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بسمه تعالی

ر نو جنس  ز  ا ی  ا ــه  مصاحب

ی،  ژ نر ا ی  ها لفــه  مو با  ر   ا یــد پا توســعه 
د قتصا ا و  یســت  ز محیــط 

به خدا همه چیز پول نیست!

بســیج و  ه  ســپا تخریب  محور 

فاطمیه م  یــا ا

شیطان و نقش او در زندگی 
انسان - 3

؟ چیست ن  خو ر  ــا فش

هی نگا ز  و ر ــو ن به 
ــیم ش با ــته  ش ا د نی  یما ا  
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ر   ا ید پا ــعه  توس
ی  ها لفه  مو ــا  ب
محیط  ی،  ژ نــر ا
د قتصا ا و  ــت  یس ز

ــا  ــان ب ــد همزم ــتم تولی سیس  -2
مزایــای انــرژی، محیــط زیســتی و 

قتصــادی ا
ــه  ــتن هزین ــت کاس ــنگین جه ــت س     رقاب
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــزان آلودگیه ــا و می ه
همچنیــن کاهــش گازهــای گلخانــه ای، دولــت 
هــا و مالــکان صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــری ه ــره گی ــمت به ــه س را ب
ــه  ــی ک ــد. در مکان ــی کن ــت م ــرژی هدای از ان
بــه صــورت همزمــان تقاضــای حــرارت و بــرق 
وجــود دارد، سیســتم تولیــد همزمــان یکــی از 
ــی  ــا م ــتم ه ــن سیس ــه تری ــه صرف ــرون ب مق
باشــد. بــه طــور متوســط بهــره گیــری از 
ــرق  ــد ب ــان جهــت تولی سیســتم تولیــد همزم
بــه روش حرارتــی، حــدود دو برابــر کارآمــد تــر 

روز
ث 

بح

    در شــکل 1، جریــان انــرژی جهانــی جهــت 
تولیــد بــرق از انــواع انــرژی اولیــه نمایــش داده 
شــده اســت. در ایــن نمــودار هــدر رفــت حدود 
70 درصــد انــرژی اولیــه قابــل مشــاهد اســت. 
سیســتم تولیــد همزمــان یــک فنــاوری ویــژه 
ــردی اســت  ــاوری کارب ــک فن نیســت، بلکــه ی
ــان  ــرارت همزم ــرق و ح ــه ب ــی ک ــه در جای ک
مــورد نیــاز مصــرف کننــده نهایــی اســت 
ــی  ــتم فعل ــن سیس ــک جایگزی ــوان ی ــه عن ب
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 
ــان،  طراحــی اقتصــادی سیســتم تولیــد همزم
آنچــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت 
نســبت حــرارت بــه قــدرت مــورد نیــاز اســت. 
ــادی  ــی اقتص ــان زمان ــد همزم ــتم تولی سیس
ــود کــه تمــام حــرارت سیســتم  ــر خواهــد ب ت
ــاز از  ــورد نی ــه م ــرق اضاف ــد و ب ــن کن را تامی
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 
ــازی و  ــره س ــل ذخی ــتیکی از قبی ــای لجس ه
حمــل و نقــل ســوخت، و پاییــن آمــدن ســطح 

ــه ای مــی شــود.  انتشــار گازهــای گلخان
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بــرق

ــود  ــای خ ــع در فرآینده ــیاري از صنای     بس
نیــاز بــه حــرارت در تجهیزاتــی ماننــد بویلرهــا 
جهــت تولیــد بخــار، دیگهــاي آب داغ، اجاقهــا 
ــا و  ــن ه ــک ک ــي، خش ــاي صنعت ــوره ه و ک
ــرای  ــر، ب ــی دیگ ــي باشــند. از طرف ــا م چیلره
انتقــال و مخلــوط مــواد، روشــنایی، راه انــدازی 
پمــپ هــا، گرمایــش و ســرمایش ســاختمان و 
ســایر تجهیــزات الکتریکــی، ایــن صنایــع نیــاز 
ــت  ــد صنع ــی مانن ــرق هســتند. صنایع ــد ب من
ــرامیک و  ــه، س ــوالد، شیش ــیمان، ف ــد س تولی
ــد  ــد هــای خــود نیازمن پاالیشــگاهها در فرآین
ــور  ــه ط ــه ب ــند ک ــی باش ــی م ــرارت باالی ح
ســنتی بعــد از هــر فرآینــد بخــش قابــل 
توجهــی از آن بــدون اســتفاده بــه محیــط 
ایــن  طرفــی  از  شــود.  مــی  آزاد  اطــراف 
ــور  ــه ط ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــرق م ــع، ب صنای
ــن  ــد. ای ــی کن ــت م ــبکه دریاف مســتقیم از ش
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 

ــه  ــی در اینگون ــیکل تحتان ــتم CHP س سیس
صنایــع انرژی-بــر مــی تــوان بــه ســمت بهــره 
وری باالتــر انــرژی- اقتصــادی جهــت نیــل بــه 
توســعه پایــدار در اینگونــه صنایــع مــادر پیــش 
ــال، در صنعــت ســیمان  ــوان مث ــه عن ــت. ب رف
بــا اســتفاده از مبدلهــاي بازیافــت حرارتــي می 
تــوان حــرارت گازهــاي داغ خروجــي از کــوره 
ــد  ــا تولی ــت نمــود و ب پخــت ســیمان را بازیاف
بخــار و اســتفاده از توربینهــاي بخــار بخــش یــا 

ــود.  ــن نم ــه را تامی ــرق مجموع ــام ب تم
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ــای  ــتم ه ــبکه سیس ــی، ش ــور کل ــه ط     ب
بــا سیاســت  انــرژی هــر کشــور مطابــق 
ــر  گــذاری هــای کالن آن کشــور اســت کــه ب
اســاس ظرفیــت هــا، منابــع انــرژی، تکنولــوژی 
ــا  ــت. از آنج ــده اس ــا ش ــا بن ــت ه و محدودی
ــان  ــع زم ــتگذاری تاب ــای سیاس ــه ه ــه مولف ک
سیســتمی  ایســتا  سیاســتگذاری  هســتند، 
ــدار  ــعه پای ــرد. توس ــد ک ــاد نخواه ــدار ایج پای
ــد  ــا اســت کــه بای نیازمنــد سیاســتگذاری پوی
ــه  ــود و آن را ب ــوض ش ــرات، ع ــق تغیی مطاب
سیســتم تســری بدهــد. سیاســتگذاری جهــت 
ــه  ــان ک ــد همزم ــای تولی ــتم ه ــعه سیس توس
ــط زیســتی  ــرژی، اقتصــادی و محی ــای ان مزای
ــت. از  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای دارد نی
جملــه موانعــی کــه موجــب عــدم اســتقبال از 
ــارت اســت از: ــی شــود عب ــان م ــد همزم تولی

ــرمایه:  ــازار س ــادی و ب ــر اقتص از نظ  
ــرای  ــت ســود ب ــا مشــکالت امنی ــاط ب در ارتب

شــبکه بــه   CHP مــازاد  بــرق  فــروش 
از نظــر قوانیــن: در ارتبــاط بــا رویــه   
ــت  ــگ حمای ــا هماهن ــفاف و ن ــر ش ــای غی ه

هزینــه هــا
از نظــر اجتماعی/سیاســی: بــه طــور   
ــش  ــود دان ــدم وج ــا ع ــاط ب ــخص در ارتب مش
عمومــی کافــی در خصــوص فوایــد وجــود 

ــرژی ــه ان ــرف بهین ــان و مص ــتم همزم سیس
دشــوار بــودن بیــان ملمــوس فوایــد   
صنایــع  در   CHP از  اســتفاده  از  حاصــل 
ــش  ــرارت در کاه ــرق و ح ــده ب ــرف کنن مص
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــا بیــان افزایــش 
بهــره وری اقتصــادی و تولیــد ثــروت و یــا 

ــا ــیوه ه ــر ش دیگ
    بــه منظــور تســری یــک سیســتم و کاهــش 
ــت  ــوال دول ــی، معم ــک روش اجرای ــک ی ریس
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   
ــرای مــواردی کــه امنیــت ســرمایه  حمایــت ب
کــم باشــد، در زمانیکــه میــزان ســرمایه کاربــر 
توســعه دهنــده کــم باشــد و یــا زمان برگشــت 
ســرمایه زیــاد باشــد مناســب اســت. بــه 
ــد  ــوع حمایــت مــی توان عنــوان مثــال، ایــن ن
ــا  ــی( ی ــت مال ــوان وام بالعــوض )حمای ــه عن ب
ــد.  ــی( باش ــک مالیات ــریع )کم ــتهالک س اس
حمایــت عملیاتــی: حمایــت عملیاتی   
ــد  ــتم تولی ــرق سیس ــرارت و ب ــزان ح ــه می ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــوط اس ــان مرب همزم
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتی م ــط زیس ــد محی فوای
ــتقیم( و  ــتراک-در-تعرفه )مس ــرد. اش ــی گی م
ــواع  ــی( از ان ــک مالیات ــی )کم ــت مالیات معافی
رایــج ایــن نــوع حمایــت محســوب مــی شــوند.
و  توســعه  از  حمایــت  صنــدوق   
ــتم  ــت از سیس ــی دول ــت مال ــق: حمای تحقی
هــای کــم کربــن تولیــد همزمــان ماننــد پیــل 
ســوختی صنایــع را بــه ســمت تولیــد تجــاری 
توســعه  بــرای   CHP متنــوع  محصــوالت 
پایــدار سیســتم هــای انــرژی در آینــده ســوق 

ــد.    ــی ده م
در اینجــا، نمونــه ای از سیاســت گذاری کشــور 
هــای مختلــف جهــت ترویــج اســتفاده از 

روح اله احمدی،
 استادیار دانشکده فناوری های نوین
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ــی،  ــی، سیاس ــه اجتماع ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــی در عرص ــاد مقاومت ــادی و اقتص ــت جه     مدیری
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 
ــا تخصــص  ــع انســانی ب ــع عظیــم فســیلی و همچنیــن مناب ــه عنــوان یکــی از کشــور هــای دارای مناب ب
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 
ــا  ــن نیروگاه هــا موجــب شــده ت ــرات مخــرب محیــط زیســتی ای ــرق متمرکــز و اث ــد ب نیروگاه هــای تولی
دولــت هــا بــه فکــر چــاره و یافتــن راه حــل بیفتنــد. تولیــد همزمــان تــوان و حــرارت، بــه عنــوان یــک 
ــه محیــط زیســت  ــده هــای مخــرب ب ــاالی حــرارت و آالین ــد از رهــا شــدن حجــم ب راه حــل مــی توان
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.

شکل 1-  نمودار جریان انرژی جهانی جهت تولید برق )میلیون تن معادل تفت 
خام(

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 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــف ش ــا نص تقریب
ــان  ــد همزم ــای تولی ــتم ه ــدادی از سیس تع
ــف  ــای مختل ــه اســتفاده از ســوخت ه ــادر ب ق
ــر در  ــذا ایــن سیســتم ها مقــاوم ت هســتند و ل

ــر تغییــر قیمــت ســوخت مــی باشــند. براب
ــردار از بهــره وری      تولیــد همزمــان )یــک ب
انــرژی( بــه عنــوان یــک سیســتم انــرژی کــم-
کربــن مــی توانــد در کنــار انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر قــرار گیــرد. لــذا، پــر واضــح اســت کــه 
ترکیــب سیســتم تولیــد همزمــان بــا انرژی های 
تجدیــد پذیــر بــه عنــوان یــک طــرح قدرتمنــد 
ــرق  ــد ب ــت تولی ــر دو مزی ــه ه ــت عرض جه

ــی  ــرح م ــن مط ــای کم-کرب ــن و گرم کم-کرب
شــود. در کشــور ایــران بــا وجــود نعمــت انــواع 
ســوخت هــای فســیلی، غالــب بــرق مــورد نیاز 
ــود.  ــی ش ــن م ــای فســیلی تامی ــروگاه ه از نی
ــا  ــان ب ــد همزم ــای تولی ــروگاه ه ــورد نی در م
ــه  ــه ب ــا توج ــر، ب ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان مناب
ماهیــت انــرژی مــورد اســتفاده مزایــای کــم-
ــکار  ــرارت آش ــرق و ح ــد ب ــودن تولی ــن ب کرب
ــا  ــا، ب ــروگاه ه ــر نی ــورد دیگ ــا در م ــت. ام اس
دیگــر انــواع ســوخت، بــه صــورت فنــی تولیــد 
گرمــای مــازاد در کنــار بــرق اجتنــاب ناپذیــر 
ــرارت  ــن ح ــاب ای ــورت بازی ــه در ص ــت ک اس
اســتفاده کارآمدتــر از ســوخت صــورت گرفتــه 
و در مقایســه بــا حالــت قبــل تولیــد گازهــای 
ــش  ــی کاه ــور کل ــه ط ــه ای )CO2( ب گلخان

مــی یابــد. 



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

2

ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

1

ر   ا ید پا ــعه  توس
ی  ها لفه  مو ــا  ب
محیط  ی،  ژ نــر ا
د قتصا ا و  ــت  یس ز

ــا  ــان ب ــد همزم ــتم تولی سیس  -2
مزایــای انــرژی، محیــط زیســتی و 

قتصــادی ا
ــه  ــتن هزین ــت کاس ــنگین جه ــت س     رقاب
ــی و  ــت محیط ــای زیس ــزان آلودگیه ــا و می ه
همچنیــن کاهــش گازهــای گلخانــه ای، دولــت 
هــا و مالــکان صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــری ه ــره گی ــمت به ــه س را ب
ــه  ــی ک ــد. در مکان ــی کن ــت م ــرژی هدای از ان
بــه صــورت همزمــان تقاضــای حــرارت و بــرق 
وجــود دارد، سیســتم تولیــد همزمــان یکــی از 
ــی  ــا م ــتم ه ــن سیس ــه تری ــه صرف ــرون ب مق
باشــد. بــه طــور متوســط بهــره گیــری از 
ــرق  ــد ب ــان جهــت تولی سیســتم تولیــد همزم
بــه روش حرارتــی، حــدود دو برابــر کارآمــد تــر 

روز
ث 

بح

    در شــکل 1، جریــان انــرژی جهانــی جهــت 
تولیــد بــرق از انــواع انــرژی اولیــه نمایــش داده 
شــده اســت. در ایــن نمــودار هــدر رفــت حدود 
70 درصــد انــرژی اولیــه قابــل مشــاهد اســت. 
سیســتم تولیــد همزمــان یــک فنــاوری ویــژه 
ــردی اســت  ــاوری کارب ــک فن نیســت، بلکــه ی
ــان  ــرارت همزم ــرق و ح ــه ب ــی ک ــه در جای ک
مــورد نیــاز مصــرف کننــده نهایــی اســت 
ــی  ــتم فعل ــن سیس ــک جایگزی ــوان ی ــه عن ب
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 
ــان،  طراحــی اقتصــادی سیســتم تولیــد همزم
آنچــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت 
نســبت حــرارت بــه قــدرت مــورد نیــاز اســت. 
ــادی  ــی اقتص ــان زمان ــد همزم ــتم تولی سیس
ــود کــه تمــام حــرارت سیســتم  ــر خواهــد ب ت
ــاز از  ــورد نی ــه م ــرق اضاف ــد و ب ــن کن را تامی
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 
ــازی و  ــره س ــل ذخی ــتیکی از قبی ــای لجس ه
حمــل و نقــل ســوخت، و پاییــن آمــدن ســطح 

ــه ای مــی شــود.  انتشــار گازهــای گلخان

صنایــع متقاضــی حــرارت و   -3
بــرق

ــود  ــای خ ــع در فرآینده ــیاري از صنای     بس
نیــاز بــه حــرارت در تجهیزاتــی ماننــد بویلرهــا 
جهــت تولیــد بخــار، دیگهــاي آب داغ، اجاقهــا 
ــا و  ــن ه ــک ک ــي، خش ــاي صنعت ــوره ه و ک
ــرای  ــر، ب ــی دیگ ــي باشــند. از طرف ــا م چیلره
انتقــال و مخلــوط مــواد، روشــنایی، راه انــدازی 
پمــپ هــا، گرمایــش و ســرمایش ســاختمان و 
ســایر تجهیــزات الکتریکــی، ایــن صنایــع نیــاز 
ــت  ــد صنع ــی مانن ــرق هســتند. صنایع ــد ب من
ــرامیک و  ــه، س ــوالد، شیش ــیمان، ف ــد س تولی
ــد  ــد هــای خــود نیازمن پاالیشــگاهها در فرآین
ــور  ــه ط ــه ب ــند ک ــی باش ــی م ــرارت باالی ح
ســنتی بعــد از هــر فرآینــد بخــش قابــل 
توجهــی از آن بــدون اســتفاده بــه محیــط 
ایــن  طرفــی  از  شــود.  مــی  آزاد  اطــراف 
ــور  ــه ط ــود را ب ــاز خ ــورد نی ــرق م ــع، ب صنای
ــن  ــد. ای ــی کن ــت م ــبکه دریاف مســتقیم از ش
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 

ــه  ــی در اینگون ــیکل تحتان ــتم CHP س سیس
صنایــع انرژی-بــر مــی تــوان بــه ســمت بهــره 
وری باالتــر انــرژی- اقتصــادی جهــت نیــل بــه 
توســعه پایــدار در اینگونــه صنایــع مــادر پیــش 
ــال، در صنعــت ســیمان  ــوان مث ــه عن ــت. ب رف
بــا اســتفاده از مبدلهــاي بازیافــت حرارتــي می 
تــوان حــرارت گازهــاي داغ خروجــي از کــوره 
ــد  ــا تولی ــت نمــود و ب پخــت ســیمان را بازیاف
بخــار و اســتفاده از توربینهــاي بخــار بخــش یــا 

ــود.  ــن نم ــه را تامی ــرق مجموع ــام ب تم
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همزمــان هــای  سیســتم 

ــای  ــتم ه ــبکه سیس ــی، ش ــور کل ــه ط     ب
بــا سیاســت  انــرژی هــر کشــور مطابــق 
ــر  گــذاری هــای کالن آن کشــور اســت کــه ب
اســاس ظرفیــت هــا، منابــع انــرژی، تکنولــوژی 
ــا  ــت. از آنج ــده اس ــا ش ــا بن ــت ه و محدودی
ــان  ــع زم ــتگذاری تاب ــای سیاس ــه ه ــه مولف ک
سیســتمی  ایســتا  سیاســتگذاری  هســتند، 
ــدار  ــعه پای ــرد. توس ــد ک ــاد نخواه ــدار ایج پای
ــد  ــا اســت کــه بای نیازمنــد سیاســتگذاری پوی
ــه  ــود و آن را ب ــوض ش ــرات، ع ــق تغیی مطاب
سیســتم تســری بدهــد. سیاســتگذاری جهــت 
ــه  ــان ک ــد همزم ــای تولی ــتم ه ــعه سیس توس
ــط زیســتی  ــرژی، اقتصــادی و محی ــای ان مزای
ــت. از  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای دارد نی
جملــه موانعــی کــه موجــب عــدم اســتقبال از 
ــارت اســت از: ــی شــود عب ــان م ــد همزم تولی
ــرمایه:  ــازار س ــادی و ب ــر اقتص از نظ  
ــرای  ــت ســود ب ــا مشــکالت امنی ــاط ب در ارتب

شــبکه بــه   CHP مــازاد  بــرق  فــروش 
از نظــر قوانیــن: در ارتبــاط بــا رویــه   
ــت  ــگ حمای ــا هماهن ــفاف و ن ــر ش ــای غی ه

هزینــه هــا
از نظــر اجتماعی/سیاســی: بــه طــور   
ــش  ــود دان ــدم وج ــا ع ــاط ب ــخص در ارتب مش
عمومــی کافــی در خصــوص فوایــد وجــود 

ــرژی ــه ان ــرف بهین ــان و مص ــتم همزم سیس
دشــوار بــودن بیــان ملمــوس فوایــد   
صنایــع  در   CHP از  اســتفاده  از  حاصــل 
ــش  ــرارت در کاه ــرق و ح ــده ب ــرف کنن مص
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــا بیــان افزایــش 
بهــره وری اقتصــادی و تولیــد ثــروت و یــا 

ــا ــیوه ه ــر ش دیگ
    بــه منظــور تســری یــک سیســتم و کاهــش 
ــت  ــوال دول ــی، معم ــک روش اجرای ــک ی ریس
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   
ــرای مــواردی کــه امنیــت ســرمایه  حمایــت ب
کــم باشــد، در زمانیکــه میــزان ســرمایه کاربــر 
توســعه دهنــده کــم باشــد و یــا زمان برگشــت 
ســرمایه زیــاد باشــد مناســب اســت. بــه 
ــد  ــوع حمایــت مــی توان عنــوان مثــال، ایــن ن
ــا  ــی( ی ــت مال ــوان وام بالعــوض )حمای ــه عن ب
ــد.  ــی( باش ــک مالیات ــریع )کم ــتهالک س اس
حمایــت عملیاتــی: حمایــت عملیاتی   
ــد  ــتم تولی ــرق سیس ــرارت و ب ــزان ح ــه می ب
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــوط اس ــان مرب همزم
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتی م ــط زیس ــد محی فوای
ــتقیم( و  ــتراک-در-تعرفه )مس ــرد. اش ــی گی م
ــواع  ــی( از ان ــک مالیات ــی )کم ــت مالیات معافی
رایــج ایــن نــوع حمایــت محســوب مــی شــوند.

و  توســعه  از  حمایــت  صنــدوق   
ــتم  ــت از سیس ــی دول ــت مال ــق: حمای تحقی
هــای کــم کربــن تولیــد همزمــان ماننــد پیــل 
ســوختی صنایــع را بــه ســمت تولیــد تجــاری 
توســعه  بــرای   CHP متنــوع  محصــوالت 
پایــدار سیســتم هــای انــرژی در آینــده ســوق 

ــد.    ــی ده م
در اینجــا، نمونــه ای از سیاســت گذاری کشــور 
هــای مختلــف جهــت ترویــج اســتفاده از 

روح اله احمدی،
 استادیار دانشکده فناوری های نوین

مقدمه  -1
ــی،  ــی، سیاس ــه اجتماع ــف از جمل ــای مختل ــه ه ــی در عرص ــاد مقاومت ــادی و اقتص ــت جه     مدیری
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 
ــا تخصــص  ــع انســانی ب ــع عظیــم فســیلی و همچنیــن مناب ــه عنــوان یکــی از کشــور هــای دارای مناب ب
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 
ــا  ــن نیروگاه هــا موجــب شــده ت ــرات مخــرب محیــط زیســتی ای ــرق متمرکــز و اث ــد ب نیروگاه هــای تولی
دولــت هــا بــه فکــر چــاره و یافتــن راه حــل بیفتنــد. تولیــد همزمــان تــوان و حــرارت، بــه عنــوان یــک 
ــه محیــط زیســت  ــده هــای مخــرب ب ــاالی حــرارت و آالین ــد از رهــا شــدن حجــم ب راه حــل مــی توان
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.

شکل 1-  نمودار جریان انرژی جهانی جهت تولید برق )میلیون تن معادل تفت 
خام(

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 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــف ش ــا نص تقریب
ــان  ــد همزم ــای تولی ــتم ه ــدادی از سیس تع
ــف  ــای مختل ــه اســتفاده از ســوخت ه ــادر ب ق
ــر در  ــذا ایــن سیســتم ها مقــاوم ت هســتند و ل

ــر تغییــر قیمــت ســوخت مــی باشــند. براب
ــردار از بهــره وری      تولیــد همزمــان )یــک ب
انــرژی( بــه عنــوان یــک سیســتم انــرژی کــم-
کربــن مــی توانــد در کنــار انرژی هــای تجدیــد 
پذیــر قــرار گیــرد. لــذا، پــر واضــح اســت کــه 
ترکیــب سیســتم تولیــد همزمــان بــا انرژی های 
تجدیــد پذیــر بــه عنــوان یــک طــرح قدرتمنــد 
ــرق  ــد ب ــت تولی ــر دو مزی ــه ه ــت عرض جه

ــی  ــرح م ــن مط ــای کم-کرب ــن و گرم کم-کرب
شــود. در کشــور ایــران بــا وجــود نعمــت انــواع 
ســوخت هــای فســیلی، غالــب بــرق مــورد نیاز 
ــود.  ــی ش ــن م ــای فســیلی تامی ــروگاه ه از نی
ــا  ــان ب ــد همزم ــای تولی ــروگاه ه ــورد نی در م
ــه  ــه ب ــا توج ــر، ب ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان مناب
ماهیــت انــرژی مــورد اســتفاده مزایــای کــم-
ــکار  ــرارت آش ــرق و ح ــد ب ــودن تولی ــن ب کرب
ــا  ــا، ب ــروگاه ه ــر نی ــورد دیگ ــا در م ــت. ام اس
دیگــر انــواع ســوخت، بــه صــورت فنــی تولیــد 
گرمــای مــازاد در کنــار بــرق اجتنــاب ناپذیــر 
ــرارت  ــن ح ــاب ای ــورت بازی ــه در ص ــت ک اس
اســتفاده کارآمدتــر از ســوخت صــورت گرفتــه 
و در مقایســه بــا حالــت قبــل تولیــد گازهــای 
ــش  ــی کاه ــور کل ــه ط ــه ای )CO2( ب گلخان

مــی یابــد. 
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آموزشی در محیط  تربیت               )6 ــماره )ش  

دکتر محمد رضا طالیی
استادیار دانشکده راه آهن

هــای  کالس  از  یکــی  ســر  در  پیــش  وقــت  چنــد 
هــدف  اینکــه  بــرای  تــرم  ابتــدای  در  کارشناســی 
ــد  ــم پرســیدم چن ــل را محــک بزن دانشــجویان از تحصی
ــا مقطــع دکتــری و هیــات  نفــر قصــد ادامــه تحصیــل ت
ــجویان  ــری از دانش ــد نف ــد؟! و چن ــدن را دارن ــی ش علم
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 

ــورد: ــی خ ــم م ــه چش ــد ب ــدف واح ه
 )مــی خواهیــم هیــات علمــی بشــویم و بــا یــک درآمــد 
ــرایط  ــیم و ش ــته باش ــادی نداش ــی م ــر نگران ــی دیگ کاف

ــم!!!(.  ــی خــود را خــوب کنی مال
کــه البتــه بعــد از بحــث در مــورد واقعیــت هــای شــغل 
ــتری در  ــات بیش ــم ابهام ــی کن ــر م ــی فک ــات علم هی

ــد. ــرح ش ــجویان مط ــرای دانش ــداف ب اه
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 فرضــاً کســی 
ــارغ التحصیلــی شــما را  ــد کــه مــدارک ف ــه شــما بگوی ب
ــه  ــه شــما خواهنــد داد و نیــازی ب در انتهــای دو ســال ب
ــی  ــر م ــد نف ــای ســال نیســت چن ــا انته حضــور شــما ت
پذیرنــد؟! کــه ایــن بــار هــم چنــد نفــری بــاز دســت بلنــد 
ــاز هــم  ــت!(. و ب ــا کمــی جــرات و صالب ــد )البتــه ب کردن

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 
ــی  ــه خوب اســت کــه هــدف از تحصیــل را نتوانســته ام ب
ــت از  ــه تربی ــم، و از آنجــا ک ــن نمای ــرای دانشــجو تبیی ب
ــن  ــاید نتوانســته ام ای ــرد ش ــی گی ــن نشــات م ــار م رفت
اهــداف را بــه خوبــی بــه آنهــا بــا عمــل خــود نشــان دهم!
اهمیــت نقــش تربیتــی در محیــط هــای آموزشــی کــه مــا 
ــرای مــن مشــخص  ــا آن در گیــر هســتیم بــه خوبــی ب ب
شــد. درســت اســت کــه منفعــت طلبــی جزئــی از رفتــار 

ــوری  ــت مح ــا منفع ــت ام ــان اس ــری انس فط
ــی  ــی و حت ــه در آداب دین ــت ک ــزی نیس چی
فرهنــگ مــا ســتوده باشــد. منفعــت محــوری 
بــه ایــن معنــا کــه تنهــا عاملــی کــه در 
ــن اســت  ــل انتخــاب م ــف عام ــای مختل کاره
منفعــت شــخصی مــن مــی باشــد، در تمامــی 
ــک  ــر، پزش ــد، کارگ ــل کارمن ــا مث ــغل ه ش
)حتــی ایــن قشــر در ایــن زمینــه قســم نامــه 
ــا و  ــز زیب ــی چی ــات علم ــی هی ــد( و حت دارن
ســتوده ای نیســت و در فرهنــگ عمومــی نیــز 
مــورد پذیــرش نمــی باشــد. بــه نظــر علیرغــم 
ــکالت در  ــا و مش ــتی ه ــی کاس ــود تمام وج
ــن  ــه ای ــون نتیج ــس، چ ــدس تدری ــغل مق ش
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 

ــق گــردد.  ــده تزری آین
ــت در  ــگاه تربی ــت و جای ــه اهمی ــه ب در ادام
ــا مجتبــی  ــان حــاج آق محیــط آموزشــی از زب

ــم: ــی پردازی ــی م تهران

به خدا همه چیز پول نیست!

