــرا کــه نــوروز از روزهــای
مــا و شــیعیان مــا اســت (مســتدرک الوســائل  ،ج
 ، 6ص .)352

حضرت امام (ره)  :اگر سپاه
نبود كشور هم نبود.

نظامي يك مركز ثقل دارد
چنانچه در صدد به حداقل
رساندن خسارت و كوتاه كردن
جنگ باشيد ،اين مركز ثقل
هدف و محور خواهد بود .مايلم
كه بگويم آن مركز ثقل در
تمايز بين حوزهها و قلمروهاي
مذهبي و غيرمذهبي قرار دارد.
سپاه پاسداران و بسيج را به
طور كارا از ميدان خارج كنيد.
تا اين اتفاق رخ ندهد ،هيچ يك
از اين تالشها نتيجه نخواهد
داد.

تشــكيل شــد ،بــراي ادامــه نقــش خــود در
نگهبانــي از انقــاب و دســتاوردهاي آن پــا بــر جــا
مــي مانــد ...
همچنيــن بــه اســتناد اساســنامه ســپاه پاســداران
مصــوب  1361 / 6 / 15مجلــس شــوراي اســامي:
ســپاه پاســداران انقــاب اســامي نهــادي اســت
تحــت فرماندهــي عالــي رهبــر معظــم انقــاب
كــه هــدف آن نگهبانــي از انقــاب اســامي،
دســتاوردهاي آن و كوشــش مســتمر در راه تحقــق
آرمانهــاي الهــي و گســترش حاكميــت قانــون طبق
قوانيــن جمهــوري اســامي ايــران و تقويــت بنيــه
دفاعــي جمهــوري اســامي از طريــق همــكاري
بــا ســاير نيروهــاي مســلح و آمــوزش نظامــي و
ســازماندهي نيروهــاي مردمــي مــي باشــد.
فصــل دوم اساســنامه در قالــب  10مــاده و دو
تبصــره بــه تشــريح ماموريــت ســپاه ،حيطــه و
چگونگــي انجــام آن اشــاره دارد  :مبــارزه قانونــي
بــا عوامــل و جريانهايــي كــه در صــدد خرابــكاري،
برانــدازي نظــام جمهــوري اســامي ،و يــا اقــدام
عليــه انقــاب اســامي ايــران مــي باشــند  ...مبارزه
قانونــي بــا عواملــي كــه بــا توســل بــه قــوه قهريــه
در صــدد نفــي حاكميــت قوانيــن جمهــوري
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اجتماعی

فرهنگی

محور هاي عملياتي جبهه دشمن غربي
عليه نظام اسالمي ()3

محور تخریب سپاه و بسیج
« َو لَ ْن ت َ ْر َض َع ْن َك الْ َي ُهود ُ َو َل ال َّن َصا َرى َحتَّى تَتَّ ِب َع
ِملَّتَ ُه ْم» -قرآن مجید
يهود و نصارى هرگز از تو راىض منىشوند تا آن كه از
آيينشان پريوى كنى.
مقدمه:
ســخنان نتانیاهــو در کنگــره آمریــکا 26 -مــی  5 /2011خــرداد  :90دفعــه قبــل کــه پشــت ایــن تریبــون ایســتادم دربــاره ایــران
هســتهای هشــدار دادم .اکنــون زمــان گذشــته و لــوال و محــور تاریــخ ممکــن اســت بــه زودی چرخــش پیــدا کنــد .امــروز از تنگــه
خیبــر در عربســتان تــا تنگــه جبلالطــارق در مراکــش ،تحــول و دگرگونــی عظیمــی در حــال وقــوع اســت .ایــن نوســانات کــه بــه
زلزلــه شــبیه اســت ،کشــورهای منطقــه را متالطــم و دولتهــا را متالشــی کــرده اســت و همــه مــا همچنــان شــاهد ادامــه ایــن
نوســانات هســتیم .بایــد قبــول کنیــم نیــروی قدرتمنــدی بــه رهبــری ایــران وجــود دارد کــه بــا الگــوی مــورد نظــر مــا مخالــف
اســت .کســانی کــه ایــران و خطــر آن را نادیــده میگیرنــد ،ســر خــود را در شــن فــرو کردهانــد.
***
نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ايــران كــه برآمــده از انقــاب اســامي بــه رهبــري امــام راحــل(س) بــود در تعــارض مســتقيم بــا
منافــع غــرب هــم اكنــون در محورهــاي مختلفــي بــا جريــان غربي-عربي-عبــري در حــال مبــارزه اي گســترده اســت .ايــن مبــارزه
تــا كنــون مراحــل مختلفــي را از شــورش هــاي قومــي تــا كودتــا و جنــگ نظامــي عليــه انقــاب پشــت ســر گذاشــته اســت و
اكنــون وارد فــاز نــرم خــود گرديــده اســت .اســتراتژي دشــمن در جنــگ نــرم بــراي اســقاط نظــام و انقــاب اقدامــي آنــي و ناگهانــي
نخواهــد بــود بلكــه فرايندمحــور بــوده ولــذا كمتــر از عنصــر غافلگيــري بهــره خواهــد گرفــت .از اينــرو ،نشانهشناســي برانــدازي
را ميتــوان از طريــق رصــد كــردن تــاش بيوقفــه برانــدازان بــراي متزلــزل نمــودن اعتقــادات دينــي و پايههــاي قانونــي و
حداقلســازي رضايــت و حمايــت مردمــي از نظــام انجــام داد .دشــمن در عمليــات فروپاشــي بــه دنبــال اقــدا ِم نــرم ،تدريجــي،
نامحســوس و هوشــمندانه اســت .خروجــي ايــن نــوع "جنــگ نــرم طوالنــي" را بــه صــورت برانــدازي در چارچــوب انقالبهــاي
رنگــي ميتــوان تشــريح كــرد .در سلســله مطالبــی کــه خواهــد آمــد بــه طــور خالصــه بــه محورهايــي كــه دشــمن غربــي و در
راس آن هــا امريــكا و صهيونيســت هــا و عوامــل داخلــي آن هــا بــراي نيــل بــه اهــداف خــود برگزيــده انــد تــا بــا تخريــب يــا اثــر
گــذاري بــر آن هــا از كابــوس نظــام اســامي رهايــي يابنــد پرداختــه مــي شــود.

به نــو ر و ز نگا هــی ا یما نی
د ا شــته با شیم
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه
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بایــد توجــه داشــت کــه آداب و رســوم و فرهنــگ
بــا یــک شــی عتیقــه بســیار متفــاوت اســت .ممکن
اســت یــک کــوزه گلــی کــه از گذشــته دور تــا بــه
امــروز بــه مــا رســیده اســت ارزشــی باســتانی
داشــته باشــد؛ نبایــد ارزشــی کــه بــرای اشــیاء
عتیقــه وجــود دارد باعــث خلــط ایــن موضــوع
شــود کــه هرچیــزی کــه مربــوط بــه گذشــته
اســت ارزشــمند میباشــد .چــه بســا ســنت هایــی
کــه در گذشــته چــه ایــران باســتان و چــه عــرب
جاهلــی وجــود داشــته کــه خرافــه محــض باشــد.

گري سيك از اعضاي
برجستهي سازمان سيا و
تحليلگر مسايل خاورميانه در
سايت شخصي خود اين طور
مينويسد :من به راههايي براي
پيروزي با كمترين كشتار و
خونريزي فكر ميكنم .ما بايد
توجه خود را به نقش روز افزون
سپاه پاسداران و بسيج معطوف
كنيم .اما چگونه اپوزيسيون
ميتواند بدون جنگ و درگيري
آنها را خلع سالح كند .آنچه
مشخص است اينكه در ايران
يك جنبش اجتماعي تالش
ميكند تا بدون توسل به
رويارويي و درگيري نظامي در
كارزار سياسي برضد نيروهاي
نظامي به پيروزي برسد .طبق
گفتهي «كالشويتز» هر ماشين

وظایف سپاه
در نظــام جمهــوري اســامي بــر اســاس
اصــل  150قانــون اساســي فلســفه و كاركــرد
وجــودي ســپاه پاســداران ،پاســداري از
انقــاب اســامي و دســتاوردهاي آن تلقــي
گرديــده اســت:
اصــل  :150ســپاه پاســداران انقــاب اســامي
كــه در نخســتين روزهــاي پيــروزي انقــاب
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بیشــک مهمتریــن تاثیــرات در
فرهنگهــا مرهــون تــاش انبیــا در طــول تاریــخ
بــوده اســت؛ زیــرا یکــی از شــئون مهــم انبیــا الهــی
در میــان جامعــه بشــری فرهنــگ ســازی ایشــان
اســت؛ و فرهنــگ صحیــح یکــی از حیثیــات امــر
هدایــت اســت .از ایــن رو بســیاری از فرهنگهــا
و آداب رســوم کهــن کــه در اقــوام مختلــف موجــود
بــوده ریش ـهای وحیانــی دارد ،البتــه نبایــد از نظــر
دور داشــت کــه برخــی آداب و رســوم هایــی کــه
منشــا پیدایــش آن انبیــای الهــی بــوده انــد؛ در
طــول تاریــخ دســتخوش دگرگونــی هــای مختلــف
شــده اســت و بــا خرافــه مخلــوط شــده اســت.
نــوروز از جملــه آداب و رســومی اســت کــه از
باســتان تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت .هرچنــد
نــوروز از آداب و رســومی اســت کــه ریشــه در
اعتقــادات صــواب دارد امــا آغشــته بــه خرافاتــی
هــم شــده اســت کــه از جملــه آن خرافههــا
میتــوان نحوســت روز ســیزدهم را نــام بــرد.
امــا اصــل نــوروز ریشــه در فرهنگســازی انبیــا
و پیامبــران گذشــته دارد؛ چراکــه نــوروز در نــزد
اهــل بیــت علیهــم الســام مــورد تخطئــه و نهــی

قــرار نگرفتــه اســت .قابــل توجــه اســت کــه برخــی
از رســوم ایــران باســتان در نــگاه ائمــه معصومیــن
(ع) مغایــر بــا فرهنــگ و ســنت حنیــف ابراهیــم
معرفــی شــده اســت ،امــا نــوروز بــا حنیفیــت
ابراهیــم خلیــل اهلل مغایرتــی نــدارد .بنابــر ایــن در
نــزد ایرانیــان آداب رســوم باســتانی بــا توجــه بــه
تاییــد اهــل بیــت دارای ارزش و اعتبــار خواهــد
بــود و اال صــرف باســتانی بــودن یــک آداب و
رســوم بــه خــودی خــود ارزش نیســت.

نــوروز در کلمــات اهــل بیــت در حــد باالیــی مــدح
شــده اســت ،هرچنــد کــه در روایــات از آن تعبیــر
بــه عیــد نشــده اســت .از ایــن رو بــرای نــورز قائــل
بــه ارزش هســتیم .از جملــه ایــن احادیــث ،بــه قول
حضــرت امــام صــادق علیــه الســام را در مــورد
ارتبــاط نــوروز و ظهــور حضــرت امــام زمــان (ع)
اشــاره میشــود:
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ألِن َُّــه ِمــن أیّامِنــا و أیّــا ِم ــی َعتِنا
هیــچ نوروزینیســت مگــر آنکــه مــا در آن روز
محمــد صلــی اهلل
منتظــر فــرج [ظهــور قائــم آل ّ
علیــه وآلــه] هســتیم ؛ چــرا کــه نــوروز از روزهــای
مــا و شــیعیان مــا اســت (مســتدرک الوســائل  ،ج
 ، 6ص .)352

حضرت امام (ره)  :اگر سپاه
نبود كشور هم نبود.

نظامي يك مركز ثقل دارد
چنانچه در صدد به حداقل
رساندن خسارت و كوتاه كردن
جنگ باشيد ،اين مركز ثقل
هدف و محور خواهد بود .مايلم
كه بگويم آن مركز ثقل در
تمايز بين حوزهها و قلمروهاي
مذهبي و غيرمذهبي قرار دارد.
سپاه پاسداران و بسيج را به
طور كارا از ميدان خارج كنيد.
تا اين اتفاق رخ ندهد ،هيچ يك
از اين تالشها نتيجه نخواهد
داد.

تشــكيل شــد ،بــراي ادامــه نقــش خــود در
نگهبانــي از انقــاب و دســتاوردهاي آن پــا بــر جــا
مــي مانــد ...
همچنيــن بــه اســتناد اساســنامه ســپاه پاســداران
مصــوب  1361 / 6 / 15مجلــس شــوراي اســامي:
ســپاه پاســداران انقــاب اســامي نهــادي اســت
تحــت فرماندهــي عالــي رهبــر معظــم انقــاب
كــه هــدف آن نگهبانــي از انقــاب اســامي،
دســتاوردهاي آن و كوشــش مســتمر در راه تحقــق
آرمانهــاي الهــي و گســترش حاكميــت قانــون طبق
قوانيــن جمهــوري اســامي ايــران و تقويــت بنيــه
دفاعــي جمهــوري اســامي از طريــق همــكاري
بــا ســاير نيروهــاي مســلح و آمــوزش نظامــي و
ســازماندهي نيروهــاي مردمــي مــي باشــد.
فصــل دوم اساســنامه در قالــب  10مــاده و دو
تبصــره بــه تشــريح ماموريــت ســپاه ،حيطــه و
چگونگــي انجــام آن اشــاره دارد  :مبــارزه قانونــي
بــا عوامــل و جريانهايــي كــه در صــدد خرابــكاري،
برانــدازي نظــام جمهــوري اســامي ،و يــا اقــدام
عليــه انقــاب اســامي ايــران مــي باشــند  ...مبارزه
قانونــي بــا عواملــي كــه بــا توســل بــه قــوه قهريــه
در صــدد نفــي حاكميــت قوانيــن جمهــوري
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اهمیت تخریب سپاه و بسیج
دشــمنان خارجــي و نيــز مخالفيــن و معانديــن
داخلــي ،در نقطــه مقابــل ســعي در تخريــب ايــن
نهــاد مؤثــر در حفــظ و حراســت از انقــاب و
نظــام اســامي ميكننــد كــه البتــه هــدف اصلــي
آنهــا هــم از شــدت بخشــيدن بــه تخريبهــا عليــه
ســپاه ،خــارج كــردن ســپاه از ميــدان رويارويــي بــا
دشــمن ميباشــد .اكنــون دشــمنان و بدخواهــان
بــه خوبــي فهميــده انــد آن مجموعــه اي كــه بــه
طــور ســازمان يافتــه وجــود دارد و مــي توانــد
انقــاب را در مقابــل خطــرات حفــظ كنــد ســپاه
پاســداران اســت .البتــه ايــن بــه معنــاي ناديــده
گرفتــن ســاير مجموعــه هــا نيســت لكــن ســپاه
بــه خاطــر فلســفه وجــودي خــود بــراي دفــاع از
انقــاب و شــاخصه هــاي چــون وجــود انســان
هــای فــداکار و شــهادت طلــب و تبلــور ارزشــها

نقش سپاه در عرصه جنگ نرم
عــده اي در تالشــند كــه ســپاه را مجموعــه اي
صرفـاً نظامــي معرفــي كننــد و بــا هميــن القائــات
بخشــي از كاركــرد هــاي ســپاه را نــزد افــكار
عمومــي جامعــه زيــر ســوال مــي برنــد امــا وظيفــه
ســپاه ايجــاب مــي كنــد بــراي حفاظــت از انقــاب
و دســتاوردهاي آن همــواره بــا تغييــر ماهيــت
تهديــدات ،قابليــت هــا و شــيوه هــاي مقابلــه خــود
را نيــز تغييــر دهــد.
اگــر چــه امــروز ديگــر بحــث تهديــد نــرم مطــرح
نيســت بلكــه مــا وارد جنــگ نــرم شــده ايــم بديــن
معنــي كــه دشــمن اكنــون تهديــدات خــود را بــه
فعليــت رســانده اســت و مــا در حــوادث پــس از
انتخابــات بــه وضــوح شــاهد تــاش آنــان بــراي
برانــدازي نــرم بوديــم .بررســي محتوايــي ســپاه
از فتنــه  88و رصــد حــوادث مربــوط بــه آن
چــه قبــل و بعــد از انتخابــات ،توانســت شــناخت
عميــق و دقيقــي از جريانــات و حــوادث مختلــف
انتخابــات رياســت جمهــوري بــراي مجموعــه خــود
ايجــاد كنــد .آنچــه كــه مشــخص و قطعــي بــود
راه افتــادن يــك جنــگ نــرم در قالــب كودتــاي
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اســامي باشــند.
همــان طــور کــه ذکــر شــده اســت ســپاه ،ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی اســت .ســپاه ،ســپاه
پاســداران جمهــوری اســامی ذکــر نشــده اســت.
یعنــی هــر جــا انقــاب اســامی نیــاز دارد ســپاه
ماموریــت دارد دخالــت کنــد .ســپاه و ارتــش در
دفــاع از جمهــوری اســامی وظیفــه مشــترک
دارنــد ولــی ســپاه فراتــر از آن دارای رســالتی
جهانــی اســت چــون انقــاب اســامی انقالبــی
جهانــی اســت .لــذا برخــاف ارتــش کــه صرفــا
یــک نیــروی مکتبــی نظامــی اســت ،ســپاه یــک
نیــروی مکتبــی و دارای وظیفــه نظامــی ،فرهنگــی
و امنیتــی و  ...اســت و ایــن تنــوع متناســب بــا
نیــاز انقــاب اســامی تغییــر خواهــد کــرد .اگــر بــه
انقــاب اســامی حملــه نظامــی شــود ،ســپاه بایــد
در ایــن بعــد خــود را تجهیــز کــرده و وارد عمــل
شــود .اگــر انقــاب مشــکل امنیتــی پیــدا کنــد و
بحــث تــرور مطــرح شــود ســپاه بایــد وارد شــود.
هنگامــی کــه فــاز مقابلــه بــا انقــاب بــه جنــگ
فرهنگــی و جنــگ نــرم تغییــر مــی یابــد ســپاه
بایــد وارد مقابلــه بــا ایــن نــوع جنــگ شــود .اگــر
مســاله ســازندگی بــرای نظــام هــدف راهبــردی
میشــود ســپاه خــود را تجهیــز و اقــدام میکنــد.
بنابــر ایــن هــر جــا انقــاب مــورد تهدیــد قــرار
گیــرد میــدان حضــور ســپاه بــرای دفــع آن اســت و
ایــن محــدود بــه جغرافیــای رســمی کشــور ایــران
نیســت .بــا ایــن مقدمــه بــا توجــه بــه راهبــرد بــي
ثبــات ســازي  ،آشــوب آفرينــي و برپايــي غائلههــا
و فتنههــا و نيــز حركتهــاي تجزيــه طلبانــه
در طــول ســه دهــه گذشــته و در دســتور كار
آمريكاييهــا و ديگــر دشــمنان جمهــوري اســامي
ســپاه بــر اســاس تهديــدات ســخت  ،نيمــه ســخت