ــود: ــی ش ــان م CHP بی
ــت  ــا پرداخ ــن ب ــت ژاپ ــن: دول ژاپ  
ــن  ــا ژاپ ــن حــوزه موجــب شــد ت ــه در ای یاران
بــا  اولیــن کشــور در جهــان  بــه عنــوان 
بزرگتریــن بــازار میکــرو-CHP بــا نصــب 
شــود.  شــناخته  واحــد   60000 از  بیــش 
ســوئد: معافیــت مالیاتــی از ســوخت   
و مالیــات گاز دی اکســید کربــن موجــب 
تولیــد  هــای  سیســتم  رواج  در  موفقیــت 

شــد. همزمــان 
ــد  ــت هن ــال 1382 دول ــد: در س هن  
ــو وات  ــر کیل ــازای ه ــه ب ــت 3/05 روپی پرداخ
ــه  ــا تفال ــده ب ــه ش ــرق CHP تغذی ــاعت ب س
اشــتراک-در-تعرفه  عنــوان  بــه  را  نیشــکر 

شــروع کــرد.
ــتم  ــاالنه سیس ــب س ــورک: نص نیوی  
ــال 1381  ــد از س ــان، بع ــد همزم ــای تولی ه
ــه علــت پرداخــت یارانــه حاصــل از افزایــش  ب

تعرفــه بــرق ســه برابــر شــد.   
بــه  از  گیــری  بهــره  بــه  هلنــد:   
ــذاری  ــرمایه گ ــار س ــتن اعتب ــتراک گذاش اش
 CO2 مالــی 9 یــورو  بــازای کاهــش هــر تــن
ــرژی،  معــادل، توســط آژانــس بیــن المللــی ان
ــرای  ــت اج ــرای سیاس ــا اج ــت ب ــد توانس هلن
CHP از انتشــار 4 ملیــون تــن CO2 معــادل 

جلوگیــری کنــد.
5-   جمع بندی

    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، 
ــده  ــان ش ــر جه ــت در سراس ــاری و صنع تج
ــر  ــالوه ب ــاوری ع ــن فن ــتفاده از ای ــت. اس اس
ارائــه بازدهــی انــرژی در حــدود 85 درصــد، از 
دو منظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی منافــع 
چشــمگیر  کاهــش  در  مطلــوب  اقتصــادی 
ــش  ــن کاه ــاالنه و همچنی ــرژی س ــه ان هزین
تولیــد گازهــای گلخانــه ای CO2 ســاالنه 
ــه  ــرف بهین ــی در مص ــی تحول ــور کل ــه ط و ب

ــد. ــرژی در کشــور ایجــاد مــی نمای ان
ــته ش گذ حث  مبا بر  ی  ر و مر

ــردم  ــرض ک ــود. ع ــت ب ــه تربی ــا راجــع ب بحــث م
کــه »تربیــت از غیــرت نشــأت گرفتــه اســت و بــه 
ــن  ــاری دادن و گرفت ــاری و گفت ــای روش رفت معن
ــن و روش دادن  ــن روش گرفت ــاب ای ــت. در ب اس
ــت  ــط اس ــار محی ــب چه ــول و غال ــور معم ــه ط ب
کــه انســان در آن محیــط هــا ســاخته مــی شــود؛ 
محیــط خانوادگــی، محیــط آموزشــی، محیــط 

ــغلی. ــط ش ــی و محی رفاقت
ــه  ــا در گذشــته داشــتیم راجــع ب ــه م ــی ک مباحث
محیــط دوم، یعنــی محیــط آموزشــی بــود؛ عــرض 
کــردم کــه نقــش محیــط آموزشــی از محیــط اّول 
یعنــی محیــط خانوادگــی قــوی تــر اســت. چه بســا 
ــی،  ــط خانوادگ ــر محی ــه از نظ ــند ک ــانی باش کس
ــی  ــد، ول روش صحیــح الهــی و انســانی نداشــته ان

اگــر ایشــان را در محیــط آموزشــی بیاوریــد، 
ــه  ــس؛ ب ــور عک ــن ط ــوند و همی ــی ش ــاخته م س
ایــن معنــا کــه ممکــن اســت محیــط خانوادگــی ، 
محیــط خوبــی باشــد اّمــا 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 
ــته در  ــت و در گذش ــواده اس ــط خان ــر از محی یت
مــورد جهتــش بــه چنــد جهــت هــم اشــاره کــردم. 
ــد نســبت  ــه انســان بای ــردم ک ــن عــرض ک ــذا م ل
ــی  ــط آموزش ــی محی ــط دوم، یعن ــن محی ــه ای ب
خیلــی دّقــت و توجــه داشــته باشــد. چــون گفتــم 
در محیــط آموزشــی تنهــا مســأله دریافــت مســائل 
مفهومــِی علمــی مطــرح نیســت؛ بلکــه ایــن 
ــا روش گرفتــن و روش  دریافــت علمــی همیشــه ب
ــاری  ــاری و رفت ــداری، گفت ــد دی ــه بع دادن در س

همــراه اســت.
نفی علمّیت از استاِد غیر الهی

مــا در روایتــی از امــام صادق(علیــه الســام) داریــم 
ــَم  ــد:  اَل ِعلْ ــرت فرمودن ــه حض ــر ک ــن تعبی ــه ای ب
ــی  ــأله آموزش ــن مس ــي  ]1[ ای ِ َّان ــٍم َرب ِ ــنْ َعال إاِلَّ ِم
و علمــی اســت. اصــًا حضــرت نفــی علمّیــت مــی 
ــه تربیــت  ــم و اســتاد ب کننــد؛ یعنــی اگــر آن معلّ
ــد  ــد، نمیتوان ــده باش ــت نش ــانی تربی ــی و انس اله
بــه تــو علــم بیامــوزد. یــک وجــه از معنــای ربّانــی  
ــت و  ــده اس ــت ش ــودش تربی ــه خ ــت ک ــن اس ای
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. 
ــد  ــی نباش ــه وصف ــوف ب ــخص موص ــوِد ش ــا خ ت
نمــی توانــد آن را بــه دیگــری بدهــد. لــذا حضــرت 
اصــًا نفــی علمّیــت مــی کننــد و مــی گوینــد ایــن 
علومــی کــه تــو داری از ایــن اســتاد مــی آمــوزی، 
ــم اینهــا  ــدان کــه عل ــم نیســت. یعنــی ب اصــًا عل

ُمضــّر اســت.
با ارز شترین و بی ارز شترین علم

ــن  ــی همی ــد. یعن ــی گوی شــخصی خــوب درس م
چیــزی کــه مصــّب بحــث مــا اســت. تعلیــِم 
ــش  ــی نق ــائل تربیت ــا در مس ــت اّم ــوب اس او خ
ــه  ــا از نظــر ارزشــی ب تخریبــی دارد؛ در معــارف م
ایــن علــم بهــا نمیدهنــد. در روایــات اصــًا بــه ایــن 
علمــی کــه او مــی آمــوزد بهــا نمیدهنــد. روایتــی 
ــام)  ــه الس ــه علی(علی ــه، ک ــج الباغ ــت در نه اس
فرمــود :أَْوَضــُع الِْعلـْـِم َمــا ُوقـِـَف َعلـَـی اللَِّســاِن ؛ بــی 
ــط در  ــه فق ــش، دانشــی اســت ک ــن دان ارزش تری
زبــان جاگرفتــه باشــد. دقــت کنیــد کــه حضــرت« 
علــم»  میگویــد، علــم خاصــی را مطــرح نمیکنــد. 
العلــم اســم جنــس اســت. جنــس دانــش مــّد نظــر 
ــر  ــی، ه ــخ، جغراف ــیمی، تاری ــک، ش ــت. فیزی اس

ــی شــود. علمــی را شــامل م

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 
ــی  ــم م ــه آن را ه ــت ک ــه هس ــل آی ــام)  ذی الس
ــم کــه ببینیــد همیــن مقطــع آموزشــی کــه  خوان
روی آن تأکیــد دارم، یــک مقطــع بســیار حساســی 
اســت و در زندگــی انســان نقــش سرنوشــت ســاز 

هــم دارد. آیــه در ســوره فاطــر اســت کــه دارد:  َو 
َمــْل صالِحــا  ِرْجنــا نَعْ َّنــا أَخْ ُهــْم یَْصَطِرُخــوَن فیهــا َرب
ــُر  ْرُکــْم مــا یَتََذکَّ مِّ َمــُل أ َو لــَمْ نُعَ ي ُکنَّــا نَعْ َغْیــَر الــذَّ
ــَر ]2[ ایــن نقــل ســخنان گروهــی از  کَّ فیــِه َمــْن تَذَ
جهّنمــی 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. 
ــُل  ــا نَْعَم ــذي ُکنَّ ــَر الَّ ــاً َغْی ــْل صالِح ــا نَْعَم أَْخِرْجن
.یعنــی خدایــا، مــا را از جهّنــم نجــات بــده تــا کاِر 
خــوب کنیــم. بــه آنهــا خطــاب مــی شــود: آیــا مــا 
ــد  ــه در آن پن ــم ک ــر ندادی ــدر عم ــما آن ق ــه ش ب
بگیریــد کــه هــر کــس مــی خواســت پنــد بگیــرد، 
مــی گرفــت؟ ســؤال ایــن اســت کــه منظــور از ایــن 
ــی  ــع زمان ــدام مقط ــده ک ــه آم ــه در آی ــری ک عم
ــه  ــام صادق(علی ــی از ام ــه روایت ــل آی ــت؟ ذی اس
ــاَن  ــِن ثََم ــٌخ لِْب ــود: تَْوبِی ــه فرم ــت ک ــام) اس الس
ــده  ــه هج ــاب ب ــه خط ــن آی ــَنًة ]3[ ای ــَرَة َس َعْش
ــال  ــدای متع ــاب خ ــی خط ــت. یعن ــا اس ــاله ه س
ــت  ــی اس ــاله های ــده س ــِخ هج ــه، توبی ــن آی در ای
ــاد ســاله و  ــراد، هفت ــد؛ ُم ــه ان ــم رفت ــه جهّن کــه ب
ــاال  ــه ب هشــتاد ســال ههــا نیســت؛ چهــل ســال ب
نیســت؛ منظــور، هجــده ســاله هــا اســت! هجــده 
ــد و  ــط گرفتن ــاری غل ــه روش رفت ــی ک ــاله های س
ســراغ معصیــت رفتنــد و جهّنمــی شــدند. اّمــا چــرا 
خــدا هجــده ســاله هــای جهّنمــی را اینطــور توبیخ 
مــی کنــد؟ جهــت ایــن اســت کــه انســان از نظــر 
ــن مقطــع کــه رســید، دیگــر  ــه ای رشــد روحــی ب
ــد کامــًا تمییــز بدهــد؛  ــدارد و مــی توان عــذری ن
ــت  ــن دریاف ــم بهتری ــت و فه ــن، دریاف ــن س در ای
و باالتریــن فهــم اســت.  خــوب، بگــو ببینــم چــه 
ــارِی  ــن روش رفت ــرد؟ ای ــو را جهّنمــی ک کســی ت
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آموزشی در محیط  تربیت               )6 ــماره )ش  

دکتر محمد رضا طالیی
استادیار دانشکده راه آهن

هــای  کالس  از  یکــی  ســر  در  پیــش  وقــت  چنــد 
هــدف  اینکــه  بــرای  تــرم  ابتــدای  در  کارشناســی 
ــد  ــم پرســیدم چن ــل را محــک بزن دانشــجویان از تحصی
ــا مقطــع دکتــری و هیــات  نفــر قصــد ادامــه تحصیــل ت
ــجویان  ــری از دانش ــد نف ــد؟! و چن ــدن را دارن ــی ش علم
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 

ــورد: ــی خ ــم م ــه چش ــد ب ــدف واح ه
 )مــی خواهیــم هیــات علمــی بشــویم و بــا یــک درآمــد 
ــرایط  ــیم و ش ــته باش ــادی نداش ــی م ــر نگران ــی دیگ کاف

ــم!!!(.  ــی خــود را خــوب کنی مال
کــه البتــه بعــد از بحــث در مــورد واقعیــت هــای شــغل 
ــتری در  ــات بیش ــم ابهام ــی کن ــر م ــی فک ــات علم هی

ــد. ــرح ش ــجویان مط ــرای دانش ــداف ب اه
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 فرضــاً کســی 
ــارغ التحصیلــی شــما را  ــد کــه مــدارک ف ــه شــما بگوی ب
ــه  ــه شــما خواهنــد داد و نیــازی ب در انتهــای دو ســال ب
ــی  ــر م ــد نف ــای ســال نیســت چن ــا انته حضــور شــما ت
پذیرنــد؟! کــه ایــن بــار هــم چنــد نفــری بــاز دســت بلنــد 
ــاز هــم  ــت!(. و ب ــا کمــی جــرات و صالب ــد )البتــه ب کردن

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 
ــی  ــه خوب اســت کــه هــدف از تحصیــل را نتوانســته ام ب
ــت از  ــه تربی ــم، و از آنجــا ک ــن نمای ــرای دانشــجو تبیی ب
ــن  ــاید نتوانســته ام ای ــرد ش ــی گی ــن نشــات م ــار م رفت
اهــداف را بــه خوبــی بــه آنهــا بــا عمــل خــود نشــان دهم!
اهمیــت نقــش تربیتــی در محیــط هــای آموزشــی کــه مــا 
ــرای مــن مشــخص  ــا آن در گیــر هســتیم بــه خوبــی ب ب
شــد. درســت اســت کــه منفعــت طلبــی جزئــی از رفتــار 

ــوری  ــت مح ــا منفع ــت ام ــان اس ــری انس فط
ــی  ــی و حت ــه در آداب دین ــت ک ــزی نیس چی
فرهنــگ مــا ســتوده باشــد. منفعــت محــوری 
بــه ایــن معنــا کــه تنهــا عاملــی کــه در 
ــن اســت  ــل انتخــاب م ــف عام ــای مختل کاره
منفعــت شــخصی مــن مــی باشــد، در تمامــی 
ــک  ــر، پزش ــد، کارگ ــل کارمن ــا مث ــغل ه ش
)حتــی ایــن قشــر در ایــن زمینــه قســم نامــه 
ــا و  ــز زیب ــی چی ــات علم ــی هی ــد( و حت دارن
ســتوده ای نیســت و در فرهنــگ عمومــی نیــز 
مــورد پذیــرش نمــی باشــد. بــه نظــر علیرغــم 
ــکالت در  ــا و مش ــتی ه ــی کاس ــود تمام وج
ــن  ــه ای ــون نتیج ــس، چ ــدس تدری ــغل مق ش
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 

ــق گــردد.  ــده تزری آین
ــت در  ــگاه تربی ــت و جای ــه اهمی ــه ب در ادام
ــا مجتبــی  ــان حــاج آق محیــط آموزشــی از زب

ــم: ــی پردازی ــی م تهران

به خدا همه چیز پول نیست!

ــود: ــی ش ــان م CHP بی
ــت  ــا پرداخ ــن ب ــت ژاپ ــن: دول ژاپ  
ــن  ــا ژاپ ــن حــوزه موجــب شــد ت ــه در ای یاران
بــا  اولیــن کشــور در جهــان  بــه عنــوان 
بزرگتریــن بــازار میکــرو-CHP بــا نصــب 
شــود.  شــناخته  واحــد   60000 از  بیــش 
ســوئد: معافیــت مالیاتــی از ســوخت   
و مالیــات گاز دی اکســید کربــن موجــب 
تولیــد  هــای  سیســتم  رواج  در  موفقیــت 

شــد. همزمــان 
ــد  ــت هن ــال 1382 دول ــد: در س هن  
ــو وات  ــر کیل ــازای ه ــه ب ــت 3/05 روپی پرداخ
ــه  ــا تفال ــده ب ــه ش ــرق CHP تغذی ــاعت ب س
اشــتراک-در-تعرفه  عنــوان  بــه  را  نیشــکر 

شــروع کــرد.
ــتم  ــاالنه سیس ــب س ــورک: نص نیوی  
ــال 1381  ــد از س ــان، بع ــد همزم ــای تولی ه
ــه علــت پرداخــت یارانــه حاصــل از افزایــش  ب

تعرفــه بــرق ســه برابــر شــد.   
بــه  از  گیــری  بهــره  بــه  هلنــد:   
ــذاری  ــرمایه گ ــار س ــتن اعتب ــتراک گذاش اش
 CO2 مالــی 9 یــورو  بــازای کاهــش هــر تــن
ــرژی،  معــادل، توســط آژانــس بیــن المللــی ان
ــرای  ــت اج ــرای سیاس ــا اج ــت ب ــد توانس هلن
CHP از انتشــار 4 ملیــون تــن CO2 معــادل 

جلوگیــری کنــد.
5-   جمع بندی

    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، 
ــده  ــان ش ــر جه ــت در سراس ــاری و صنع تج
ــر  ــالوه ب ــاوری ع ــن فن ــتفاده از ای ــت. اس اس
ارائــه بازدهــی انــرژی در حــدود 85 درصــد، از 
دو منظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی منافــع 
چشــمگیر  کاهــش  در  مطلــوب  اقتصــادی 
ــش  ــن کاه ــاالنه و همچنی ــرژی س ــه ان هزین
تولیــد گازهــای گلخانــه ای CO2 ســاالنه 
ــه  ــرف بهین ــی در مص ــی تحول ــور کل ــه ط و ب

ــد. ــرژی در کشــور ایجــاد مــی نمای ان
ــته ش گذ حث  مبا بر  ی  ر و مر

ــردم  ــرض ک ــود. ع ــت ب ــه تربی ــا راجــع ب بحــث م
کــه »تربیــت از غیــرت نشــأت گرفتــه اســت و بــه 
ــن  ــاری دادن و گرفت ــاری و گفت ــای روش رفت معن
ــن و روش دادن  ــن روش گرفت ــاب ای ــت. در ب اس
ــت  ــط اس ــار محی ــب چه ــول و غال ــور معم ــه ط ب
کــه انســان در آن محیــط هــا ســاخته مــی شــود؛ 
محیــط خانوادگــی، محیــط آموزشــی، محیــط 

ــغلی. ــط ش ــی و محی رفاقت
ــه  ــا در گذشــته داشــتیم راجــع ب ــه م ــی ک مباحث
محیــط دوم، یعنــی محیــط آموزشــی بــود؛ عــرض 
کــردم کــه نقــش محیــط آموزشــی از محیــط اّول 
یعنــی محیــط خانوادگــی قــوی تــر اســت. چه بســا 
ــی،  ــط خانوادگ ــر محی ــه از نظ ــند ک ــانی باش کس
ــی  ــد، ول روش صحیــح الهــی و انســانی نداشــته ان

اگــر ایشــان را در محیــط آموزشــی بیاوریــد، 
ــه  ــس؛ ب ــور عک ــن ط ــوند و همی ــی ش ــاخته م س
ایــن معنــا کــه ممکــن اســت محیــط خانوادگــی ، 
محیــط خوبــی باشــد اّمــا 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 
ــته در  ــت و در گذش ــواده اس ــط خان ــر از محی یت
مــورد جهتــش بــه چنــد جهــت هــم اشــاره کــردم. 
ــد نســبت  ــه انســان بای ــردم ک ــن عــرض ک ــذا م ل
ــی  ــط آموزش ــی محی ــط دوم، یعن ــن محی ــه ای ب
خیلــی دّقــت و توجــه داشــته باشــد. چــون گفتــم 
در محیــط آموزشــی تنهــا مســأله دریافــت مســائل 
مفهومــِی علمــی مطــرح نیســت؛ بلکــه ایــن 
ــا روش گرفتــن و روش  دریافــت علمــی همیشــه ب
ــاری  ــاری و رفت ــداری، گفت ــد دی ــه بع دادن در س

همــراه اســت.
نفی علمّیت از استاِد غیر الهی

مــا در روایتــی از امــام صادق(علیــه الســام) داریــم 
ــَم  ــد:  اَل ِعلْ ــرت فرمودن ــه حض ــر ک ــن تعبی ــه ای ب
ــی  ــأله آموزش ــن مس ــي  ]1[ ای ِ َّان ــٍم َرب ِ ــنْ َعال إاِلَّ ِم
و علمــی اســت. اصــًا حضــرت نفــی علمّیــت مــی 
ــه تربیــت  ــم و اســتاد ب کننــد؛ یعنــی اگــر آن معلّ
ــد  ــد، نمیتوان ــده باش ــت نش ــانی تربی ــی و انس اله
بــه تــو علــم بیامــوزد. یــک وجــه از معنــای ربّانــی  
ــت و  ــده اس ــت ش ــودش تربی ــه خ ــت ک ــن اس ای
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. 
ــد  ــی نباش ــه وصف ــوف ب ــخص موص ــوِد ش ــا خ ت
نمــی توانــد آن را بــه دیگــری بدهــد. لــذا حضــرت 
اصــًا نفــی علمّیــت مــی کننــد و مــی گوینــد ایــن 
علومــی کــه تــو داری از ایــن اســتاد مــی آمــوزی، 
ــم اینهــا  ــدان کــه عل ــم نیســت. یعنــی ب اصــًا عل

ُمضــّر اســت.
با ارز شترین و بی ارز شترین علم

ــن  ــی همی ــد. یعن ــی گوی شــخصی خــوب درس م
چیــزی کــه مصــّب بحــث مــا اســت. تعلیــِم 
ــش  ــی نق ــائل تربیت ــا در مس ــت اّم ــوب اس او خ
ــه  ــا از نظــر ارزشــی ب تخریبــی دارد؛ در معــارف م
ایــن علــم بهــا نمیدهنــد. در روایــات اصــًا بــه ایــن 
علمــی کــه او مــی آمــوزد بهــا نمیدهنــد. روایتــی 
ــام)  ــه الس ــه علی(علی ــه، ک ــج الباغ ــت در نه اس
فرمــود :أَْوَضــُع الِْعلـْـِم َمــا ُوقـِـَف َعلـَـی اللَِّســاِن ؛ بــی 
ــط در  ــه فق ــش، دانشــی اســت ک ــن دان ارزش تری
زبــان جاگرفتــه باشــد. دقــت کنیــد کــه حضــرت« 
علــم»  میگویــد، علــم خاصــی را مطــرح نمیکنــد. 
العلــم اســم جنــس اســت. جنــس دانــش مــّد نظــر 
ــر  ــی، ه ــخ، جغراف ــیمی، تاری ــک، ش ــت. فیزی اس

ــی شــود. علمــی را شــامل م

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 
ــی  ــم م ــه آن را ه ــت ک ــه هس ــل آی ــام)  ذی الس
ــم کــه ببینیــد همیــن مقطــع آموزشــی کــه  خوان
روی آن تأکیــد دارم، یــک مقطــع بســیار حساســی 
اســت و در زندگــی انســان نقــش سرنوشــت ســاز 

هــم دارد. آیــه در ســوره فاطــر اســت کــه دارد:  َو 
َمــْل صالِحــا  ِرْجنــا نَعْ َّنــا أَخْ ُهــْم یَْصَطِرُخــوَن فیهــا َرب
ــُر  ْرُکــْم مــا یَتََذکَّ مِّ َمــُل أ َو لــَمْ نُعَ ي ُکنَّــا نَعْ َغْیــَر الــذَّ
ــَر ]2[ ایــن نقــل ســخنان گروهــی از  کَّ فیــِه َمــْن تَذَ
جهّنمــی 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. 
ــُل  ــا نَْعَم ــذي ُکنَّ ــَر الَّ ــاً َغْی ــْل صالِح ــا نَْعَم أَْخِرْجن
.یعنــی خدایــا، مــا را از جهّنــم نجــات بــده تــا کاِر 
خــوب کنیــم. بــه آنهــا خطــاب مــی شــود: آیــا مــا 
ــد  ــه در آن پن ــم ک ــر ندادی ــدر عم ــما آن ق ــه ش ب
بگیریــد کــه هــر کــس مــی خواســت پنــد بگیــرد، 
مــی گرفــت؟ ســؤال ایــن اســت کــه منظــور از ایــن 
ــی  ــع زمان ــدام مقط ــده ک ــه آم ــه در آی ــری ک عم
ــه  ــام صادق(علی ــی از ام ــه روایت ــل آی ــت؟ ذی اس
ــاَن  ــِن ثََم ــٌخ لِْب ــود: تَْوبِی ــه فرم ــت ک ــام) اس الس
ــده  ــه هج ــاب ب ــه خط ــن آی ــَنًة ]3[ ای ــَرَة َس َعْش
ــال  ــدای متع ــاب خ ــی خط ــت. یعن ــا اس ــاله ه س
ــت  ــی اس ــاله های ــده س ــِخ هج ــه، توبی ــن آی در ای
ــاد ســاله و  ــراد، هفت ــد؛ ُم ــه ان ــم رفت ــه جهّن کــه ب
ــاال  ــه ب هشــتاد ســال ههــا نیســت؛ چهــل ســال ب
نیســت؛ منظــور، هجــده ســاله هــا اســت! هجــده 
ــد و  ــط گرفتن ــاری غل ــه روش رفت ــی ک ــاله های س
ســراغ معصیــت رفتنــد و جهّنمــی شــدند. اّمــا چــرا 
خــدا هجــده ســاله هــای جهّنمــی را اینطــور توبیخ 
مــی کنــد؟ جهــت ایــن اســت کــه انســان از نظــر 
ــن مقطــع کــه رســید، دیگــر  ــه ای رشــد روحــی ب
ــد کامــًا تمییــز بدهــد؛  ــدارد و مــی توان عــذری ن
ــت  ــن دریاف ــم بهتری ــت و فه ــن، دریاف ــن س در ای
و باالتریــن فهــم اســت.  خــوب، بگــو ببینــم چــه 
ــارِی  ــن روش رفت ــرد؟ ای ــو را جهّنمــی ک کســی ت
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ای مصاحبه 
نور جنس  ز   ا  

شــدم. بعــد در اوائــل جنــگ در جبهــه جنــوب 
ــم تحــت عنــوان  خدمــت دکتــر چمــران بودی
بخاطــر  مقطــع  آن  در  نامنظــم.  جنگهــای 
مجروحیــت و مســائل بعــد از آن، دوره نســبتا 
طوالنــی از درس و بحــث فاصلــه گرفتــم. 
مجروحیــت در ســال 59 بــود کــه بخاطــر 
ــنگرد  ــه سوس ــه مالکی ــن در منطق ــار می انفج
ــد.  ــو ش ــع عض ــه قط ــر ب ــاد و منج ــاق افت اتف
ــرا  ــود چ ــگ ب ــع جن ــا در آن مقط ــه م دغدغ
ــام )رض(  ــرت ام ــات حض ــق فرمایش ــه طب ک
ــگ  ــاله جن ــی، مس ــاله اصل ــان مس در آن زم
ــز  ــه شــکل متمرک ــا نمی توانســتیم ب ــود و م ب
بــه درس بپردازیــم. مکــررا بــه منطقــه اعــزام 
ــک  ــوان ی ــه عن ــات ب ــی اوق ــدیم و گاه می ش
ــه  ــات ب ــیاری از اوق ــم و بس ــده می رفتی رزمن
عنــوان رزمــی تبلیغــی در جبهــه حاضــر 
ــری  ــدود 63 ورود جدی ت ــال ح ــدم. در س ش
ــه  ــه حــوزه پیــدا کــردم و دروس ســطح را ب ب
ــان رســاندم و چنــد ســال هــم بعــد از آن  پای
در خدمــت درس خــارج آیــت اهلل العظمــی 
ــودم و در درس خصوصــی یکــی از  ســبحانی ب
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 
ــت در یکــی  ــه اول وق ــم ک دارم، ســعی می کن

ــا اختصــاص  ــه م ــود را ب ــمند خ ــت ارزش ــه وق ــرای اینک ــی ب ــن تشــکر از جنابعال ــاء: ضم نب
ــوند. ــنا بش ــتر آش ــی بیش ــاب عال ــای جن ــا دیدگاه ه ــگاهیان ب ــا دانش ــد ت دادی

ــردن  ــه ک ــوال از مصاحب ــن معم ــم. م ــن الرحی ــم. بســم اهلل الرحم ــا: ســالم علیک ــاج آق ح
پرهیــز دارم ولــی رد درخواســت شــما برایــم ســخت بــود. وظیفــه خــود می دانــم کــه از ایــن 
کار خوبــی کــه شــروع کرده ایــد تشــکر کنــم. مــن نشــریه نبــاء را پیگیــری می کنــم و فضــای 
ــدا  ــم پی ــتری ه ــق بیش ــه عم ــتم ک ــدوار هس ــم. امی ــاالت آن را می خوان ــم و مق آن را می دان

کنــد. انشــاءهلل آنچــه گفتــه می شــود گامــی در جهــت انتقــال ظرفیتهــا باشــد.

نباء: در ابتدا کمی راجع به زندگی علمی، تبلیغی و جهادی خود صحبت بفرمایید.
حــاج آقــا: بنــده احمــد ابراهیمی نــژاد 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 اندیشه ســوز هســت بــا 
دغدغــه هــای فــراوان. حجــم کار بســیار باالســت، امــا مــا ایــن مســئولیت را بــا انتخــاب خــود 
پذیرفته ایــم و احســاس کردیــم کــه کار در دانشــگاه ها، کار فرهنگــی و پرداختــن بــه مســائل 
ــوزه  ــال 63 وارد ح ــدود س ــن از ح ــور هســت. م ــم ام ــادی دانشــجویان، از اه ــری و اعتق فک

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 
ــن اعوجــاج از کجــا  ــی؟ ای ــرار گرفت چــه کســی ق
ــوط اســت  ــه ایــن مرب پدیــد آمــد؟ ایــن مطلــب ب
کــه حضــرت فرمودنــد از نظــر عمــر حّســاس تریــن 
ــا!  ــن مقطــع اســت. ای جــوا نه ــی، ای مقطــع زمان
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! 
ــی  ــادی ات هــم خــوب میتوان ــد اعتق دیگــر در بُع
بفهمــی. اّمــا بگــو ببینــم چــه کســی تــو را خــراب 
ــط  ــار غل ــو رفت ــه ت ــط آموزشــی، ب ــرد؟ در محی ک
دادنــد، تــو هــم تأثیــر گرفتــی و جهّنمــی شــدی.

مرّبی باید تربیت شده الهی باشد
ــه  ــخصی ک ــه ش ــدم ک ــی را خوان ــن روایت ــذا م ل
خــود را در اختیــار غیــر قــرار میدهــد و غیــر 
ــد  ــازد، بای ــد و بس ــتی کن ــد او را سرپرس میخواه
ــن  ــد . اّول ببی ــده باش ــاخته ش ــودش س ــه او خ ک
ایــن طــور هســت یانــه؛ یعنــی ببیــن عالــم ربّانــی 
ــت؟  ــان اس ــی انس ــه صورت ــیطانی ب ــا ش ــت، ی اس
کــدام یکــی اســت؟ روایــت از علی(علیــه الســام)  
بـَـُه الُلَّ  بــود، کــه حضــرت فرمــود: إِنَّ َرُســوَل الِلَّ أَدَّ
ــزَّ َو َجــلَّ ؛ خــدا پیغمبــر را تربیــت کــرد؛ َو ُهــَو  َع
ُب  ــا أَُؤدِّ َ ــرد؛ َو أَن ــن را تربیــت ک ــي ؛ او هــم م بَِن أَدَّ
ِمیــن ]4[ یعنــی  الُْمْؤِمِنیــَن َو أَُورُِّث الَْــَدَب الُْمَکرَّ
حــاال کــه مــن بــه واســطه پیغمبــر تربیت شــده ای 
الهــی هســتم، سرپرســتی دیگــران را مــی پذیــرم.

ــر  ــه اگ ــت ک ــاتید اس ــه اس ــم ب ــن خطاب ــذا م ل
خودتــان تربیــت الهــی نداریــد، نبایــد وارد عرصــه 
تربیــت دیگــران شــوید. از آن طــرف هــم جــوان و 
ــار هــر کســی  ــد خــودش را در اختی دانشــجو نبای
قــرار دهــد و سرپرســتی هــر کســی را نبایــد 
بپذیــرد. ایــن اســت کــه مــن عــرض کــردم بایــد 
ــی در  ــت شــود. حّت در محیــط هــای آموزشــی دّق
بهتریــن محیــط هــای آموزشــی هــم انســان نبایــد 

ــال راحــت هــم داشــته باشــد خی

1-  بحارا ألنوار ج 1 ص 138
2-  سوره فاطر: آیه37

3-  بحاراألنوار ج 70 ص 388 
4-  بحاراألنوار ج 74 ص 268 

5- سوره الحجرات: آیه 10
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خدمت حجت 
االسام و المسلمین حاج 

آقا ابراهیمی نژاد، مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و 
صنعت ایران رسیدیم و مصاحبه ای صمیمانه با 

ایشان داشتیم که از نظرتان می گذرد.

از دروس خــارج تهــران شــرکت کنــم. از ســال 
ــه  ــت ک ــال هس ــدود 12 س ــدود 1379، ح ح
کار خــودم را در دانشــگاه ها شــروع کــردم. 
ــگاههای  ــی از دانش ــکاری در یک ــدا از هم ابت
اقمــاری امیرکبیــر و بعــد از آن مدتــی در یکــی 
ــا از  ــزی و تقریب ــتان مرک ــگاه های اس از دانش
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــم در دانش ــال 88 ه س

ــت شــدم. مشــغول خدم

ــای  ــما در کاره ــه ش ــنیده ایم ک ــا ش ــاء: م نب
درســت  داشــته اید.  ورودی  هــم  صنعتــی 

ــت؟ اس
حــاج آقــا: از زمانیکه در ســال 63، هــم زمان 
ــی  ــای صنعت ــری فعالیته ــک س ــم، ی ــا درس ب
ــات  هــم داشــتم. کارگاهــی داشــتم کــه امکان
ــم  ــاعاتی از روز ه ــت و س ــین آالتی داش و ماش
خــودم بــا دســتگاه تــراش کار می کــردم و 
ــه شــرح و بســطش  ــی را می ســاختم ک قطعات
ــین آالتی  ــا ماش ــت. بعض ــی هس ــیار طوالن بس
را هــم طراحــی کردیــم و ســاختیم. در اواخــر 
جنــگ هــم کــه مــا بــه شــدت تحریــم بودیــم 
ــود،  و بحــث تامیــن ســالح بســیار مشــکل زا ب
مــن قطعاتــی را کــه در ارتبــاط بــا جنــگ بــود 
تولیــد می کــردم، ماننــد نافــی خمپــاره. تقریبــا 
همزمــان بــا ورود بــه دانشــگاه عمــال کارهــای 
صنعتــی کــه داشــتم متوقــف شــد. البتــه االن 
هــم آن ماشــین آالت دارم و در کارگاهــی قــرار 
ــن ماشــین آالت  ــک مقطعــی از ای دارد و در ی
مجــددا اســتفاده کــردم. بــه عنــوان مثــال یــک 
بــار کــه بــا مشــکل یــک جانبــازی کــه هــر دو 
ــود آشــنا شــدم  ــو قطــع ب ــاالی زان پایــش از ب
ــه  ــد قطع ــان می گوین ــه ایش ــه ب ــدم ک و دی
ــا  ــت، ب ــود نیس ــش موج ــرای پاهای ــی ب خاص
ــرای او  ــه را ب ــه آن قطع ــذر کــردم ک خــودم ن
و دیگــر جانبــازان بســازم. الحمــدهلل توانســتم 
ــه کار  ــودوالر ک ــول م ــام ل ــا ن ــه ب از آن قطع
اســتخوان ســاق را انجــام می دهــد، پنــج 

ــه بســازم. نمون

نبــاء: لطــف بفرماییــد در مــورد رســالت نهــاد 
ــح  ــگاه توضی ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
بفرماییــد. اینکــه نهــاد در چــه امــوری از 
دانشــگاه وارد می شــود و افــراد در چــه مواردی 

ــد؟ ــه می کنن ــری مراجع ــاد رهب ــه نه ب
حــاج آقــا: بــرای پاســخ بــه ســوال شــما باید 
توجهــی بــه انتظاراتی کــه مقام معظــم رهبری 
از مســئولین نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها 
دارنــد و چــه خــط مشــیی را بــرای آنهــا تعیین 
کرده انــد، داشــته باشــیم. حضــرت آقــا در 
کالمــی فرموده انــد کــه مســئول اصلــی و 
نهایــی ارتقــای دینــی در دانشــگاه ها و تــالش 
فعالیت هــای  ارتقــای  و  رشــد  جهــت  در 
ــری  ــاد رهب ــر نه ــگاه ها دفت ــالمی در دانش اس
ــد  ــه ایشــان فرموده ان ــه دیگــری ک اســت. نکت
ــی در  ــک روحان ــئولیت های ی ــام دادن مس انج
دانشــگاه اســت. همانطــور کــه یــک روحانی در 
خــارج از دانشــگاه تکالیفــی دارد، آن تکالیــف 
را نهــاد رهبــری در دانشــگاه بایــد داشــته 
باشــد، ماننــد تبلیــغ معــارف و آموزه هــای 
اســالمی، تعظیــم شــعائر اســالمی و برگــزاری 
محافــل مذهبــی، اقامــه نمــاز جماعــت، اعــزام 
ــا بخش هــای  ــه خوابگاه هــا و تعامــل ب ــغ ب مبل
ــجویان،  ــه دانش ــگاه از جمل ــف در دانش مختل
هــر  البتــه  تشــکلها.  و  مدیریــت  اســاتید، 
کــدام از اینهــا ســرفصل هایی هســت کــه 
ــور  ــت. حض ــا پرداخ ــه آنه ــل ب ــوان مفص می ت
فعــال در بیــن دانشــگاهیان از اهــم ایــن 
ــی دارد،  ــه اقتضائات ــه البت ــت ک ــا اس فعالیت ه
ماننــد شــناخت دانشــگاه و مقتضیــات آن، 
حضــور عالمانــه، جلــب اعتمــاد مخاطبــان 
و مدیریــت در منازعــات سیاســی. دانشــگاه 
ــش  ــرای ک ــت ب ــتعدی اس ــیار مس ــای بس فض
مکش هــا و تشــنجات سیاســی کــه بایــد نهــاد 
رهبــری نقــش مدیریتــی خوبــی داشــته باشــد. 
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ای مصاحبه 
نور جنس  ز   ا  

شــدم. بعــد در اوائــل جنــگ در جبهــه جنــوب 
ــم تحــت عنــوان  خدمــت دکتــر چمــران بودی
بخاطــر  مقطــع  آن  در  نامنظــم.  جنگهــای 
مجروحیــت و مســائل بعــد از آن، دوره نســبتا 
طوالنــی از درس و بحــث فاصلــه گرفتــم. 
مجروحیــت در ســال 59 بــود کــه بخاطــر 
ــنگرد  ــه سوس ــه مالکی ــن در منطق ــار می انفج
ــد.  ــو ش ــع عض ــه قط ــر ب ــاد و منج ــاق افت اتف
ــرا  ــود چ ــگ ب ــع جن ــا در آن مقط ــه م دغدغ
ــام )رض(  ــرت ام ــات حض ــق فرمایش ــه طب ک
ــگ  ــاله جن ــی، مس ــاله اصل ــان مس در آن زم
ــز  ــه شــکل متمرک ــا نمی توانســتیم ب ــود و م ب
بــه درس بپردازیــم. مکــررا بــه منطقــه اعــزام 
ــک  ــوان ی ــه عن ــات ب ــی اوق ــدیم و گاه می ش
ــه  ــات ب ــیاری از اوق ــم و بس ــده می رفتی رزمن
عنــوان رزمــی تبلیغــی در جبهــه حاضــر 
ــری  ــدود 63 ورود جدی ت ــال ح ــدم. در س ش
ــه  ــه حــوزه پیــدا کــردم و دروس ســطح را ب ب
ــان رســاندم و چنــد ســال هــم بعــد از آن  پای
در خدمــت درس خــارج آیــت اهلل العظمــی 
ــودم و در درس خصوصــی یکــی از  ســبحانی ب
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 
ــت در یکــی  ــه اول وق ــم ک دارم، ســعی می کن

ــا اختصــاص  ــه م ــود را ب ــمند خ ــت ارزش ــه وق ــرای اینک ــی ب ــن تشــکر از جنابعال ــاء: ضم نب
ــوند. ــنا بش ــتر آش ــی بیش ــاب عال ــای جن ــا دیدگاه ه ــگاهیان ب ــا دانش ــد ت دادی

ــردن  ــه ک ــوال از مصاحب ــن معم ــم. م ــن الرحی ــم. بســم اهلل الرحم ــا: ســالم علیک ــاج آق ح
پرهیــز دارم ولــی رد درخواســت شــما برایــم ســخت بــود. وظیفــه خــود می دانــم کــه از ایــن 
کار خوبــی کــه شــروع کرده ایــد تشــکر کنــم. مــن نشــریه نبــاء را پیگیــری می کنــم و فضــای 
ــدا  ــم پی ــتری ه ــق بیش ــه عم ــتم ک ــدوار هس ــم. امی ــاالت آن را می خوان ــم و مق آن را می دان

کنــد. انشــاءهلل آنچــه گفتــه می شــود گامــی در جهــت انتقــال ظرفیتهــا باشــد.

نباء: در ابتدا کمی راجع به زندگی علمی، تبلیغی و جهادی خود صحبت بفرمایید.
حــاج آقــا: بنــده احمــد ابراهیمی نــژاد 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 اندیشه ســوز هســت بــا 
دغدغــه هــای فــراوان. حجــم کار بســیار باالســت، امــا مــا ایــن مســئولیت را بــا انتخــاب خــود 
پذیرفته ایــم و احســاس کردیــم کــه کار در دانشــگاه ها، کار فرهنگــی و پرداختــن بــه مســائل 
ــوزه  ــال 63 وارد ح ــدود س ــن از ح ــور هســت. م ــم ام ــادی دانشــجویان، از اه ــری و اعتق فک

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 
ــن اعوجــاج از کجــا  ــی؟ ای ــرار گرفت چــه کســی ق
ــوط اســت  ــه ایــن مرب پدیــد آمــد؟ ایــن مطلــب ب
کــه حضــرت فرمودنــد از نظــر عمــر حّســاس تریــن 
ــا!  ــن مقطــع اســت. ای جــوا نه ــی، ای مقطــع زمان
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! 
ــی  ــادی ات هــم خــوب میتوان ــد اعتق دیگــر در بُع
بفهمــی. اّمــا بگــو ببینــم چــه کســی تــو را خــراب 
ــط  ــار غل ــو رفت ــه ت ــط آموزشــی، ب ــرد؟ در محی ک
دادنــد، تــو هــم تأثیــر گرفتــی و جهّنمــی شــدی.

مرّبی باید تربیت شده الهی باشد
ــه  ــخصی ک ــه ش ــدم ک ــی را خوان ــن روایت ــذا م ل
خــود را در اختیــار غیــر قــرار میدهــد و غیــر 
ــد  ــازد، بای ــد و بس ــتی کن ــد او را سرپرس میخواه
ــن  ــد . اّول ببی ــده باش ــاخته ش ــودش س ــه او خ ک
ایــن طــور هســت یانــه؛ یعنــی ببیــن عالــم ربّانــی 
ــت؟  ــان اس ــی انس ــه صورت ــیطانی ب ــا ش ــت، ی اس
کــدام یکــی اســت؟ روایــت از علی(علیــه الســام)  
بـَـُه الُلَّ  بــود، کــه حضــرت فرمــود: إِنَّ َرُســوَل الِلَّ أَدَّ
ــزَّ َو َجــلَّ ؛ خــدا پیغمبــر را تربیــت کــرد؛ َو ُهــَو  َع
ُب  ــا أَُؤدِّ َ ــرد؛ َو أَن ــن را تربیــت ک ــي ؛ او هــم م بَِن أَدَّ
ِمیــن ]4[ یعنــی  الُْمْؤِمِنیــَن َو أَُورُِّث الَْــَدَب الُْمَکرَّ
حــاال کــه مــن بــه واســطه پیغمبــر تربیت شــده ای 
الهــی هســتم، سرپرســتی دیگــران را مــی پذیــرم.

ــر  ــه اگ ــت ک ــاتید اس ــه اس ــم ب ــن خطاب ــذا م ل
خودتــان تربیــت الهــی نداریــد، نبایــد وارد عرصــه 
تربیــت دیگــران شــوید. از آن طــرف هــم جــوان و 
ــار هــر کســی  ــد خــودش را در اختی دانشــجو نبای
قــرار دهــد و سرپرســتی هــر کســی را نبایــد 
بپذیــرد. ایــن اســت کــه مــن عــرض کــردم بایــد 
ــی در  ــت شــود. حّت در محیــط هــای آموزشــی دّق
بهتریــن محیــط هــای آموزشــی هــم انســان نبایــد 

ــال راحــت هــم داشــته باشــد خی

1-  بحارا ألنوار ج 1 ص 138
2-  سوره فاطر: آیه37

3-  بحاراألنوار ج 70 ص 388 
4-  بحاراألنوار ج 74 ص 268 

5- سوره الحجرات: آیه 10
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خدمت حجت 
االسام و المسلمین حاج 

آقا ابراهیمی نژاد، مسئول دفتر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علم و 
صنعت ایران رسیدیم و مصاحبه ای صمیمانه با 

ایشان داشتیم که از نظرتان می گذرد.

از دروس خــارج تهــران شــرکت کنــم. از ســال 
ــه  ــت ک ــال هس ــدود 12 س ــدود 1379، ح ح
کار خــودم را در دانشــگاه ها شــروع کــردم. 
ــگاههای  ــی از دانش ــکاری در یک ــدا از هم ابت
اقمــاری امیرکبیــر و بعــد از آن مدتــی در یکــی 
ــا از  ــزی و تقریب ــتان مرک ــگاه های اس از دانش
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــم در دانش ــال 88 ه س

ــت شــدم. مشــغول خدم

ــای  ــما در کاره ــه ش ــنیده ایم ک ــا ش ــاء: م نب
درســت  داشــته اید.  ورودی  هــم  صنعتــی 

ــت؟ اس
حــاج آقــا: از زمانیکه در ســال 63، هــم زمان 
ــی  ــای صنعت ــری فعالیته ــک س ــم، ی ــا درس ب
ــات  هــم داشــتم. کارگاهــی داشــتم کــه امکان
ــم  ــاعاتی از روز ه ــت و س ــین آالتی داش و ماش
خــودم بــا دســتگاه تــراش کار می کــردم و 
ــه شــرح و بســطش  ــی را می ســاختم ک قطعات
ــین آالتی  ــا ماش ــت. بعض ــی هس ــیار طوالن بس
را هــم طراحــی کردیــم و ســاختیم. در اواخــر 
جنــگ هــم کــه مــا بــه شــدت تحریــم بودیــم 
ــود،  و بحــث تامیــن ســالح بســیار مشــکل زا ب
مــن قطعاتــی را کــه در ارتبــاط بــا جنــگ بــود 
تولیــد می کــردم، ماننــد نافــی خمپــاره. تقریبــا 
همزمــان بــا ورود بــه دانشــگاه عمــال کارهــای 
صنعتــی کــه داشــتم متوقــف شــد. البتــه االن 
هــم آن ماشــین آالت دارم و در کارگاهــی قــرار 
ــن ماشــین آالت  ــک مقطعــی از ای دارد و در ی
مجــددا اســتفاده کــردم. بــه عنــوان مثــال یــک 
بــار کــه بــا مشــکل یــک جانبــازی کــه هــر دو 
ــود آشــنا شــدم  ــو قطــع ب ــاالی زان پایــش از ب
ــه  ــد قطع ــان می گوین ــه ایش ــه ب ــدم ک و دی
ــا  ــت، ب ــود نیس ــش موج ــرای پاهای ــی ب خاص
ــرای او  ــه را ب ــه آن قطع ــذر کــردم ک خــودم ن
و دیگــر جانبــازان بســازم. الحمــدهلل توانســتم 
ــه کار  ــودوالر ک ــول م ــام ل ــا ن ــه ب از آن قطع
اســتخوان ســاق را انجــام می دهــد، پنــج 

ــه بســازم. نمون

نبــاء: لطــف بفرماییــد در مــورد رســالت نهــاد 
ــح  ــگاه توضی ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق
بفرماییــد. اینکــه نهــاد در چــه امــوری از 
دانشــگاه وارد می شــود و افــراد در چــه مواردی 

ــد؟ ــه می کنن ــری مراجع ــاد رهب ــه نه ب
حــاج آقــا: بــرای پاســخ بــه ســوال شــما باید 
توجهــی بــه انتظاراتی کــه مقام معظــم رهبری 
از مســئولین نهــاد رهبــری در دانشــگاه ها 
دارنــد و چــه خــط مشــیی را بــرای آنهــا تعیین 
کرده انــد، داشــته باشــیم. حضــرت آقــا در 
کالمــی فرموده انــد کــه مســئول اصلــی و 
نهایــی ارتقــای دینــی در دانشــگاه ها و تــالش 
فعالیت هــای  ارتقــای  و  رشــد  جهــت  در 
ــری  ــاد رهب ــر نه ــگاه ها دفت ــالمی در دانش اس
ــد  ــه ایشــان فرموده ان ــه دیگــری ک اســت. نکت
ــی در  ــک روحان ــئولیت های ی ــام دادن مس انج
دانشــگاه اســت. همانطــور کــه یــک روحانی در 
خــارج از دانشــگاه تکالیفــی دارد، آن تکالیــف 
را نهــاد رهبــری در دانشــگاه بایــد داشــته 
باشــد، ماننــد تبلیــغ معــارف و آموزه هــای 
اســالمی، تعظیــم شــعائر اســالمی و برگــزاری 
محافــل مذهبــی، اقامــه نمــاز جماعــت، اعــزام 
ــا بخش هــای  ــه خوابگاه هــا و تعامــل ب ــغ ب مبل
ــجویان،  ــه دانش ــگاه از جمل ــف در دانش مختل
هــر  البتــه  تشــکلها.  و  مدیریــت  اســاتید، 
کــدام از اینهــا ســرفصل هایی هســت کــه 
ــور  ــت. حض ــا پرداخ ــه آنه ــل ب ــوان مفص می ت
فعــال در بیــن دانشــگاهیان از اهــم ایــن 
ــی دارد،  ــه اقتضائات ــه البت ــت ک ــا اس فعالیت ه
ماننــد شــناخت دانشــگاه و مقتضیــات آن، 
حضــور عالمانــه، جلــب اعتمــاد مخاطبــان 
و مدیریــت در منازعــات سیاســی. دانشــگاه 
ــش  ــرای ک ــت ب ــتعدی اس ــیار مس ــای بس فض
مکش هــا و تشــنجات سیاســی کــه بایــد نهــاد 
رهبــری نقــش مدیریتــی خوبــی داشــته باشــد. 
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ــا  ــه صف بندی ه ــد از ورود ب ــاد بای ــئول نه مس
ــب  ــی منتس ــه جناح ــد ب ــد و نبای ــز کن پرهی
شــود. تربیــت و توانمندســازی فعــاالن در 
دانشــگاه نیــز از دیگــر وظایــف نهــاد رهبــری 
اســت. نقــش نهــاد در دانشــگاه بیشــتر جنبــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــه ش ــی دارد ک فرهنگ
ــن  ــر ای ــگاه دارد و ب ــه ای در دانش ــش پدران نق
اســاس وظیفــه اش نزدیــک کــردن افــکار 
ــن  ــتی در بی ــت و دوس ــاد الف ــد و ایج و عقائ

ــت. ــگاهیان اس دانش

ــی  ــای اجرای ــر کاره ــاد درگی ــا نه ــاء: آی نب
کارهــای  تمایــز  فرهنگــی هــم می شــود؟ 

فرهنگــی نهــاد و مدیریــت چیســت؟
حــاج آقــا: بــرای اینکــه ایــن ســوال را بهتــر 
بتوانــم جــواب بدهــم، بایــد بگویــم کــه یکــی 
ــن اســت کــه در بســیاری  ــده ای ــف بن از وظای
از جلســات تصمیم گیــری در دانشــگاه حضــور 
ــات رئیســه، شــورای  ــال در هی ــم، مث ــدا کن پی
ــا  ــور م ــا حض ــگاه. ام ــورای دانش ــی، ش فرهنگ
ــان  ــت و هم ــرد اس ــک ف ــوان ی ــه عن ــا ب تنه
حقــی را دارم کــه دیگــران دارنــد و مثــال 
ــتیم.  ــل نیس ــان قائ ــرای خودم ــی ب ــق وتوئ ح
گاهــی اوقــات، مثــال در عرصــه عفــاف و 
ــده آن را  ــود دارد، بن ــه ای وج ــاب دغدغ حج
در شــورای فرهنگــی مطــرح می کنــم و چنــد 
ــر روی آن بحــث می شــود و ممکــن  جلســه ب
اســت کــه ایــن دغدغــه بنــده و دیگــران منجــر 
ــر  ــرای آن طــرح، ه ــه طرحــی شــود. در اج ب
ــف شــده خــود  ــف تعری بخــش دانشــگاه وظائ
را انجــام خــواد داد. البتــه ممکــن اســت نهــاد 
ــا ورود  ــد ام ــدا کن ــی ورود پی ــد محتوای در بع
ــدارد.  ــور ن ــی حض ــه اجرای ــتقیم در عرص مس
ــه  ــی ک ــای ایجاب ــاد در برنامه ه ــن نه همچنی
توســط تشــکلها و فعــاالن انجــام می شــود بــه 
تصدی گــری  دارد.  ورود  و  همــکاری  نوعــی 
ــم.  ــت داری ــی و حمای ــا همراه ــم ام نمی کنی
حتــی اگــر برنامــه ای خــاص نهــاد باشــد، مانند 
طــرح حلقــات معرفــت کــه در آن حــدود 600 
دانشــجو در قالــب 25 الــی 30 حلقــه شــرکت 
ــام  ــکاری تشــکلها انج ــا هم ــد، آن را ب می کنن
می دهیــم. اگــر جائــی هــم اشــکالی را متوجــه 
ــالم و  ــی س ــم در فضائ ــعی می کنی ــویم، س ش

ــگاه مثبــت تذکــر دهیــم. ــا ن دلســوزانه و ب

ــای  ــم کاره ــاتید ه ــه اس ــا در حیط ــاء: آی نب
ایجابــی انجــام می دهیــد؟

ــرق  ــه ط ــم ب ــیار عالقمندی ــا: بس ــاج آق ح
ــاط  ــگاه ارتب ــز دانش ــاتید عزی ــا اس ــف ب مختل
داشــته باشــیم و از نظــرات آنهــا اســتفاده کنیم 
و اگــر بتوانیــم در موضوعــات مــورد عالقــه آنها 
ــگاه،  ــای دانش ــی از ظرفیته ــم. یک ــک کنی کم
ــر  ــن دفت ــاتید اســت. ای ــر هم اندیشــی اس دفت

جلســات متعــددی را در طــول ســال بر اســاس 
موضوعــات مــورد عالقــه اســاتید تشــکیل 
ــه  ــش دو س ــت پی ــد وق ــال چن ــد. مث می ده
جلســه در مــورد برنــد دانشــگاه، جلســه ای در 
ــه  مــورد وضعیــت منطقــه، جلســه ای راجــع ب
رســانه ها و جلســه ای هــم راجــع بــه ســالمت 
ــورت  ــد بص ــاتید می توانن ــه اس ــته اند. البت داش
شــفاهی یــا مکتــوب پیشــنهاد موضــوع بــرای 
ایــن جلســات بدهنــد. غیــر از ایــن نشســت ها، 
ــای دیگــری هــم  ــر هــم اندیشــی فعالیته دفت
ماننــد اردوی اســاتید بــه مناطــق جنگــی 
ــا  ــور ی ــان ن ــای راهی ــوان کاروان ه ــت عن تح
ــال  ــته  اســت. س ــی داش ــای زیارت ــال اردوه مث
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 
ــوری و  ــورت حض ــا بص ــده ی ــت. بن ــده اس بن
غیرحضــوری از فکــر و اندیشــه اســاتید بســیار 
ــم  ــاتید ه ــیاری از اس ــوم. بس ــد می ش بهره من
ــکاری  ــد. هم ــه می کنن ــا مراجع ــر م ــه دفت ب
خوبــی هــم بــا معاونــت فرهنگــی قبلــی و فعلی 
داریــم. کمــک در برگــزاری جلســات فرهنگــی 
جمله انــد.  آن  از  دانشــکده ها  و  دانشــگاه 
ــکده ها  ــی از دانش ــه در بعض ــنیده ام ک االن ش
ــن کار،  ــود. ای ــکیل می ش ــی تش ــل قرآن محاف
ــی کار قشــنگی اســت. خــوب اســت کــه  خیل
ایــن کار توســعه پیــدا کنــد، چــرا کــه ارتبــاط 
ــرآن  ــت. ق ــوب اس ــای قل ــه احی ــرآن مای ــا ق ب
کتــاب زندگــی اســت کــه حیــات و ممــات مــا 
ــران از  ــه آن وابســته اســت و اقیانوســی بیک ب
ــد  ــم می توان ــارف اســت کــه اگــر دل بدهی مع
ــه حقیقــت باشــد.  پاســخگوی عطــش افــراد ب
مــا هــم حاضــر هســتیم هــر گونــه کمکــی را 
ــاتید  ــه اس ــر ب ــوارد دیگ ــاط و م ــن ارتب در ای