و نــرم عمـ ً
ا خــود را موظــف بــه دفــاع و مقابلــه بــا
آن مــي دانــد .ســپاه پاســداران بــه عنــوان حافــظ
انقــاب اســامي و تأثيرگذارتريــن نيــروي انقالبــي
و مردمــي از آغــاز تأســيس خــود تاكنــون نقــش
هــاي مهــم و حياتــي را در ســطوح مختلــف كشــور
برعهــده داشــته و آنهــا را بــا موفقيــت بــه انجــام
رســانده اســت .از جملــه ايــن اقدامــات ميتــوان
بــه مــوارد ذيــل اشــاره کــرد:
 حضــور ســپاه در دفــع غائلــه گنبــد و تركمــنصحــرا در اســفند مــاه .1357
 جلوگيــري از ســقوط شــهرهاي ســنندج ،پــاوه ونقــده توســط ضــد انقــاب در ســال .1358
 پاكســازي و آزادســازي كليــه شــهرهايكردســتان و آذربايجــان غربــي از ضــد انقــاب.
 كشــف كودتــاي نــوژه و انهــدام آن ،خنثــيســازي توطئــه هواپيمــا ربائــي ،مقابلــه بــا اشــرار و
قاچاقچيــان مــواد مخــدر در جنــوب شــرق و وادار
بــه تســليم نمــودن برخــي از قبايــل شورشــي.
 دفــع تجــاوز عــراق در جنــگ هشــت ســاله ودفــاع از حاكميــت ملــي  ،ايجــاد شــبكه اطالعاتــي
كــه مبنايــي بــراي تشــكيل وزارت اطالعــات شــد و
خنثــي ســازي جنــگ روانــي دشــمن .
 نفــوذ منطقــهاي ســپاه :تــاش نيروهــايســپاه در حفــظ امنيــت ملــي و دفــاع از انقــاب
اســامي تنهــا مربــوط بــه مرزهــاي كشــور نبــوده
و فعاليتهــاي آن در منطقــه ،رهگيــري عوامــل
ضــد انقــاب ،ارتبــاط بــا گروههــا و جنبــش هــاي
اســامي منطقــه  ،ارتبــاط بــا نخبــگان و رهبــران
جنبــش هــا و هدايــت و مديريــت برخــي از ايــن
گروههــا در مبــارزه عليــه ظلــم ( كــه بــر اســاس
قانــون اساســي مبنــي بــر وظيفــه جمهــوري
اســامي در حمايــت از ملــت هــاي ســتم ديــده

صــورت ميگيــرد) ادامــه دارد.
 پيشــرفت فنــي و تكنولوژيكــي :بيــش از ربــعقــرن عملكــرد ســپاه در حوزههــاي نظامــي و
امنيتــي و اقدامــات اساســي آن در حــوزه عمرانــي
كشــور باعــث شــده تــا امــروزه از تكنولــوژي
پيشــرفته و منحصــر بــه فــردي در زمينــه نظامــي
و حتــي عمرانــي برخــوردار باشــد .موشــك فاتــح
 110در ســال  81بــه عنــوان دقيقتريــن موشــك
زميــن بــه زميــن جهــان بــه صــورت كامـ ً
ا بومــي
توليــد شــد .از ديگــر پيشــرفتهاي مهــم ســپاه
طراحــي و ســاخت بالگردهــاي  274و ، 278
طراحــي و ســاخت ســكوهاي پرتــاب موشــك و
سيســتم هــاي هدايــت و كنتــرل انــواع موشــك
و .طراحــي و ســاخت پرندههــاي بــدون سرنشــين
و ...اســت.

و معيارهــاي دينــي ،مردمــي بــودن واليــي بــودن
کــه دارد كارايــي بــی نظیــر خــود را بــه رخ نظــام
ســلطه و ایــادی داخلــی آن کشــیده اســت و ايــن
واقعيتــي اســت كــه دوســت و دشــمن بــه آن
معتــرف هســتند  .طبيعــي اســت وقتــي كــه ســپاه
از چنيــن قابليتــي و ظرفيتــي برخــوردار باشــد
گروههايــي كــه خواســته هــاي نامشروعشــان در
جهــت برانــدازي نظــام قــرار دارد ايــن مجموعــه
را مزاحــم خواســته هــاي شــوم خــود مــي بيننــد
و بــراي آنكــه ضريــب موفقيــت خــود را بــاال ببرنــد
در اقدامــات مقدماتــي خــود اتهــام زنــی در مــورد
چنيــن نهــادي را در دســتور كار خــود قــرار مــي
دهنــد .آنهــا بــه خوبــي مــي داننــد تــا ســپاه از
پايــگاه مردمــي برخــوردار اســت شكســت ناپذيــر
باقــي خواهــد مانــد .اهمیــت راهبــردی ســپاه در
معــادالت منطقــه و تهدیــد منافــع آمریــکا و غــرب
بــه حــدی اســت که مدتــی قبــل آمريــكا نام ســپاه
پاســداران یکــی از ارکان رســمي يــك كشــور را در
فهرســت تروريســت هــا قــرار داد .سياســت حقــوق
بشــري غــرب و بازيگــران جنــگ نــرم بــه صورتــي
تنظيــم شــده كــه بــر اســاس علــوم روانشناســي به
صــورت تدريجــي مولفههــاي اقتــدار نظــام حــول
والیــت فقیــه یعنــی نيروهــاي مدافــع و نيروهــاي
امنيتــي و اطالعاتــي را دچــار فرســايش نمايــد .اين
موضــوع در خصــوص نيروهــاي ســپاه ،انتظامــي،
بســيج و اطالعاتــي بــا شــدت بيشــتري از ســوي
دشــمن دنبــال ميشــود .آمريــكا شــخصيتهاي
ســپاهي و بســيجي و نيــروي انتظامــي را بــه
بهانــه نقــض حقــوق بشــر مــورد تحريــم قــرار
داده اســت .در داخــل نیــز انســان هــای مغــرض
و وابســته یــا ســاده لــوح نیــز همیــن خــط را در
پیــش گرفتــه انــد .رابــرت هلــوي و جیــن شــارپ

از استراتژیســت هــای دنیــای ســلطه و اســتکبار
در خصــوص نقــش نيروهــاي مســلح معتقدنــد:
زمانــي كــه عناصــر حامــي اصلــي بــه انــدازه كافــي
سســت شــوند دولــت و يــا گروههــاي مخالــف فــرو
خواهنــد ريخــت .البتــه تحلیــل ایــن افــراد مبتنــی
بــر تفاســیر مــادی ایــن افــراد و بازوهــای داخلــی
آن هــا بــه دلیــل غفلــت از پایــگاه مردمــی نظــام
کــه در هــر  22بهمنــی بــه خوبــی خــود را نشــان
مــی دهــد کامــا خطاســت ولــی آنهــا و شــبکه
هــای داخلیشــان بــر ایــن مبنــا عمــل میکننــد.

مخملــي يــا انقــاب رنگــي بــود و جريــان برانــداز
عوامــل ميدانــي خــود را وارد صحنــه كــرد .در زمان
اوج آشــوب هــا همــه ديدنــد كــه دشــمنان چگونــه
آشــكارا وارد ميــدان شــدند و خــود را در كنــار
جريــان هــاي برانــداز قــرار دادنــد و حمايتهــاي
صريــح بيگانــگان از جملــه رژيــم صهيونيســتي و
هيــاري كلينتــون وزيــر خارجــه آمريــكا از ســران
فتنــه تمام ـاً حاكــي از آن بــود كــه آنــان بــه ثمــر
بخــش بــودن تالشــهاي خــود در طــول ايــن چنــد
ســال اطمينــان داشــتند .اگــر بخواهيــم بــا نقــش
بــر جســته ســپاه در مهــار فتنــه بيــش از پيــش
آشــنا شــويم  ،كافــي اســت در متــن اعترافــات
برخــي از متهميــن دادگاه عوامــل فتنــه تامــل
بيشــتري داشــته باشــيم.
اساســا بــه خاطــر همیــن قابلیتهــا و ظرفیتهــای
معنــوی و بصیرتــی اســت کــه امــروزه حجــم
تخريبهــا عليــه ســپاه و بســيج شــدت گرفتــه
اســت چــون آنــان بــه خوبــي فهميــده انــد كــه
ســپاه در کنــار دیگــر ارکان مردمــی ،اجــازه تعــدي
بــه اصــول انقــاب را بــه هيــچ جريــان و گروهــي
نخواهــد داد.
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اهمیت تخریب سپاه و بسیج
دشــمنان خارجــي و نيــز مخالفيــن و معانديــن
داخلــي ،در نقطــه مقابــل ســعي در تخريــب ايــن
نهــاد مؤثــر در حفــظ و حراســت از انقــاب و
نظــام اســامي ميكننــد كــه البتــه هــدف اصلــي
آنهــا هــم از شــدت بخشــيدن بــه تخريبهــا عليــه
ســپاه ،خــارج كــردن ســپاه از ميــدان رويارويــي بــا
دشــمن ميباشــد .اكنــون دشــمنان و بدخواهــان
بــه خوبــي فهميــده انــد آن مجموعــه اي كــه بــه
طــور ســازمان يافتــه وجــود دارد و مــي توانــد
انقــاب را در مقابــل خطــرات حفــظ كنــد ســپاه
پاســداران اســت .البتــه ايــن بــه معنــاي ناديــده
گرفتــن ســاير مجموعــه هــا نيســت لكــن ســپاه
بــه خاطــر فلســفه وجــودي خــود بــراي دفــاع از
انقــاب و شــاخصه هــاي چــون وجــود انســان
هــای فــداکار و شــهادت طلــب و تبلــور ارزشــها

نقش سپاه در عرصه جنگ نرم
عــده اي در تالشــند كــه ســپاه را مجموعــه اي
صرفـاً نظامــي معرفــي كننــد و بــا هميــن القائــات
بخشــي از كاركــرد هــاي ســپاه را نــزد افــكار
عمومــي جامعــه زيــر ســوال مــي برنــد امــا وظيفــه
ســپاه ايجــاب مــي كنــد بــراي حفاظــت از انقــاب
و دســتاوردهاي آن همــواره بــا تغييــر ماهيــت
تهديــدات ،قابليــت هــا و شــيوه هــاي مقابلــه خــود
را نيــز تغييــر دهــد.
اگــر چــه امــروز ديگــر بحــث تهديــد نــرم مطــرح
نيســت بلكــه مــا وارد جنــگ نــرم شــده ايــم بديــن
معنــي كــه دشــمن اكنــون تهديــدات خــود را بــه
فعليــت رســانده اســت و مــا در حــوادث پــس از
انتخابــات بــه وضــوح شــاهد تــاش آنــان بــراي
برانــدازي نــرم بوديــم .بررســي محتوايــي ســپاه
از فتنــه  88و رصــد حــوادث مربــوط بــه آن
چــه قبــل و بعــد از انتخابــات ،توانســت شــناخت
عميــق و دقيقــي از جريانــات و حــوادث مختلــف
انتخابــات رياســت جمهــوري بــراي مجموعــه خــود
ايجــاد كنــد .آنچــه كــه مشــخص و قطعــي بــود
راه افتــادن يــك جنــگ نــرم در قالــب كودتــاي
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اســامي باشــند.
همــان طــور کــه ذکــر شــده اســت ســپاه ،ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی اســت .ســپاه ،ســپاه
پاســداران جمهــوری اســامی ذکــر نشــده اســت.
یعنــی هــر جــا انقــاب اســامی نیــاز دارد ســپاه
ماموریــت دارد دخالــت کنــد .ســپاه و ارتــش در
دفــاع از جمهــوری اســامی وظیفــه مشــترک
دارنــد ولــی ســپاه فراتــر از آن دارای رســالتی
جهانــی اســت چــون انقــاب اســامی انقالبــی
جهانــی اســت .لــذا برخــاف ارتــش کــه صرفــا
یــک نیــروی مکتبــی نظامــی اســت ،ســپاه یــک
نیــروی مکتبــی و دارای وظیفــه نظامــی ،فرهنگــی
و امنیتــی و  ...اســت و ایــن تنــوع متناســب بــا
نیــاز انقــاب اســامی تغییــر خواهــد کــرد .اگــر بــه
انقــاب اســامی حملــه نظامــی شــود ،ســپاه بایــد
در ایــن بعــد خــود را تجهیــز کــرده و وارد عمــل
شــود .اگــر انقــاب مشــکل امنیتــی پیــدا کنــد و
بحــث تــرور مطــرح شــود ســپاه بایــد وارد شــود.
هنگامــی کــه فــاز مقابلــه بــا انقــاب بــه جنــگ
فرهنگــی و جنــگ نــرم تغییــر مــی یابــد ســپاه
بایــد وارد مقابلــه بــا ایــن نــوع جنــگ شــود .اگــر
مســاله ســازندگی بــرای نظــام هــدف راهبــردی
میشــود ســپاه خــود را تجهیــز و اقــدام میکنــد.
بنابــر ایــن هــر جــا انقــاب مــورد تهدیــد قــرار
گیــرد میــدان حضــور ســپاه بــرای دفــع آن اســت و
ایــن محــدود بــه جغرافیــای رســمی کشــور ایــران
نیســت .بــا ایــن مقدمــه بــا توجــه بــه راهبــرد بــي
ثبــات ســازي  ،آشــوب آفرينــي و برپايــي غائلههــا
و فتنههــا و نيــز حركتهــاي تجزيــه طلبانــه
در طــول ســه دهــه گذشــته و در دســتور كار
آمريكاييهــا و ديگــر دشــمنان جمهــوري اســامي
ســپاه بــر اســاس تهديــدات ســخت  ،نيمــه ســخت

و نــرم عمـ ً
ا خــود را موظــف بــه دفــاع و مقابلــه بــا
آن مــي دانــد .ســپاه پاســداران بــه عنــوان حافــظ
انقــاب اســامي و تأثيرگذارتريــن نيــروي انقالبــي
و مردمــي از آغــاز تأســيس خــود تاكنــون نقــش
هــاي مهــم و حياتــي را در ســطوح مختلــف كشــور
برعهــده داشــته و آنهــا را بــا موفقيــت بــه انجــام
رســانده اســت .از جملــه ايــن اقدامــات ميتــوان
بــه مــوارد ذيــل اشــاره کــرد:
 حضــور ســپاه در دفــع غائلــه گنبــد و تركمــنصحــرا در اســفند مــاه .1357
 جلوگيــري از ســقوط شــهرهاي ســنندج ،پــاوه ونقــده توســط ضــد انقــاب در ســال .1358
 پاكســازي و آزادســازي كليــه شــهرهايكردســتان و آذربايجــان غربــي از ضــد انقــاب.
 كشــف كودتــاي نــوژه و انهــدام آن ،خنثــيســازي توطئــه هواپيمــا ربائــي ،مقابلــه بــا اشــرار و
قاچاقچيــان مــواد مخــدر در جنــوب شــرق و وادار
بــه تســليم نمــودن برخــي از قبايــل شورشــي.
 دفــع تجــاوز عــراق در جنــگ هشــت ســاله ودفــاع از حاكميــت ملــي  ،ايجــاد شــبكه اطالعاتــي
كــه مبنايــي بــراي تشــكيل وزارت اطالعــات شــد و
خنثــي ســازي جنــگ روانــي دشــمن .
 نفــوذ منطقــهاي ســپاه :تــاش نيروهــايســپاه در حفــظ امنيــت ملــي و دفــاع از انقــاب
اســامي تنهــا مربــوط بــه مرزهــاي كشــور نبــوده
و فعاليتهــاي آن در منطقــه ،رهگيــري عوامــل
ضــد انقــاب ،ارتبــاط بــا گروههــا و جنبــش هــاي
اســامي منطقــه  ،ارتبــاط بــا نخبــگان و رهبــران
جنبــش هــا و هدايــت و مديريــت برخــي از ايــن
گروههــا در مبــارزه عليــه ظلــم ( كــه بــر اســاس
قانــون اساســي مبنــي بــر وظيفــه جمهــوري
اســامي در حمايــت از ملــت هــاي ســتم ديــده

صــورت ميگيــرد) ادامــه دارد.
 پيشــرفت فنــي و تكنولوژيكــي :بيــش از ربــعقــرن عملكــرد ســپاه در حوزههــاي نظامــي و
امنيتــي و اقدامــات اساســي آن در حــوزه عمرانــي
كشــور باعــث شــده تــا امــروزه از تكنولــوژي
پيشــرفته و منحصــر بــه فــردي در زمينــه نظامــي
و حتــي عمرانــي برخــوردار باشــد .موشــك فاتــح
 110در ســال  81بــه عنــوان دقيقتريــن موشــك
زميــن بــه زميــن جهــان بــه صــورت كامـ ً
ا بومــي
توليــد شــد .از ديگــر پيشــرفتهاي مهــم ســپاه
طراحــي و ســاخت بالگردهــاي  274و ، 278
طراحــي و ســاخت ســكوهاي پرتــاب موشــك و
سيســتم هــاي هدايــت و كنتــرل انــواع موشــك
و .طراحــي و ســاخت پرندههــاي بــدون سرنشــين
و ...اســت.