ــه دهیــم. ارائ

ــاء: می دانیــم کــه ارتبــاط و آشــنایی بیــن  نب
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 
ــی  ــه دین ــم جنب ــی و ه ــه علم ــم جنب ــه ه ک
جامعــه و امــور جامعــه ارتقــاء پیــدا می کنــد. 
ــاد  ــف نه ــن جــزء وظای ــه نظــر شــما ای ــا ب آی
نیســت کــه در ایــن زمینــه کار کنــد و آیــا تــا 
بحــال کار جــدی در ایــن زمینــه انجــام شــده 

اســت؟
ــا: همانطــور کــه می دانیــد ســالروز  حــاج آق
شــهادت دکتــر مفتــح بــه عنــوان روز وحــدت 
و  اســت  مطــرح شــده  دانشــگاه  و  حــوزه 
حضــرت امــام )ره( در دوره حیــات مبارکشــان 
ــن  ــد. بنظــر م ــد کرده ان ــن مســاله تاکی ــه ای ب

ایــن وحــدت بایــد وحــدت واقعــی باشــد 
ــت.  ــور اس ــک مح ــود ی ــتلزم وج ــن مس و ای
ــرد  ــرار ک ــد جلســه ســطحی برق ــوان چن می ت
امــا آن وحــدت مــورد نظــر حاصــل نمی شــود. 
البتــه در حیطــه دانشــجویان، مــا حضــور امــام 
جماعــت و روحانیــون مبلــغ را در خوابگاه هــا، 
اردوهــای فرهنگــی و مســجد دانشــگاه داریــم. 
ــط  ــجویان مرتب ــا دانش ــم ب ــارف ه ــروه مع گ
ــار  ــن اظه ــم م ــاتید ه ــه اس ــت. در حیط اس
آمادگــی می کنــم. مثــال مــن یکبــار اســاتید را 
بــه قــم بــردم و دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی 
ــی را  ســبحانی داشــتیم کــه ایشــان صحبتهای
ــهد  ــه مش ــم ب ــار ه ــتند. یکب ــاتید داش ــا اس ب
ــی  ــت اهلل العظم ــا آی ــداری ب ــه دی ــم ک رفتی
ــار  ــی پرب ــه خیل ــتیم ک ــیرازی داش ــکارم ش م
بــود. اگــر فکــر می کنیــد کــه ظرفیتــش 
ــع  ــی از مقاط ــم در بعض ــود دارد می توانی وج
نشســت هایی را در فضــای حــوزوی داشــته 
ــث  ــا باع ــت و آمده ــن رف ــاید همی ــیم. ش باش
ــام  ــام و مق ــرت ام ــه حض ــی ک ــود آن نگاه ش
ــکل  ــد ش ــد دارن ــر آن تاکی ــری ب ــم رهب معظ
پیــدا کنــد. باالخــره یــک ســری ظرفیتهــا در 
ــگ  ــا کمرن ــگاه ه ــه در دانش ــت ک ــوزه هس ح
ــم در  ــا ه ــی ظرفیته ــس بعض ــت و بالعک اس
دانشــگاه ها هســت کــه در حــوزه نیســت 
ــر  ــود، مثم ــه ش ــکار گرفت ــوزه ب ــر در ح و اگ
ــه  ــع هســتم ک ــده مطل ــد شــد. بن ــر خواه ثم
بعضــی از موسســات حــوزوی کــه در حقیقــت 
از دروس حــوزوی و دروس روز در  تلفیقــی 
ــد.  ــا اســت، چنیــن کاری را شــروع کرده ان آنه
ــور  ــا حض ــگاه در آنج ــاتید دانش ــی از اس خیل
دارنــد و تدریــس هــم می کننــد. مثــال بعضــی 
ــت  ــی، مدیری ــاد، روان شناس ــاتید اقتص از اس
دانشــگاه ها در حــوزه حضــور دارنــد و مشــغول 
تدریــس هســتند، گرچــه ایــن حضــور ضعیــف 
بایــد تقویــت شــود. در مجمــوع  اســت و 
قبــول دارم کــه در ایــن زمینــه کار بــه خوبــی 
ــتر  ــه بس ــدوارم ک ــت و امی ــده اس ــام نش انج

ــود. ــم ش ــب تری فراه مناس

نبــاء: یــک ســوالی کــه مــا بــا روســای قبلــی 
و فعلــی دانشــگاه داشــتیم، در رابطــه بــا عفــاف 
ــما را  ــر ش ــتیم نظ ــت. می خواس ــاب اس و حج
در ایــن رابطــه بدانیــم و اینکــه آیــا در جهــت 
بهبــودی وضعیــت آن در دانشــگاه کاری انجــام 

ــر؟ ــا خی ــود ی می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــاس م ــا: احس ــاج آق ح
ایــن مســاله، تنهــا محــدود بــه دانشــگاه 
نیســت. کار سیســتماتیک و حســاب شــده 
بــرای تخریــب عفــاف و حجــاب از خــارج 
ــن را  ــمن ای ــود و دش ــام می ش ــا انج از مرزه
ــرار  ــود ق ــرای خ ــرد ب ــک راهب ــوان ی ــه عن ب
داده اســت. آنهــا کار حســاب شــده دارنــد 

ــا در داخــل  ــا متاســفانه م انجــام می دهنــد ام
ــه  ــر واحــد و برنام ــک فک مملکتمــان شــاید ی
ــن مســاله از  ــم. ای ــل اجــرا نداری مشــخص قاب
ــه هــای جــدی مــن اســت. وقتــی کــه  دغدغ
مثــال نتانیاهــو می گویــد کــه مــا بایــد حجــاب 
زنــان ایرانــی را نشــانه بگیریــم و بتوانیــم ایــن 
چــادر را از ســر آنهــا کنــار بزنیــم. وقتــی 
اســتفاده  بــا  انگلیســی ها  کــه  می بینیــم 
از عنصــر بی هویــت و خودباختــه ای مثــل 
رضاخــان بــه کشــف حجــاب اجبــاری حرکــت 
ــی  ــد. وقت ــر می دارن ــاب را ب ــد و حج می کنن
ــا ایــن  می بینیــم کشــورهایی ماننــد فرانســه ب
ــد،  ــدی می کنن ــه ج ــورد و مقابل ــاله برخ مس
ــرای مــا می تواننــد یــک  ایــن مســائل واقعــا ب
پیــام اساســی داشــته باشــند کــه چــرا مــا در 
ــور  ــه منظ ــتیم؟ البت ــدی نیس ــاله ج ــن مس ای
برخــورد ســلبی در ایــن مســاله نیســت. مــوارد 
ســلبی در جاهــای خــاص بایــد اســتفاده شــود 
ــد.  ــواب می ده ــژه ج ــای وی ــط در جاه و فق
بایــد در عرصــه درونی ســازی حجــاب گام 
ــان و  ــدگار در ج ــرش مان ــک نگ ــم و ی برداری
دل و ذهــن بچه هــا ایجــاد کنیــم. از ابزارهــای 
احساســی و عاطفــی هــم بایــد اســتفاده شــود.

دانشــگاه یــک محیــط علمــی و مقــدس اســت 
و در روایــت داریــم کــه مالئکــه در جایــی 
کــه علــم تدریــس می شــود بالهایشــان را 
ــدارد.  ــی ن ــم تفاوت ــم ه ــد. عل ــن می کنن په
علومــی ماننــد شــیمی و فیزیــک کــه بــه فعــل 
ــد اگــر در راســتای توحیــد  ــد می پردازن خداون
ــا  ــی ب ــم را هدفمنــد ببینــد، تفاوت باشــد و عال
علــوم حــوزوی ندارنــد کــه بــه قــول خداونــد 
ــدس  ــط مق ــن محی ــه در ای ــد. هم می پردازن
ــام  ــی انج ــک کار علم ــه ی ــده اند ک ــع ش جم
ــرای جامعــه باشــند.  ــا بعــدا مفیــد ب بدهنــد ت
اگــر حــواس پرتــی ایجــاد شــود و و بعضی هــا 
بــا بی مســئولیتی ارزشــها را زیــر پــا قــرار 
ــی  ــه علم ــک صدم ــه ی ــر ب ــن منج ــد، ای دهن
می شــود. مــن جــزوه ای داشــتم کــه در مــورد 
پوشــش در دانشــگاه های خــارج از کشــور 
ــد.  ــی دارن ــن پوشش ــز قوانی ــا نی ــه آنه ــود ک ب
ــی  ــر لباس ــا ه ــه ب ــدارد ک ــق ن ــس ح ــر ک ه
و آرایشــی در آن دانشــگاه ها حاضــر شــود. 
ــاال  ــود را دارد. ح ــات خ ــی اقتضائ ــر محیط ه
ــررات دیگــری  ــه مســلمان هســتیم، مق ــا ک م
هــم داریــم کــه بــه طریــق اولــی بایــد رعایــت 

ــم. کنی
در مقطعــی منشــور اخالقــی مطــرح شــد. 
ــول  ــه پوششــی مطــرح شــد کــه معق آیین نام
تنظیــم شــد کــه در جلســات متعددی بــر روی 
ــود. در آن مقطــع متاســفانه  آن بحــث شــده ب
طــرح بصــورت کامــل اجــرا نشــد و ضعفهایــی 
هــم در مقــام اجــرا داشــتیم کــه بایــد منصفانه 
بــه آنهــا بپردازیــم. از حــدود پنــج شــش مــاه 

پیــش، مجــددا بحــث عفــاف و حجــاب در 
شــورای فرهنگــی مطــرح شــد کــه چنــد 
ــی  ــام و طرح ــر آن انج ــر س ــث ب ــه بح جلس
مــدون شــده اســت. طــرح شــامل 98 درصــد 
ــی  ــیار کم ــدار بس ــت و مق ــی اس ــگاه ایجاب ن
بصــورت ســلبی اســت. محورهــای کار ایجابــی 
مشــخص شــده و مــوارد ســلبی هــم بســیار بــر 
رویــش بحــث شــده اســت. مســئولین دانشــگاه 
ــد.  ــاس کرده ان ــاله را احس ــرورت مس ــم ض ه
ــت  ــه عاقب ــار نظــری راجــع ب ــن اظه ــه م البت
ــا  ــه اینج ــا ب ــا کار ت ــم ام ــرح نمی کن ــن ط ای
پیــش رفتــه اســت. شــباهتهایی بــا طرح هــای 
قبــل دارد و ایــن همــت در حــال حاضــر 
دیــده می شــود کــه نســبت بــه افــرادی 
ــد و  ــکنی می کنن ــی هنجارش ــد خیل ــه دارن ک
ــد،  ــن ندارن ــه ارزشــها و قوانی اصــال توجهــی ب
ــه  ــم ک ــه داری ــا وظیف ــد. م ــی نباش بی تفاوت
بــه مــر قانــون عمــل کنیــم. ریاســت محتــرم 
ــی  ــا شــعار قانون گرای ــدا ب ــم از ابت دانشــگاه ه
ــم  ــار داری ــان انتظ ــم از ایش ــا ه ــد و م آمده ان
ــد و  ــاءهلل بمانن ــت انش ــن صحب ــای ای ــه پ ک
بــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــه اینجــا رســیده 

ــد. اســت کمــک کنن

ــن کار  ــن و ریشــه ای تری ــاء: شــما مهمتری نب
ــد؟ ــه می بینی ــه چ ــی را در زمین ایجاب

ریاســت محتــرم نهــاد: در کار ایجابــی، باید 
بحــث همانندســازی و الگــو و اســوه را خــوب 
ــت ابعــاد شــخصیتی  ــا محوری ــم ب مطــرح کنی
ــت  ــن اس ــا ای ــاد م ــرا )س(. اعتق ــرت زه حض
ــک  ــاد ی ــی، ایج ــک کار ایجاب ــه ی ــه مقدم ک
)ع(  امیرالمومنیــن  اســت.  مشــترک  زبــان 
می فرماینــد کــه فــرو رفتــن و دلدادگــی مــردم 
و جامعــه بــه یــک امــری، مقدمــه ورود بــه آن 
ــاد  ــترک ایج ــان مش ــه زب ــا زمانیک ــت. ت اس
ــا زمانیکــه دغدغــه و درد مشــترکی  نکنیــم، ت
ــام  ــی انج ــوان کار فرهنگ ــم، نمیت ــاد نکنی ایج
داد. بایــد عــزم ملــی ایجــاد کــرد. عــزم ملــی 
یعنــی همــان زبــان مشــترک. اگــر زبــان 
ــری دل  ــه ام ــردم ب مشــترک ایجــاد شــد و م
دارنــد، متوجــه می شــوند کــه فرهنــگ ماننــد 
ــر  ــت و اگ ــم اس ــالمتی مه ــرای س ــیژن ب اکس
بی توجهــی کننــد گــرد ایــن غفلــت بــه خــود 
و فرزندانشــان می نشــیند. ایــن زبــان مشــترک 
بســیار اهمیــت دارد کــه متاســفانه کار خوبــی 
ــد  ــا می آین ــمنان م ــت. دش ــده اس ــام نش انج
مایــکل جکســون و مریلیــن منســون را کــه در 
ــا  ــنیع ترین کاره ــر ش ــزار نف ــا ه ــوی صده جل
ــی  ــو معرف ــوان الگ ــه عن ــد، ب را انجــام می دهن
ــخصیت هایی  ــورد ش ــا در م ــا م ــد ام می کنن
ــور الهــی  ــه از ن ــرا )س( ک ــد حضــرت زه مانن
خلــق شــده اســت و هر حرکــت و هــر تعاملش 
ــا باشــد، کــم کاری  ــرای م ــد درســی ب می توان

نکرده ایــم.  معرفــی  درســت  و  کرده ایــم 
ــورا را در  ــاله عاش ــار و مس ــاله انتظ ــال مس مث
ــی خــوب  ــام عاشــورا خیل ــد. در ای نظــر بگیری
ــه  ــود. از اینگون ــتفاده می ش ــاله اس ــن مس از ای
از  می تــوان  کــه  داریــم  بســیار  ظرفیتهــا 
ــد جلســات گفتگــو و  ــرد. بای ــا اســتفاده ک آنه
کرســی های آزاداندیشــی برگــزار کنیــم. از 
هنرمنــدان و الگوهــای مختلــف کــه تاثیرگــذار 
هســتند و حجــاب را انتخــاب کرده انــد دعــوت 
کنیــم کــه بــه دانشــگاه بیاینــد و حــرف بزننــد 
ــانی  ــد. کارشناس ــاس بگیرن ــان تم ــا جوان و ب
ــت  ــد صحب ــوارد بیاین ــن م ــه در ای ــم ک بیاوری
ــرف  ــد و ح ــان بیاین ــان و موافق ــد. مخالف کنن
ــم.  ــه اســتفاده کنی ــای هفتگان ــد. از هنره بزنن
تشــویق کنیــم کــه مقالــه و شــعر و آثــار هنری 
نمایشــی و تجســمی را بــرای مــا بفرســتند. مــا 
بایــد بــه ســمت یــک جبهــه واحــد فرهنگــی 

ــم. ــت بروی ــا درای معقــول و ب

نبــاء: نظــر شــما در مــورد ازدواج دانشــجویی 
چیســت؟ لزومــش و اینکــه چــه کارهایــی نهاد 
ــا پیشــنهادی و  ــه آی ــام داده اســت و اینک انج

طرحــی داریــد؟
ــا اهــل  ــون بدهــد. م ــا: خــدا خیرت ــاج آق ح
ــا  ــتیم. ام ــالن کار دادن نیس ــزارش کار و بی گ
خــوب اســت کــه ایــن ســواالت را می پرســید 
کــه مجبــور می شــوم بعضــی از کارهایــی کــه 
ــم. یکــی از  انجــام شــده اســت را مطــرح کنی
ــه  ــی ب ــگاه فرهنگ ــه ن ــا ک ــدی م ــای ج کاره
از بحثهــای عمیــق فرهنگــی  آن داریــم و 
اســت، بحــث تشــکیل خانــواده و شــکل گیری 
ازدواج هــای آســان و ســهل اســت. فــردا قــرار 
ــجو  ــاه زوج دانش ــد و پنج ــا ص ــه ب ــت ک اس
کارهایــی  از  یکــی  برویــم.  مشــهد  بــه 
کــه دانشــجویان معمــوال بــه مــا مراجعــه 
می کننــد و زیــاد هــم اتفــاق می افتــد، در 
ــال  ــد و دنب ــه می آین ــی اســت ک ــورد جوانان م
ــن  ــیاری از ای ــد. بس ــب می گردن ــر مناس همس
کرده ایــم،  کمکشــان  مــا  کــه  معرفی هــا 
ــت و  ــده اس ــق ش ــای موف ــه ازدواج ه ــر ب منج
مــا هیچــگاه آمــار نداده ایــم. بــرای اینــکار یــک 
کارشــناس خانــم بــرای خانمهــا هــم قــرار داده 
شــده اســت و ایــن بحــث را بصــورت متمرکــز 
دنبــال می کنــد. مــا کارگاه هــای قبــل از ازدواج 
داریــم، کارگاه هــای دوران عقــد داریــم. کارگاه 
هــای بعــد از ازدواج داریــم. کســی هــم از ایــن 
ــا از  ــته م ــرم گذش ــدارد. در ت ــالع ن ــوارد اط م
ــرای دختــران و  بزرگانــی اســتفاده کردیــم و ب
پســران بصــورت جــدا و بــرای زوجهــا بصــورت 
مشــترک کارگاه هــای موفقــی داشــتیم. در 
ــم  ــی خواهی ــاءهلل کارگاه های ــم انش ــهد ه مش
ــه  ــیم ک ــی برس ــه جای ــم ب ــت. امیدواری داش
ــیم.  ــجو باش ــزار زوج دانش ــن ه ــاهد چندی ش
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ــا  ــه صف بندی ه ــد از ورود ب ــاد بای ــئول نه مس
ــب  ــی منتس ــه جناح ــد ب ــد و نبای ــز کن پرهی
شــود. تربیــت و توانمندســازی فعــاالن در 
دانشــگاه نیــز از دیگــر وظایــف نهــاد رهبــری 
اســت. نقــش نهــاد در دانشــگاه بیشــتر جنبــه 
ــه  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــه ش ــی دارد ک فرهنگ
ــن  ــر ای ــگاه دارد و ب ــه ای در دانش ــش پدران نق
اســاس وظیفــه اش نزدیــک کــردن افــکار 
ــن  ــتی در بی ــت و دوس ــاد الف ــد و ایج و عقائ

ــت. ــگاهیان اس دانش

ــی  ــای اجرای ــر کاره ــاد درگی ــا نه ــاء: آی نب
کارهــای  تمایــز  فرهنگــی هــم می شــود؟ 

فرهنگــی نهــاد و مدیریــت چیســت؟
حــاج آقــا: بــرای اینکــه ایــن ســوال را بهتــر 
بتوانــم جــواب بدهــم، بایــد بگویــم کــه یکــی 
ــن اســت کــه در بســیاری  ــده ای ــف بن از وظای
از جلســات تصمیم گیــری در دانشــگاه حضــور 
ــات رئیســه، شــورای  ــال در هی ــم، مث ــدا کن پی
ــا  ــور م ــا حض ــگاه. ام ــورای دانش ــی، ش فرهنگ
ــان  ــت و هم ــرد اس ــک ف ــوان ی ــه عن ــا ب تنه
حقــی را دارم کــه دیگــران دارنــد و مثــال 
ــتیم.  ــل نیس ــان قائ ــرای خودم ــی ب ــق وتوئ ح
گاهــی اوقــات، مثــال در عرصــه عفــاف و 
ــده آن را  ــود دارد، بن ــه ای وج ــاب دغدغ حج
در شــورای فرهنگــی مطــرح می کنــم و چنــد 
ــر روی آن بحــث می شــود و ممکــن  جلســه ب
اســت کــه ایــن دغدغــه بنــده و دیگــران منجــر 
ــر  ــرای آن طــرح، ه ــه طرحــی شــود. در اج ب
ــف شــده خــود  ــف تعری بخــش دانشــگاه وظائ
را انجــام خــواد داد. البتــه ممکــن اســت نهــاد 
ــا ورود  ــد ام ــدا کن ــی ورود پی ــد محتوای در بع
ــدارد.  ــور ن ــی حض ــه اجرای ــتقیم در عرص مس
ــه  ــی ک ــای ایجاب ــاد در برنامه ه ــن نه همچنی
توســط تشــکلها و فعــاالن انجــام می شــود بــه 
تصدی گــری  دارد.  ورود  و  همــکاری  نوعــی 
ــم.  ــت داری ــی و حمای ــا همراه ــم ام نمی کنی
حتــی اگــر برنامــه ای خــاص نهــاد باشــد، مانند 
طــرح حلقــات معرفــت کــه در آن حــدود 600 
دانشــجو در قالــب 25 الــی 30 حلقــه شــرکت 
ــام  ــکاری تشــکلها انج ــا هم ــد، آن را ب می کنن
می دهیــم. اگــر جائــی هــم اشــکالی را متوجــه 
ــالم و  ــی س ــم در فضائ ــعی می کنی ــویم، س ش

ــگاه مثبــت تذکــر دهیــم. ــا ن دلســوزانه و ب

ــای  ــم کاره ــاتید ه ــه اس ــا در حیط ــاء: آی نب
ایجابــی انجــام می دهیــد؟

ــرق  ــه ط ــم ب ــیار عالقمندی ــا: بس ــاج آق ح
ــاط  ــگاه ارتب ــز دانش ــاتید عزی ــا اس ــف ب مختل
داشــته باشــیم و از نظــرات آنهــا اســتفاده کنیم 
و اگــر بتوانیــم در موضوعــات مــورد عالقــه آنها 
ــگاه،  ــای دانش ــی از ظرفیته ــم. یک ــک کنی کم
ــر  ــن دفت ــاتید اســت. ای ــر هم اندیشــی اس دفت

جلســات متعــددی را در طــول ســال بر اســاس 
موضوعــات مــورد عالقــه اســاتید تشــکیل 
ــه  ــش دو س ــت پی ــد وق ــال چن ــد. مث می ده
جلســه در مــورد برنــد دانشــگاه، جلســه ای در 
ــه  مــورد وضعیــت منطقــه، جلســه ای راجــع ب
رســانه ها و جلســه ای هــم راجــع بــه ســالمت 
ــورت  ــد بص ــاتید می توانن ــه اس ــته اند. البت داش
شــفاهی یــا مکتــوب پیشــنهاد موضــوع بــرای 
ایــن جلســات بدهنــد. غیــر از ایــن نشســت ها، 
ــای دیگــری هــم  ــر هــم اندیشــی فعالیته دفت
ماننــد اردوی اســاتید بــه مناطــق جنگــی 
ــا  ــور ی ــان ن ــای راهی ــوان کاروان ه ــت عن تح
ــال  ــته  اســت. س ــی داش ــای زیارت ــال اردوه مث
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 
ــوری و  ــورت حض ــا بص ــده ی ــت. بن ــده اس بن
غیرحضــوری از فکــر و اندیشــه اســاتید بســیار 
ــم  ــاتید ه ــیاری از اس ــوم. بس ــد می ش بهره من
ــکاری  ــد. هم ــه می کنن ــا مراجع ــر م ــه دفت ب
خوبــی هــم بــا معاونــت فرهنگــی قبلــی و فعلی 
داریــم. کمــک در برگــزاری جلســات فرهنگــی 
جمله انــد.  آن  از  دانشــکده ها  و  دانشــگاه 
ــکده ها  ــی از دانش ــه در بعض ــنیده ام ک االن ش
ــن کار،  ــود. ای ــکیل می ش ــی تش ــل قرآن محاف
ــی کار قشــنگی اســت. خــوب اســت کــه  خیل
ایــن کار توســعه پیــدا کنــد، چــرا کــه ارتبــاط 
ــرآن  ــت. ق ــوب اس ــای قل ــه احی ــرآن مای ــا ق ب
کتــاب زندگــی اســت کــه حیــات و ممــات مــا 
ــران از  ــه آن وابســته اســت و اقیانوســی بیک ب
ــد  ــم می توان ــارف اســت کــه اگــر دل بدهی مع
ــه حقیقــت باشــد.  پاســخگوی عطــش افــراد ب
مــا هــم حاضــر هســتیم هــر گونــه کمکــی را 
ــاتید  ــه اس ــر ب ــوارد دیگ ــاط و م ــن ارتب در ای

ــه دهیــم. ارائ

ــاء: می دانیــم کــه ارتبــاط و آشــنایی بیــن  نب
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 
ــی  ــه دین ــم جنب ــی و ه ــه علم ــم جنب ــه ه ک
جامعــه و امــور جامعــه ارتقــاء پیــدا می کنــد. 
ــاد  ــف نه ــن جــزء وظای ــه نظــر شــما ای ــا ب آی
نیســت کــه در ایــن زمینــه کار کنــد و آیــا تــا 
بحــال کار جــدی در ایــن زمینــه انجــام شــده 

اســت؟
ــا: همانطــور کــه می دانیــد ســالروز  حــاج آق
شــهادت دکتــر مفتــح بــه عنــوان روز وحــدت 
و  اســت  مطــرح شــده  دانشــگاه  و  حــوزه 
حضــرت امــام )ره( در دوره حیــات مبارکشــان 
ــن  ــد. بنظــر م ــد کرده ان ــن مســاله تاکی ــه ای ب

ایــن وحــدت بایــد وحــدت واقعــی باشــد 
ــت.  ــور اس ــک مح ــود ی ــتلزم وج ــن مس و ای
ــرد  ــرار ک ــد جلســه ســطحی برق ــوان چن می ت
امــا آن وحــدت مــورد نظــر حاصــل نمی شــود. 
البتــه در حیطــه دانشــجویان، مــا حضــور امــام 
جماعــت و روحانیــون مبلــغ را در خوابگاه هــا، 
اردوهــای فرهنگــی و مســجد دانشــگاه داریــم. 
ــط  ــجویان مرتب ــا دانش ــم ب ــارف ه ــروه مع گ
ــار  ــن اظه ــم م ــاتید ه ــه اس ــت. در حیط اس
آمادگــی می کنــم. مثــال مــن یکبــار اســاتید را 
بــه قــم بــردم و دیــداری بــا آیــت اهلل العظمــی 
ــی را  ســبحانی داشــتیم کــه ایشــان صحبتهای
ــهد  ــه مش ــم ب ــار ه ــتند. یکب ــاتید داش ــا اس ب
ــی  ــت اهلل العظم ــا آی ــداری ب ــه دی ــم ک رفتی
ــار  ــی پرب ــه خیل ــتیم ک ــیرازی داش ــکارم ش م
بــود. اگــر فکــر می کنیــد کــه ظرفیتــش 
ــع  ــی از مقاط ــم در بعض ــود دارد می توانی وج
نشســت هایی را در فضــای حــوزوی داشــته 
ــث  ــا باع ــت و آمده ــن رف ــاید همی ــیم. ش باش
ــام  ــام و مق ــرت ام ــه حض ــی ک ــود آن نگاه ش
ــکل  ــد ش ــد دارن ــر آن تاکی ــری ب ــم رهب معظ
پیــدا کنــد. باالخــره یــک ســری ظرفیتهــا در 
ــگ  ــا کمرن ــگاه ه ــه در دانش ــت ک ــوزه هس ح
ــم در  ــا ه ــی ظرفیته ــس بعض ــت و بالعک اس
دانشــگاه ها هســت کــه در حــوزه نیســت 
ــر  ــود، مثم ــه ش ــکار گرفت ــوزه ب ــر در ح و اگ
ــه  ــع هســتم ک ــده مطل ــد شــد. بن ــر خواه ثم
بعضــی از موسســات حــوزوی کــه در حقیقــت 
از دروس حــوزوی و دروس روز در  تلفیقــی 
ــد.  ــا اســت، چنیــن کاری را شــروع کرده ان آنه
ــور  ــا حض ــگاه در آنج ــاتید دانش ــی از اس خیل
دارنــد و تدریــس هــم می کننــد. مثــال بعضــی 
ــت  ــی، مدیری ــاد، روان شناس ــاتید اقتص از اس
دانشــگاه ها در حــوزه حضــور دارنــد و مشــغول 
تدریــس هســتند، گرچــه ایــن حضــور ضعیــف 
بایــد تقویــت شــود. در مجمــوع  اســت و 
قبــول دارم کــه در ایــن زمینــه کار بــه خوبــی 
ــتر  ــه بس ــدوارم ک ــت و امی ــده اس ــام نش انج

ــود. ــم ش ــب تری فراه مناس

نبــاء: یــک ســوالی کــه مــا بــا روســای قبلــی 
و فعلــی دانشــگاه داشــتیم، در رابطــه بــا عفــاف 
ــما را  ــر ش ــتیم نظ ــت. می خواس ــاب اس و حج
در ایــن رابطــه بدانیــم و اینکــه آیــا در جهــت 
بهبــودی وضعیــت آن در دانشــگاه کاری انجــام 

ــر؟ ــا خی ــود ی می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــاس م ــا: احس ــاج آق ح
ایــن مســاله، تنهــا محــدود بــه دانشــگاه 
نیســت. کار سیســتماتیک و حســاب شــده 
بــرای تخریــب عفــاف و حجــاب از خــارج 
ــن را  ــمن ای ــود و دش ــام می ش ــا انج از مرزه
ــرار  ــود ق ــرای خ ــرد ب ــک راهب ــوان ی ــه عن ب
داده اســت. آنهــا کار حســاب شــده دارنــد 

ــا در داخــل  ــا متاســفانه م انجــام می دهنــد ام
ــه  ــر واحــد و برنام ــک فک مملکتمــان شــاید ی
ــن مســاله از  ــم. ای ــل اجــرا نداری مشــخص قاب
ــه هــای جــدی مــن اســت. وقتــی کــه  دغدغ
مثــال نتانیاهــو می گویــد کــه مــا بایــد حجــاب 
زنــان ایرانــی را نشــانه بگیریــم و بتوانیــم ایــن 
چــادر را از ســر آنهــا کنــار بزنیــم. وقتــی 
اســتفاده  بــا  انگلیســی ها  کــه  می بینیــم 
از عنصــر بی هویــت و خودباختــه ای مثــل 
رضاخــان بــه کشــف حجــاب اجبــاری حرکــت 
ــی  ــد. وقت ــر می دارن ــاب را ب ــد و حج می کنن
ــا ایــن  می بینیــم کشــورهایی ماننــد فرانســه ب
ــد،  ــدی می کنن ــه ج ــورد و مقابل ــاله برخ مس
ــرای مــا می تواننــد یــک  ایــن مســائل واقعــا ب
پیــام اساســی داشــته باشــند کــه چــرا مــا در 
ــور  ــه منظ ــتیم؟ البت ــدی نیس ــاله ج ــن مس ای
برخــورد ســلبی در ایــن مســاله نیســت. مــوارد 
ســلبی در جاهــای خــاص بایــد اســتفاده شــود 
ــد.  ــواب می ده ــژه ج ــای وی ــط در جاه و فق
بایــد در عرصــه درونی ســازی حجــاب گام 
ــان و  ــدگار در ج ــرش مان ــک نگ ــم و ی برداری
دل و ذهــن بچه هــا ایجــاد کنیــم. از ابزارهــای 
احساســی و عاطفــی هــم بایــد اســتفاده شــود.

دانشــگاه یــک محیــط علمــی و مقــدس اســت 
و در روایــت داریــم کــه مالئکــه در جایــی 
کــه علــم تدریــس می شــود بالهایشــان را 
ــدارد.  ــی ن ــم تفاوت ــم ه ــد. عل ــن می کنن په
علومــی ماننــد شــیمی و فیزیــک کــه بــه فعــل 
ــد اگــر در راســتای توحیــد  ــد می پردازن خداون
ــا  ــی ب ــم را هدفمنــد ببینــد، تفاوت باشــد و عال
علــوم حــوزوی ندارنــد کــه بــه قــول خداونــد 
ــدس  ــط مق ــن محی ــه در ای ــد. هم می پردازن
ــام  ــی انج ــک کار علم ــه ی ــده اند ک ــع ش جم
ــرای جامعــه باشــند.  ــا بعــدا مفیــد ب بدهنــد ت
اگــر حــواس پرتــی ایجــاد شــود و و بعضی هــا 
بــا بی مســئولیتی ارزشــها را زیــر پــا قــرار 
ــی  ــه علم ــک صدم ــه ی ــر ب ــن منج ــد، ای دهن
می شــود. مــن جــزوه ای داشــتم کــه در مــورد 
پوشــش در دانشــگاه های خــارج از کشــور 
ــد.  ــی دارن ــن پوشش ــز قوانی ــا نی ــه آنه ــود ک ب
ــی  ــر لباس ــا ه ــه ب ــدارد ک ــق ن ــس ح ــر ک ه
و آرایشــی در آن دانشــگاه ها حاضــر شــود. 
ــاال  ــود را دارد. ح ــات خ ــی اقتضائ ــر محیط ه
ــررات دیگــری  ــه مســلمان هســتیم، مق ــا ک م
هــم داریــم کــه بــه طریــق اولــی بایــد رعایــت 

ــم. کنی
در مقطعــی منشــور اخالقــی مطــرح شــد. 
ــول  ــه پوششــی مطــرح شــد کــه معق آیین نام
تنظیــم شــد کــه در جلســات متعددی بــر روی 
ــود. در آن مقطــع متاســفانه  آن بحــث شــده ب
طــرح بصــورت کامــل اجــرا نشــد و ضعفهایــی 
هــم در مقــام اجــرا داشــتیم کــه بایــد منصفانه 
بــه آنهــا بپردازیــم. از حــدود پنــج شــش مــاه 

پیــش، مجــددا بحــث عفــاف و حجــاب در 
شــورای فرهنگــی مطــرح شــد کــه چنــد 
ــی  ــام و طرح ــر آن انج ــر س ــث ب ــه بح جلس
مــدون شــده اســت. طــرح شــامل 98 درصــد 
ــی  ــیار کم ــدار بس ــت و مق ــی اس ــگاه ایجاب ن
بصــورت ســلبی اســت. محورهــای کار ایجابــی 
مشــخص شــده و مــوارد ســلبی هــم بســیار بــر 
رویــش بحــث شــده اســت. مســئولین دانشــگاه 
ــد.  ــاس کرده ان ــاله را احس ــرورت مس ــم ض ه
ــت  ــه عاقب ــار نظــری راجــع ب ــن اظه ــه م البت
ــا  ــه اینج ــا ب ــا کار ت ــم ام ــرح نمی کن ــن ط ای
پیــش رفتــه اســت. شــباهتهایی بــا طرح هــای 
قبــل دارد و ایــن همــت در حــال حاضــر 
دیــده می شــود کــه نســبت بــه افــرادی 
ــد و  ــکنی می کنن ــی هنجارش ــد خیل ــه دارن ک
ــد،  ــن ندارن ــه ارزشــها و قوانی اصــال توجهــی ب
ــه  ــم ک ــه داری ــا وظیف ــد. م ــی نباش بی تفاوت
بــه مــر قانــون عمــل کنیــم. ریاســت محتــرم 
ــی  ــا شــعار قانون گرای ــدا ب ــم از ابت دانشــگاه ه
ــم  ــار داری ــان انتظ ــم از ایش ــا ه ــد و م آمده ان
ــد و  ــاءهلل بمانن ــت انش ــن صحب ــای ای ــه پ ک
بــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــه اینجــا رســیده 

ــد. اســت کمــک کنن

ــن کار  ــن و ریشــه ای تری ــاء: شــما مهمتری نب
ــد؟ ــه می بینی ــه چ ــی را در زمین ایجاب

ریاســت محتــرم نهــاد: در کار ایجابــی، باید 
بحــث همانندســازی و الگــو و اســوه را خــوب 
ــت ابعــاد شــخصیتی  ــا محوری ــم ب مطــرح کنی
ــت  ــن اس ــا ای ــاد م ــرا )س(. اعتق ــرت زه حض
ــک  ــاد ی ــی، ایج ــک کار ایجاب ــه ی ــه مقدم ک
)ع(  امیرالمومنیــن  اســت.  مشــترک  زبــان 
می فرماینــد کــه فــرو رفتــن و دلدادگــی مــردم 
و جامعــه بــه یــک امــری، مقدمــه ورود بــه آن 
ــاد  ــترک ایج ــان مش ــه زب ــا زمانیک ــت. ت اس
ــا زمانیکــه دغدغــه و درد مشــترکی  نکنیــم، ت
ــام  ــی انج ــوان کار فرهنگ ــم، نمیت ــاد نکنی ایج
داد. بایــد عــزم ملــی ایجــاد کــرد. عــزم ملــی 
یعنــی همــان زبــان مشــترک. اگــر زبــان 
ــری دل  ــه ام ــردم ب مشــترک ایجــاد شــد و م
دارنــد، متوجــه می شــوند کــه فرهنــگ ماننــد 
ــر  ــت و اگ ــم اس ــالمتی مه ــرای س ــیژن ب اکس
بی توجهــی کننــد گــرد ایــن غفلــت بــه خــود 
و فرزندانشــان می نشــیند. ایــن زبــان مشــترک 
بســیار اهمیــت دارد کــه متاســفانه کار خوبــی 
ــد  ــا می آین ــمنان م ــت. دش ــده اس ــام نش انج
مایــکل جکســون و مریلیــن منســون را کــه در 
ــا  ــنیع ترین کاره ــر ش ــزار نف ــا ه ــوی صده جل
ــی  ــو معرف ــوان الگ ــه عن ــد، ب را انجــام می دهن
ــخصیت هایی  ــورد ش ــا در م ــا م ــد ام می کنن
ــور الهــی  ــه از ن ــرا )س( ک ــد حضــرت زه مانن
خلــق شــده اســت و هر حرکــت و هــر تعاملش 
ــا باشــد، کــم کاری  ــرای م ــد درســی ب می توان

نکرده ایــم.  معرفــی  درســت  و  کرده ایــم 
ــورا را در  ــاله عاش ــار و مس ــاله انتظ ــال مس مث
ــی خــوب  ــام عاشــورا خیل ــد. در ای نظــر بگیری
ــه  ــود. از اینگون ــتفاده می ش ــاله اس ــن مس از ای
از  می تــوان  کــه  داریــم  بســیار  ظرفیتهــا 
ــد جلســات گفتگــو و  ــرد. بای ــا اســتفاده ک آنه
کرســی های آزاداندیشــی برگــزار کنیــم. از 
هنرمنــدان و الگوهــای مختلــف کــه تاثیرگــذار 
هســتند و حجــاب را انتخــاب کرده انــد دعــوت 
کنیــم کــه بــه دانشــگاه بیاینــد و حــرف بزننــد 
ــانی  ــد. کارشناس ــاس بگیرن ــان تم ــا جوان و ب
ــت  ــد صحب ــوارد بیاین ــن م ــه در ای ــم ک بیاوری
ــرف  ــد و ح ــان بیاین ــان و موافق ــد. مخالف کنن
ــم.  ــه اســتفاده کنی ــای هفتگان ــد. از هنره بزنن
تشــویق کنیــم کــه مقالــه و شــعر و آثــار هنری 
نمایشــی و تجســمی را بــرای مــا بفرســتند. مــا 
بایــد بــه ســمت یــک جبهــه واحــد فرهنگــی 

ــم. ــت بروی ــا درای معقــول و ب

نبــاء: نظــر شــما در مــورد ازدواج دانشــجویی 
چیســت؟ لزومــش و اینکــه چــه کارهایــی نهاد 
ــا پیشــنهادی و  ــه آی ــام داده اســت و اینک انج

طرحــی داریــد؟
ــا اهــل  ــون بدهــد. م ــا: خــدا خیرت ــاج آق ح
ــا  ــتیم. ام ــالن کار دادن نیس ــزارش کار و بی گ
خــوب اســت کــه ایــن ســواالت را می پرســید 
کــه مجبــور می شــوم بعضــی از کارهایــی کــه 
ــم. یکــی از  انجــام شــده اســت را مطــرح کنی
ــه  ــی ب ــگاه فرهنگ ــه ن ــا ک ــدی م ــای ج کاره
از بحثهــای عمیــق فرهنگــی  آن داریــم و 
اســت، بحــث تشــکیل خانــواده و شــکل گیری 
ازدواج هــای آســان و ســهل اســت. فــردا قــرار 
ــجو  ــاه زوج دانش ــد و پنج ــا ص ــه ب ــت ک اس
کارهایــی  از  یکــی  برویــم.  مشــهد  بــه 
کــه دانشــجویان معمــوال بــه مــا مراجعــه 
می کننــد و زیــاد هــم اتفــاق می افتــد، در 
ــال  ــد و دنب ــه می آین ــی اســت ک ــورد جوانان م
ــن  ــیاری از ای ــد. بس ــب می گردن ــر مناس همس
کرده ایــم،  کمکشــان  مــا  کــه  معرفی هــا 
ــت و  ــده اس ــق ش ــای موف ــه ازدواج ه ــر ب منج
مــا هیچــگاه آمــار نداده ایــم. بــرای اینــکار یــک 
کارشــناس خانــم بــرای خانمهــا هــم قــرار داده 
شــده اســت و ایــن بحــث را بصــورت متمرکــز 
دنبــال می کنــد. مــا کارگاه هــای قبــل از ازدواج 
داریــم، کارگاه هــای دوران عقــد داریــم. کارگاه 
هــای بعــد از ازدواج داریــم. کســی هــم از ایــن 
ــا از  ــته م ــرم گذش ــدارد. در ت ــالع ن ــوارد اط م
ــرای دختــران و  بزرگانــی اســتفاده کردیــم و ب
پســران بصــورت جــدا و بــرای زوجهــا بصــورت 
مشــترک کارگاه هــای موفقــی داشــتیم. در 
ــم  ــی خواهی ــاءهلل کارگاه های ــم انش ــهد ه مش
ــه  ــیم ک ــی برس ــه جای ــم ب ــت. امیدواری داش
ــیم.  ــجو باش ــزار زوج دانش ــن ه ــاهد چندی ش
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ــجوئی  ــکن دوره دانش ــکالت، مس ــی از مش یک
ــی  ــرم قبل ــا روســای محت ــا ب ــن باره اســت. م
و فعلــی دانشــگاه مســاله مســکن متاهلیــن را 
ــار  ــما دوازده هکت ــم ش ــرده ام. گفت ــرح ک مط
بــرای  را  هکتــارش  پنــج  داریــد.  زمیــن 
را  متاهلیــن کنــار بگذاریــد. شــما زمیــن 
اختصــاص دهیــد، مــا خیریــن را می آوریــم تــا 
ایــن مســاله را تامیــن مالــی کننــد. چهارصــد 
ــورت  ــه بص ــازند ک ــک بس ــد کوچ ــد واح پانص
یــک شــهرک کوچــک دانشــجویی باشــد 
بــرای متاهلیــن. ایــن دغدغــه را بارهــا مطــرح 
ــت  ــوب اس ــد خ ــم می گوین ــه ه ــرده ام. هم ک
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــدام عمل ــون اق ــی تاکن ول
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ب ــال بای ــر ح ــت. در ه اس
توجــه ویــژه کــرد. بقــول مــا طلبه هــا مقدمــه 

ــت. ــب اس ــب، واج واج

نبــاء: متاســفانه مــا امســال مواجــه شــدیم بــا 
ــبت  ــاتید نس ــر از اس ــه دو نف ــی ک هتاکی های
بــه مقدســات و ارکان نظــام داشــتند کــه 
خیلــی بی محابــا و گســترده ایــن کار را ادامــه 
ــادی  ــم کــه تعــداد زی ــا شــاهد بودی ــد. م دادن
ــه در  ــا جداگان ــی ی ــورت جمع ــاتید بص از اس
نهــاد حضــور پیــدا کردنــد و اعتــراض کردنــد و 
بــه نهــاد هــم اعتــراض کردنــد کــه چــرا شــما 
ــن  ــان در ای ــد. نظرت ــام نمی دهی ــی انج اقدام

ــورد چیســت؟ م
ــا: مــن ســعی می کنــم کــه پاســخ  حــاج آق
را بــا جامــع االطرافــی بیشــتری پاســخ بدهــم 
تــا اگــر ابهاماتــی هســت برطــرف بشــود. 
ــک  ــه ی ــم ک ــر نمی تابی ــاله را ب ــن مس ــا ای م
ــردم  ــه م ــی ک ــه دین ــک جامع ــردی در ی ف
ــت،  ــدس اس ــان مق ــائل برایش ــی از مس بعض
ــک  ــاب ی ــا و بی حســاب و کت ــد و بی محاب بیای
بحثــی را مطــرح کنــد و بــه مقدســات دیگــران 
توهیــن کنــد و اســمش را آزادی بگــذارد. ایــن 
ــه واژه مقــدس آزادی اســت.  ــت ب ــا خیان دقیق
ــا آزادی  ــه آزادی. اساس ــب اســت ن ــن تخری ای
ــه  ــدارد، ن ــی ن ــیخته معن ــان گس ــق و عن مطل

ــا  ــن محکــوم اســت و م ــه شــرعا. ای ــال و ن عق
انزجارمــان را از ایــن اعمــال اعــالم می کنیــم. 
ــی دارد،  ــی حرف ــر کس ــه اگ ــت ک ــه بجاس چ
شــبهه ای دارد، اعتقــادی دارد بیاید و در فضای 
علمــی بنشــیند و بحــث کنــد. مــا نمی گوییــم 
ــر.  ــد. خی ــرف بزن ــدارد ح ــق ن ــی ح ــه کس ک
ــد در  ــم. بیای ــی را می پذیری ــه علم ــا مباحث م
یــک فضــای علمــی محترمانــه صحبــت کنــد و 
محترمانــه جــواب بشــنود. مــا مباحثــه علمــی 
ــه  ــزی ب ــی چی ــر کس ــا اگ ــندیم. ام را می پس
ــدون حســاب ایــن  ــد ب ذهنــش رســیده و بیای
عقیــده غلطــش را بــه اســم آزادی در جامعــه و 
فضــای مجــازی پراکنــده و ترویــج کنــد، ایــن 

مقبــول نیســت.
ــی  ــد، وقت ــه شــما فرمودی ــم ک ــواردی ه آن م
ــت  ــه حرک ــاتید ب ــدادی از اس ــد تع ــش آم پی
در آمدنــد. خــود بنــده ســعی کــردم کــه 
مســاله را مدیریــت کنــم کــه بــه یــک بحــران 
هــم  دانشــگاه  مســئولین  نشــود.  تبدیــل 
ــر  ــدند. اگ ــکل ش ــن ش ــه ای ــه ب ــه قضی متوج
ــه  ــاتید ب ــا اس ــم، واقع ــت نمی کردی ــا مدیری م
ــود  ــی خ ــئولیت دین ــتند مس ــق می خواس ح
ــق  ــد و ح ــام بدهن ــا انج ــر اهانت ه را در براب
ــای  ــه فض ــم ک ــا دیدی ــا م ــتند. ام ــم داش ه
ــود.  ــنج ش ــار تش ــد دچ ــگاه نبای ــی دانش علم
آنهــا نمایندگانــش را اعــالم کردنــد و مــن هــم 
ــرار کــردم و جلســاتی  ــا ریاســت برق ارتبــاط ب
را بــرای صحبــت اســاتید فراهــم کردیــم. 
ــد  ــول دادن ــا ق ــم صراحت ــگاه ه ــت دانش ریاس
ــن  ــد. م ــری می کنن ــاله را پیگی ــن مس ــه ای ک
ــاد را دارم و در مســجد هــم  ــن اعتق خــودم ای
ــال دادم کــه  ــوب هــم انتق اعــالم کــردم، مکت
ــت  ــورد اول رف ــود؟ م ــل می ش ــرا دارد تعل چ
بــه وزارتخانــه و در وزارتخانــه در دوران وزارت 
ــه  ــه ایشــان هــم ب ــود ک ــا ب ــای فرجــی دان آق

ــاره  ــان اش ــث استیضاحش ــاله در بح ــن مس ای
کردنــد. راجــع بــه کنــد پیــش رفتــن هــم مــن 
تذکراتــی را داده ام. امــا می دانیــد کــه مســئول 
نهــاد بایــد از ادبیــات آمرانــه پرهیــز کنــد. مــا 
ــت  ــار مدیری ــتیم در کن ــن هس ــاوری امی مش
دانشــگاه بــا حفــظ اســتقالل نهــاد. بنــده بایــد 
بــا حفــظ اســتقالل نهــاد، بــر مــداری حرکــت 
ــا تعییــن کــرده اســت. ــم کــه حضــرت آق کن

نبــاء: یکــی از محاســن دانشــگاه علــم و 
صنعــت، مســاله حضــور گســترده دانشــگاهیان 
ــارات  ــه از افتخ ــت ک ــگاه اس ــجد دانش در مس
ــه  ــن دانشــگاه اســت. همانطــور ک دانشــگاه ای
ــی  ــجد خیل ــای مس ــفانه فض ــد متاس می دانی
ــی  ــه صحبت ــن رابط ــما در ای ــت. ش ــم اس ک

ــد؟ داری
حــاج آقــا: مــن تشــکر می کنــم کــه از ایــن 
ــه  ــت ک ــم سالهاس ــن ه ــد. م ــوالها می کنی س
ایــن مســاله خــاص را دارم پیگیــری می کنــم و 
از دغدغه هــای مــن هســت. الحمــدهلل مســجد 
ــورترین  ــلوغ ترین و پرش ــه ش ــگاه از جمل دانش
مســاجد شــهر و دانشــگاه ها اســت. خیلــی 
مواقــع، جــا بــرای همــه نمازگــزاران نیســت و 
آنهــا از نمــاز جماعــت جــا می ماننــد. بنابرایــن 
توســعه مســجد دانشــگاه واقعــا ضروری اســت. 
مــن ایــن مســاله را ســه چهــار ســال اســت که 
ــم. چــه در دوران  ــری می کن ــررا دارم پیگی مک
ــی  ــر جبل عامل ــه االن. دکت ــل چ ــت قب ریاس
ــد  ــری کردن ــاله را پیگی ــن مس ــی ای ــم خیل ه
ــل  ــه قاب ــم نتیج ــال ه ــا بح ــفانه ت ــا متاس ام
ــه  ــهرداری منطق ــم. االن ش ــه ای نگرفته ای ارائ

چهــار آمــده و گفتــه اســت کــه بودجــه ایــن 
مســاله را تامیــن می کنــد. االن مــن فکــر 
ــد.  ــی باش ــه مشــکل، مشــکل مال ــم ک نمی کن
اگــر همتــی پشــت ایــن مســاله باشــد و یــک 
ــن  طــرح خــوب، مســاله حــل می شــود. در ای
ــه  ــی ارائ ــای مختلف ــاله، طرحه ــار س ــه چه س
شــده اند کــه متاســفانه بــه نتیجــه نهائــی 
ــم  ــاز را داری ــه نم ــتاد اقام ــا س ــیده اند. م نرس
کــه مســائل مربوطــه را پیگیــری می کنــد. 
امیــدوارم کــه حرفهــای دلســوزانه ایــن خــادم 
ــا  ــد. واقع ــم کن ــئولین را مصم ــگاه مس دانش
ــعه  ــد توس ــه مســجد بای ــم ک احســاس می کن
ــم  ــی ه ــکل مال ــر مش ــی اگ ــد. حت ــدا کن پی
ــاتید  ــه اس ــتم ک ــن هس ــد، مطمئ ــش بیای پی
هــم بــرای باقیــات صالحــات خــود قــدم 
ــرا  ــه چ ــم ک ــن نمی دان ــد. م ــش می گذارن پی
ــی رود؟ االن در دوران  ــش نم ــاله پی ــن مس ای
ــام  ــم. در ای ــکاف هــم مشــکل بســیار داری اعت
فاطمیــه  ایــام  در  داریــم.  محــرم مشــکل 
ــه  ــت روزان ــاز جماع ــرای نم ــم. ب مشــکل داری
هــم مشــکل داریــم. ایــن مشــکالت در بخــش 
خواهــران کــه بســیار بدتــر اســت. یــک اقــدام 
انقالبــی نیــاز دارد کــه ایــن مســاله حــل 
ــروری  ــاله ض ــک مس ــر ی ــن ام ــود. االن ای بش
ــه آن فقــط از منظــر خاصــی  اســت و نبایــد ب

ــرد. ــگاه ک ــاری ن ــل معم مث

نبــاء: از نــکات بــارز دانشــگاه مــا، یــک حــوزه 
ــدا  ــه درابت ــت ک ــگاه اس ــجویی در دانش دانش
خــوب شــروع کــرد امــا متاســفانه حضــور آن 
ــح  ــا توضی ــت. لطف ــده اس ــگ ش ــی کمرن کم

ــد. بفرمایی
حــاج آقــا: حــوزه فعالیتــش را خیلــی خــوب 
کار را شــروع کــرد و مــا اتفاقــا در همیــن 
ــم.  ــدا کردی ــه دوم را پی ــر، رتب ــال های اخی س
علتــش وجــود مدیــری دغدغه منــد و جــوان به 
اســم حــاج آقــای ملکــی اســت کــه بــا جدیــت 
ــم  ــر نمی کن ــن فک ــد. م ــال می کن کار را دنب
کــه دچــار افــت شــده باشــد. و اســتنباط مــن 
ــی  ــت خوب ــا کیفی ــه کار دارد ب ــت ک ــن اس ای
ــر  ــاید از نظ ــه ش ــد ک ــی رود هرچن ــش م پی
کمــی خیلــی بــه چشــم نیایــد. کالســها اکثــرا 
از  افــراد  می شــود.  تشــکیل  پنجشــنبه ها 
طریــق ســایت حــوزه یــا حضــوری می تواننــد 

ــد. ــرار کنن ــاط برق ارتب

ــه از  ــی ک ــیهای آزاداندیش ــث کرس ــاء: بح نب
ــت  ــم هس ــا ه ــرت آق ــی حض ــات اساس مطالب
ــکل  ــگاه ها ش ــه در دانش ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
نگرفتــه اســت. نهــاد در ایــن مســاله چــه 

اقداماتــی را مــد نظــر دارد؟
ــدی  ــات ج ــی از مطالب ــن یک ــا: ای ــاج آق ح
و از ابداعــات حضــرت آقــا اســت. ایشــان 
ــگاه ها  ــاز دانش ــی نی ــا تیزبین ــمندانه و ب هوش
را درک کرده انــد و می گوینــد کــه بجــای 
ــای  ــک فض ــا، بنشــینید در ی ــار و جنجال ه ج
ــن  ــد. ای ــث کنی ــت و بح ــول و آرام صحب معق
علمیــه  حوزه هــای  در  کمابیــش  فضاهــا 
ــه  ــن مســاله را مطالب ــا ای هســت. ایشــان واقع
ــی از  ــا یک ــه واقع ــد ک ــدا می دان ــد. خ می کنن
ــت.  ــن اس ــم همی ــن ه ــدی م ــای ج دغدغه ه
اتفاقــا دیــروز کــه بــا معاونــت فرهنگــی جلســه 
داشــتم، همیــن بحــث را مطــرح کــردم. بارهــا 
ــه  ــم ک ــن می گوی ــرده ام. م ــری ک ــم پیگی ه
شــما بیاییــد موضوعــات را مطــرح و پیشــنهاد 
ــم  ــکل ها بدهی ــه تش ــنهادات را ب ــم. پیش کنی

و بگوییــم کــه هــر کســی می توانــد ایــن 
ــذارد.  ــو بگ ــا جل ــد، پ ــزار کن ــی ها را برگ کرس
آیین نامــه هــم آمــاده اســت. مشــکل، مشــکل 
اجرایــی اســت. البتــه بایــد افــراد هــم از اظهــار 
نظــر در ایــن کرســی ها احســاس ترســی 
نداشــته باشــند. نبایــد بترســیم. شــجاعت 
داشــته باشــیم. بایــد کرســی ها طــوری باشــند 
ــدون جــار و جنجــال و  ــد و ب ــراد بیاین ــه اف ک
هتاکــی صحبــت و بحــث کننــد. کرســی 
ضابطــه دارد و بایــد بــا حضــور کارشــناس و بــا 
اشــراف علمــی تشــکیل شــود. در بســیاری از 
ــکیل  ــی ها را تش ــن کرس ــوان ای ــائل می ت مس
داد ماننــد عفــاف و حجــاب، مســائل اعتقــادی، 
مســائل سیاســی، اقتصــادی و غیــره. اگــر 
ــر  ــد مثم ــیار می توان ــود، بس ــل ش ــوب عم خ
ثمــر باشــد. البتــه مــا چــون بــه دنبــال 
تصدی گــری نیســتیم، دوســت داریــم کــه 
ــه در  ــتادی و چ ــای اس ــه در فض ــکلها چ تش
فضــای دانشــجویی بیاینــد وســط و مســاله را 
شــروع کننــد. مــا حمایــت و کمــک می کنیــم.