و معيارهــاي دينــي ،مردمــي بــودن واليــي بــودن
کــه دارد كارايــي بــی نظیــر خــود را بــه رخ نظــام
ســلطه و ایــادی داخلــی آن کشــیده اســت و ايــن
واقعيتــي اســت كــه دوســت و دشــمن بــه آن
معتــرف هســتند  .طبيعــي اســت وقتــي كــه ســپاه
از چنيــن قابليتــي و ظرفيتــي برخــوردار باشــد
گروههايــي كــه خواســته هــاي نامشروعشــان در
جهــت برانــدازي نظــام قــرار دارد ايــن مجموعــه
را مزاحــم خواســته هــاي شــوم خــود مــي بيننــد
و بــراي آنكــه ضريــب موفقيــت خــود را بــاال ببرنــد
در اقدامــات مقدماتــي خــود اتهــام زنــی در مــورد
چنيــن نهــادي را در دســتور كار خــود قــرار مــي
دهنــد .آنهــا بــه خوبــي مــي داننــد تــا ســپاه از
پايــگاه مردمــي برخــوردار اســت شكســت ناپذيــر
باقــي خواهــد مانــد .اهمیــت راهبــردی ســپاه در
معــادالت منطقــه و تهدیــد منافــع آمریــکا و غــرب
بــه حــدی اســت که مدتــی قبــل آمريــكا نام ســپاه
پاســداران یکــی از ارکان رســمي يــك كشــور را در
فهرســت تروريســت هــا قــرار داد .سياســت حقــوق
بشــري غــرب و بازيگــران جنــگ نــرم بــه صورتــي
تنظيــم شــده كــه بــر اســاس علــوم روانشناســي به
صــورت تدريجــي مولفههــاي اقتــدار نظــام حــول
والیــت فقیــه یعنــی نيروهــاي مدافــع و نيروهــاي
امنيتــي و اطالعاتــي را دچــار فرســايش نمايــد .اين
موضــوع در خصــوص نيروهــاي ســپاه ،انتظامــي،
بســيج و اطالعاتــي بــا شــدت بيشــتري از ســوي
دشــمن دنبــال ميشــود .آمريــكا شــخصيتهاي
ســپاهي و بســيجي و نيــروي انتظامــي را بــه
بهانــه نقــض حقــوق بشــر مــورد تحريــم قــرار
داده اســت .در داخــل نیــز انســان هــای مغــرض
و وابســته یــا ســاده لــوح نیــز همیــن خــط را در
پیــش گرفتــه انــد .رابــرت هلــوي و جیــن شــارپ

از استراتژیســت هــای دنیــای ســلطه و اســتکبار
در خصــوص نقــش نيروهــاي مســلح معتقدنــد:
زمانــي كــه عناصــر حامــي اصلــي بــه انــدازه كافــي
سســت شــوند دولــت و يــا گروههــاي مخالــف فــرو
خواهنــد ريخــت .البتــه تحلیــل ایــن افــراد مبتنــی
بــر تفاســیر مــادی ایــن افــراد و بازوهــای داخلــی
آن هــا بــه دلیــل غفلــت از پایــگاه مردمــی نظــام
کــه در هــر  22بهمنــی بــه خوبــی خــود را نشــان
مــی دهــد کامــا خطاســت ولــی آنهــا و شــبکه
هــای داخلیشــان بــر ایــن مبنــا عمــل میکننــد.

مخملــي يــا انقــاب رنگــي بــود و جريــان برانــداز
عوامــل ميدانــي خــود را وارد صحنــه كــرد .در زمان
اوج آشــوب هــا همــه ديدنــد كــه دشــمنان چگونــه
آشــكارا وارد ميــدان شــدند و خــود را در كنــار
جريــان هــاي برانــداز قــرار دادنــد و حمايتهــاي
صريــح بيگانــگان از جملــه رژيــم صهيونيســتي و
هيــاري كلينتــون وزيــر خارجــه آمريــكا از ســران
فتنــه تمام ـاً حاكــي از آن بــود كــه آنــان بــه ثمــر
بخــش بــودن تالشــهاي خــود در طــول ايــن چنــد
ســال اطمينــان داشــتند .اگــر بخواهيــم بــا نقــش
بــر جســته ســپاه در مهــار فتنــه بيــش از پيــش
آشــنا شــويم  ،كافــي اســت در متــن اعترافــات
برخــي از متهميــن دادگاه عوامــل فتنــه تامــل
بيشــتري داشــته باشــيم.
اساســا بــه خاطــر همیــن قابلیتهــا و ظرفیتهــای
معنــوی و بصیرتــی اســت کــه امــروزه حجــم
تخريبهــا عليــه ســپاه و بســيج شــدت گرفتــه
اســت چــون آنــان بــه خوبــي فهميــده انــد كــه
ســپاه در کنــار دیگــر ارکان مردمــی ،اجــازه تعــدي
بــه اصــول انقــاب را بــه هيــچ جريــان و گروهــي
نخواهــد داد.

14

جامعه

شاه ســلطان حســين کيست؟
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ســلطان حســین ،کســی بــود کــه بــه دلیــل
سیاســتهای غلــط و عملکــرد ضعیفــش موجــب
شــد سلســله مقتــدر صفویــه پــس از  220ســال
حکومــت در ایــران مضمحــل و نابــود شــود.
صفویهــا کــه دودمانــی ایرانــی و شــیعه بودنــد در
ســالهای  880تــا  1101هجــری شمســی بــر ایران
فرمانروایــی کردنــد .دوره صفویــه از مهمتریــن
دوران تاریخــی ایــران محســوب میشــود ،چــرا
کــه پــس از نهصــد ســال از نابــودی حکومــت
ساســانیان ،یــک حکومــت پادشــاهی متمرکــز

مشــکل
رفــت.
مــی
بیارادگــی و تــرس او از
رویاروییهــای بــزرگ ،ارکان دولــت ایــران
را بــه بــاد داد .او در جنــگ بــا افغانهــا بارهــا از
خــود کاهلــی نشــان داد و ایــن تــرس و کاهلــی و
بیــم از رویارویــی ،بــه قیمــت جــان او و بســیاری از
ایرانیــان تمــام شــد.
بــدون شــک ســوء سیاســت ســلطان حســین و

قزلبا شهــا
ســر
بــر
نهــاده بــود ،شــاه
ســلطان حســین ،بــا
زبونــی و خفــت تــام ،بــر
ســر یکــی از کــم اهمیتتریــن
رعایــای افغانــی خــود گذاشــت.
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رهبــر معظــم انقــاب در دیدارشــان بــا
دانشــگاهیان دانشــگاه علــم و صنعــت فرمودنــد:
«اگــر روزی در میــان مســئوالن کشــور ،مســئوالن
بــی جرئــت و ضعیفــی همچــون «شــاه ســلطان
حســین» پیــدا شــوند ،حتــی اگــر در میــان مــردم
نیــز شــجاعت و آمادگــی وجــود داشــته باشــد ،کار
مملکــت و جمهــوری اســامی تمــام اســت چــرا
کــه مســئوالن ترســو و مقهــور ،ملتهــای شــجاع
را نیــز بــه ملتهــای ضعیــف تبدیــل مــی کننــد».

ایرانــی توانســت بــر سرتاســر یــا بیشــتر ایــران
آن روزگار فرمانروایــی کنــد .در حقیقــت پــس از
اســام ،چندیــن حکومــت ایرانــی ماننــد صفاریــان،
ســامانیان ،آل بویــه ،ســربداران و غیــره تشــکیل
شــد ،ولــی هیچکــدام نتوانســتند تمــام ایــران را زیر
پوشــش خــود قــرار دهنــد و وحدتــی بیــن مــردم
ایــران بــه وجــود آوردنــد ،امــا صفویــه از عهــده
ایــن امــر مهــم برآمــد .پــس از تشــکیل حکومــت
صفویــه ،ایــران اهمیتــی بیشــتر یافــت ،از ثبــات و
وحــدت برخــوردار شــد و در عرصــه جهانــی مطــرح
گشــت ،امــا حکومتــی چنیــن مهــم را شــخصیتی
بــه نــام «ســلطان حســین» نابــود کــرد.
شــاه ســلیمان هفــت پســر داشــت کــه بزرگتریــن
ایشــان ،ســلطان حســین میــرزا بــود .امــرا و خواجه
ســرایان شــاه ســلیمان ،بــه توصیــه خــود او ،ایــن
فــرد ناالیــق را جانشــین شــاه مــرده کردنــد .چــرا
کــه شــاه ســلیمان بــه هنــگام مــرگ زودرس خــود
کــه در ســن چهــل و هفــت ســالگى اتفــاق افتــاد،
بــه درباریــان خویــش گفتــه بــود؛ اگــر طالــب

آســایش هســتند بعــد از وى پســرش حســین
میــرزا را بــه ســلطنت بردارنــد و اگــر جویــاى نــام
و تعالــى و افتخــار ،میــرزا مرتضــى ،پســر دیگــرش
را بــر تخــت بنشــانند .امــراى راحــت طلــب هــم
کــه یــک پادشــاه ضعیــف و صلــح جــو را بــه یــک
فرمانــرواى سلحشــور و کاردان ،ترجیــح مىدادنــد
و آن را بــاب طبــع خویــش مىدیدنــد ،در انتخــاب
حســین میــرزا تردیــد نکردنــد و او را بــه نــام شــاه
ســلطان حســین بــر تخــت فرمانروایــى نشــاندند.
وی مــردی بســیار هوســران و ضعیــف النفــس
بــود .در دوره حکومــت وی آخریــن بازماندههــای
نظــم حکومتــی و ســاختار اداری کــه بــا تالشــهای
شــاه اســماعیل ،شــاه طهماســب و شــاه عبــاس
کبیــر ایجــاد شــده بــود از میــان رفــت .وی
عمــا هیــچ قدرتــی در اداره امــور نداشــت و
حتــی عالقــهای هــم بــه دانســتن اتفاقاتــی کــه
در اطرافــش میافتــاد نشــان نمــیداد .کشــور در
هــرج و مــرج نابســامانی فــرو رفــت و هــر نــوع
فســق و فجــوری بــدون هیــچ ممانعتــی حتــی در
پایتخــت رخ مــیداد .شــرح برخــی هوســرانیها
و نابســامانیهای دوره حکومــت وی در کتــب
تاریخــی نوشــته شدهاســت .ویژگیهــای حکومتــی
ســلطان حســین را چنیــن نوشــتهاند:
-1بحــران تصمیمگیــری :شــاه ســلطان حســین بــه
هیــچ وجــه قــدرت تصمیــم گیــری قاطــع نداشــت
و بــه گفتــه یــوداش تــادوش کروسینیســکی
(-)Judasz Tadeusz Krusinskyمبلــغ مســیحی
ســاکن اصفهــان کــه هــم عصــر ایــن شــاه بــود -او
بــه هیــچ وجــه نمیتوانســت در قبــال مشــکالت
تصمیــم و یــا خاطیــان را مجــازات نمایــد .او
اگرچــه از بســیاری از مشــکالت دربــار آگاه بــود
امــا بیارادگــی مفــرط و ضعــف شــخصیتی راه
هرگونــه تصمیــم را بــر او بســته بــود و میــل بــه
آرامــش خواهــی و فــرار از مواجهــه بــا مشــکالت
راه هرگونــه قاطعیــت را بــر او بســته بــود.
-2حــذف مــردان قــوی و شــجاع و کارآمــد از نظــام
تصمیمگیــری و انتصــاب خواجــگان ترســو
و ضعیف :سیســتم شــاه ســلطان حســینی
از مــردان قدرتمنــد خالــی و بــه جــای
آن خواجگانــی کــه خطــری بــرای شــاه
نداشــتند جایگزیــن میشــدند .رســم
غلطــی از دوره شــاه عبــاس شــروع شــد
و آن تربیــت شــاهزادگان در حــرم و دخالــت
زنــان و خواجــه ســرایان در امــور حکومــت بــود.
از آنجــا کــه ولیعهــد در حرمســرا رشــد میکــرد،
طبعــا خواجــه ســرایان حــرم در امــور کشــوری
صاحــب مقــام و قــدرت میشــدند .بــه طوریکــه
شــاه صفــی و شــاه ســلیمان پــدران شــاه ســلطان
حســین در ایــام توقــف در حــرم بــه شــدت زیــر
نظــر خواجــه ســرایان دربــار بودنــد و حتــی پــس
از جلــوس بــر تخــت ســلطنت نتوانســتند خــود را
از چنــگال آنــان رهایــی بخشــند.
-3ظلــم و ســتم بــه مــردم از ســوی عمــال

حکومــت و ســکوت شــاه :یکــی از دالیــل بــه
جــان آمــدن افاغنــه از دســت حکومــت مرکــزی،
ارســال گرگیــن خــان گرجــی تــازه مســلمان بــه
منطقــه افغانســتان بــه عنــوان حاکــم بــود .او بــه
بهانــه یکســان ســازی مذهبــی بــه ظلــم
وســتم شــدید بــه مــردم پرداخــت بــه
گون ـهای کــه فریــاد تظلــم خواهــی بــه
دربــار رســید .امــا شــاه سســت عنصــر
ظاهربیــن بــه مســاله وقعــی ننهــاد و
مقدمــه شــروع شــورش افاغنــه بــه
رهبــری میرویــس و ســپس فرزنــدش
محمــود بنــا نهــاده شــد.
-4تــرس از حــل مشــکل و رویارویــی:
تربیــت خــاص شــاه باعــث فقــدان
تهــور و شــجاعت در او بــود ،بــه
نحــوی کــه از حــل مشــکل
مــی هراســید .قاطعیــت
نداشــت و حتــی
بــه دنبــال
راهکارهــای
خر ا فــی
بــر ا ی
حــل

عمــده بســیاری از
اعمالــش محــرک
بــود .ســلطنت وی بــا
شــو ر شها
شــورش افغانهــا
و اشــغال اصفهــان
بــه دســت آنهــا پایــان
یافــت .محمــود کــه بــا
پادشــاهی بــی اراده و ضعیــف
روبــرو بــود بــه آســانی توانســت
شــهر هــای ایــران را یکــی پــس
از دیگــری تســخیر کــرده و بــه
ســوی پایتخــت بشــتابد .در ایــن
هنــگام بــه شــاه نامــه نوشــت
و از او در خواســت کــرد کــه
فرمانــداری قندهــا و خراســان
و کرمــان را بــه خانــدان او
نســل بــه نســل واگــذارد.
محمــود کرمــان را
گرفــت و چــون بــه
اصفهــان رســید،
شــاه ســلطان
حســین بــا
دســت خــود
تــاج شــاهی
ر
کشــو
ایــران را
بــر ســر
محمــو د
نهــاد .بــه
گفتــه یکــی
از مورخیــن،
تاجــی را کــه شــاه
اســماعیل اول ،بــا
دلیریهایــش بــه
مــدد شمشــیر
کــج
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شاه ســلطان حســين کيست؟
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ســلطان حســین ،کســی بــود کــه بــه دلیــل
سیاســتهای غلــط و عملکــرد ضعیفــش موجــب
شــد سلســله مقتــدر صفویــه پــس از  220ســال
حکومــت در ایــران مضمحــل و نابــود شــود.
صفویهــا کــه دودمانــی ایرانــی و شــیعه بودنــد در
ســالهای  880تــا  1101هجــری شمســی بــر ایران
فرمانروایــی کردنــد .دوره صفویــه از مهمتریــن
دوران تاریخــی ایــران محســوب میشــود ،چــرا
کــه پــس از نهصــد ســال از نابــودی حکومــت
ساســانیان ،یــک حکومــت پادشــاهی متمرکــز

مشــکل
رفــت.
مــی
بیارادگــی و تــرس او از
رویاروییهــای بــزرگ ،ارکان دولــت ایــران
را بــه بــاد داد .او در جنــگ بــا افغانهــا بارهــا از
خــود کاهلــی نشــان داد و ایــن تــرس و کاهلــی و
بیــم از رویارویــی ،بــه قیمــت جــان او و بســیاری از
ایرانیــان تمــام شــد.
بــدون شــک ســوء سیاســت ســلطان حســین و

قزلبا شهــا
ســر
بــر
نهــاده بــود ،شــاه
ســلطان حســین ،بــا
زبونــی و خفــت تــام ،بــر
ســر یکــی از کــم اهمیتتریــن
رعایــای افغانــی خــود گذاشــت.
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رهبــر معظــم انقــاب در دیدارشــان بــا
دانشــگاهیان دانشــگاه علــم و صنعــت فرمودنــد:
«اگــر روزی در میــان مســئوالن کشــور ،مســئوالن
بــی جرئــت و ضعیفــی همچــون «شــاه ســلطان
حســین» پیــدا شــوند ،حتــی اگــر در میــان مــردم
نیــز شــجاعت و آمادگــی وجــود داشــته باشــد ،کار
مملکــت و جمهــوری اســامی تمــام اســت چــرا
کــه مســئوالن ترســو و مقهــور ،ملتهــای شــجاع
را نیــز بــه ملتهــای ضعیــف تبدیــل مــی کننــد».