نصیحتــی،  پیامــی،  اگــر  انتهــا  در  نبــاء: 
ــد،  ــاتید داری ــیج اس ــه بس ــبت ب ــی نس صحبت

بفرماییــد؟
ــق  ــر خــدا توفی ــا انشــاءاهلل اگ ــا: م ــاج آق ح
ــتیم. در  ــیجیان هس ــتداران بس ــد از دوس ده
هــر صــورت مــا ارادتمنــد هســتیم بــه بــرادران 
ــر  ــش پ ــاس نق ــرایط حس ــن ش ــیج. در ای بس
رنــگ و مهمــی دارنــد و انشــاءهلل کــه وظایــف 
خــود را بــه نحــو احســن انجــام بدهنــد. 
بــرای  داریــم.  موفقیــت  آرزوی  برایشــان 
ــت  ــریه زحم ــن نش ــرای ای ــه ب ــم ک ــما ه ش
انشــاءهلل  دارم.  موفقیــت  آرزوی  می کشــید 
کــه شــاهد باشــیم کــه ایــن نشــریه از بهتریــن 

نشــریه های دانشــگاهی باشــد.
نباء: ممنون. خداحافظتان باشد.
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ــجوئی  ــکن دوره دانش ــکالت، مس ــی از مش یک
ــی  ــرم قبل ــا روســای محت ــا ب ــن باره اســت. م
و فعلــی دانشــگاه مســاله مســکن متاهلیــن را 
ــار  ــما دوازده هکت ــم ش ــرده ام. گفت ــرح ک مط
بــرای  را  هکتــارش  پنــج  داریــد.  زمیــن 
را  متاهلیــن کنــار بگذاریــد. شــما زمیــن 
اختصــاص دهیــد، مــا خیریــن را می آوریــم تــا 
ایــن مســاله را تامیــن مالــی کننــد. چهارصــد 
ــورت  ــه بص ــازند ک ــک بس ــد کوچ ــد واح پانص
یــک شــهرک کوچــک دانشــجویی باشــد 
بــرای متاهلیــن. ایــن دغدغــه را بارهــا مطــرح 
ــت  ــوب اس ــد خ ــم می گوین ــه ه ــرده ام. هم ک
ــه  ــورت نگرفت ــی ص ــدام عمل ــون اق ــی تاکن ول
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ب ــال بای ــر ح ــت. در ه اس
توجــه ویــژه کــرد. بقــول مــا طلبه هــا مقدمــه 

ــت. ــب اس ــب، واج واج

نبــاء: متاســفانه مــا امســال مواجــه شــدیم بــا 
ــبت  ــاتید نس ــر از اس ــه دو نف ــی ک هتاکی های
بــه مقدســات و ارکان نظــام داشــتند کــه 
خیلــی بی محابــا و گســترده ایــن کار را ادامــه 
ــادی  ــم کــه تعــداد زی ــا شــاهد بودی ــد. م دادن
ــه در  ــا جداگان ــی ی ــورت جمع ــاتید بص از اس
نهــاد حضــور پیــدا کردنــد و اعتــراض کردنــد و 
بــه نهــاد هــم اعتــراض کردنــد کــه چــرا شــما 
ــن  ــان در ای ــد. نظرت ــام نمی دهی ــی انج اقدام

ــورد چیســت؟ م
ــا: مــن ســعی می کنــم کــه پاســخ  حــاج آق
را بــا جامــع االطرافــی بیشــتری پاســخ بدهــم 
تــا اگــر ابهاماتــی هســت برطــرف بشــود. 
ــک  ــه ی ــم ک ــر نمی تابی ــاله را ب ــن مس ــا ای م
ــردم  ــه م ــی ک ــه دین ــک جامع ــردی در ی ف
ــت،  ــدس اس ــان مق ــائل برایش ــی از مس بعض
ــک  ــاب ی ــا و بی حســاب و کت ــد و بی محاب بیای
بحثــی را مطــرح کنــد و بــه مقدســات دیگــران 
توهیــن کنــد و اســمش را آزادی بگــذارد. ایــن 
ــه واژه مقــدس آزادی اســت.  ــت ب ــا خیان دقیق
ــا آزادی  ــه آزادی. اساس ــب اســت ن ــن تخری ای
ــه  ــدارد، ن ــی ن ــیخته معن ــان گس ــق و عن مطل

ــا  ــن محکــوم اســت و م ــه شــرعا. ای ــال و ن عق
انزجارمــان را از ایــن اعمــال اعــالم می کنیــم. 
ــی دارد،  ــی حرف ــر کس ــه اگ ــت ک ــه بجاس چ
شــبهه ای دارد، اعتقــادی دارد بیاید و در فضای 
علمــی بنشــیند و بحــث کنــد. مــا نمی گوییــم 
ــر.  ــد. خی ــرف بزن ــدارد ح ــق ن ــی ح ــه کس ک
ــد در  ــم. بیای ــی را می پذیری ــه علم ــا مباحث م
یــک فضــای علمــی محترمانــه صحبــت کنــد و 
محترمانــه جــواب بشــنود. مــا مباحثــه علمــی 
ــه  ــزی ب ــی چی ــر کس ــا اگ ــندیم. ام را می پس
ــدون حســاب ایــن  ــد ب ذهنــش رســیده و بیای
عقیــده غلطــش را بــه اســم آزادی در جامعــه و 
فضــای مجــازی پراکنــده و ترویــج کنــد، ایــن 

مقبــول نیســت.
ــی  ــد، وقت ــه شــما فرمودی ــم ک ــواردی ه آن م
ــت  ــه حرک ــاتید ب ــدادی از اس ــد تع ــش آم پی
در آمدنــد. خــود بنــده ســعی کــردم کــه 
مســاله را مدیریــت کنــم کــه بــه یــک بحــران 
هــم  دانشــگاه  مســئولین  نشــود.  تبدیــل 
ــر  ــدند. اگ ــکل ش ــن ش ــه ای ــه ب ــه قضی متوج
ــه  ــاتید ب ــا اس ــم، واقع ــت نمی کردی ــا مدیری م
ــود  ــی خ ــئولیت دین ــتند مس ــق می خواس ح
ــق  ــد و ح ــام بدهن ــا انج ــر اهانت ه را در براب
ــای  ــه فض ــم ک ــا دیدی ــا م ــتند. ام ــم داش ه
ــود.  ــنج ش ــار تش ــد دچ ــگاه نبای ــی دانش علم
آنهــا نمایندگانــش را اعــالم کردنــد و مــن هــم 
ــرار کــردم و جلســاتی  ــا ریاســت برق ارتبــاط ب
را بــرای صحبــت اســاتید فراهــم کردیــم. 
ــد  ــول دادن ــا ق ــم صراحت ــگاه ه ــت دانش ریاس
ــن  ــد. م ــری می کنن ــاله را پیگی ــن مس ــه ای ک
ــاد را دارم و در مســجد هــم  ــن اعتق خــودم ای
ــال دادم کــه  ــوب هــم انتق اعــالم کــردم، مکت
ــت  ــورد اول رف ــود؟ م ــل می ش ــرا دارد تعل چ
بــه وزارتخانــه و در وزارتخانــه در دوران وزارت 
ــه  ــه ایشــان هــم ب ــود ک ــا ب ــای فرجــی دان آق

ــاره  ــان اش ــث استیضاحش ــاله در بح ــن مس ای
کردنــد. راجــع بــه کنــد پیــش رفتــن هــم مــن 
تذکراتــی را داده ام. امــا می دانیــد کــه مســئول 
نهــاد بایــد از ادبیــات آمرانــه پرهیــز کنــد. مــا 
ــت  ــار مدیری ــتیم در کن ــن هس ــاوری امی مش
دانشــگاه بــا حفــظ اســتقالل نهــاد. بنــده بایــد 
بــا حفــظ اســتقالل نهــاد، بــر مــداری حرکــت 
ــا تعییــن کــرده اســت. ــم کــه حضــرت آق کن

نبــاء: یکــی از محاســن دانشــگاه علــم و 
صنعــت، مســاله حضــور گســترده دانشــگاهیان 
ــارات  ــه از افتخ ــت ک ــگاه اس ــجد دانش در مس
ــه  ــن دانشــگاه اســت. همانطــور ک دانشــگاه ای
ــی  ــجد خیل ــای مس ــفانه فض ــد متاس می دانی
ــی  ــه صحبت ــن رابط ــما در ای ــت. ش ــم اس ک

ــد؟ داری
حــاج آقــا: مــن تشــکر می کنــم کــه از ایــن 
ــه  ــت ک ــم سالهاس ــن ه ــد. م ــوالها می کنی س
ایــن مســاله خــاص را دارم پیگیــری می کنــم و 
از دغدغه هــای مــن هســت. الحمــدهلل مســجد 
ــورترین  ــلوغ ترین و پرش ــه ش ــگاه از جمل دانش
مســاجد شــهر و دانشــگاه ها اســت. خیلــی 
مواقــع، جــا بــرای همــه نمازگــزاران نیســت و 
آنهــا از نمــاز جماعــت جــا می ماننــد. بنابرایــن 
توســعه مســجد دانشــگاه واقعــا ضروری اســت. 
مــن ایــن مســاله را ســه چهــار ســال اســت که 
ــم. چــه در دوران  ــری می کن ــررا دارم پیگی مک
ــی  ــر جبل عامل ــه االن. دکت ــل چ ــت قب ریاس
ــد  ــری کردن ــاله را پیگی ــن مس ــی ای ــم خیل ه
ــل  ــه قاب ــم نتیج ــال ه ــا بح ــفانه ت ــا متاس ام
ــه  ــهرداری منطق ــم. االن ش ــه ای نگرفته ای ارائ

چهــار آمــده و گفتــه اســت کــه بودجــه ایــن 
مســاله را تامیــن می کنــد. االن مــن فکــر 
ــد.  ــی باش ــه مشــکل، مشــکل مال ــم ک نمی کن
اگــر همتــی پشــت ایــن مســاله باشــد و یــک 
ــن  طــرح خــوب، مســاله حــل می شــود. در ای
ــه  ــی ارائ ــای مختلف ــاله، طرحه ــار س ــه چه س
شــده اند کــه متاســفانه بــه نتیجــه نهائــی 
ــم  ــاز را داری ــه نم ــتاد اقام ــا س ــیده اند. م نرس
کــه مســائل مربوطــه را پیگیــری می کنــد. 
امیــدوارم کــه حرفهــای دلســوزانه ایــن خــادم 
ــا  ــد. واقع ــم کن ــئولین را مصم ــگاه مس دانش
ــعه  ــد توس ــه مســجد بای ــم ک احســاس می کن
ــم  ــی ه ــکل مال ــر مش ــی اگ ــد. حت ــدا کن پی
ــاتید  ــه اس ــتم ک ــن هس ــد، مطمئ ــش بیای پی
هــم بــرای باقیــات صالحــات خــود قــدم 
ــرا  ــه چ ــم ک ــن نمی دان ــد. م ــش می گذارن پی
ــی رود؟ االن در دوران  ــش نم ــاله پی ــن مس ای
ــام  ــم. در ای ــکاف هــم مشــکل بســیار داری اعت
فاطمیــه  ایــام  در  داریــم.  محــرم مشــکل 
ــه  ــت روزان ــاز جماع ــرای نم ــم. ب مشــکل داری
هــم مشــکل داریــم. ایــن مشــکالت در بخــش 
خواهــران کــه بســیار بدتــر اســت. یــک اقــدام 
انقالبــی نیــاز دارد کــه ایــن مســاله حــل 
ــروری  ــاله ض ــک مس ــر ی ــن ام ــود. االن ای بش
ــه آن فقــط از منظــر خاصــی  اســت و نبایــد ب

ــرد. ــگاه ک ــاری ن ــل معم مث

نبــاء: از نــکات بــارز دانشــگاه مــا، یــک حــوزه 
ــدا  ــه درابت ــت ک ــگاه اس ــجویی در دانش دانش
خــوب شــروع کــرد امــا متاســفانه حضــور آن 
ــح  ــا توضی ــت. لطف ــده اس ــگ ش ــی کمرن کم

ــد. بفرمایی
حــاج آقــا: حــوزه فعالیتــش را خیلــی خــوب 
کار را شــروع کــرد و مــا اتفاقــا در همیــن 
ــم.  ــدا کردی ــه دوم را پی ــر، رتب ــال های اخی س
علتــش وجــود مدیــری دغدغه منــد و جــوان به 
اســم حــاج آقــای ملکــی اســت کــه بــا جدیــت 
ــم  ــر نمی کن ــن فک ــد. م ــال می کن کار را دنب
کــه دچــار افــت شــده باشــد. و اســتنباط مــن 
ــی  ــت خوب ــا کیفی ــه کار دارد ب ــت ک ــن اس ای
ــر  ــاید از نظ ــه ش ــد ک ــی رود هرچن ــش م پی
کمــی خیلــی بــه چشــم نیایــد. کالســها اکثــرا 
از  افــراد  می شــود.  تشــکیل  پنجشــنبه ها 
طریــق ســایت حــوزه یــا حضــوری می تواننــد 

ــد. ــرار کنن ــاط برق ارتب

ــه از  ــی ک ــیهای آزاداندیش ــث کرس ــاء: بح نب
ــت  ــم هس ــا ه ــرت آق ــی حض ــات اساس مطالب
ــکل  ــگاه ها ش ــه در دانش ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
نگرفتــه اســت. نهــاد در ایــن مســاله چــه 

اقداماتــی را مــد نظــر دارد؟
ــدی  ــات ج ــی از مطالب ــن یک ــا: ای ــاج آق ح
و از ابداعــات حضــرت آقــا اســت. ایشــان 
ــگاه ها  ــاز دانش ــی نی ــا تیزبین ــمندانه و ب هوش
را درک کرده انــد و می گوینــد کــه بجــای 
ــای  ــک فض ــا، بنشــینید در ی ــار و جنجال ه ج
ــن  ــد. ای ــث کنی ــت و بح ــول و آرام صحب معق
علمیــه  حوزه هــای  در  کمابیــش  فضاهــا 
ــه  ــن مســاله را مطالب ــا ای هســت. ایشــان واقع
ــی از  ــا یک ــه واقع ــد ک ــدا می دان ــد. خ می کنن
ــت.  ــن اس ــم همی ــن ه ــدی م ــای ج دغدغه ه
اتفاقــا دیــروز کــه بــا معاونــت فرهنگــی جلســه 
داشــتم، همیــن بحــث را مطــرح کــردم. بارهــا 
ــه  ــم ک ــن می گوی ــرده ام. م ــری ک ــم پیگی ه
شــما بیاییــد موضوعــات را مطــرح و پیشــنهاد 
ــم  ــکل ها بدهی ــه تش ــنهادات را ب ــم. پیش کنی

و بگوییــم کــه هــر کســی می توانــد ایــن 
ــذارد.  ــو بگ ــا جل ــد، پ ــزار کن ــی ها را برگ کرس
آیین نامــه هــم آمــاده اســت. مشــکل، مشــکل 
اجرایــی اســت. البتــه بایــد افــراد هــم از اظهــار 
نظــر در ایــن کرســی ها احســاس ترســی 
نداشــته باشــند. نبایــد بترســیم. شــجاعت 
داشــته باشــیم. بایــد کرســی ها طــوری باشــند 
ــدون جــار و جنجــال و  ــد و ب ــراد بیاین ــه اف ک
هتاکــی صحبــت و بحــث کننــد. کرســی 
ضابطــه دارد و بایــد بــا حضــور کارشــناس و بــا 
اشــراف علمــی تشــکیل شــود. در بســیاری از 
ــکیل  ــی ها را تش ــن کرس ــوان ای ــائل می ت مس
داد ماننــد عفــاف و حجــاب، مســائل اعتقــادی، 
مســائل سیاســی، اقتصــادی و غیــره. اگــر 
ــر  ــد مثم ــیار می توان ــود، بس ــل ش ــوب عم خ
ثمــر باشــد. البتــه مــا چــون بــه دنبــال 
تصدی گــری نیســتیم، دوســت داریــم کــه 
ــه در  ــتادی و چ ــای اس ــه در فض ــکلها چ تش
فضــای دانشــجویی بیاینــد وســط و مســاله را 
شــروع کننــد. مــا حمایــت و کمــک می کنیــم.

نصیحتــی،  پیامــی،  اگــر  انتهــا  در  نبــاء: 
ــد،  ــاتید داری ــیج اس ــه بس ــبت ب ــی نس صحبت

بفرماییــد؟
ــق  ــر خــدا توفی ــا انشــاءاهلل اگ ــا: م ــاج آق ح
ــتیم. در  ــیجیان هس ــتداران بس ــد از دوس ده
هــر صــورت مــا ارادتمنــد هســتیم بــه بــرادران 
ــر  ــش پ ــاس نق ــرایط حس ــن ش ــیج. در ای بس
رنــگ و مهمــی دارنــد و انشــاءهلل کــه وظایــف 
خــود را بــه نحــو احســن انجــام بدهنــد. 
بــرای  داریــم.  موفقیــت  آرزوی  برایشــان 
ــت  ــریه زحم ــن نش ــرای ای ــه ب ــم ک ــما ه ش
انشــاءهلل  دارم.  موفقیــت  آرزوی  می کشــید 
کــه شــاهد باشــیم کــه ایــن نشــریه از بهتریــن 

نشــریه های دانشــگاهی باشــد.
نباء: ممنون. خداحافظتان باشد.
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در  تاثیــرات  مهم تریــن  بی شــک   
ــخ  ــا در طــول تاری ــاش انبی ــا مرهــون ت فرهنگ ه
بــوده اســت؛ زیــرا یکــی از شــئون مهــم انبیــا الهــی 
ــه بشــری فرهنــگ ســازی ایشــان  ــان جامع در می
ــر  ــات ام ــح یکــی از حیثی اســت؛ و فرهنــگ صحی
ــا  ــیاری از فرهنگ ه ــن رو بس ــت. از ای ــت اس هدای
و آداب رســوم کهــن کــه در اقــوام مختلــف موجــود 
بــوده ریشــه ای وحیانــی دارد، البتــه نبایــد از نظــر 
ــی کــه  دور داشــت کــه برخــی آداب و رســوم های
ــد؛ در  ــوده ان ــی ب ــای اله ــش آن انبی ــا پیدای منش
طــول تاریــخ دســتخوش دگرگونــی هــای مختلــف 
ــت. ــده اس ــوط ش ــه مخل ــا خراف ــت و ب ــده اس ش

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 
ــی  ــه خرافات ــته ب ــا آغش ــواب دارد ام ــادات ص اعتق
هــم شــده اســت کــه از جملــه آن خرافه هــا 

می تــوان نحوســت روز ســیزدهم را نــام بــرد.
ــا  ــازی انبی ــه در فرهنگ س ــوروز ریش ــل ن ــا اص ام
ــزد  ــوروز در ن ــه ن ــته دارد؛ چراک ــران گذش و پیامب
اهــل بیــت علیهــم الســام مــورد تخطئــه و نهــی 

قــرار نگرفتــه اســت. قابــل توجــه اســت کــه برخــی 
از رســوم ایــران باســتان در نــگاه ائمــه معصومیــن 
ــم  ــف ابراهی ــنت حنی ــگ و س ــا فرهن ــر ب )ع( مغای
ــت  ــا حنیفی ــوروز ب ــا ن ــت، ام ــده اس ــی ش معرف
ابراهیــم خلیــل الل مغایرتــی نــدارد. بنابــر ایــن در 
ــه  ــا توجــه ب ــزد ایرانیــان آداب رســوم باســتانی ب ن
ــد  ــار خواه ــت دارای ارزش و اعتب ــل بی ــد اه تایی
بــود و اال صــرف باســتانی بــودن یــک آداب و 

ــود ارزش نیســت. ــه خــودی خ ــوم ب رس
 

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 
ــتانی  ــی باس ــت ارزش ــیده اس ــا رس ــه م ــروز ب ام
ــیاء  ــرای اش ــه ب ــی ک ــد ارزش ــد؛ نبای ــته باش داش
ــوع  ــن موض ــط ای ــث خل ــود دارد باع ــه وج عتیق
ــته  ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــزی ک ــه هرچی ــود ک ش
اســت ارزشــمند می باشــد. چــه بســا ســنت هایــی 
ــران باســتان و چــه عــرب  کــه در گذشــته چــه ای
جاهلــی وجــود داشــته کــه خرافــه محــض باشــد. 

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

»َو لَْن تَرَْض َعْنَك الْيَُهود َُو َل النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع 

ِملَّتَُهْم«- قرآن مجید

يهود و نصارى هرگز از تو راض منى شوند تا آن كه از 

آيينشان پريوى كنى.

محور تخریب سپاه و بسیج

مقدمه: 
ســخنان نتانیاهــو در کنگــره آمریــکا- 26 مــی 2011/ 5 خــرداد 90:  دفعــه قبــل کــه پشــت ایــن تریبــون ایســتادم دربــاره ایــران 
هســته ای 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 جبل الطــارق در مراکــش، تحــول و دگرگونــی عظیمــی در حــال وقــوع اســت. ایــن نوســانات کــه بــه 
زلزلــه شــبیه اســت، کشــورهای منطقــه را متالطــم و دولت هــا را متالشــی کــرده اســت و همــه مــا همچنــان شــاهد ادامــه ایــن 
ــا الگــوی مــورد نظــر مــا مخالــف  نوســانات هســتیم. بایــد قبــول کنیــم نیــروی قدرتمنــدی بــه رهبــری ایــران وجــود دارد کــه ب

ــد. ــرو کرده ان ــد، ســر خــود را در شــن ف ــده می گیرن ــران و خطــر آن را نادی ــه ای اســت. کســانی ک
***

نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ایــران کــه برآمــده از انقــالب اســالمي بــه رهبــري امــام راحــل)س( بــود در تعــارض مســتقیم بــا 
منافــع غــرب هــم اکنــون در محورهــاي مختلفــي بــا جریــان غربي-عربي-عبــري در حــال مبــارزه اي گســترده اســت. ایــن مبــارزه 
ــه انقــالب  پشــت ســر گذاشــته اســت و  ــا و جنــگ نظامــي علی ــا کودت ــا کنــون مراحــل مختلفــي را از شــورش هــاي قومــي ت ت
اکنــون وارد فــاز نــرم خــود گردیــده اســت. اســتراتژي دشــمن در جنــگ نــرم بــراي اســقاط نظــام و انقــالب اقدامــي آنــي و ناگهانــي 
ــذا کمتــر از عنصــر غافل گیــري بهــره خواهــد گرفــت. از اینــرو، نشانه شناســي برانــدازي  نخواهــد بــود بلکــه فرایندمحــور بــوده ول
ــي و  ــاي قانون ــي و پایه ه ــادات دین ــودن اعتق ــزل نم ــراي متزل ــدازان ب ــه بران ــالش بي وقف ــردن ت ــد ک ــق رص ــوان از طری را مي ت
ــرم، تدریجــي،  ــداِم ن ــال اق ــه دنب ــي ب ــات فروپاش ــمن در عملی ــام داد. دش ــام انج ــي از نظ ــت مردم ــت و حمای ــازي رضای حداقل س
ــدازي در چارچــوب انقالب هــاي  ــه صــورت بران ــي" را ب ــرم طوالن ــوع "جنــگ ن ــن ن نامحســوس و هوشــمندانه اســت. خروجــي ای
رنگــي مي تــوان تشــریح کــرد. در سلســله مطالبــی کــه خواهــد آمــد بــه طــور خالصــه  بــه محورهایــي کــه دشــمن غربــي و در 
راس آن هــا امریــکا و صهیونیســت هــا و عوامــل داخلــي آن هــا بــراي نیــل بــه اهــداف خــود برگزیــده انــد تــا بــا تخریــب یــا اثــر 

گــذاري بــر آن هــا از کابــوس نظــام اســالمي رهایــي یابنــد پرداختــه مــي شــود.

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

گري سیك از اعضاي 
برجسته ي سازمان سیا و 

تحلیل گر مسايل خاورمیانه در 
سايت شخصي خود اين طور 

مي نويسد: من به راه هايي براي 
پیروزي با كم ترين كشتار و 

خون ريزي فكر مي كنم. ما بايد 
توجه خود را به نقش روز افزون 
سپاه پاسداران و بسیج معطوف 

كنیم. اما چگونه اپوزيسیون 
مي تواند بدون جنگ و درگیري 
آن ها را خلع سالح كند. آن چه 
مشخص است اين كه در ايران 

يك جنبش اجتماعي تالش 
مي كند تا بدون توسل به 

رويارويي و درگیري نظامي در 
كارزار سیاسي برضد نیروهاي 
نظامي به پیروزي برسد. طبق 

گفته ي »كالشويتز« هر ماشین 

نظامي يك مركز ثقل دارد 
چنانچه در صدد به حداقل 

رساندن خسارت و كوتاه كردن 
جنگ باشید، اين مركز ثقل 

هدف و محور خواهد بود. مايلم 
كه بگويم آن مركز ثقل در 

تمايز بین حوزه ها و قلمروهاي 
مذهبي و غیرمذهبي قرار دارد. 

سپاه پاسداران و بسیج را به 
طور كارا از میدان خارج كنید. 

تا اين اتفاق رخ ندهد، هیچ يك 
از اين تالش ها نتیجه نخواهد 

داد.

وظايف سپاه
در نظــام جمهــوري اســامي بــر اســاس 
اصــل 150 قانــون اساســي فلســفه و کارکــرد 
از  پاســداري  پاســداران،  ســپاه  وجــودي 
ــي  ــتاوردهاي آن تلق ــامي و دس ــاب اس انق

ــت: ــده اس گردی
اصــل 150: ســپاه پاســداران انقــاب اســامي 
ــاب  ــروزي انق ــاي پی ــه در نخســتین روزه ک

در  نقــش خــود  ادامــه  بــراي  تشــکیل شــد، 
نگهبانــي از انقــاب و دســتاوردهاي آن پــا بــر جــا 

ــد  ... ــي مان م
ــه اســتناد اساســنامه ســپاه پاســداران  همچنیــن ب
مصــوب 15 / 6 / 1361 مجلــس شــوراي اســامي: 
ــت  ــادي اس ــامي نه ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــاب  ــم انق ــر معظ ــي رهب ــي عال ــت فرمانده تح
اســامي،  انقــاب  از  نگهبانــي  کــه هــدف آن 
دســتاوردهاي آن و کوشــش مســتمر در راه تحقــق 
آرمانهــاي الهــي و گســترش حاکمیــت قانــون طبق 
قوانیــن جمهــوري اســامي ایــران و تقویــت بنیــه 
ــکاري  ــق هم ــامي از طری ــوري اس ــي جمه دفاع
ــي و  ــوزش نظام ــلح و آم ــاي مس ــایر نیروه ــا س ب

ــد. ــي باش ــي م ــاي مردم ــازماندهي نیروه س
 فصــل دوم اساســنامه در قالــب 10 مــاده و دو 
ــه و  ــپاه ،حیط ــت س ــریح ماموری ــه تش ــره ب تبص
ــي  ــارزه قانون ــاره دارد : مب ــام آن اش ــي انج چگونگ
بــا عوامــل و جریانهایــي کــه در صــدد خرابــکاري، 
ــدام  ــا اق ــامي، و ی ــوري اس ــام جمه ــدازي نظ بران
علیــه انقــاب اســامي ایــران مــي باشــند ... مبارزه 
قانونــي بــا عواملــي کــه بــا توســل بــه قــوه قهریــه 
قوانیــن جمهــوري  حاکمیــت  نفــي  در صــدد 

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 
ــورد  ــام را در م ــه الس ــادق علی ــام ص ــرت ام حض
ــان )ع(  ــام زم ــور حضــرت ام ــوروز و ظه ــاط ن ارتب

ــود: ــاره می ش اش
مــا ِمــن یـَـوِم نَیــروٍز إاّل و نَحــُن نََتوقَّــُع فِیــِه الَفــَرَج 

َّــهُ ِمــن أیّاِمنــا و أیّــاِم ِشــیَعِتنا ألِن
ــا در آن روز  ــه م ــر آن ک ــت مگ ــچ نوروزی نیس هی
ــی الل  ــد صل ــم آل  محّم ــور قائ ــرج ]ظه ــر ف منتظ
علیــه وآلــه[ هســتیم ؛ چــرا کــه نــوروز از روزهــای 
مــا و شــیعیان مــا اســت )مســتدرک الوســائل ، ج 

6 ، ص 352(.

نی  یما ا ــی  ه نگا ز  و ر ــو ن به 
شیم با ــته  ش ا د
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در  تاثیــرات  مهم تریــن  بی شــک   
ــخ  ــا در طــول تاری ــاش انبی ــا مرهــون ت فرهنگ ه
بــوده اســت؛ زیــرا یکــی از شــئون مهــم انبیــا الهــی 
ــه بشــری فرهنــگ ســازی ایشــان  ــان جامع در می
ــر  ــات ام ــح یکــی از حیثی اســت؛ و فرهنــگ صحی
ــا  ــیاری از فرهنگ ه ــن رو بس ــت. از ای ــت اس هدای
و آداب رســوم کهــن کــه در اقــوام مختلــف موجــود 
بــوده ریشــه ای وحیانــی دارد، البتــه نبایــد از نظــر 
ــی کــه  دور داشــت کــه برخــی آداب و رســوم های
ــد؛ در  ــوده ان ــی ب ــای اله ــش آن انبی ــا پیدای منش
طــول تاریــخ دســتخوش دگرگونــی هــای مختلــف 
ــت. ــده اس ــوط ش ــه مخل ــا خراف ــت و ب ــده اس ش

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 
ــی  ــه خرافات ــته ب ــا آغش ــواب دارد ام ــادات ص اعتق
هــم شــده اســت کــه از جملــه آن خرافه هــا 

می تــوان نحوســت روز ســیزدهم را نــام بــرد.
ــا  ــازی انبی ــه در فرهنگ س ــوروز ریش ــل ن ــا اص ام
ــزد  ــوروز در ن ــه ن ــته دارد؛ چراک ــران گذش و پیامب
اهــل بیــت علیهــم الســام مــورد تخطئــه و نهــی 

قــرار نگرفتــه اســت. قابــل توجــه اســت کــه برخــی 
از رســوم ایــران باســتان در نــگاه ائمــه معصومیــن 
ــم  ــف ابراهی ــنت حنی ــگ و س ــا فرهن ــر ب )ع( مغای
ــت  ــا حنیفی ــوروز ب ــا ن ــت، ام ــده اس ــی ش معرف
ابراهیــم خلیــل الل مغایرتــی نــدارد. بنابــر ایــن در 
ــه  ــا توجــه ب ــزد ایرانیــان آداب رســوم باســتانی ب ن
ــد  ــار خواه ــت دارای ارزش و اعتب ــل بی ــد اه تایی
بــود و اال صــرف باســتانی بــودن یــک آداب و 

ــود ارزش نیســت. ــه خــودی خ ــوم ب رس
 

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 
ــتانی  ــی باس ــت ارزش ــیده اس ــا رس ــه م ــروز ب ام
ــیاء  ــرای اش ــه ب ــی ک ــد ارزش ــد؛ نبای ــته باش داش
ــوع  ــن موض ــط ای ــث خل ــود دارد باع ــه وج عتیق
ــته  ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــزی ک ــه هرچی ــود ک ش
اســت ارزشــمند می باشــد. چــه بســا ســنت هایــی 
ــران باســتان و چــه عــرب  کــه در گذشــته چــه ای
جاهلــی وجــود داشــته کــه خرافــه محــض باشــد. 

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

»َو لَْن تَرَْض َعْنَك الْيَُهود َُو َل النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع 

ِملَّتَُهْم«- قرآن مجید

يهود و نصارى هرگز از تو راض منى شوند تا آن كه از 

آيينشان پريوى كنى.

محور تخریب سپاه و بسیج

مقدمه: 
ســخنان نتانیاهــو در کنگــره آمریــکا- 26 مــی 2011/ 5 خــرداد 90:  دفعــه قبــل کــه پشــت ایــن تریبــون ایســتادم دربــاره ایــران 
هســته ای 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 جبل الطــارق در مراکــش، تحــول و دگرگونــی عظیمــی در حــال وقــوع اســت. ایــن نوســانات کــه بــه 
زلزلــه شــبیه اســت، کشــورهای منطقــه را متالطــم و دولت هــا را متالشــی کــرده اســت و همــه مــا همچنــان شــاهد ادامــه ایــن 
ــا الگــوی مــورد نظــر مــا مخالــف  نوســانات هســتیم. بایــد قبــول کنیــم نیــروی قدرتمنــدی بــه رهبــری ایــران وجــود دارد کــه ب

ــد. ــرو کرده ان ــد، ســر خــود را در شــن ف ــده می گیرن ــران و خطــر آن را نادی ــه ای اســت. کســانی ک
***

نظــام مقــدس جمهــوري اســالمي ایــران کــه برآمــده از انقــالب اســالمي بــه رهبــري امــام راحــل)س( بــود در تعــارض مســتقیم بــا 
منافــع غــرب هــم اکنــون در محورهــاي مختلفــي بــا جریــان غربي-عربي-عبــري در حــال مبــارزه اي گســترده اســت. ایــن مبــارزه 
ــه انقــالب  پشــت ســر گذاشــته اســت و  ــا و جنــگ نظامــي علی ــا کودت ــا کنــون مراحــل مختلفــي را از شــورش هــاي قومــي ت ت
اکنــون وارد فــاز نــرم خــود گردیــده اســت. اســتراتژي دشــمن در جنــگ نــرم بــراي اســقاط نظــام و انقــالب اقدامــي آنــي و ناگهانــي 
ــذا کمتــر از عنصــر غافل گیــري بهــره خواهــد گرفــت. از اینــرو، نشانه شناســي برانــدازي  نخواهــد بــود بلکــه فرایندمحــور بــوده ول
ــي و  ــاي قانون ــي و پایه ه ــادات دین ــودن اعتق ــزل نم ــراي متزل ــدازان ب ــه بران ــالش بي وقف ــردن ت ــد ک ــق رص ــوان از طری را مي ت
ــرم، تدریجــي،  ــداِم ن ــال اق ــه دنب ــي ب ــات فروپاش ــمن در عملی ــام داد. دش ــام انج ــي از نظ ــت مردم ــت و حمای ــازي رضای حداقل س
ــدازي در چارچــوب انقالب هــاي  ــه صــورت بران ــي" را ب ــرم طوالن ــوع "جنــگ ن ــن ن نامحســوس و هوشــمندانه اســت. خروجــي ای
رنگــي مي تــوان تشــریح کــرد. در سلســله مطالبــی کــه خواهــد آمــد بــه طــور خالصــه  بــه محورهایــي کــه دشــمن غربــي و در 
راس آن هــا امریــکا و صهیونیســت هــا و عوامــل داخلــي آن هــا بــراي نیــل بــه اهــداف خــود برگزیــده انــد تــا بــا تخریــب یــا اثــر 

گــذاري بــر آن هــا از کابــوس نظــام اســالمي رهایــي یابنــد پرداختــه مــي شــود.

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

گري سیك از اعضاي 
برجسته ي سازمان سیا و 

تحلیل گر مسايل خاورمیانه در 
سايت شخصي خود اين طور 

مي نويسد: من به راه هايي براي 
پیروزي با كم ترين كشتار و 

خون ريزي فكر مي كنم. ما بايد 
توجه خود را به نقش روز افزون 
سپاه پاسداران و بسیج معطوف 

كنیم. اما چگونه اپوزيسیون 
مي تواند بدون جنگ و درگیري 
آن ها را خلع سالح كند. آن چه 
مشخص است اين كه در ايران 

يك جنبش اجتماعي تالش 
مي كند تا بدون توسل به 

رويارويي و درگیري نظامي در 
كارزار سیاسي برضد نیروهاي 
نظامي به پیروزي برسد. طبق 

گفته ي »كالشويتز« هر ماشین 

نظامي يك مركز ثقل دارد 
چنانچه در صدد به حداقل 

رساندن خسارت و كوتاه كردن 
جنگ باشید، اين مركز ثقل 

هدف و محور خواهد بود. مايلم 
كه بگويم آن مركز ثقل در 

تمايز بین حوزه ها و قلمروهاي 
مذهبي و غیرمذهبي قرار دارد. 

سپاه پاسداران و بسیج را به 
طور كارا از میدان خارج كنید. 

تا اين اتفاق رخ ندهد، هیچ يك 
از اين تالش ها نتیجه نخواهد 

داد.

وظايف سپاه
در نظــام جمهــوري اســامي بــر اســاس 
اصــل 150 قانــون اساســي فلســفه و کارکــرد 
از  پاســداري  پاســداران،  ســپاه  وجــودي 
ــي  ــتاوردهاي آن تلق ــامي و دس ــاب اس انق

ــت: ــده اس گردی
اصــل 150: ســپاه پاســداران انقــاب اســامي 
ــاب  ــروزي انق ــاي پی ــه در نخســتین روزه ک

در  نقــش خــود  ادامــه  بــراي  تشــکیل شــد، 
نگهبانــي از انقــاب و دســتاوردهاي آن پــا بــر جــا 

ــد  ... ــي مان م
ــه اســتناد اساســنامه ســپاه پاســداران  همچنیــن ب
مصــوب 15 / 6 / 1361 مجلــس شــوراي اســامي: 
ــت  ــادي اس ــامي نه ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ــاب  ــم انق ــر معظ ــي رهب ــي عال ــت فرمانده تح
اســامي،  انقــاب  از  نگهبانــي  کــه هــدف آن 
دســتاوردهاي آن و کوشــش مســتمر در راه تحقــق 
آرمانهــاي الهــي و گســترش حاکمیــت قانــون طبق 
قوانیــن جمهــوري اســامي ایــران و تقویــت بنیــه 
ــکاري  ــق هم ــامي از طری ــوري اس ــي جمه دفاع
ــي و  ــوزش نظام ــلح و آم ــاي مس ــایر نیروه ــا س ب

ــد. ــي باش ــي م ــاي مردم ــازماندهي نیروه س
 فصــل دوم اساســنامه در قالــب 10 مــاده و دو 
ــه و  ــپاه ،حیط ــت س ــریح ماموری ــه تش ــره ب تبص
ــي  ــارزه قانون ــاره دارد : مب ــام آن اش ــي انج چگونگ
بــا عوامــل و جریانهایــي کــه در صــدد خرابــکاري، 
ــدام  ــا اق ــامي، و ی ــوري اس ــام جمه ــدازي نظ بران
علیــه انقــاب اســامي ایــران مــي باشــند ... مبارزه 
قانونــي بــا عواملــي کــه بــا توســل بــه قــوه قهریــه 
قوانیــن جمهــوري  حاکمیــت  نفــي  در صــدد 

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 
ــورد  ــام را در م ــه الس ــادق علی ــام ص ــرت ام حض
ــان )ع(  ــام زم ــور حضــرت ام ــوروز و ظه ــاط ن ارتب

ــود: ــاره می ش اش
مــا ِمــن یـَـوِم نَیــروٍز إاّل و نَحــُن نََتوقَّــُع فِیــِه الَفــَرَج 

َّــهُ ِمــن أیّاِمنــا و أیّــاِم ِشــیَعِتنا ألِن
ــا در آن روز  ــه م ــر آن ک ــت مگ ــچ نوروزی نیس هی
ــی الل  ــد صل ــم آل  محّم ــور قائ ــرج ]ظه ــر ف منتظ
علیــه وآلــه[ هســتیم ؛ چــرا کــه نــوروز از روزهــای 
مــا و شــیعیان مــا اســت )مســتدرک الوســائل ، ج 

6 ، ص 352(.

نی  یما ا ــی  ه نگا ز  و ر ــو ن به 
شیم با ــته  ش ا د
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ــند. ــامي باش اس
همــان طــور کــه ذکــر شــده اســت ســپاه، ســپاه 
ــپاه  ــپاه، س ــت. س ــامی اس ــاب اس ــداران انق پاس
پاســداران جمهــوری اســامی ذکــر نشــده اســت. 
ــاز دارد ســپاه  یعنــی هــر جــا انقــاب اســامی نی
ــش در  ــپاه و ارت ــد. س ــت کن ــت دارد دخال ماموری
دفــاع از جمهــوری اســامی وظیفــه مشــترک 
دارنــد ولــی ســپاه فراتــر از آن دارای رســالتی 
ــی  ــامی انقاب ــاب اس ــون انق ــت چ ــی اس جهان
ــا  ــه صرف ــش ک ــاف ارت ــذا برخ ــت. ل ــی اس جهان
ــک  ــپاه ی ــی اســت، س ــی نظام ــروی مکتب ــک نی ی
نیــروی مکتبــی و دارای وظیفــه نظامــی، فرهنگــی 
ــا  ــب ب ــوع متناس ــن تن ــت و ای ــی و ... اس و امنیت
نیــاز انقــاب اســامی تغییــر خواهــد کــرد. اگــر بــه 
انقــاب اســامی حملــه نظامــی شــود، ســپاه بایــد 
ــرده و وارد عمــل  ــز ک ــد خــود را تجهی ــن بع در ای
شــود. اگــر انقــاب مشــکل امنیتــی پیــدا کنــد و 
ــد وارد شــود.  ــرور مطــرح شــود ســپاه بای بحــث ت
ــگ  ــه جن ــاب ب ــا انق ــه ب ــاز مقابل ــه ف ــی ک هنگام
ــپاه  ــد س ــی یاب ــر م ــرم تغیی ــگ ن ــی و جن فرهنگ
ــا ایــن نــوع جنــگ شــود. اگــر  بایــد وارد مقابلــه ب
ــردی  ــدف راهب ــام ه ــرای نظ ــازندگی ب ــاله س مس
ــدام می کنــد.  می شــود ســپاه خــود را تجهیــز و اق
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــاب م ــا انق ــر ج ــن ه ــر ای بناب
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 آفرینــي و برپایــي غائله هــا 
طلبانــه  تجزیــه  حرکتهــاي  نیــز  و  فتنه هــا  و 
در طــول ســه دهــه گذشــته و در دســتور کار 
آمریکایي هــا و دیگــر دشــمنان جمهــوري اســامي 
ســپاه بــر اســاس تهدیــدات ســخت ، نیمــه ســخت 

و نــرم عمــًا خــود را موظــف بــه دفــاع و مقابلــه بــا 
آن مــي دانــد. ســپاه پاســداران بــه عنــوان حافــظ 
انقــاب اســامي و تأثیرگذارتریــن نیــروي انقابــي 
ــش  ــون نق ــاز تأســیس خــود تاکن ــي از آغ و مردم
هــاي مهــم و حیاتــي را در ســطوح مختلــف کشــور 
ــه انجــام  ــا موفقیــت ب ــا را ب برعهــده داشــته و آنه
ــوان  ــات مي ت ــن اقدام ــه ای ــت. از جمل ــانده اس رس

ــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: ب
ــن  ــد و ترکم ــه گنب ــع غائل ــپاه در دف ــور س - حض

ــاه 1357. ــفند م ــرا در اس صح
- جلوگیــري از ســقوط شــهرهاي ســنندج، پــاوه و 

نقــده توســط ضــد انقــاب در ســال 1358.
شــهرهاي  کلیــه  آزادســازي  و  پاکســازي   -
ــاب. ــد انق ــي از ض ــان غرب ــتان و آذربایج کردس

- کشــف کودتــاي نــوژه و انهــدام آن، خنثــي 
ســازي توطئــه هواپیمــا ربائــي، مقابلــه بــا اشــرار و 
قاچاقچیــان مــواد مخــدر در جنــوب شــرق و وادار 

ــل شورشــي. ــودن برخــي از قبای ــه تســلیم نم ب
ــاله و  ــت س ــگ هش ــراق در جن ــاوز ع ــع تج - دف
دفــاع از حاکمیــت ملــي ، ایجــاد شــبکه اطاعاتــي 
کــه مبنایــي بــراي تشــکیل وزارت اطاعــات شــد و 

خنثــي ســازي جنــگ روانــي دشــمن .
نیروهــاي  ســپاه:  تــاش  منطقــه اي  نفــوذ   -  
ــاب  ــاع از انق ــي و دف ــت مل ــظ امنی ــپاه در حف س
اســامي تنهــا مربــوط بــه مرزهــاي کشــور نبــوده 
و فعالیتهــاي آن در منطقــه، رهگیــري عوامــل 
ضــد انقــاب، ارتبــاط بــا گروههــا و جنبــش هــاي 
ــا نخبــگان و رهبــران  اســامي منطقــه ، ارتبــاط ب
ــن  ــت برخــي از ای ــت و مدیری ــا و هدای جنبــش ه
ــر اســاس  ــم ) کــه ب ــارزه علیــه ظل گروههــا در مب
قانــون اساســي مبنــي بــر وظیفــه جمهــوري 
ــده  ــتم دی ــاي س ــت ه ــت از مل ــامي در حمای اس

صــورت مي گیــرد( ادامــه دارد.
ــع  ــش از رب ــي: بی ــي و تکنولوژیک ــرفت فن - پیش
قــرن عملکــرد ســپاه در حوزه هــاي نظامــي و 
امنیتــي و اقدامــات اساســي آن در حــوزه عمرانــي 
کشــور باعــث شــده تــا امــروزه از تکنولــوژي 
پیشــرفته و منحصــر بــه فــردي در زمینــه نظامــي 
ــح  ــي برخــوردار باشــد. موشــک فات و حتــي عمران
ــن موشــک  ــوان دقیقتری ــه عن 110 در ســال 81 ب
زمیــن بــه زمیــن جهــان بــه صــورت کامــًا بومــي 
ــپاه  ــم س ــرفت هاي مه ــر پیش ــد. از دیگ ــد ش تولی
 ،  278 و   274 بالگردهــاي  ســاخت  و  طراحــي 
ــک و  ــاب موش ــکوهاي پرت ــاخت س ــي و س طراح
ــک  ــواع موش ــرل ان ــت و کنت ــاي هدای ــتم ه سیس
و. طراحــي و ســاخت پرنده هــاي بــدون سرنشــین 

ــت. و... اس

اهمیت تخريب سپاه و بسیج
ــن  ــن و معاندی ــز مخالفی ــي و نی ــمنان خارج دش
ــل ســعي در تخریــب ایــن  داخلــي، در نقطــه مقاب
نهــاد مؤثــر در حفــظ و حراســت از انقــاب و 
نظــام اســامي مي کننــد کــه البتــه هــدف اصلــي 
ــه تخریبهــا علیــه  آنهــا هــم از شــدت بخشــیدن ب
ســپاه، خــارج کــردن ســپاه از میــدان رویارویــي بــا 
ــان  ــمنان و بدخواه ــون دش ــد. اکن ــمن مي باش دش
ــه  بــه خوبــي فهمیــده انــد آن مجموعــه اي کــه ب
ــد  ــي توان ــود دارد و م ــه وج ــازمان یافت ــور س ط
ــد ســپاه  ــظ کن ــل خطــرات حف ــاب را در مقاب انق
ــده  ــاي نادی ــه معن ــن ب ــه ای ــداران اســت. البت پاس
ــپاه  ــن س ــا نیســت لک ــه ه ــایر مجموع ــن س گرفت
ــاع از  ــراي دف ــه خاطــر فلســفه وجــودي خــود ب ب
ــان  ــود انس ــون وج ــاي چ ــاخصه ه ــاب و ش انق
ــها  ــور ارزش ــب و تبل ــهادت طل ــداکار و ش ــای ف ه

و معیارهــاي دینــي، مردمــي بــودن والیــي بــودن 
کــه دارد کارایــي بــی نظیــر خــود را بــه رخ نظــام 
ســلطه و ایــادی داخلــی آن کشــیده اســت و ایــن 
ــه آن  ــمن ب ــت و دش ــه دوس ــت ک ــي اس واقعیت
معتــرف هســتند . طبیعــي اســت وقتــي کــه ســپاه 
ــد  ــوردار باش ــي برخ ــي و ظرفیت ــن قابلیت از چنی
ــان در  ــاي نامشروعش ــته ه ــه خواس ــي ک گروههای
ــه  ــن مجموع ــرار دارد ای ــام ق ــدازي نظ ــت بران جه
را مزاحــم خواســته هــاي شــوم خــود مــي بیننــد 
و بــراي آنکــه ضریــب موفقیــت خــود را بــاال ببرنــد 
در اقدامــات مقدماتــي خــود اتهــام زنــی در مــورد 
ــرار مــي  چنیــن نهــادي را در دســتور کار خــود ق
ــپاه از  ــا س ــد ت ــي دانن ــي م ــه خوب ــا ب ــد .آنه دهن
ــر  ــگاه مردمــي برخــوردار اســت شکســت ناپذی پای
ــپاه در  ــردی س ــت راهب ــد. اهمی ــد مان ــي خواه باق
معــادالت منطقــه و تهدیــد منافــع آمریــکا و غــرب 
بــه حــدی اســت که مدتــی قبــل آمریــکا نام ســپاه 
پاســداران یکــی از ارکان رســمي یــک کشــور را در 
فهرســت تروریســت هــا قــرار داد. سیاســت حقــوق 
بشــري غــرب و بازیگــران جنــگ نــرم بــه صورتــي 
تنظیــم شــده کــه بــر اســاس علــوم روانشناســي به 
صــورت تدریجــي مولفه هــاي اقتــدار نظــام حــول 
والیــت فقیــه یعنــی نیروهــاي مدافــع و نیروهــاي 
امنیتــي و اطاعاتــي را دچــار فرســایش نمایــد. این 
ــي،  ــپاه، انتظام ــاي س ــوص نیروه ــوع در خص موض
ــا شــدت بیشــتري از ســوي  ــي ب بســیج و اطاعات
ــخصیت هاي  ــکا ش ــود. آمری ــال مي ش ــمن دنب دش
ســپاهي و بســیجي و نیــروي انتظامــي را بــه 
ــرار  ــم ق ــورد تحری ــر م ــوق بش ــض حق ــه نق بهان
ــرض  ــای مغ ــان ه ــز انس ــل نی ــت. در داخ داده اس
ــن خــط را در  ــز همی ــوح نی ــا ســاده ل و وابســته ی
پیــش گرفتــه انــد. رابــرت هلــوي و جیــن شــارپ 

ــتکبار  ــلطه و اس ــای س ــای دنی ــت ه از استراتژیس
ــد:  ــلح معتقدن ــاي مس ــش نیروه ــوص نق در خص
زمانــي کــه عناصــر حامــي اصلــي بــه انــدازه کافــي 
سســت شــوند دولــت و یــا گروههــاي مخالــف فــرو 
خواهنــد ریخــت. البتــه تحلیــل ایــن افــراد مبتنــی 
بــر تفاســیر مــادی ایــن افــراد و بازوهــای داخلــی 
ــگاه مردمــی نظــام  ــه دلیــل غفلــت از پای آن هــا ب
کــه در هــر 22 بهمنــی بــه خوبــی خــود را نشــان 
ــبکه  ــا و ش ــی آنه ــت ول ــا خطاس ــد کام ــی ده م
ــد. ــا عمــل می کنن ــن مبن ــر ای ــای داخلیشــان ب ه

نقش سپاه در عرصه جنگ نرم
ــه اي  ــپاه را مجموع ــه س ــند ک ــده اي در تاش ع
صرفــاً نظامــي معرفــي کننــد و بــا همیــن القائــات 
بخشــي از کارکــرد هــاي ســپاه را نــزد افــکار 
عمومــي جامعــه زیــر ســوال مــي برنــد امــا وظیفــه 
ســپاه ایجــاب مــي کنــد بــراي حفاظــت از انقــاب 
و دســتاوردهاي آن همــواره بــا تغییــر ماهیــت 
تهدیــدات، قابلیــت هــا و شــیوه هــاي مقابلــه خــود 

ــر دهــد. ــز تغیی را نی
اگــر چــه امــروز دیگــر بحــث تهدیــد نــرم مطــرح 
نیســت بلکــه مــا وارد جنــگ نــرم شــده ایــم بدیــن 
معنــي کــه دشــمن اکنــون تهدیــدات خــود را بــه 
ــس از  ــوادث پ ــا در ح ــت و م ــانده اس ــت رس فعلی
ــراي  ــان ب ــاش آن ــاهد ت ــوح ش ــه وض ــات ب انتخاب
ــپاه  ــي س ــي محتوای ــم. بررس ــرم بودی ــدازي ن بران
از فتنــه 88 و رصــد حــوادث مربــوط بــه آن 
ــات، توانســت شــناخت  ــد از انتخاب ــل و بع چــه قب
ــف  ــات و حــوادث مختل ــي از جریان ــق و دقیق عمی
انتخابــات ریاســت جمهــوري بــراي مجموعــه خــود 
ــود  ــي ب ــخص و قطع ــه مش ــه ک ــد. آنچ ــاد کن ایج
ــاي  ــب کودت ــرم در قال ــگ ن ــک جن ــادن ی راه افت

مخملــي یــا انقــاب رنگــي بــود و جریــان برانــداز 
عوامــل میدانــي خــود را وارد صحنــه کــرد. در زمان 
اوج آشــوب هــا همــه دیدنــد کــه دشــمنان چگونــه 
ــار  ــود را در کن ــدند و خ ــدان ش ــکارا وارد می آش
ــاي  ــد و حمایته ــرار دادن ــداز ق ــاي بران ــان ه جری
ــم صهیونیســتي و  ــه رژی ــگان از جمل ــح بیگان صری
هیــاري کلینتــون وزیــر خارجــه آمریــکا از ســران 
فتنــه تمامــاً حاکــي از آن بــود کــه آنــان بــه ثمــر 
بخــش بــودن تاشــهاي خــود در طــول ایــن چنــد 
ســال اطمینــان داشــتند. اگــر بخواهیــم بــا نقــش 
ــش  ــش از پی ــه بی ــار فتن ــر جســته ســپاه در مه ب
ــات  ــن اعتراف ــت در مت ــي اس ــویم ، کاف ــنا ش آش
برخــي از متهمیــن دادگاه عوامــل فتنــه تامــل 

بیشــتري داشــته باشــیم.
ــای  ــا و ظرفیته ــن قابلیته ــر همی ــه خاط ــا ب اساس
معنــوی و بصیرتــی اســت کــه امــروزه حجــم 
تخریبهــا علیــه ســپاه و بســیج شــدت گرفتــه 
ــه  ــد ک ــده ان ــي فهمی ــه خوب ــان ب ــون آن ــت چ اس
ســپاه در کنــار دیگــر ارکان مردمــی، اجــازه تعــدي 
بــه اصــول انقــاب را بــه هیــچ جریــان و گروهــي 

ــد داد. نخواه
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ــند. ــامي باش اس
همــان طــور کــه ذکــر شــده اســت ســپاه، ســپاه 
ــپاه  ــپاه، س ــت. س ــامی اس ــاب اس ــداران انق پاس
پاســداران جمهــوری اســامی ذکــر نشــده اســت. 
ــاز دارد ســپاه  یعنــی هــر جــا انقــاب اســامی نی
ــش در  ــپاه و ارت ــد. س ــت کن ــت دارد دخال ماموری
دفــاع از جمهــوری اســامی وظیفــه مشــترک 
دارنــد ولــی ســپاه فراتــر از آن دارای رســالتی 
ــی  ــامی انقاب ــاب اس ــون انق ــت چ ــی اس جهان
ــا  ــه صرف ــش ک ــاف ارت ــذا برخ ــت. ل ــی اس جهان
ــک  ــپاه ی ــی اســت، س ــی نظام ــروی مکتب ــک نی ی
نیــروی مکتبــی و دارای وظیفــه نظامــی، فرهنگــی 
ــا  ــب ب ــوع متناس ــن تن ــت و ای ــی و ... اس و امنیت
نیــاز انقــاب اســامی تغییــر خواهــد کــرد. اگــر بــه 
انقــاب اســامی حملــه نظامــی شــود، ســپاه بایــد 
ــرده و وارد عمــل  ــز ک ــد خــود را تجهی ــن بع در ای
شــود. اگــر انقــاب مشــکل امنیتــی پیــدا کنــد و 
ــد وارد شــود.  ــرور مطــرح شــود ســپاه بای بحــث ت
ــگ  ــه جن ــاب ب ــا انق ــه ب ــاز مقابل ــه ف ــی ک هنگام
ــپاه  ــد س ــی یاب ــر م ــرم تغیی ــگ ن ــی و جن فرهنگ
ــا ایــن نــوع جنــگ شــود. اگــر  بایــد وارد مقابلــه ب
ــردی  ــدف راهب ــام ه ــرای نظ ــازندگی ب ــاله س مس
ــدام می کنــد.  می شــود ســپاه خــود را تجهیــز و اق
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــاب م ــا انق ــر ج ــن ه ــر ای بناب
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 آفرینــي و برپایــي غائله هــا 
طلبانــه  تجزیــه  حرکتهــاي  نیــز  و  فتنه هــا  و 
در طــول ســه دهــه گذشــته و در دســتور کار 
آمریکایي هــا و دیگــر دشــمنان جمهــوري اســامي 
ســپاه بــر اســاس تهدیــدات ســخت ، نیمــه ســخت 