ایرانــی توانســت بــر سرتاســر یــا بیشــتر ایــران
آن روزگار فرمانروایــی کنــد .در حقیقــت پــس از
اســام ،چندیــن حکومــت ایرانــی ماننــد صفاریــان،
ســامانیان ،آل بویــه ،ســربداران و غیــره تشــکیل
شــد ،ولــی هیچکــدام نتوانســتند تمــام ایــران را زیر
پوشــش خــود قــرار دهنــد و وحدتــی بیــن مــردم
ایــران بــه وجــود آوردنــد ،امــا صفویــه از عهــده
ایــن امــر مهــم برآمــد .پــس از تشــکیل حکومــت
صفویــه ،ایــران اهمیتــی بیشــتر یافــت ،از ثبــات و
وحــدت برخــوردار شــد و در عرصــه جهانــی مطــرح
گشــت ،امــا حکومتــی چنیــن مهــم را شــخصیتی
بــه نــام «ســلطان حســین» نابــود کــرد.
شــاه ســلیمان هفــت پســر داشــت کــه بزرگتریــن
ایشــان ،ســلطان حســین میــرزا بــود .امــرا و خواجه
ســرایان شــاه ســلیمان ،بــه توصیــه خــود او ،ایــن
فــرد ناالیــق را جانشــین شــاه مــرده کردنــد .چــرا
کــه شــاه ســلیمان بــه هنــگام مــرگ زودرس خــود
کــه در ســن چهــل و هفــت ســالگى اتفــاق افتــاد،
بــه درباریــان خویــش گفتــه بــود؛ اگــر طالــب

آســایش هســتند بعــد از وى پســرش حســین
میــرزا را بــه ســلطنت بردارنــد و اگــر جویــاى نــام
و تعالــى و افتخــار ،میــرزا مرتضــى ،پســر دیگــرش
را بــر تخــت بنشــانند .امــراى راحــت طلــب هــم
کــه یــک پادشــاه ضعیــف و صلــح جــو را بــه یــک
فرمانــرواى سلحشــور و کاردان ،ترجیــح مىدادنــد
و آن را بــاب طبــع خویــش مىدیدنــد ،در انتخــاب
حســین میــرزا تردیــد نکردنــد و او را بــه نــام شــاه
ســلطان حســین بــر تخــت فرمانروایــى نشــاندند.
وی مــردی بســیار هوســران و ضعیــف النفــس
بــود .در دوره حکومــت وی آخریــن بازماندههــای
نظــم حکومتــی و ســاختار اداری کــه بــا تالشــهای
شــاه اســماعیل ،شــاه طهماســب و شــاه عبــاس
کبیــر ایجــاد شــده بــود از میــان رفــت .وی
عمــا هیــچ قدرتــی در اداره امــور نداشــت و
حتــی عالقــهای هــم بــه دانســتن اتفاقاتــی کــه
در اطرافــش میافتــاد نشــان نمــیداد .کشــور در
هــرج و مــرج نابســامانی فــرو رفــت و هــر نــوع
فســق و فجــوری بــدون هیــچ ممانعتــی حتــی در
پایتخــت رخ مــیداد .شــرح برخــی هوســرانیها
و نابســامانیهای دوره حکومــت وی در کتــب
تاریخــی نوشــته شدهاســت .ویژگیهــای حکومتــی
ســلطان حســین را چنیــن نوشــتهاند:
-1بحــران تصمیمگیــری :شــاه ســلطان حســین بــه
هیــچ وجــه قــدرت تصمیــم گیــری قاطــع نداشــت
و بــه گفتــه یــوداش تــادوش کروسینیســکی
(-)Judasz Tadeusz Krusinskyمبلــغ مســیحی
ســاکن اصفهــان کــه هــم عصــر ایــن شــاه بــود -او
بــه هیــچ وجــه نمیتوانســت در قبــال مشــکالت
تصمیــم و یــا خاطیــان را مجــازات نمایــد .او
اگرچــه از بســیاری از مشــکالت دربــار آگاه بــود
امــا بیارادگــی مفــرط و ضعــف شــخصیتی راه
هرگونــه تصمیــم را بــر او بســته بــود و میــل بــه
آرامــش خواهــی و فــرار از مواجهــه بــا مشــکالت
راه هرگونــه قاطعیــت را بــر او بســته بــود.
-2حــذف مــردان قــوی و شــجاع و کارآمــد از نظــام
تصمیمگیــری و انتصــاب خواجــگان ترســو
و ضعیف :سیســتم شــاه ســلطان حســینی
از مــردان قدرتمنــد خالــی و بــه جــای
آن خواجگانــی کــه خطــری بــرای شــاه
نداشــتند جایگزیــن میشــدند .رســم
غلطــی از دوره شــاه عبــاس شــروع شــد
و آن تربیــت شــاهزادگان در حــرم و دخالــت
زنــان و خواجــه ســرایان در امــور حکومــت بــود.
از آنجــا کــه ولیعهــد در حرمســرا رشــد میکــرد،
طبعــا خواجــه ســرایان حــرم در امــور کشــوری
صاحــب مقــام و قــدرت میشــدند .بــه طوریکــه
شــاه صفــی و شــاه ســلیمان پــدران شــاه ســلطان
حســین در ایــام توقــف در حــرم بــه شــدت زیــر
نظــر خواجــه ســرایان دربــار بودنــد و حتــی پــس
از جلــوس بــر تخــت ســلطنت نتوانســتند خــود را
از چنــگال آنــان رهایــی بخشــند.
-3ظلــم و ســتم بــه مــردم از ســوی عمــال

حکومــت و ســکوت شــاه :یکــی از دالیــل بــه
جــان آمــدن افاغنــه از دســت حکومــت مرکــزی،
ارســال گرگیــن خــان گرجــی تــازه مســلمان بــه
منطقــه افغانســتان بــه عنــوان حاکــم بــود .او بــه
بهانــه یکســان ســازی مذهبــی بــه ظلــم
وســتم شــدید بــه مــردم پرداخــت بــه
گون ـهای کــه فریــاد تظلــم خواهــی بــه
دربــار رســید .امــا شــاه سســت عنصــر
ظاهربیــن بــه مســاله وقعــی ننهــاد و
مقدمــه شــروع شــورش افاغنــه بــه
رهبــری میرویــس و ســپس فرزنــدش
محمــود بنــا نهــاده شــد.
-4تــرس از حــل مشــکل و رویارویــی:
تربیــت خــاص شــاه باعــث فقــدان
تهــور و شــجاعت در او بــود ،بــه
نحــوی کــه از حــل مشــکل
مــی هراســید .قاطعیــت
نداشــت و حتــی
بــه دنبــال
راهکارهــای
خر ا فــی
بــر ا ی
حــل

عمــده بســیاری از
اعمالــش محــرک
بــود .ســلطنت وی بــا
شــو ر شها
شــورش افغانهــا
و اشــغال اصفهــان
بــه دســت آنهــا پایــان
یافــت .محمــود کــه بــا
پادشــاهی بــی اراده و ضعیــف
روبــرو بــود بــه آســانی توانســت
شــهر هــای ایــران را یکــی پــس
از دیگــری تســخیر کــرده و بــه
ســوی پایتخــت بشــتابد .در ایــن
هنــگام بــه شــاه نامــه نوشــت
و از او در خواســت کــرد کــه
فرمانــداری قندهــا و خراســان
و کرمــان را بــه خانــدان او
نســل بــه نســل واگــذارد.
محمــود کرمــان را
گرفــت و چــون بــه
اصفهــان رســید،
شــاه ســلطان
حســین بــا
دســت خــود
تــاج شــاهی
ر
کشــو
ایــران را
بــر ســر
محمــو د
نهــاد .بــه
گفتــه یکــی
از مورخیــن،
تاجــی را کــه شــاه
اســماعیل اول ،بــا
دلیریهایــش بــه
مــدد شمشــیر
کــج
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سالمت

فشا ر خو ن
چیست ؟

برداشت و تکمیل نوشتهای از مجتمع
تخصصی و فوق تخصصی شهید
مطهری شیراز

عالیم شایع فشار خون باال
بســیاری از افرادکــه دچارفشــارخون بــاال هســتند،
احســاس بیمــاری ندارنــد و حــال عمومــی آنــان
خــوب اســت%15 .افراد ســن بــاال دارای فشــارخون
هســتند و خودشــان خبــر ندارنــد .در مــواردی کــه
فشــارخون خیلــی بــاال مــی رود ،ســردرد و گاهــی
اوقــات نیــز تنگــی نفــس و خونریــزی از بینــی
رخ مــی دهــد .بــا ایــن وجــود تنهــا راه تشــخیص
فشــارخون بــاال ،انــدازه گیــری میــزان آن اســت.
عالیــم ســردرد و ســرگیجه  ،خــواب آلودگــی
،گیجــی  ،کرختــی ومورمورشــدن در دســتها وپاهــا
ســرفه خونــی ،خونریــزی از بینــی وتنگــی نفــس
شــدید مربوطبــه بــاال رفتــن خــون بطــور بحرانــی
هســتند.
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علل فشار خون باال
از هــر ده نفــر مبتــا بــه فشــار خــون بــاال ،در نــه
نفــر آنــان ،یعنــی  %90علــت دقیــق بــرای فشــار
خــون شــناخته نشــده اســت کــه نــوع اولیــه
فشــاری خــون بــاال نامیــده مــی شــود.
در تعــداد کمــی از افــراد مبتــا به فشــار
خــون بــاال( نــوع ثانویــه پرفشــاری خــون )عواملــی
همچــون تنــگ شــدن ســرخرگ کلیــوی ویــا
اختــال در تولیــد هورمونهــای مترشــحه از غــدد
فــوق کلیــوی  ،بیماریهــای بافــت کلیــه و حاملگــی
در ایجــاد بیمــاری نقــش دارنــد  .و یــا برخــی
اوقــات  ،بعضــی داروهــا مثــل داروهایــی کــه
بــرای درمــان آرتریــت و یــا افســردگی اســتفاده

عوامل مستعد کننده بیماری
 ســن بــاال تــر از  55ســال در مــردان و بــاالی 65ســال در زنــان
 چاقی و اضافه وزن سیگار کشیدن و مصرف الکل رژیــم غذایــی حــاوی نمــک یــا چربــی اشــباعشــده زیــاد وعــدم مصــرف میــوه و ســبزی
 کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی استرس مصــرف قرصهــای ضــد حاملگــی  ،کورتونهــا وبعضــی از انــواع داروهــای مهــار کننــده اشــتها یــا
دکونژســتانت هــا
 عوامــل ژنتیکــی  :اگــر یکــی از والدیــن یــا هــر دودچــار فشــار خــون بــاال باشــند  ،خطــر ابتــای فرد
بــه فشــار خــون بیشــتر اســت  .ســابقه خانوادگــی
فشــار خــون بــاال  ،ســکته مغــزی  ،حملــه قلبــی
یــا نارســایی کلیــه
پیشگیری
ـ وزنتــان را کنتــرل کنیــد .اگــر اضافــه وزن داریــد
 ،رژیــم بگیریــد .کــم کــردن حتــی یــک کیلــو
گــرم هــم مفیــد اســت.
ـ مرتــب ورزش کنیــد 30 .دقیقــه ورزش در هــر
روز بهتریــن راه
مبارزه با پر فشاری خون است .
ـ مصرف روزانه نمک را کم کنید.
ـــاز رژیــم غذایــی حــاوی میــوه و ســبزیجات
فــراوان ،لبنیــات کــم چــرب و غذاهــای حــاوی
پتاســیم نظیــر دانــه هــای ســبوس دار و خشــکبار
اســتفاده کنیــد.
ـــاگر ســابقه خانوادگــی فشــار خــون بــاال وجــود
داشــته باشــد ،فشــار خــون بایــد مرتبــاً کنتــرل
شــود.
ـــاگر بــاردار هســتید مرتــب بــرای معاینــه پیش از
زایمــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.
ـــاگر از قــرص های ضــد بــارداری حاوی اســتروژن

درمان
 برســیهای تشــخیصی ممکــن اســت شــاملآزمایــش خــون ،نــوار قلــب ،آنژیــو گرافــی و نیــز
ســایر عکســبرداریها باشــد.
 اهــداف درمــان بــا توجــه بــه ویژگیهــای هــرفــرد تعییــن خواهنــد شــد و ممکــن اســت شــامل
کــم کــردن وزن ،تــرک دخانیــات  ،برنامــه ورزش
مناســب و کاهــش اســترس باشــند .
 روزانــه فشــار خــون خــود را انــداززه گیــریکنیــد.
 در صورتــی کــه اقدامــات محافظــه کارا نــه اثــرنداســته باشــند  ،بــا اســتفاده از داروهــای ضــد
فشــار خــون میتــوان فشــار خــون را پاییــن آورد.
 از مصــرف داروهــای ســرما خوردگی و ســینوزیتتــا حــد امــکان خــودداری کنید.

شــیطا ن و نقش ا و
د ر ز ند گی ا نســا ن -
3
 -1معرفی شیطان:
در دو بخــش قبــل بــه معرفــی اجمالــی
شــیطان و اهــداف و شــیوههای دشــمنی او
بــا انســان ،بــا نگاهــی بــه قــرآن پرداختیــم.
دیدیــم کــه شــیطان مســتکبر ،کافــر ،عاصــی
و مطــرود درگاه الهــی (رانــده شــده ،پســت،
خــوار ،ســرکش ،ملعــون ،فاســق ،دروغگــو،
جهنمــی) اســت .بعــاوه ،شــیطان بــه جهــت
گرفتــن انتقــام ،دشــمن آشــکار و قســم
خــورده انســان اســت .اهــداف اصلــی شــیطان
از دشــمنی خــود بــا انســان ،اغــوا کــردن،
خــوار و ذلیــل کــردن ،رام و مطیــع کــردن،
ناســپاس کــردن و ســرانجام جهنمــی کــردن او
اســت .شــیوههای دشــمنی او بــا انســان هــم،

محمد خلج امیرحسینی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران

khalaja@iust.ac.ir

کمیــن کــردن ،امــر بــه فحشــاء و منکــر ،زینت
دادن دنیــا و اعمــال ،ترســاندن ،ایجــاد کینــه
و عــداوت و بــازداری از یــاد خــدا هســتند.
در ادامــه بــه شــیوههای مقابلــه انســان بــا
شــیطان از منظــر قــرآن کریــم میپردازیــم.
ـیطا ن :
 -2مقا بله با شـ
شــیطان از طریــق وســاوس خــود بــا انســان
دشــمنی میکنــد و میخواهــد او را بــه
گمراهــی بکشــاند .ولــی بایــد توجــه داشــت
کــه رابطــه شــیطان و گمراهــان ،رابطــه پیشــوا
و پیــرو اســت و نــه رابطــه اجبــار کننــده و
اجبــار شــونده .در واقــع ،ســلطه شــیطان بــر
انســانها اجبــاری و الزامــی و ناخود آگاه نیســت

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

17

ســرخرگها خــون را از قلــب بــه دیگــر نقــاط بــدن
مــی رســانند .بــرای آنکــه خــون بتوانــد در ایــن
عــروق بــه جریــان در آیــد ،نیــاز به فشــار مناســبی
دارد.ایــن فشــار جریــان خــون در ســرخرگهای
بــدن یعنــی فشــاری کــه در هــر انقبــاض عضلــه
قلــب در اثــر برخــورد خــون بــه دیــواره ســرخرگ
وارد مــی شــود ،فشــار خــون نــام دارد .هنگامــی
کــه ســرخرگهای بــزرگ  ،قابلیــت ارتجــاع و
اســتحکام طبیعــی خــود را از دســت بدهنــد و
عــروق کوچــک ،نیــز باریکتــر شــوند ،فشــار خــون
بــاال مـیرود .قلــب هماننــد یــک پمــپ بــا انقبــاض
و اســتراحت خــود ،خــون را بــه داخــل عــروق
میفرســتد .در زمانهــای مختلــف مراحــل ایــن
پمپــاژ ،فشــار خــون در ســرخرگها تغییــر میکنــد.
فشــار خــون بــر حســب میلیمتــر جیــوه (mm-
 )Hgاندازهگیــری میشــود .یــک معیــار
فشــارخون« ،فشــار سیســتولیک» اســت کــه همان
فشــاری اســت کــه بــه هنــگام انقبــاض ماهیچــه
قلــب موجــب میشــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر
نقــاط بــدن برســد و مقــدار مناســب آن بیــن 100
تــا  140اســت .معیــار دیگــر فشــارخون« ،فشــار
دیاســتولیک» اســت کــه فشــار بیــن ضربانهــای
قلــب محســوب میشــود و مربــوط بــه زمانــی
اســت قلــب در حالــت اســتراحت اســت و مقــدار
مناســب آن بیــن  60تــا  90اســت .میــزان فشــار
خــون بــر پایــه دو عــدد نشــان داده میشــود.
اولیــن عــدد مربــوط بــه فشــار سیســتولیک یــا
ماکزیمــم و دومــی مربــوط بــه فشــار دیاســتولیک
یــا مینیمــم اســت .معمــوال یــک فشــار خــون
متعــادل زیــر  140/90اســت 140( .فشــار
سیســتولیک و  90فشــار دیاســتولیک) .اگــر فــردی
دچــار بیمــاری دیابــت یــا بیماریهــای مزمــن کلیــه
باشــد فشــار خــون وی بایــد کمتــر از 130/80
باشــد.
فشــار خــون باالعبــارت اســت از افزایــش فشــار
وارده از جریــان خــون بــه دیــواره رگهــای خونــی
کــه در آن فشــار خــون سیســتولیک بیشــتراز 140
و فشــار خــون دیاســتولیک باالتــر از  90اســت.
فشــار خــون بــاال گاهــی «کشــنده بــی ســروصدا

« نامیــده مــی شــود زیــرا تــا مراحــل انتهایــی
اکثــرا ً هیــچ عالمتــی نــدارد .توجــه داشــته باشــید
کــه فشــارخون بطــور طبیعــی در اثــر اســترس
و فعالیــت بدنــی بــاال مــیرود ،امــا فــردی کــه
دچــار بیمــاری فشــار خــون بــاال اســت ،بــه هنــگام
اســتراحت نیــز فشــارخونش باالتــر از حــد طبیعــی
اســت  .رژیــم هــای نادرســت غذایــی ،مصــرف
زیــاد غذاهــای چــرب و پــر نمــک ،بــی تحرکــی و
زندگــی ماشــینی از جملــه عوامــل مســتعد کننــده
بــرای ابتــا بــه بیمــاری پرفشــاری خــون اســت.

مــی شــود ،موجــب افزایــش فشــار خــون بــاال مــی
گــردد.

اســتفاده مــی کنیــد یــا تحــت هورمــون درمانــی
هستید،فشــار خونتــان را مرتــب کنتــرل کنیــد.
ـــاگر فشــار خــون بــاال زود تشــخیص داده شــود،
تغییــر رژیــم غذایــی ،ورزش ،کنتــرل اســترس،
تــرک دخانیــات ،ننوشــیدن دارو معمــوالً باعــث
پیشــگیری از بــروز عــوارض مــی شــود.
عوارض فشار خون باال
ســکته مغــزی  ،حملــه قلبــی  ،نارســایی احتقانــی
قلــب و ورم ریــه ،نارســایی کلیــه و اســیب چشــمی
و مشــکل بینایــی از عــوارض اصلــی فشــار خــون
بــاال هســتند .بایــد دانســت اگــر فشــار خــون بــاال
درمــان گــردد آنــگاه از خطــر ابتــا بــه عــوارض آن
کاســته خواهــد شــد .
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سالمت

فشا ر خو ن
چیست ؟

برداشت و تکمیل نوشتهای از مجتمع
تخصصی و فوق تخصصی شهید
مطهری شیراز

عالیم شایع فشار خون باال
بســیاری از افرادکــه دچارفشــارخون بــاال هســتند،
احســاس بیمــاری ندارنــد و حــال عمومــی آنــان
خــوب اســت%15 .افراد ســن بــاال دارای فشــارخون
هســتند و خودشــان خبــر ندارنــد .در مــواردی کــه
فشــارخون خیلــی بــاال مــی رود ،ســردرد و گاهــی
اوقــات نیــز تنگــی نفــس و خونریــزی از بینــی
رخ مــی دهــد .بــا ایــن وجــود تنهــا راه تشــخیص
فشــارخون بــاال ،انــدازه گیــری میــزان آن اســت.
عالیــم ســردرد و ســرگیجه  ،خــواب آلودگــی
،گیجــی  ،کرختــی ومورمورشــدن در دســتها وپاهــا
ســرفه خونــی ،خونریــزی از بینــی وتنگــی نفــس
شــدید مربوطبــه بــاال رفتــن خــون بطــور بحرانــی
هســتند.
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علل فشار خون باال
از هــر ده نفــر مبتــا بــه فشــار خــون بــاال ،در نــه
نفــر آنــان ،یعنــی  %90علــت دقیــق بــرای فشــار
خــون شــناخته نشــده اســت کــه نــوع اولیــه
فشــاری خــون بــاال نامیــده مــی شــود.
در تعــداد کمــی از افــراد مبتــا به فشــار
خــون بــاال( نــوع ثانویــه پرفشــاری خــون )عواملــی
همچــون تنــگ شــدن ســرخرگ کلیــوی ویــا
اختــال در تولیــد هورمونهــای مترشــحه از غــدد
فــوق کلیــوی  ،بیماریهــای بافــت کلیــه و حاملگــی
در ایجــاد بیمــاری نقــش دارنــد  .و یــا برخــی
اوقــات  ،بعضــی داروهــا مثــل داروهایــی کــه
بــرای درمــان آرتریــت و یــا افســردگی اســتفاده

عوامل مستعد کننده بیماری
 ســن بــاال تــر از  55ســال در مــردان و بــاالی 65ســال در زنــان
 چاقی و اضافه وزن سیگار کشیدن و مصرف الکل رژیــم غذایــی حــاوی نمــک یــا چربــی اشــباعشــده زیــاد وعــدم مصــرف میــوه و ســبزی
 کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی استرس مصــرف قرصهــای ضــد حاملگــی  ،کورتونهــا وبعضــی از انــواع داروهــای مهــار کننــده اشــتها یــا
دکونژســتانت هــا
 عوامــل ژنتیکــی  :اگــر یکــی از والدیــن یــا هــر دودچــار فشــار خــون بــاال باشــند  ،خطــر ابتــای فرد
بــه فشــار خــون بیشــتر اســت  .ســابقه خانوادگــی
فشــار خــون بــاال  ،ســکته مغــزی  ،حملــه قلبــی
یــا نارســایی کلیــه
پیشگیری
ـ وزنتــان را کنتــرل کنیــد .اگــر اضافــه وزن داریــد
 ،رژیــم بگیریــد .کــم کــردن حتــی یــک کیلــو
گــرم هــم مفیــد اســت.
ـ مرتــب ورزش کنیــد 30 .دقیقــه ورزش در هــر
روز بهتریــن راه
مبارزه با پر فشاری خون است .
ـ مصرف روزانه نمک را کم کنید.
ـــاز رژیــم غذایــی حــاوی میــوه و ســبزیجات
فــراوان ،لبنیــات کــم چــرب و غذاهــای حــاوی
پتاســیم نظیــر دانــه هــای ســبوس دار و خشــکبار
اســتفاده کنیــد.
ـــاگر ســابقه خانوادگــی فشــار خــون بــاال وجــود
داشــته باشــد ،فشــار خــون بایــد مرتبــاً کنتــرل
شــود.
ـــاگر بــاردار هســتید مرتــب بــرای معاینــه پیش از
زایمــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.
ـــاگر از قــرص های ضــد بــارداری حاوی اســتروژن

درمان
 برســیهای تشــخیصی ممکــن اســت شــاملآزمایــش خــون ،نــوار قلــب ،آنژیــو گرافــی و نیــز
ســایر عکســبرداریها باشــد.
 اهــداف درمــان بــا توجــه بــه ویژگیهــای هــرفــرد تعییــن خواهنــد شــد و ممکــن اســت شــامل
کــم کــردن وزن ،تــرک دخانیــات  ،برنامــه ورزش
مناســب و کاهــش اســترس باشــند .
 روزانــه فشــار خــون خــود را انــداززه گیــریکنیــد.
 در صورتــی کــه اقدامــات محافظــه کارا نــه اثــرنداســته باشــند  ،بــا اســتفاده از داروهــای ضــد
فشــار خــون میتــوان فشــار خــون را پاییــن آورد.
 از مصــرف داروهــای ســرما خوردگی و ســینوزیتتــا حــد امــکان خــودداری کنید.

شــیطا ن و نقش ا و
د ر ز ند گی ا نســا ن -
3
 -1معرفی شیطان:
در دو بخــش قبــل بــه معرفــی اجمالــی
شــیطان و اهــداف و شــیوههای دشــمنی او
بــا انســان ،بــا نگاهــی بــه قــرآن پرداختیــم.
دیدیــم کــه شــیطان مســتکبر ،کافــر ،عاصــی
و مطــرود درگاه الهــی (رانــده شــده ،پســت،
خــوار ،ســرکش ،ملعــون ،فاســق ،دروغگــو،
جهنمــی) اســت .بعــاوه ،شــیطان بــه جهــت
گرفتــن انتقــام ،دشــمن آشــکار و قســم
خــورده انســان اســت .اهــداف اصلــی شــیطان
از دشــمنی خــود بــا انســان ،اغــوا کــردن،
خــوار و ذلیــل کــردن ،رام و مطیــع کــردن،
ناســپاس کــردن و ســرانجام جهنمــی کــردن او
اســت .شــیوههای دشــمنی او بــا انســان هــم،

محمد خلج امیرحسینی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران

khalaja@iust.ac.ir

کمیــن کــردن ،امــر بــه فحشــاء و منکــر ،زینت
دادن دنیــا و اعمــال ،ترســاندن ،ایجــاد کینــه
و عــداوت و بــازداری از یــاد خــدا هســتند.
در ادامــه بــه شــیوههای مقابلــه انســان بــا
شــیطان از منظــر قــرآن کریــم میپردازیــم.
ـیطا ن :
 -2مقا بله با شـ
شــیطان از طریــق وســاوس خــود بــا انســان
دشــمنی میکنــد و میخواهــد او را بــه
گمراهــی بکشــاند .ولــی بایــد توجــه داشــت
کــه رابطــه شــیطان و گمراهــان ،رابطــه پیشــوا
و پیــرو اســت و نــه رابطــه اجبــار کننــده و
اجبــار شــونده .در واقــع ،ســلطه شــیطان بــر
انســانها اجبــاری و الزامــی و ناخود آگاه نیســت
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ســرخرگها خــون را از قلــب بــه دیگــر نقــاط بــدن
مــی رســانند .بــرای آنکــه خــون بتوانــد در ایــن
عــروق بــه جریــان در آیــد ،نیــاز به فشــار مناســبی
دارد.ایــن فشــار جریــان خــون در ســرخرگهای
بــدن یعنــی فشــاری کــه در هــر انقبــاض عضلــه
قلــب در اثــر برخــورد خــون بــه دیــواره ســرخرگ
وارد مــی شــود ،فشــار خــون نــام دارد .هنگامــی
کــه ســرخرگهای بــزرگ  ،قابلیــت ارتجــاع و
اســتحکام طبیعــی خــود را از دســت بدهنــد و
عــروق کوچــک ،نیــز باریکتــر شــوند ،فشــار خــون
بــاال مـیرود .قلــب هماننــد یــک پمــپ بــا انقبــاض
و اســتراحت خــود ،خــون را بــه داخــل عــروق
میفرســتد .در زمانهــای مختلــف مراحــل ایــن
پمپــاژ ،فشــار خــون در ســرخرگها تغییــر میکنــد.
فشــار خــون بــر حســب میلیمتــر جیــوه (mm-
 )Hgاندازهگیــری میشــود .یــک معیــار
فشــارخون« ،فشــار سیســتولیک» اســت کــه همان
فشــاری اســت کــه بــه هنــگام انقبــاض ماهیچــه
قلــب موجــب میشــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر
نقــاط بــدن برســد و مقــدار مناســب آن بیــن 100
تــا  140اســت .معیــار دیگــر فشــارخون« ،فشــار
دیاســتولیک» اســت کــه فشــار بیــن ضربانهــای
قلــب محســوب میشــود و مربــوط بــه زمانــی
اســت قلــب در حالــت اســتراحت اســت و مقــدار
مناســب آن بیــن  60تــا  90اســت .میــزان فشــار
خــون بــر پایــه دو عــدد نشــان داده میشــود.
اولیــن عــدد مربــوط بــه فشــار سیســتولیک یــا
ماکزیمــم و دومــی مربــوط بــه فشــار دیاســتولیک
یــا مینیمــم اســت .معمــوال یــک فشــار خــون
متعــادل زیــر  140/90اســت 140( .فشــار
سیســتولیک و  90فشــار دیاســتولیک) .اگــر فــردی
دچــار بیمــاری دیابــت یــا بیماریهــای مزمــن کلیــه
باشــد فشــار خــون وی بایــد کمتــر از 130/80
باشــد.
فشــار خــون باالعبــارت اســت از افزایــش فشــار
وارده از جریــان خــون بــه دیــواره رگهــای خونــی
کــه در آن فشــار خــون سیســتولیک بیشــتراز 140
و فشــار خــون دیاســتولیک باالتــر از  90اســت.
فشــار خــون بــاال گاهــی «کشــنده بــی ســروصدا

« نامیــده مــی شــود زیــرا تــا مراحــل انتهایــی
اکثــرا ً هیــچ عالمتــی نــدارد .توجــه داشــته باشــید
کــه فشــارخون بطــور طبیعــی در اثــر اســترس
و فعالیــت بدنــی بــاال مــیرود ،امــا فــردی کــه
دچــار بیمــاری فشــار خــون بــاال اســت ،بــه هنــگام
اســتراحت نیــز فشــارخونش باالتــر از حــد طبیعــی
اســت  .رژیــم هــای نادرســت غذایــی ،مصــرف
زیــاد غذاهــای چــرب و پــر نمــک ،بــی تحرکــی و
زندگــی ماشــینی از جملــه عوامــل مســتعد کننــده
بــرای ابتــا بــه بیمــاری پرفشــاری خــون اســت.

مــی شــود ،موجــب افزایــش فشــار خــون بــاال مــی
گــردد.

اســتفاده مــی کنیــد یــا تحــت هورمــون درمانــی
هستید،فشــار خونتــان را مرتــب کنتــرل کنیــد.
ـــاگر فشــار خــون بــاال زود تشــخیص داده شــود،
تغییــر رژیــم غذایــی ،ورزش ،کنتــرل اســترس،
تــرک دخانیــات ،ننوشــیدن دارو معمــوالً باعــث
پیشــگیری از بــروز عــوارض مــی شــود.
عوارض فشار خون باال
ســکته مغــزی  ،حملــه قلبــی  ،نارســایی احتقانــی
قلــب و ورم ریــه ،نارســایی کلیــه و اســیب چشــمی
و مشــکل بینایــی از عــوارض اصلــی فشــار خــون
بــاال هســتند .بایــد دانســت اگــر فشــار خــون بــاال
درمــان گــردد آنــگاه از خطــر ابتــا بــه عــوارض آن
کاســته خواهــد شــد .
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بلکــه ایــن انســانها هســتند کــه شــرائط ورود وســاوس شــیطان بــه محیــط جــان خــود
را فراهــم میســازند .بنابرایــن بــا اتخــاذ تدابیــری و رعایــت نکاتــی کلیــدی در زندگــی،
میتــوان بــا تکیــه بــر فضــل و رحمــت الهــی امیــدوار بــود کــه بتــوان بــا شــیطان و
اقداماتــش مقابلــه نمــود .بعضــی نــکات و تدابیــر مهــم قرآنــی در ایــن زمینــه عبارتنــد از:
 2 -1د شــمن گر فتن شــیطا ن :
اولیــن شــرط مقابلــه بــا شــیطان آن اســت کــه او را بعنــوان دشــمن خــود قبــول و بــاور
ـد ٌّو َفاتَّخِ ـ ُ
ـد ًّوا ( ...فاطــر .)6/یادمــان باشــد کــه او بــود کــه
ـذو ُه َعـ ُ
ـم َعـ ُ
ـي َ
طان ل َ ُكـ ْ
کنیــم .إ ِ َّن الشَّ ـ ْ
َ
پــدر و مــادر مــا را از بهشــت خــارج کــرد .يــا بَنـ 
ـر َج
ـي ُ
ي آ َد َم اليَ ْف ِت َن َّن ُكـ ُ
ـم الشَّ ـ ْ
طان َكمــا أ ْخـ َ
ـن ال ْ َج َّنـ ِة ( ...األعــراف.)27/
ـم ِمـ َ
أَب َ َويْ ُكـ ْ
 2 -2عدم پیروی از گا م های شــیطان:
ُ
ُ
ـواتِ
الشَّ
طان» هشــدار داده اســت کــه
ـي
ـ
ـ
ط
خ
ـوا
ـ
ع
ب
ت
ِ
َّ
ْ ِ
قــرآن چندیــن بــار بــا عبــارت « َو التَ ُ
از گامهــای شــیطان تبعیــت نکنیــد .گامهــای شــیطان همــان شــیوههای دشــمنی و
طان»
وسوســه او میتوانــد باشــد کــه قبــا اشــاره شــدند .در عبــارت «أَ ْن التَ ْع ُبـ ُ
ـي َ
ـدوا الشَّ ـ ْ
دیگــری عــدم عبودیــت شــیطان بعنــوان عهــد خداونــد بــا بنــی آدم مطــرح شــده اســت.
نبا ،نرشیه بسیج اساتید

 2 -5ا خــا ص و تو کل :
اگــر در اعمــال خــود اخــاص داشــته باشــیم
و همــواره بــه خداونــد تــوکل کنیــم ،از شــر
شــیطان دور خواهیــم مانــد .خــود شــیطان
هــم بخوبــی میدانســت کــه وسوســههایش
در دل بنــدگان مخلــص خــدا اثــر نخواهــد
گذاشــت .از اینــرو خــودش در اغــوای
انســانها ،مخلصیــن را اســتثناء میکنــد.
إ ِ َّل ع َِبــا َد َ
يــن (الحجــر40/
ــم ال ْ ُم ْخلَصِ َ
ك ِم ْن ُه ُ
و ص .)83/همچنیــن تــوکل بــر خداونــد،
از ســلطه شــیطان بــر انســان جلوگیــری
ـن
ان َعلَــى الَّذِيـ َ
ـس ل َـ ُه ُس ـلْ َط ٌ
میکنــد .إِن َّـ ُه لَيـ َ
ــون (النحــل- )99/
ــم ي َت َو َّك ُل َ
آ َم ُنــوا َو َعلَــى َرب ِّ ِه ْ
ـس لَـ َ
ان َو َك َفــى
ـم ُسـلْ َط ٌ
ـك َعلَي ِهـ ْ
إ ِ َّن ع َِبــادِي لَيـ َ
ــك َوك ً
ب َِرب ِّ َ
ِيــا (اإلســراء .)65/ایــن خاصیــت

 2 -6پنا ه بــه خد ا و ند :
كان ضَ عيفــا ،ولــی انســان
درســت اســت کــه کیــد شــیطان ضعیــف اســت ،إ ِ َّن َك ْيـ َ
ـي ِ
طان َ
ـد الشَّ ـ ْ
ْســان ضَ عيفــا .شــاید از همیــن جهــت باشــد کــه خداونــد
هــم ضعیــف اســتَ ،و ُخلِــقَ ْالِن
ُ
میفرمایــد اگــر فضــل و رحمــت مــن نباشــد ،جــز عــده قلیلــی همگــی از شــیطان تبعیــت
ــل َّ
میکردیــد و هیچکــدام از شــما پــاک نمیشــدیدَ ... .و لَــ ْوال َفضْ ُ
ــم َو َر ْح َم ُتــ ُه
الل ِ َعلَ ْي ُك ْ
ـل َّ
طان إِالَّ َقليـ ًـا (النســاءَ ... - )83/و لَــوال َفضْ ـ ُ
ـم َو َر ْح َم ُت ـ ُه مــا َزكــى
ـ
ك
ـي َ
الل ِ َعلَ ْي ُ ْ
الَت ََّب ْع ُت ُــم الشَّ ـ ْ
َ
ـن أَ َحـ ٍد أبَــدا ً ( ...النــور .)21/پــس چــاره چیســت؟ چــاره آن اســت کــه بــه خداونــد
ـم ِمـ ْ
ِم ْن ُكـ ْ
َ
ْ
ـياطين (المومنــونَ - )97/و إ ِ َّمــا يَ ْن َز َغ َّنــكَ
َ
ُ
ُ
ـن َه َمــزاتِ الشَّ ـ
ِ
پنــاه ببریــمَ .و قــل َر ِّب أ ُعــوذ بِــك ِمـ ْ
اسـ َتع ِْذ بِـ َّ
ـالل ِ ( ...فصلــت 36/و االعــراف .)200/جالــب آنکــه حتــی هنــگام
ـي ِ
ِمـ َ
طان ن َـ ْز ٌغ َف ْ
ـن الشَّ ـ ْ
ْ
ـرأ َت
خوانــدن قــرآن هــم بایــد از وســاوس و القائــات شــیطان بــه خــدا پنــاه ببریــمَ .ف ـإِذا َقـ َ
اس ـ َتع ِْذ بِـ َّ
ـم (النحــل .)98/مــادر حضــرت مریــم (س) ،او و
ـي ِ
ـالل ِ ِمـ َ
ـر َ
الرجيـ ِ
آن َف ْ
طان َّ
ـن الشَّ ـ ْ
ال ْ ُقـ ْ
ُ
عيذهــا ب َ
فرزندانــش را از شــیطان بــه خــدا ســپردَ ... .و إِن ِّــي أ ُ
طان
ــي ِ
ِــك َو ُذ ِّريَّ َتهــا م َ
ِــن الشَّ ْ
ـم (آلعمــران.)36/
الرجيـ ِ
َّ
انشــاءا ...همگــی مــا بتوانیــم شــامل فضــل و رحمــت خداونــد متعــال شــویم و از داالن دنیــا
بــه ســامت عبــور کنیــم و جایگاهــی بســیار دور از شــیطان و دوســتانش در آن دنیــا داشــته
باشــیم.

نبا ،نرشیه بسیج اساتید
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 2 -3د و ر ی ا ز ابز ا ر ها ی شــیطا نی:
شــیطان بــرای اغــوا و گمراهــی انســانها از ابزارهائــی بهــره میبــرد .بنابرایــن منطقــی
اســت مــا هــم از ایــن ابزارهــا دوری کنیــم .یکــی از ایــن ابزارهــا دوســت بــد اســت کــه
ـم
انســان را از ذکــر خــدا بــاز م ـیدارد و باعــث خــواری میگــردد .يــا َويلَ َتــى لَي َت ِنــي لَـ ْ
ـذ ُف َلنًــا َخل ِيـ ً
أَتَّخِ ـ ْ
ـان
ـن ال ِّذ ْك ـ ِر ب َ ْعـ َ
ـا  -ل َ َقـ ْ
طان ل ِْلِن ْسـ ِ
ـد أَضَ لَّن ـي َعـ ِ
ـد إ ِ ْذ جا َءن ـي َو َ
ـي ُ
كان الشَّ ـ ْ
َخ ُ
ــذوالً (الفرقــان .)29-28/از دیگــر ابزارهــای شــیطانی ،شــراب ،قمــار و بختآزمائــی
َ
َّ
ـر
اســت کــه دســتور بــه دوری از آنهــا داریــم .يــا أي ُّ َهــا الذيـ َ
ـر َو ال ْ َم ْيسِ ـ ُ
ـن آ َم ُنــوا إِن ََّمــا ال ْ َخ ْمـ ُ
َو ْالَن ْصـ ُ ْ َ
َّ
َ
ُ
ْ
ـون (المائــدة.)90/
ـ
ِح
ل
ف
ت
ـم
ـ
ك
ل
ع
ل
ـن َع َمـ ِ
ـي ِ
اج َتن ُِبــو ُه َ ْ ُ ُ َ
ـس ِمـ ْ
طان َف ْ
ـل الشَّ ـ ْ
ـاب َو ال ْزال ُم ِر ْجـ ٌ
از ابزارهــای مهــم شــیطانی در عصــر حاضــر ،رســانههای شــیطانی همچــون کانالهــای
خــاص ماهــوارهای اســت کــه توســط دوســتان شــیطان بــه رایــگان در اختیــار انســانها
قــرار میگیــرد .یادمــان باشــد کــه یکــی از شــیوههای شــیطان صــوت و صــدای اوســت،
اس ـ َت َط ْع َت مِن ُْهــم ب َِص ْوتِـ َ
ـك ( ...االســراء ،)64/یعنــی :هــر كــدام از آنهــا را
اس ـ َت ْف ِز ْز َمـ ِ
ـن ْ
َو ْ
مىتوانــى بــا صدايــت تحريــك كــن.

 2 -4تقو ی :
اگــر انســان دائمــا مواظــب اعمــال خــود باشــد
و بعبــارت دیگــر تقــوی داشــته باشــد ،شــامل
ایــن وعــده الهــی میشــود کــه راه درســت
را از نادرســت تشــخیص میدهــد و در دام
ـن آ َم ُنــوا إ ِ ْن
شــیطان نمیافتــد .يــا أَي ُّ َهــا الَّذيـ َ
تَ َّت ُقــوا َّ
ـم ُف ْرقانــا ( ...االنفــال.)29/
اللَ يَ ْج َ ْعــل ل َ ُكـ ْ
همچنیــن تقــوی باعــث میشــود در هنــگام
وســاوس شــیطانی ،انســان متذکــر خداونــد
ـن اتَّ َقـ ْوا إِذا َم َّسـ ُه ْم
شــود و بینــا گــردد .إ ِ َّن الَّذيـ َ
طائ ٌ
ــم
ــي ِ
ِــف م َ
ــروا َفــإِذا ُه ْ
ِــن الشَّ ْ
طان ت ََذ َّك ُ
ون (االعــراف.)201/
ــر َ
ُم ْبصِ ُ

تــوکل از آنجــا
ناشــی میشــود
کــه هــر کــه بــه
خداونــد تــوکل
کنــد ،خداونــد
در همــه امــور
کفایتــش خواهــد
کــرد از جملــه در
برابــر شــیطانَ ... .و
ــن يَ َتــ َو َّك ْل َعلَــى
َم ْ
َّ
َ
ــب ه ...
الل ِ ف ُه َ
ــو َح ْس ُ
(الطــاق.)3/
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بلکــه ایــن انســانها هســتند کــه شــرائط ورود وســاوس شــیطان بــه محیــط جــان خــود
را فراهــم میســازند .بنابرایــن بــا اتخــاذ تدابیــری و رعایــت نکاتــی کلیــدی در زندگــی،
میتــوان بــا تکیــه بــر فضــل و رحمــت الهــی امیــدوار بــود کــه بتــوان بــا شــیطان و
اقداماتــش مقابلــه نمــود .بعضــی نــکات و تدابیــر مهــم قرآنــی در ایــن زمینــه عبارتنــد از:
 2 -1د شــمن گر فتن شــیطا ن :
اولیــن شــرط مقابلــه بــا شــیطان آن اســت کــه او را بعنــوان دشــمن خــود قبــول و بــاور
ـد ٌّو َفاتَّخِ ـ ُ
ـد ًّوا ( ...فاطــر .)6/یادمــان باشــد کــه او بــود کــه
ـذو ُه َعـ ُ
ـم َعـ ُ
ـي َ
طان ل َ ُكـ ْ
کنیــم .إ ِ َّن الشَّ ـ ْ
َ
پــدر و مــادر مــا را از بهشــت خــارج کــرد .يــا بَنـ 
ـر َج
ـي ُ
ي آ َد َم اليَ ْف ِت َن َّن ُكـ ُ
ـم الشَّ ـ ْ
طان َكمــا أ ْخـ َ
ـن ال ْ َج َّنـ ِة ( ...األعــراف.)27/
ـم ِمـ َ
أَب َ َويْ ُكـ ْ
 2 -2عدم پیروی از گا م های شــیطان:
ُ
ُ
ـواتِ
الشَّ
طان» هشــدار داده اســت کــه
ـي
ـ
ـ
ط
خ
ـوا
ـ
ع
ب
ت
ِ
َّ
ْ ِ
قــرآن چندیــن بــار بــا عبــارت « َو التَ ُ
از گامهــای شــیطان تبعیــت نکنیــد .گامهــای شــیطان همــان شــیوههای دشــمنی و
طان»
وسوســه او میتوانــد باشــد کــه قبــا اشــاره شــدند .در عبــارت «أَ ْن التَ ْع ُبـ ُ
ـي َ
ـدوا الشَّ ـ ْ
دیگــری عــدم عبودیــت شــیطان بعنــوان عهــد خداونــد بــا بنــی آدم مطــرح شــده اســت.
نبا ،نرشیه بسیج اساتید

 2 -5ا خــا ص و تو کل :
اگــر در اعمــال خــود اخــاص داشــته باشــیم
و همــواره بــه خداونــد تــوکل کنیــم ،از شــر
شــیطان دور خواهیــم مانــد .خــود شــیطان
هــم بخوبــی میدانســت کــه وسوســههایش
در دل بنــدگان مخلــص خــدا اثــر نخواهــد
گذاشــت .از اینــرو خــودش در اغــوای
انســانها ،مخلصیــن را اســتثناء میکنــد.
إ ِ َّل ع َِبــا َد َ
يــن (الحجــر40/
ــم ال ْ ُم ْخلَصِ َ
ك ِم ْن ُه ُ
و ص .)83/همچنیــن تــوکل بــر خداونــد،
از ســلطه شــیطان بــر انســان جلوگیــری
ـن
ان َعلَــى الَّذِيـ َ
ـس ل َـ ُه ُس ـلْ َط ٌ
میکنــد .إِن َّـ ُه لَيـ َ
ــون (النحــل- )99/
ــم ي َت َو َّك ُل َ
آ َم ُنــوا َو َعلَــى َرب ِّ ِه ْ
ـس لَـ َ
ان َو َك َفــى
ـم ُسـلْ َط ٌ
ـك َعلَي ِهـ ْ
إ ِ َّن ع َِبــادِي لَيـ َ
ــك َوك ً
ب َِرب ِّ َ
ِيــا (اإلســراء .)65/ایــن خاصیــت

 2 -6پنا ه بــه خد ا و ند :
كان ضَ عيفــا ،ولــی انســان
درســت اســت کــه کیــد شــیطان ضعیــف اســت ،إ ِ َّن َك ْيـ َ
ـي ِ
طان َ
ـد الشَّ ـ ْ
ْســان ضَ عيفــا .شــاید از همیــن جهــت باشــد کــه خداونــد
هــم ضعیــف اســتَ ،و ُخلِــقَ ْالِن
ُ
میفرمایــد اگــر فضــل و رحمــت مــن نباشــد ،جــز عــده قلیلــی همگــی از شــیطان تبعیــت
ــل َّ
میکردیــد و هیچکــدام از شــما پــاک نمیشــدیدَ ... .و لَــ ْوال َفضْ ُ
ــم َو َر ْح َم ُتــ ُه
الل ِ َعلَ ْي ُك ْ
ـل َّ
طان إِالَّ َقليـ ًـا (النســاءَ ... - )83/و لَــوال َفضْ ـ ُ
ـم َو َر ْح َم ُت ـ ُه مــا َزكــى
ـ
ك
ـي َ
الل ِ َعلَ ْي ُ ْ
الَت ََّب ْع ُت ُــم الشَّ ـ ْ
َ
ـن أَ َحـ ٍد أبَــدا ً ( ...النــور .)21/پــس چــاره چیســت؟ چــاره آن اســت کــه بــه خداونــد
ـم ِمـ ْ
ِم ْن ُكـ ْ
َ
ْ
ـياطين (المومنــونَ - )97/و إ ِ َّمــا يَ ْن َز َغ َّنــكَ
َ
ُ
ُ
ـن َه َمــزاتِ الشَّ ـ
ِ
پنــاه ببریــمَ .و قــل َر ِّب أ ُعــوذ بِــك ِمـ ْ
اسـ َتع ِْذ بِـ َّ
ـالل ِ ( ...فصلــت 36/و االعــراف .)200/جالــب آنکــه حتــی هنــگام
ـي ِ
ِمـ َ
طان ن َـ ْز ٌغ َف ْ
ـن الشَّ ـ ْ
ْ
ـرأ َت
خوانــدن قــرآن هــم بایــد از وســاوس و القائــات شــیطان بــه خــدا پنــاه ببریــمَ .ف ـإِذا َقـ َ
اس ـ َتع ِْذ بِـ َّ
ـم (النحــل .)98/مــادر حضــرت مریــم (س) ،او و
ـي ِ
ـالل ِ ِمـ َ
ـر َ
الرجيـ ِ
آن َف ْ
طان َّ
ـن الشَّ ـ ْ
ال ْ ُقـ ْ
ُ
عيذهــا ب َ
فرزندانــش را از شــیطان بــه خــدا ســپردَ ... .و إِن ِّــي أ ُ
طان
ــي ِ
ِــك َو ُذ ِّريَّ َتهــا م َ
ِــن الشَّ ْ
ـم (آلعمــران.)36/
الرجيـ ِ
َّ
انشــاءا ...همگــی مــا بتوانیــم شــامل فضــل و رحمــت خداونــد متعــال شــویم و از داالن دنیــا
بــه ســامت عبــور کنیــم و جایگاهــی بســیار دور از شــیطان و دوســتانش در آن دنیــا داشــته
باشــیم.
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 2 -3د و ر ی ا ز ابز ا ر ها ی شــیطا نی:
شــیطان بــرای اغــوا و گمراهــی انســانها از ابزارهائــی بهــره میبــرد .بنابرایــن منطقــی
اســت مــا هــم از ایــن ابزارهــا دوری کنیــم .یکــی از ایــن ابزارهــا دوســت بــد اســت کــه
ـم
انســان را از ذکــر خــدا بــاز م ـیدارد و باعــث خــواری میگــردد .يــا َويلَ َتــى لَي َت ِنــي لَـ ْ
ـذ ُف َلنًــا َخل ِيـ ً
أَتَّخِ ـ ْ
ـان
ـن ال ِّذ ْك ـ ِر ب َ ْعـ َ
ـا  -ل َ َقـ ْ
طان ل ِْلِن ْسـ ِ
ـد أَضَ لَّن ـي َعـ ِ
ـد إ ِ ْذ جا َءن ـي َو َ
ـي ُ
كان الشَّ ـ ْ
َخ ُ
ــذوالً (الفرقــان .)29-28/از دیگــر ابزارهــای شــیطانی ،شــراب ،قمــار و بختآزمائــی
َ
َّ
ـر
اســت کــه دســتور بــه دوری از آنهــا داریــم .يــا أي ُّ َهــا الذيـ َ
ـر َو ال ْ َم ْيسِ ـ ُ
ـن آ َم ُنــوا إِن ََّمــا ال ْ َخ ْمـ ُ
َو ْالَن ْصـ ُ ْ َ
َّ
َ
ُ
ْ
ـون (المائــدة.)90/
ـ
ِح
ل
ف
ت
ـم
ـ
ك
ل
ع
ل
ـن َع َمـ ِ
ـي ِ
اج َتن ُِبــو ُه َ ْ ُ ُ َ
ـس ِمـ ْ
طان َف ْ
ـل الشَّ ـ ْ
ـاب َو ال ْزال ُم ِر ْجـ ٌ
از ابزارهــای مهــم شــیطانی در عصــر حاضــر ،رســانههای شــیطانی همچــون کانالهــای
خــاص ماهــوارهای اســت کــه توســط دوســتان شــیطان بــه رایــگان در اختیــار انســانها
قــرار میگیــرد .یادمــان باشــد کــه یکــی از شــیوههای شــیطان صــوت و صــدای اوســت،
اس ـ َت َط ْع َت مِن ُْهــم ب َِص ْوتِـ َ
ـك ( ...االســراء ،)64/یعنــی :هــر كــدام از آنهــا را
اس ـ َت ْف ِز ْز َمـ ِ
ـن ْ
َو ْ
مىتوانــى بــا صدايــت تحريــك كــن.

 2 -4تقو ی :
اگــر انســان دائمــا مواظــب اعمــال خــود باشــد
و بعبــارت دیگــر تقــوی داشــته باشــد ،شــامل
ایــن وعــده الهــی میشــود کــه راه درســت
را از نادرســت تشــخیص میدهــد و در دام
ـن آ َم ُنــوا إ ِ ْن
شــیطان نمیافتــد .يــا أَي ُّ َهــا الَّذيـ َ
تَ َّت ُقــوا َّ
ـم ُف ْرقانــا ( ...االنفــال.)29/
اللَ يَ ْج َ ْعــل ل َ ُكـ ْ
همچنیــن تقــوی باعــث میشــود در هنــگام
وســاوس شــیطانی ،انســان متذکــر خداونــد
ـن اتَّ َقـ ْوا إِذا َم َّسـ ُه ْم
شــود و بینــا گــردد .إ ِ َّن الَّذيـ َ
طائ ٌ
ــم
ــي ِ
ِــف م َ
ــروا َفــإِذا ُه ْ
ِــن الشَّ ْ
طان ت ََذ َّك ُ
ون (االعــراف.)201/
ــر َ
ُم ْبصِ ُ

تــوکل از آنجــا
ناشــی میشــود
کــه هــر کــه بــه
خداونــد تــوکل
کنــد ،خداونــد
در همــه امــور
کفایتــش خواهــد
کــرد از جملــه در
برابــر شــیطانَ ... .و
ــن يَ َتــ َو َّك ْل َعلَــى
َم ْ
َّ
َ
ــب ه ...
الل ِ ف ُه َ
ــو َح ْس ُ
(الطــاق.)3/
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پرونده هتاکان
هتــاک اول همچنــان بــه کارهــای خــود ادامــه
میدهــد و همزمــان تدریــس هــم میکنــد و
هنــوز خبــری از رســیدگی بــه پرونــده تجدیــد وی
نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر قبلــی در
دفــاع از عملکــرد خــود در جلســه اســتیضاح ،از
حکــم اخــراج وی صحبــت کــرد .پرونــده هتــاک
دوم هــم پــس از گذشــت یــک تــرم همچنــان
در پیــچ و خــم ســوال برانگیــز هیئــت بــدوی
انتظامــی دانشــگاه اســت .کار بــه جائــی رســیده
اســت کــه مراکــز خــارج دانشــگاه دســت بــه کار
شــدهاند .چنانکــه در جرائــد آمــده اســت ،پرونــده
وی بــا شــکایت تعــدادی از نماینــدگان مجلــس
در کمیســیون اصــل نــود مجلــس بــه جریــان
افتــاده اســت .امیدواریــم ریاســت محتــرم دانشــگاه
نگذارنــد بــا طوالنیتــر شــدن موضــوع ،پرونــده
هتــاک دوم هــم هماننــد پرونــده هتــاک اول در
خــارج از دانشــگاه منجــر بــه حکــم گــردد.
دانشمند جوان
جنــاب آقــای دکتــر يونســيان عضــو هيــات علمــی
دانشــکده مهندســی راه آهــن در ســومين دوره
تجليــل از دانشــمندان جــوان برجســته کشــور
و توســط گــروه مهندســی فرهنگســتان علــوم
بــه عنــوان دانشــمند جــوان برجســته انتخــاب
شــدند .بدینوســیله ایــن افتخــار را بــه ایشــان و
دانشــگاهیان علــم و صنعــت تبریــک میگوییــم.

از هیئت ممیزه 1 -
روز ســیزدهم بهمــن جلســه هیئــت ممیــزه
تشــکیل میشــود .پرونــده ارتقــاء یکــی از
مســئولین دانشــگاه بــا تعــداد مقاالتــی مشــخص
(البتــه در ســایت ایشــان بــه دو مقالــه بیشــتر
اشــاره نشــده اســت) تاییــد میگــردد کــه جــای
تبریــک دارد .آنچــه تــا حــدی و البتــه تــا حــد
کمــی باعــث تعجــب شــده اســت ،آنکــه در همــان
جلســه پرونــده یکــی دیگــر از اعضــاء هیئــت علمی
هــم مطــرح شــده ولــی مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه
اســت .پرونــده ایشــان بــه اذعــان هــر فــرد منصفی
بســیار قــوی بــوده اســت .تعــداد زیــادی مقــاالت
بینالمللــی ،تعــداد زیــادی ثبــت اختــراع ،تعــداد
زیــادی پروژههــای صنعتــی خاتمــه یافتــه ،تعــداد
زیــادی پروژههــای دانشــجوئی ... ،و ســالهای
زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن در دانشــکده و
دانشــگاه .البــد ایــن دوگانگــی ،تصمیمــی سیاســی
نبــوده اســت!
از هیئت ممیزه 2 -
باخبــر شــدیم کــه فــردی کــه معــدل کارشناســی
وی زیــر  13اســت و چنــد مــاه پیــش وی را بــه
عضویــت هیئــت ممیــزه یکــی از دانشــگاههای
بــزرگ درآوردهانــد ،بهتازگــی بــه مرتبــه اســتادی
ارتقــاء یافــت .مبارکشــان باشــد!
احترام به منتقدان
یکــی از رویههــای رئیــس جمهــور محتــرم در
برخــورد بــا منتقــدان بــه عملکردشــان ،اهــداء
انــواع لقبهــای تحقیرآمیــز بــه آنهــا بــوده اســت.

یکــی دیگــر از رویههــای ایشــان ،تقلیــل و تحریــف
انتقــادات و ســپس نیشــخند بــه آنهــا اســت.
جمــات تحریــف شــده منتســب بــه منتقــدان
بگون ـهای هســتند کــه هیچــگاه منتقــدان آنهــا را
بیــان نکردهانــد ،چــرا کــه بیــان آنهــا از طــرف هــر
شــخصی باعــث تمســخر افــکار عمومــی میگــردد.
در اینجــا بــه چنــد نمونــه کــه اخیــرا فرمودهانــد،
اشــاره میگــردد:
« -1اینکــه بگوییــم یــک دیپلمــات تنــد راه رفــت
یــا کتــش کــج بــود ،عینکــش چــه طــور بــود کــه
حــرف نشــد!!!».
« -2در نقــد بایــد بــه جوهــر و ماهیــت ماجــرا
بپردازیــم و مــدام بــه کــم و کیــف نپردازیــم،
اینکــه کفــش و رنــگ لباســش چطــور بــود مهــم
نیســت!!!».
« -3نمیگویــم ممیــزی کتــاب باشــد یــا نباشــد،
امــا معتقــدم بــرای ممیــزی نبایــد ،صــد اصــل
داشــت ،بلکــه بایــد اصــول مهمــی نظیــر اخــاق،
مقدســات و ارزشهــا ،امنیــت ملــی و مصالــح ملــی
را مبنــا قــرار دهیــم!!!».
« -4هنــوز هــم جــوان و نوجــوان مــا فکــر
میکنــد ،اگــر بــا یــک خارجــی حــرف بزنــد
گوشــه اســتقالل کشــور فرســایش مییابــد و فکــر
میکنــد زبــان خارجــی یــاد گرفتــن یعنــی قــرار
گرفتــن در مســیر شــیطانی!!!».
بایــد گفــت ،اعضــاء هیئــت تحریریــه هــر چــه
تــاش کردنــد ،نظیــر چنیــن جمالتــی را از زبــان
منتقــدان پیــدا نکردنــد.
هــر که ر ا کد خــد ا بگو ید
پــس از حــدود یــک ســال ،جنــاب کدخــدا
راضــی بــه پذیــرش شــخص معرفــی شــده از

طــرف دولــت تدبیــر و امیــد بــه عنــوان نماینــده
ایــران در ســازمان ملــل نشــد .در نهایــت دولــت
هماننــد مــوارد دیگــری چــون نقــض توافــق ژنــو و
مصــادره بنیــاد علــوی ،عقبنشــینی نمــود و فــرد
دیگــری را بــا هماهنگــی آن جنــاب معرفــی نمــود،
بطوریکــه بالفاصلــه پذیرفتــه شــد .گفتنــی اســت
ایــن فــرد پــدر دامــاد بــرادر آقــای روحانــی اســت.
بــه خــدا پنــاه میبریــم از اینکــه دوبــاره هماننــد
قبــل از انقــاب ،مســئولین کشــور بــا هماهنگــی و
رضایــت آمریــکا و انگلیــس انتخــاب شــوند .البتــه
وقتــی بــه آنهــا کدخــدا بگوییــم و بــه ایــن عنــوان
باورشــان کنیــم و از تکیــه بــه قــدرت خــود خــدا
غافــل بمانیــم ،غیــر از ایــن انتظــاری نیســت.
توجیــه عاری از غیرت و عزت
بعضــی ســایتهای موافــق بــا قــدم زدن وزیــر
خارجــه کشــورمان بــا وزیــر خارجــه آمریــکا ،در
توجیــه ایــن اقــدام چنیــن اســتدالل کردهانــد :ایــن
کار چــه اشــکالی دارد؟ مگــر نمیدانیــم موقعــی
کــه بلشــویکها در روســیه قــدرت را گرفتنــد و
برایشــان صلــح بــه هــر قیمــت حیاتــی بــود ،لنیــن
رهبــر بلشــویکها بــه وزیــر خارج ـهاش کــه بــرای
مذاکــره بــه برلیــن رفتــه بــود نوشــت« :اگــر بــرای
مذاکــرات الزم شــد ،دامــن هــم بپوشــید !».آیــا
ایــن توجیــه بــا عــزت و غیــرت دینــی و ملــی
مــردم انقالبــی ایــران ســازگار اســت؟ هیهــات منــا
الذلــه.
این جمله از کیست؟
«در کشــور مــا در انتخابــات ،منافقیــن و گروههــای
غــربزده رأی خــود را در شــمال تهــران بدســت
میآوردنــد و در آمــل هنگامــی کــه ضــد انقــاب

متــواری میگــردد بــه محلههــای اعیاننشــین
پنــاه میبــرد .مــا ایــن تجربههــا را بــا قیمــت
بســیاری بدســت آوردهایــم .بــه قیمــت خــون
رجائیهــا ،بهشــتیها و باهنرهــا ».راهنمائــی:
ســال .60
داس یا کلید؟
جنــاب آقــای روحانــی فرمودنــد« :اگــر کســی
۲۴خــرداد را قبــول نــدارد صــاح نیســت در
ردههــای بــاال مســئولیت داشــته باشــد» .چنیــن
جمل ـهای کــه بــرای اولیــن بــار در دولتهــای پــس
از انقــاب توســط رئیــس جمهــور وقــت گفتــه
شــده اســت ،چندیــن ســوال را از ایشــان در
اذهــان ایجــاد میکنــد -1 .آیــا فکــر نمیکنیــد
ایــن جملــه را کمــی دیــر گفتهایــد؟ چــرا کــه در
همــان ماههــای اول دوره شــما اجــراء شــده اســت
و حتــی کار فقــط محــدود بــه ردههــای بــاال نبــوده
و ردههــای بســیار پائیــن را نیز شــامل شــده اســت.
 -2حتمــا منظورتــان از قبــول نداشــتن  24خرداد،
قبــول نداشــتن نتیجــه انتخابــات نیســت چــرا کــه
آن را همــه قبــول دارنــد پــس البــد منظورتــان
رای نــدادن بــه جنابعالــی و یــا مســئولیت داشــتن
در دوره قبــل اســت .در اینصــورت آیــا ایــن جملــه
شــما نفــی شایستهســاالری و تاییــد داس بــه
جــای کلیــد نیســت؟  -3اگــر کســی  24خــرداد
را البتــه بــا تفســیر خــود قبــول داشــت ولــی
خیلــی از اصــول مهــم نظــام و انقــاب اســامی
را قبــول نداشــت و حتــی علیــه آنهــا اقــدام نمــود،
آیــا درســت اســت کــه در ســمتهای مهــم گمــارده
شــود و یــا شــده باشــد؟
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ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی،
برنامههائــی در دانشــگاه برگــزار گردیــد .حضــور
نمازگــزاران در مراســمی اطــراف مقبــره الشــهداء
و جلســه فرهنگــی اســاتید از آن جملهانــد.
در جلســه فرهنگــی اســاتید ،حجــت االســام
والمســلمين صديقــی ســخنرانی کردنــد .ایشــان
پيــروزی انقــاب اســامی ايــران را پيــروزی يــک
تفکــر و جريــان بــر دنيــای الحــاد و ســلطه توصيف
کردنــد و گفتنــد« :انقــاب مــا ،انقــاب عقيــده،
فقاهــت و انقــاب ارزش بــر عليــه ضــد ارزش
بــود کــه بــا تمــام انقــاب هــای ديگــر تفــاوت
داشــت چــرا کــه انقالبهايــی مثــل انقــاب
کارگــری و صنعتــی و حزبــی ،مربــوط بــه قشــری
از يــک جامعــه اســت ولــی اســام ،متعلــق بــه
کل بشــريت و متعلــق بــه فطــرت اســت ».ایشــان
افزودنــد« :انســان بــر طبيعــت پيروزیهايــی
داشــته ولــی بــر خــود تســلطی نداشــته اســت و
در ايــن انقــاب ،يــک مجاهــد عالــم ،يــک انســان
بــر خــود مســلط و خداخــواه پيــش افتــاد و بــه
پيــروی از او ،همــه طبقــات جامعــه -از بنگاههــای
علمــی کــه دانشــگاهها هســتند گرفتــه تــا
روســتائيان -بــه ميــدان آمدنــد ».ایشــان در پايــان
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی درخشـشهای
دانشــگاه علــم و صنعــت ايــران در ابعــاد علمــی
و پژوهشــی گفتنــد« :دانشــگاه شــما ،امتيــازات و
ســوابق نورانــی و طوالنــی دارد ... .اگــر در ابعــاد
مختلــف علمــی ،حضــوری ديدنــی در جهــان
اعــام کرديــم و قدرتمنــد حــرف زديــم ،ديگــران
نمیتواننــد از مــا بــاج خواهــی کننــد .ایشــان بــا
ــل اللَّـــ ِه
اشــاره بــه آيــه شــريفه « َوا ْع َتصِ ُمــوا ب َِح ْب ِ
َجمِي ًعــا َو َلتَ َف َّر ُقــوا» تاکيــد کردنــد :بــرای پيــروزی
مکتــب خــود و رضــای خــدا ،رنــگ حزبــی و صنفی
را در دانشــگاه کنــار بگذاريــد و در ســايه وحــدت،
ايــن مديريــت علمــی و حرکــت پرشــتاب را حفــظ
کنيــد و مدالهــای جديــدی کســب کنيــد چــرا کــه
در جهــاد بــا دنيــای کفــر و بيرحــم و بــی اســاف،
شــما بايــد جلــودار باشــيد همچنانکــه در علــم و
معنويــت ،دانشــگاهها پيشــتاز هســتند .مــا بــه
شــما میباليــم و دلگرميــم و منتظــر قدمهــای

بعــدی شــما هســتيم ».گفتنــی اســت خوشــبختانه
ایــن مراســم برخــاف مراســمهای قبلــی از
حاشیهســازی گروهــک فشــار در امــان مانــد .در
مراســمات عمومــی قبلــی همچــون روز پژوهــش
و دیــدار بــا هیئــت امنــاء ،آنهــا توانســته بودنــد
حاشــیه و در مــواردی متــن مراســم را از آن خــود
کننــد.
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پرونده هتاکان
هتــاک اول همچنــان بــه کارهــای خــود ادامــه
میدهــد و همزمــان تدریــس هــم میکنــد و
هنــوز خبــری از رســیدگی بــه پرونــده تجدیــد وی
نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر قبلــی در
دفــاع از عملکــرد خــود در جلســه اســتیضاح ،از
حکــم اخــراج وی صحبــت کــرد .پرونــده هتــاک
دوم هــم پــس از گذشــت یــک تــرم همچنــان
در پیــچ و خــم ســوال برانگیــز هیئــت بــدوی
انتظامــی دانشــگاه اســت .کار بــه جائــی رســیده
اســت کــه مراکــز خــارج دانشــگاه دســت بــه کار
شــدهاند .چنانکــه در جرائــد آمــده اســت ،پرونــده
وی بــا شــکایت تعــدادی از نماینــدگان مجلــس
در کمیســیون اصــل نــود مجلــس بــه جریــان
افتــاده اســت .امیدواریــم ریاســت محتــرم دانشــگاه
نگذارنــد بــا طوالنیتــر شــدن موضــوع ،پرونــده
هتــاک دوم هــم هماننــد پرونــده هتــاک اول در
خــارج از دانشــگاه منجــر بــه حکــم گــردد.
دانشمند جوان
جنــاب آقــای دکتــر يونســيان عضــو هيــات علمــی
دانشــکده مهندســی راه آهــن در ســومين دوره
تجليــل از دانشــمندان جــوان برجســته کشــور
و توســط گــروه مهندســی فرهنگســتان علــوم
بــه عنــوان دانشــمند جــوان برجســته انتخــاب
شــدند .بدینوســیله ایــن افتخــار را بــه ایشــان و
دانشــگاهیان علــم و صنعــت تبریــک میگوییــم.

از هیئت ممیزه 1 -
روز ســیزدهم بهمــن جلســه هیئــت ممیــزه
تشــکیل میشــود .پرونــده ارتقــاء یکــی از
مســئولین دانشــگاه بــا تعــداد مقاالتــی مشــخص
(البتــه در ســایت ایشــان بــه دو مقالــه بیشــتر
اشــاره نشــده اســت) تاییــد میگــردد کــه جــای
تبریــک دارد .آنچــه تــا حــدی و البتــه تــا حــد
کمــی باعــث تعجــب شــده اســت ،آنکــه در همــان
جلســه پرونــده یکــی دیگــر از اعضــاء هیئــت علمی
هــم مطــرح شــده ولــی مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه
اســت .پرونــده ایشــان بــه اذعــان هــر فــرد منصفی
بســیار قــوی بــوده اســت .تعــداد زیــادی مقــاالت
بینالمللــی ،تعــداد زیــادی ثبــت اختــراع ،تعــداد
زیــادی پروژههــای صنعتــی خاتمــه یافتــه ،تعــداد
زیــادی پروژههــای دانشــجوئی ... ،و ســالهای
زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن در دانشــکده و
دانشــگاه .البــد ایــن دوگانگــی ،تصمیمــی سیاســی
نبــوده اســت!
از هیئت ممیزه 2 -
باخبــر شــدیم کــه فــردی کــه معــدل کارشناســی
وی زیــر  13اســت و چنــد مــاه پیــش وی را بــه
عضویــت هیئــت ممیــزه یکــی از دانشــگاههای
بــزرگ درآوردهانــد ،بهتازگــی بــه مرتبــه اســتادی
ارتقــاء یافــت .مبارکشــان باشــد!
احترام به منتقدان
یکــی از رویههــای رئیــس جمهــور محتــرم در
برخــورد بــا منتقــدان بــه عملکردشــان ،اهــداء
انــواع لقبهــای تحقیرآمیــز بــه آنهــا بــوده اســت.

یکــی دیگــر از رویههــای ایشــان ،تقلیــل و تحریــف
انتقــادات و ســپس نیشــخند بــه آنهــا اســت.
جمــات تحریــف شــده منتســب بــه منتقــدان
بگون ـهای هســتند کــه هیچــگاه منتقــدان آنهــا را
بیــان نکردهانــد ،چــرا کــه بیــان آنهــا از طــرف هــر
شــخصی باعــث تمســخر افــکار عمومــی میگــردد.
در اینجــا بــه چنــد نمونــه کــه اخیــرا فرمودهانــد،
اشــاره میگــردد:
« -1اینکــه بگوییــم یــک دیپلمــات تنــد راه رفــت
یــا کتــش کــج بــود ،عینکــش چــه طــور بــود کــه
حــرف نشــد!!!».
« -2در نقــد بایــد بــه جوهــر و ماهیــت ماجــرا
بپردازیــم و مــدام بــه کــم و کیــف نپردازیــم،
اینکــه کفــش و رنــگ لباســش چطــور بــود مهــم
نیســت!!!».
« -3نمیگویــم ممیــزی کتــاب باشــد یــا نباشــد،
امــا معتقــدم بــرای ممیــزی نبایــد ،صــد اصــل
داشــت ،بلکــه بایــد اصــول مهمــی نظیــر اخــاق،
مقدســات و ارزشهــا ،امنیــت ملــی و مصالــح ملــی
را مبنــا قــرار دهیــم!!!».
« -4هنــوز هــم جــوان و نوجــوان مــا فکــر
میکنــد ،اگــر بــا یــک خارجــی حــرف بزنــد
گوشــه اســتقالل کشــور فرســایش مییابــد و فکــر
میکنــد زبــان خارجــی یــاد گرفتــن یعنــی قــرار
گرفتــن در مســیر شــیطانی!!!».
بایــد گفــت ،اعضــاء هیئــت تحریریــه هــر چــه
تــاش کردنــد ،نظیــر چنیــن جمالتــی را از زبــان
منتقــدان پیــدا نکردنــد.
هــر که ر ا کد خــد ا بگو ید
پــس از حــدود یــک ســال ،جنــاب کدخــدا
راضــی بــه پذیــرش شــخص معرفــی شــده از

طــرف دولــت تدبیــر و امیــد بــه عنــوان نماینــده
ایــران در ســازمان ملــل نشــد .در نهایــت دولــت
هماننــد مــوارد دیگــری چــون نقــض توافــق ژنــو و
مصــادره بنیــاد علــوی ،عقبنشــینی نمــود و فــرد
دیگــری را بــا هماهنگــی آن جنــاب معرفــی نمــود،
بطوریکــه بالفاصلــه پذیرفتــه شــد .گفتنــی اســت
ایــن فــرد پــدر دامــاد بــرادر آقــای روحانــی اســت.
بــه خــدا پنــاه میبریــم از اینکــه دوبــاره هماننــد
قبــل از انقــاب ،مســئولین کشــور بــا هماهنگــی و
رضایــت آمریــکا و انگلیــس انتخــاب شــوند .البتــه
وقتــی بــه آنهــا کدخــدا بگوییــم و بــه ایــن عنــوان
باورشــان کنیــم و از تکیــه بــه قــدرت خــود خــدا
غافــل بمانیــم ،غیــر از ایــن انتظــاری نیســت.
توجیــه عاری از غیرت و عزت
بعضــی ســایتهای موافــق بــا قــدم زدن وزیــر
خارجــه کشــورمان بــا وزیــر خارجــه آمریــکا ،در
توجیــه ایــن اقــدام چنیــن اســتدالل کردهانــد :ایــن
کار چــه اشــکالی دارد؟ مگــر نمیدانیــم موقعــی
کــه بلشــویکها در روســیه قــدرت را گرفتنــد و
برایشــان صلــح بــه هــر قیمــت حیاتــی بــود ،لنیــن
رهبــر بلشــویکها بــه وزیــر خارج ـهاش کــه بــرای
مذاکــره بــه برلیــن رفتــه بــود نوشــت« :اگــر بــرای
مذاکــرات الزم شــد ،دامــن هــم بپوشــید !».آیــا
ایــن توجیــه بــا عــزت و غیــرت دینــی و ملــی
مــردم انقالبــی ایــران ســازگار اســت؟ هیهــات منــا
الذلــه.
این جمله از کیست؟
«در کشــور مــا در انتخابــات ،منافقیــن و گروههــای
غــربزده رأی خــود را در شــمال تهــران بدســت
میآوردنــد و در آمــل هنگامــی کــه ضــد انقــاب

متــواری میگــردد بــه محلههــای اعیاننشــین
پنــاه میبــرد .مــا ایــن تجربههــا را بــا قیمــت
بســیاری بدســت آوردهایــم .بــه قیمــت خــون
رجائیهــا ،بهشــتیها و باهنرهــا ».راهنمائــی:
ســال .60
داس یا کلید؟
جنــاب آقــای روحانــی فرمودنــد« :اگــر کســی
۲۴خــرداد را قبــول نــدارد صــاح نیســت در
ردههــای بــاال مســئولیت داشــته باشــد» .چنیــن
جمل ـهای کــه بــرای اولیــن بــار در دولتهــای پــس
از انقــاب توســط رئیــس جمهــور وقــت گفتــه
شــده اســت ،چندیــن ســوال را از ایشــان در
اذهــان ایجــاد میکنــد -1 .آیــا فکــر نمیکنیــد
ایــن جملــه را کمــی دیــر گفتهایــد؟ چــرا کــه در
همــان ماههــای اول دوره شــما اجــراء شــده اســت
و حتــی کار فقــط محــدود بــه ردههــای بــاال نبــوده
و ردههــای بســیار پائیــن را نیز شــامل شــده اســت.
 -2حتمــا منظورتــان از قبــول نداشــتن  24خرداد،
قبــول نداشــتن نتیجــه انتخابــات نیســت چــرا کــه
آن را همــه قبــول دارنــد پــس البــد منظورتــان
رای نــدادن بــه جنابعالــی و یــا مســئولیت داشــتن
در دوره قبــل اســت .در اینصــورت آیــا ایــن جملــه
شــما نفــی شایستهســاالری و تاییــد داس بــه
جــای کلیــد نیســت؟  -3اگــر کســی  24خــرداد
را البتــه بــا تفســیر خــود قبــول داشــت ولــی
خیلــی از اصــول مهــم نظــام و انقــاب اســامی
را قبــول نداشــت و حتــی علیــه آنهــا اقــدام نمــود،
آیــا درســت اســت کــه در ســمتهای مهــم گمــارده
شــود و یــا شــده باشــد؟
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ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی،
برنامههائــی در دانشــگاه برگــزار گردیــد .حضــور
نمازگــزاران در مراســمی اطــراف مقبــره الشــهداء
و جلســه فرهنگــی اســاتید از آن جملهانــد.
در جلســه فرهنگــی اســاتید ،حجــت االســام
والمســلمين صديقــی ســخنرانی کردنــد .ایشــان
پيــروزی انقــاب اســامی ايــران را پيــروزی يــک
تفکــر و جريــان بــر دنيــای الحــاد و ســلطه توصيف
کردنــد و گفتنــد« :انقــاب مــا ،انقــاب عقيــده،
فقاهــت و انقــاب ارزش بــر عليــه ضــد ارزش
بــود کــه بــا تمــام انقــاب هــای ديگــر تفــاوت
داشــت چــرا کــه انقالبهايــی مثــل انقــاب
کارگــری و صنعتــی و حزبــی ،مربــوط بــه قشــری
از يــک جامعــه اســت ولــی اســام ،متعلــق بــه
کل بشــريت و متعلــق بــه فطــرت اســت ».ایشــان
افزودنــد« :انســان بــر طبيعــت پيروزیهايــی
داشــته ولــی بــر خــود تســلطی نداشــته اســت و
در ايــن انقــاب ،يــک مجاهــد عالــم ،يــک انســان
بــر خــود مســلط و خداخــواه پيــش افتــاد و بــه
پيــروی از او ،همــه طبقــات جامعــه -از بنگاههــای
علمــی کــه دانشــگاهها هســتند گرفتــه تــا
روســتائيان -بــه ميــدان آمدنــد ».ایشــان در پايــان
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی درخشـشهای
دانشــگاه علــم و صنعــت ايــران در ابعــاد علمــی
و پژوهشــی گفتنــد« :دانشــگاه شــما ،امتيــازات و
ســوابق نورانــی و طوالنــی دارد ... .اگــر در ابعــاد
مختلــف علمــی ،حضــوری ديدنــی در جهــان
اعــام کرديــم و قدرتمنــد حــرف زديــم ،ديگــران
نمیتواننــد از مــا بــاج خواهــی کننــد .ایشــان بــا
ــل اللَّـــ ِه
اشــاره بــه آيــه شــريفه « َوا ْع َتصِ ُمــوا ب َِح ْب ِ
َجمِي ًعــا َو َلتَ َف َّر ُقــوا» تاکيــد کردنــد :بــرای پيــروزی
مکتــب خــود و رضــای خــدا ،رنــگ حزبــی و صنفی
را در دانشــگاه کنــار بگذاريــد و در ســايه وحــدت،
ايــن مديريــت علمــی و حرکــت پرشــتاب را حفــظ
کنيــد و مدالهــای جديــدی کســب کنيــد چــرا کــه
در جهــاد بــا دنيــای کفــر و بيرحــم و بــی اســاف،
شــما بايــد جلــودار باشــيد همچنانکــه در علــم و
معنويــت ،دانشــگاهها پيشــتاز هســتند .مــا بــه
شــما میباليــم و دلگرميــم و منتظــر قدمهــای

بعــدی شــما هســتيم ».گفتنــی اســت خوشــبختانه
ایــن مراســم برخــاف مراســمهای قبلــی از
حاشیهســازی گروهــک فشــار در امــان مانــد .در
مراســمات عمومــی قبلــی همچــون روز پژوهــش
و دیــدار بــا هیئــت امنــاء ،آنهــا توانســته بودنــد
حاشــیه و در مــواردی متــن مراســم را از آن خــود
کننــد.
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امــام زمان(عــج)« :فــی ابنــه رســول(ص) لــی
اســوه حســنه» .دختــر پیامبــر خــدا (ص)
بــرای مــن الگــوی نیکویــی اســت .امــام صــادق
(ع)« :نحــن حجــج اهلل علــی الخلــق،و فاطمــة
حجــة علینــا» .مــا حجــت خداونــد بــر خلقیــم
و فاطمــه حجــت اســت بــر مــا.
حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمودند:
 مــن اصعــد الــی اهلل خالــص عبادتــه اهبــطاهلل عزوجــل الیــه افضــل مصلحتــه .کســی کــه
عبــادت هــای خالصانــه خــود را بــه ســوی خدا
فرســتد ،پــروردگار بــزرگ برتریــن مصلحــت را
بــه ســویش فــرو خواهــد فرســتاد.
 ان الســعید ،کل الســعید ،حــق الســعید مــنأحــب علیــا فــی حیاتــه و بعــد موتــه .همانــا
ســعادتمند (بــه معنــای) کامــل و حقیقــی
کســی اســت کــه امــام علــی (ع) را در دوران
زندگــی و پــس از مرگــش دوســت داشــته
باشــد.
 نحــن وســیلته فــی خلقــه و نحــن خاصتــهو محــل قدســه و نحــن حجتــه فــی غیبــه و
نحــن ورثــه أنبیائــه .مــا اهــل بیــت رســول
خــدا (ص) وســیله ارتبــاط خــدا بــا مخلوقاتیــم
مــا برگزیــدگان خداییــم و جایــگاه پاکیهــا،
مــا دلیــل هــای روشــن خداییــم و وارث
پیامــران الهــی.
 خیارکــم الینکــم مناکبــة و اکرمهــملنســائهم .بهتریــن شــما کســی اســت کــه در
برخــورد بــا مــردم نرمتــر و مهربانتــر باشــد و
ارزشــمندترین مــردم کســانی هســتند کــه بــا

همسرانشــان مهربــان و بخشــندهاند.
 َمث َُــل اإلمــام َمثــل الکعبــة إذ تُؤتــی َو ال
تَــأت .رســول خــدا فرمودنــد :امــام همچــون
کعبــه اســت کــه بایــد بــه ســویش رونــد ،نــه
آنکــه (منتظــر باشــند تــا) او بــه ســوی آنهــا
بیایــد.
فجعــل اهلل اطاعتنــا نظامــا للملــة و امامتنــا
أمانــا للفرقــة .خــدا اطاعــت و پیــروی از مــا
اهــل بیــت را ســبب برقــراری نظــم اجتماعــی
در امــت اســامی و امامــت و رهبــری مــا را
عامــل وحــدت و درامــان مانــدن از تفرقــه هــا
قــرار داده اســت.
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ـك َغ َفـ َ
ْ
ـن ال َج َّنـةِ .رســول خدا(صلــى اهلل عليــه
ُك ْنـ ُ
ـت ِمـ َ
وآلــه وســلم) بــه مــن گفــت :اى فاطمــه!
هــر كــه بــر تــو صلــوات فرســتد ،خداونــد او

را بيامــرزد و بــه مــن ،در هــر جــاى بهشــت
باشــم ،ملحــق گردانــد.
بركاتــى كــه از آن بــى بــى بــه مــا رسـيـــده
از جـمـــله تســبیح معــروف آن حضــرت اســت
كــه احاديــث در فضيلــت آن بســيار اســت و
كافــى اســت آنكــه هــر كــه مداومــت كنــد بــه
آن ،شــقى و بدعاقبــت نمىشــود و خوانــدن
آن بعــد از هـــر نـمـــازى بـهـتـــر اســت نــزد
الســام از هــزار ركعــت
حضــرت صــادق عليــه ّ
نمازگــزاردن در هــر روزى ،و كـيـفـيـــت آن
ـر،
َعلَــى االَْشْ ـ َهر ،ســى وچهــار مرتبــه اللّ ا َ ْك َبـ ُ
ـد ّلل و ســـى و سه
ســى وســه مـرتـبـــه اَلْحـَمـْـ ُ
حان ّ
الل اســت كــه مجموعــا صــد
ـب َ
مرتبــه ُسـ ْ
مىشــود.
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