و نــرم عمــًا خــود را موظــف بــه دفــاع و مقابلــه بــا 
آن مــي دانــد. ســپاه پاســداران بــه عنــوان حافــظ 
انقــاب اســامي و تأثیرگذارتریــن نیــروي انقابــي 
ــش  ــون نق ــاز تأســیس خــود تاکن ــي از آغ و مردم
هــاي مهــم و حیاتــي را در ســطوح مختلــف کشــور 
ــه انجــام  ــا موفقیــت ب ــا را ب برعهــده داشــته و آنه
ــوان  ــات مي ت ــن اقدام ــه ای ــت. از جمل ــانده اس رس

ــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: ب
ــن  ــد و ترکم ــه گنب ــع غائل ــپاه در دف ــور س - حض

ــاه 1357. ــفند م ــرا در اس صح
- جلوگیــري از ســقوط شــهرهاي ســنندج، پــاوه و 

نقــده توســط ضــد انقــاب در ســال 1358.
شــهرهاي  کلیــه  آزادســازي  و  پاکســازي   -
ــاب. ــد انق ــي از ض ــان غرب ــتان و آذربایج کردس

- کشــف کودتــاي نــوژه و انهــدام آن، خنثــي 
ســازي توطئــه هواپیمــا ربائــي، مقابلــه بــا اشــرار و 
قاچاقچیــان مــواد مخــدر در جنــوب شــرق و وادار 

ــل شورشــي. ــودن برخــي از قبای ــه تســلیم نم ب
ــاله و  ــت س ــگ هش ــراق در جن ــاوز ع ــع تج - دف
دفــاع از حاکمیــت ملــي ، ایجــاد شــبکه اطاعاتــي 
کــه مبنایــي بــراي تشــکیل وزارت اطاعــات شــد و 

خنثــي ســازي جنــگ روانــي دشــمن .
نیروهــاي  ســپاه:  تــاش  منطقــه اي  نفــوذ   -  
ــاب  ــاع از انق ــي و دف ــت مل ــظ امنی ــپاه در حف س
اســامي تنهــا مربــوط بــه مرزهــاي کشــور نبــوده 
و فعالیتهــاي آن در منطقــه، رهگیــري عوامــل 
ضــد انقــاب، ارتبــاط بــا گروههــا و جنبــش هــاي 
ــا نخبــگان و رهبــران  اســامي منطقــه ، ارتبــاط ب
ــن  ــت برخــي از ای ــت و مدیری ــا و هدای جنبــش ه
ــر اســاس  ــم ) کــه ب ــارزه علیــه ظل گروههــا در مب
قانــون اساســي مبنــي بــر وظیفــه جمهــوري 
ــده  ــتم دی ــاي س ــت ه ــت از مل ــامي در حمای اس

صــورت مي گیــرد( ادامــه دارد.
ــع  ــش از رب ــي: بی ــي و تکنولوژیک ــرفت فن - پیش
قــرن عملکــرد ســپاه در حوزه هــاي نظامــي و 
امنیتــي و اقدامــات اساســي آن در حــوزه عمرانــي 
کشــور باعــث شــده تــا امــروزه از تکنولــوژي 
پیشــرفته و منحصــر بــه فــردي در زمینــه نظامــي 
ــح  ــي برخــوردار باشــد. موشــک فات و حتــي عمران
ــن موشــک  ــوان دقیقتری ــه عن 110 در ســال 81 ب
زمیــن بــه زمیــن جهــان بــه صــورت کامــًا بومــي 
ــپاه  ــم س ــرفت هاي مه ــر پیش ــد. از دیگ ــد ش تولی
 ،  278 و   274 بالگردهــاي  ســاخت  و  طراحــي 
ــک و  ــاب موش ــکوهاي پرت ــاخت س ــي و س طراح
ــک  ــواع موش ــرل ان ــت و کنت ــاي هدای ــتم ه سیس
و. طراحــي و ســاخت پرنده هــاي بــدون سرنشــین 

ــت. و... اس

اهمیت تخريب سپاه و بسیج
ــن  ــن و معاندی ــز مخالفی ــي و نی ــمنان خارج دش
ــل ســعي در تخریــب ایــن  داخلــي، در نقطــه مقاب
نهــاد مؤثــر در حفــظ و حراســت از انقــاب و 
نظــام اســامي مي کننــد کــه البتــه هــدف اصلــي 
ــه تخریبهــا علیــه  آنهــا هــم از شــدت بخشــیدن ب
ســپاه، خــارج کــردن ســپاه از میــدان رویارویــي بــا 
ــان  ــمنان و بدخواه ــون دش ــد. اکن ــمن مي باش دش
ــه  بــه خوبــي فهمیــده انــد آن مجموعــه اي کــه ب
ــد  ــي توان ــود دارد و م ــه وج ــازمان یافت ــور س ط
ــد ســپاه  ــظ کن ــل خطــرات حف ــاب را در مقاب انق
ــده  ــاي نادی ــه معن ــن ب ــه ای ــداران اســت. البت پاس
ــپاه  ــن س ــا نیســت لک ــه ه ــایر مجموع ــن س گرفت
ــاع از  ــراي دف ــه خاطــر فلســفه وجــودي خــود ب ب
ــان  ــود انس ــون وج ــاي چ ــاخصه ه ــاب و ش انق
ــها  ــور ارزش ــب و تبل ــهادت طل ــداکار و ش ــای ف ه

و معیارهــاي دینــي، مردمــي بــودن والیــي بــودن 
کــه دارد کارایــي بــی نظیــر خــود را بــه رخ نظــام 
ســلطه و ایــادی داخلــی آن کشــیده اســت و ایــن 
ــه آن  ــمن ب ــت و دش ــه دوس ــت ک ــي اس واقعیت
معتــرف هســتند . طبیعــي اســت وقتــي کــه ســپاه 
ــد  ــوردار باش ــي برخ ــي و ظرفیت ــن قابلیت از چنی
ــان در  ــاي نامشروعش ــته ه ــه خواس ــي ک گروههای
ــه  ــن مجموع ــرار دارد ای ــام ق ــدازي نظ ــت بران جه
را مزاحــم خواســته هــاي شــوم خــود مــي بیننــد 
و بــراي آنکــه ضریــب موفقیــت خــود را بــاال ببرنــد 
در اقدامــات مقدماتــي خــود اتهــام زنــی در مــورد 
ــرار مــي  چنیــن نهــادي را در دســتور کار خــود ق
ــپاه از  ــا س ــد ت ــي دانن ــي م ــه خوب ــا ب ــد .آنه دهن
ــر  ــگاه مردمــي برخــوردار اســت شکســت ناپذی پای
ــپاه در  ــردی س ــت راهب ــد. اهمی ــد مان ــي خواه باق
معــادالت منطقــه و تهدیــد منافــع آمریــکا و غــرب 
بــه حــدی اســت که مدتــی قبــل آمریــکا نام ســپاه 
پاســداران یکــی از ارکان رســمي یــک کشــور را در 
فهرســت تروریســت هــا قــرار داد. سیاســت حقــوق 
بشــري غــرب و بازیگــران جنــگ نــرم بــه صورتــي 
تنظیــم شــده کــه بــر اســاس علــوم روانشناســي به 
صــورت تدریجــي مولفه هــاي اقتــدار نظــام حــول 
والیــت فقیــه یعنــی نیروهــاي مدافــع و نیروهــاي 
امنیتــي و اطاعاتــي را دچــار فرســایش نمایــد. این 
ــي،  ــپاه، انتظام ــاي س ــوص نیروه ــوع در خص موض
ــا شــدت بیشــتري از ســوي  ــي ب بســیج و اطاعات
ــخصیت هاي  ــکا ش ــود. آمری ــال مي ش ــمن دنب دش
ســپاهي و بســیجي و نیــروي انتظامــي را بــه 
ــرار  ــم ق ــورد تحری ــر م ــوق بش ــض حق ــه نق بهان
ــرض  ــای مغ ــان ه ــز انس ــل نی ــت. در داخ داده اس
ــن خــط را در  ــز همی ــوح نی ــا ســاده ل و وابســته ی
پیــش گرفتــه انــد. رابــرت هلــوي و جیــن شــارپ 

ــتکبار  ــلطه و اس ــای س ــای دنی ــت ه از استراتژیس
ــد:  ــلح معتقدن ــاي مس ــش نیروه ــوص نق در خص
زمانــي کــه عناصــر حامــي اصلــي بــه انــدازه کافــي 
سســت شــوند دولــت و یــا گروههــاي مخالــف فــرو 
خواهنــد ریخــت. البتــه تحلیــل ایــن افــراد مبتنــی 
بــر تفاســیر مــادی ایــن افــراد و بازوهــای داخلــی 
ــگاه مردمــی نظــام  ــه دلیــل غفلــت از پای آن هــا ب
کــه در هــر 22 بهمنــی بــه خوبــی خــود را نشــان 
ــبکه  ــا و ش ــی آنه ــت ول ــا خطاس ــد کام ــی ده م
ــد. ــا عمــل می کنن ــن مبن ــر ای ــای داخلیشــان ب ه

نقش سپاه در عرصه جنگ نرم
ــه اي  ــپاه را مجموع ــه س ــند ک ــده اي در تاش ع
صرفــاً نظامــي معرفــي کننــد و بــا همیــن القائــات 
بخشــي از کارکــرد هــاي ســپاه را نــزد افــکار 
عمومــي جامعــه زیــر ســوال مــي برنــد امــا وظیفــه 
ســپاه ایجــاب مــي کنــد بــراي حفاظــت از انقــاب 
و دســتاوردهاي آن همــواره بــا تغییــر ماهیــت 
تهدیــدات، قابلیــت هــا و شــیوه هــاي مقابلــه خــود 

ــر دهــد. ــز تغیی را نی
اگــر چــه امــروز دیگــر بحــث تهدیــد نــرم مطــرح 
نیســت بلکــه مــا وارد جنــگ نــرم شــده ایــم بدیــن 
معنــي کــه دشــمن اکنــون تهدیــدات خــود را بــه 
ــس از  ــوادث پ ــا در ح ــت و م ــانده اس ــت رس فعلی
ــراي  ــان ب ــاش آن ــاهد ت ــوح ش ــه وض ــات ب انتخاب
ــپاه  ــي س ــي محتوای ــم. بررس ــرم بودی ــدازي ن بران
از فتنــه 88 و رصــد حــوادث مربــوط بــه آن 
ــات، توانســت شــناخت  ــد از انتخاب ــل و بع چــه قب
ــف  ــات و حــوادث مختل ــي از جریان ــق و دقیق عمی
انتخابــات ریاســت جمهــوري بــراي مجموعــه خــود 
ــود  ــي ب ــخص و قطع ــه مش ــه ک ــد. آنچ ــاد کن ایج
ــاي  ــب کودت ــرم در قال ــگ ن ــک جن ــادن ی راه افت

مخملــي یــا انقــاب رنگــي بــود و جریــان برانــداز 
عوامــل میدانــي خــود را وارد صحنــه کــرد. در زمان 
اوج آشــوب هــا همــه دیدنــد کــه دشــمنان چگونــه 
ــار  ــود را در کن ــدند و خ ــدان ش ــکارا وارد می آش
ــاي  ــد و حمایته ــرار دادن ــداز ق ــاي بران ــان ه جری
ــم صهیونیســتي و  ــه رژی ــگان از جمل ــح بیگان صری
هیــاري کلینتــون وزیــر خارجــه آمریــکا از ســران 
فتنــه تمامــاً حاکــي از آن بــود کــه آنــان بــه ثمــر 
بخــش بــودن تاشــهاي خــود در طــول ایــن چنــد 
ســال اطمینــان داشــتند. اگــر بخواهیــم بــا نقــش 
ــش  ــش از پی ــه بی ــار فتن ــر جســته ســپاه در مه ب
ــات  ــن اعتراف ــت در مت ــي اس ــویم ، کاف ــنا ش آش
برخــي از متهمیــن دادگاه عوامــل فتنــه تامــل 

بیشــتري داشــته باشــیم.
ــای  ــا و ظرفیته ــن قابلیته ــر همی ــه خاط ــا ب اساس
معنــوی و بصیرتــی اســت کــه امــروزه حجــم 
تخریبهــا علیــه ســپاه و بســیج شــدت گرفتــه 
ــه  ــد ک ــده ان ــي فهمی ــه خوب ــان ب ــون آن ــت چ اس
ســپاه در کنــار دیگــر ارکان مردمــی، اجــازه تعــدي 
بــه اصــول انقــاب را بــه هیــچ جریــان و گروهــي 

ــد داد. نخواه
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بــا  دیدارشــان  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــد:  ــت فرمودن ــم و صنع ــگاه عل ــگاهیان دانش دانش
»اگــر روزی در میــان مســئوالن کشــور، مســئوالن 
ــلطان  ــاه س ــون »ش ــی همچ ــت و ضعیف ــی جرئ ب
حســین« پیــدا شــوند، حتــی اگــر در میــان مــردم 
نیــز شــجاعت و آمادگــی وجــود داشــته باشــد، کار 
ــرا  ــت چ ــام اس ــالمی تم ــوری اس ــت و جمه مملک
ــجاع  ــای ش ــور، ملته ــو و مقه ــئوالن ترس ــه مس ک
ــه ملتهــای ضعیــف تبدیــل مــی کننــد.« را نیــز ب

ســلطان حســین، کســی بــود کــه بــه دلیــل 
ــب  ــش موج ــرد ضعیف ــط و عملک ــتهای غل سیاس
ــال  ــس از 220 س ــه پ ــدر صفوی شــد سلســله مقت
نابــود شــود.  و  ایــران مضمحــل  در  حکومــت 
ــد در  ــی و شــیعه بودن ــی ایران صفویهــا کــه دودمان
ســالهای 880 تــا 1101 هجــری شمســی بــر ایران 
فرمانروایــی کردنــد. دوره صفویــه از مهمتریــن 
ــرا  ــود، چ ــوب می ش ــران محس ــی ای دوران تاریخ
ــت  ــودی حکوم ــال از ناب ــد س ــس از نهص ــه پ ک
ساســانیان، یــک حکومــت پادشــاهی متمرکــز 

ــران  ــتر ای ــا بیش ــر ی ــر سرتاس ــت ب ــی توانس ایران
ــس از  ــت پ ــد. در حقیق ــی کن آن روزگار فرمانروای
اســالم، چندیــن حکومــت ایرانــی ماننــد صفاریــان، 
ــکیل  ــره تش ــربداران و غی ــه، س ــامانیان، آل بوی س
شــد، ولــی هیچکــدام نتوانســتند تمــام ایــران را زیر 
پوشــش خــود قــرار دهنــد و وحدتــی بیــن مــردم 
ــده  ــه از عه ــا صفوی ــد، ام ــود آوردن ــه وج ــران ب ای
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 

ــرد. ــود ک ــلطان حســین« ناب ــام »س ــه ن ب
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 ســالگی اتفــاق افتــاد، 
ــب  ــر طال ــود؛ اگ ــه ب ــش گفت ــان خوی ــه درباری ب

کیست؟ حســین  ســلطان  ه  شا

آســایش هســتند بعــد از وی پســرش حســین 
میــرزا را بــه ســلطنت بردارنــد و اگــر جویــای نــام 
و تعالــی و افتخــار، میــرزا مرتضــی، پســر دیگــرش 
ــب هــم  ــرای راحــت طل ــر تخــت بنشــانند. ام را ب
کــه یــک پادشــاه ضعیــف و صلــح جــو را بــه یــک 
ــد  ــروای سلحشــور و کاردان، ترجیــح می دادن فرمان
و آن را بــاب طبــع خویــش می دیدنــد، در انتخــاب 
حســین میــرزا تردیــد نکردنــد و او را بــه نــام شــاه 
ــر تخــت فرمانروایــی نشــاندند. ســلطان حســین ب

وی مــردی بســیار هوســران و ضعیــف النفــس 
ــای  ــن بازمانده ه ــت وی آخری ــود. در دوره حکوم ب
نظــم حکومتــی و ســاختار اداری کــه بــا تالشــهای 
ــاس  ــاه عب ــب و ش ــاه طهماس ــماعیل، ش ــاه اس ش
کبیــر ایجــاد شــده بــود از میــان رفــت. وی 
عمــال هیــچ قدرتــی در اداره امــور نداشــت و 
ــه  ــی ک ــتن اتفاقات ــه دانس ــم ب ــه ای ه ــی عالق حت
ــور در  ــی داد. کش ــان نم ــاد نش ــش می افت در اطراف
ــوع  ــر ن ــت و ه ــرو رف ــامانی ف ــرج نابس ــرج و م ه
فســق و فجــوری بــدون هیــچ ممانعتــی حتــی در 
ــرانی ها  ــی هوس ــرح برخ ــی داد. ش ــت رخ م پایتخ
کتــب  در  وی  حکومــت  دوره  نابســامانی های  و 
تاریخــی نوشــته شده اســت. ویژگیهــای حکومتــی 

ــین را چنیــن نوشــته اند: ســلطان حس
1-بحــران تصمیم گیــری: شــاه ســلطان حســین بــه 
هیــچ وجــه قــدرت تصمیــم گیــری قاطــع نداشــت 
تــادوش کروسینیســکی  بــه گفتــه یــوداش  و 
مســیحی  )Judasz Tadeusz Krusinsky(-مبلــغ 
ســاکن اصفهــان کــه هــم عصــر ایــن شــاه بــود- او 
ــال مشــکالت  ــچ وجــه نمی توانســت در قب ــه هی ب
تصمیــم و یــا خاطیــان را مجــازات نمایــد. او 
ــود  ــار آگاه ب ــکالت درب ــیاری از مش ــه از بس اگرچ
امــا بی ارادگــی مفــرط و ضعــف شــخصیتی راه 
ــه  ــل ب ــود و می ــر او بســته ب ــم را ب ــه تصمی هرگون
ــا مشــکالت  ــرار از مواجهــه ب آرامــش خواهــی و ف

ــود. ــته ب ــر او بس ــت را ب ــه قاطعی راه هرگون
2-حــذف مــردان قــوی و شــجاع و کارآمــد از نظــام 

تصمیم گیــری و انتصــاب خواجــگان ترســو 
و ضعیف: سیســتم شــاه ســلطان حســینی 
ــای  ــه ج ــی و ب ــد خال ــردان قدرتمن از م
ــرای شــاه  ــی کــه خطــری ب آن خواجگان
نداشــتند جایگزیــن می شــدند. رســم 
غلطــی از دوره شــاه عبــاس شــروع شــد 

و آن تربیــت شــاهزادگان در حــرم و دخالــت 
ــود.  ــت ب ــور حکوم ــرایان در ام ــه س ــان و خواج زن
از آنجــا کــه ولیعهــد در حرمســرا رشــد می کــرد، 
ــوری  ــور کش ــرم در ام ــرایان ح ــه س ــا خواج طبع
ــه  ــه طوریک ــدند. ب ــدرت می ش ــام و ق ــب مق صاح
شــاه صفــی و شــاه ســلیمان پــدران شــاه ســلطان 
ــر  ــه شــدت زی ــام توقــف در حــرم ب حســین در ای
نظــر خواجــه ســرایان دربــار بودنــد و حتــی پــس 
از جلــوس بــر تخــت ســلطنت نتوانســتند خــود را 

ــی بخشــند. ــان رهای از چنــگال آن
3-ظلــم و ســتم بــه مــردم از ســوی عمــال 

حکومــت و ســکوت شــاه: یکــی از دالیــل بــه 
جــان آمــدن افاغنــه از دســت حکومــت مرکــزی، 
ــه  ــازه مســلمان ب ارســال گرگیــن خــان گرجــی ت
ــه  ــود. او ب ــه عنــوان حاکــم ب منطقــه افغانســتان ب

ــم  ــه ظل ــی ب ــازی مذهب ــان س ــه یکس بهان
ــه  ــردم پرداخــت ب ــه م وســتم شــدید ب
گونــه ای کــه فریــاد تظلــم خواهــی بــه 
دربــار رســید. امــا شــاه سســت عنصــر 
ــه مســاله وقعــی ننهــاد و  ظاهربیــن ب
ــه  ــه ب ــورش افاغن ــروع ش ــه ش مقدم
رهبــری میرویــس و ســپس فرزنــدش 

ــاده شــد. ــا نه ــود بن محم
4-تــرس از حــل مشــکل و رویارویــی: 
ــدان  ــث فق ــاه باع ــاص ش ــت خ تربی

تهــور و شــجاعت در او بــود، بــه 
نحــوی کــه از حــل مشــکل 

ــت  ــید. قاطعی ــی هراس م
حتــی  و  نداشــت 

دنبــال  بــه 
راهکارهــای 

فــی  ا خر
ی  ا بــر

حــل 

مشــکل 
رفــت.  مــی 

از  او  تــرس  و  بی ارادگــی 
رویاروییهــای بــزرگ، ارکان دولــت ایــران 

را بــه بــاد داد. او در جنــگ بــا افغان هــا بارهــا از 
خــود کاهلــی نشــان داد و ایــن تــرس و کاهلــی و 
بیــم از رویارویــی، بــه قیمــت جــان او و بســیاری از 

شــد. تمــام  ایرانیــان 
ــین و  ــلطان حس ــت س ــوء سیاس ــک س ــدون ش ب

محــرک  از اعمالــش  بســیاری  عمــده 
ش ها  ر ــا شــو ــود. ســلطنت وی ب ب

افغان هــا  شــورش 
اصفهــان  اشــغال  و 
بــه دســت آنهــا پایــان 
ــا  ــه ب ــود ک ــت. محم یاف
پادشــاهی بــی اراده و ضعیــف 
روبــرو بــود بــه آســانی توانســت 
شــهر هــای ایــران را یکــی پــس 
ــه  ــرده و ب ــری تســخیر ک از دیگ
ســوی پایتخــت بشــتابد. در ایــن 
هنــگام بــه شــاه نامــه نوشــت 
کــه  کــرد  خواســت  در  او  از  و 
فرمانــداری قندهــا و خراســان 
و کرمــان را بــه خانــدان او 
نســل بــه نســل واگــذارد. 
را  کرمــان  محمــود 
گرفــت و چــون بــه 
اصفهــان رســید، 
ــلطان  ــاه س ش
حســین بــا 
دســت خــود 
ــاهی  ــاج ش ت
ر  کشــو
را  ایــران 
ســر  بــر 
د  محمــو
بــه  نهــاد. 
ــه یکــی  گفت
مورخیــن،  از 
ــاه  ــه ش ــی را ک تاج
بــا  اول،  اســماعیل 
بــه  دلیری هایــش 
شمشــیر  مــدد 

کــج 

قزلباش هــا 
ســر  بــر 
نهــاده بــود، شــاه 
ــا  ــین، ب ــلطان حس س
ــر  ــام، ب ــت ت ــی و خف زبون
ــن  ــم اهمیت تری ــی از ک ــر یک س
گذاشــت. خــود  افغانــی  رعایــای 
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بــا  دیدارشــان  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــد:  ــت فرمودن ــم و صنع ــگاه عل ــگاهیان دانش دانش
»اگــر روزی در میــان مســئوالن کشــور، مســئوالن 
ــلطان  ــاه س ــون »ش ــی همچ ــت و ضعیف ــی جرئ ب
حســین« پیــدا شــوند، حتــی اگــر در میــان مــردم 
نیــز شــجاعت و آمادگــی وجــود داشــته باشــد، کار 
ــرا  ــت چ ــام اس ــالمی تم ــوری اس ــت و جمه مملک
ــجاع  ــای ش ــور، ملته ــو و مقه ــئوالن ترس ــه مس ک
ــه ملتهــای ضعیــف تبدیــل مــی کننــد.« را نیــز ب

ســلطان حســین، کســی بــود کــه بــه دلیــل 
ــب  ــش موج ــرد ضعیف ــط و عملک ــتهای غل سیاس
ــال  ــس از 220 س ــه پ ــدر صفوی شــد سلســله مقت
نابــود شــود.  و  ایــران مضمحــل  در  حکومــت 
ــد در  ــی و شــیعه بودن ــی ایران صفویهــا کــه دودمان
ســالهای 880 تــا 1101 هجــری شمســی بــر ایران 
فرمانروایــی کردنــد. دوره صفویــه از مهمتریــن 
ــرا  ــود، چ ــوب می ش ــران محس ــی ای دوران تاریخ
ــت  ــودی حکوم ــال از ناب ــد س ــس از نهص ــه پ ک
ساســانیان، یــک حکومــت پادشــاهی متمرکــز 

ــران  ــتر ای ــا بیش ــر ی ــر سرتاس ــت ب ــی توانس ایران
ــس از  ــت پ ــد. در حقیق ــی کن آن روزگار فرمانروای
اســالم، چندیــن حکومــت ایرانــی ماننــد صفاریــان، 
ــکیل  ــره تش ــربداران و غی ــه، س ــامانیان، آل بوی س
شــد، ولــی هیچکــدام نتوانســتند تمــام ایــران را زیر 
پوشــش خــود قــرار دهنــد و وحدتــی بیــن مــردم 
ــده  ــه از عه ــا صفوی ــد، ام ــود آوردن ــه وج ــران ب ای
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 

ــرد. ــود ک ــلطان حســین« ناب ــام »س ــه ن ب
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 ســالگی اتفــاق افتــاد، 
ــب  ــر طال ــود؛ اگ ــه ب ــش گفت ــان خوی ــه درباری ب

کیست؟ حســین  ســلطان  ه  شا

آســایش هســتند بعــد از وی پســرش حســین 
میــرزا را بــه ســلطنت بردارنــد و اگــر جویــای نــام 
و تعالــی و افتخــار، میــرزا مرتضــی، پســر دیگــرش 
ــب هــم  ــرای راحــت طل ــر تخــت بنشــانند. ام را ب
کــه یــک پادشــاه ضعیــف و صلــح جــو را بــه یــک 
ــد  ــروای سلحشــور و کاردان، ترجیــح می دادن فرمان
و آن را بــاب طبــع خویــش می دیدنــد، در انتخــاب 
حســین میــرزا تردیــد نکردنــد و او را بــه نــام شــاه 
ــر تخــت فرمانروایــی نشــاندند. ســلطان حســین ب

وی مــردی بســیار هوســران و ضعیــف النفــس 
ــای  ــن بازمانده ه ــت وی آخری ــود. در دوره حکوم ب
نظــم حکومتــی و ســاختار اداری کــه بــا تالشــهای 
ــاس  ــاه عب ــب و ش ــاه طهماس ــماعیل، ش ــاه اس ش
کبیــر ایجــاد شــده بــود از میــان رفــت. وی 
عمــال هیــچ قدرتــی در اداره امــور نداشــت و 
ــه  ــی ک ــتن اتفاقات ــه دانس ــم ب ــه ای ه ــی عالق حت
ــور در  ــی داد. کش ــان نم ــاد نش ــش می افت در اطراف
ــوع  ــر ن ــت و ه ــرو رف ــامانی ف ــرج نابس ــرج و م ه
فســق و فجــوری بــدون هیــچ ممانعتــی حتــی در 
ــرانی ها  ــی هوس ــرح برخ ــی داد. ش ــت رخ م پایتخ
کتــب  در  وی  حکومــت  دوره  نابســامانی های  و 
تاریخــی نوشــته شده اســت. ویژگیهــای حکومتــی 

ــین را چنیــن نوشــته اند: ســلطان حس
1-بحــران تصمیم گیــری: شــاه ســلطان حســین بــه 
هیــچ وجــه قــدرت تصمیــم گیــری قاطــع نداشــت 
تــادوش کروسینیســکی  بــه گفتــه یــوداش  و 
مســیحی  )Judasz Tadeusz Krusinsky(-مبلــغ 
ســاکن اصفهــان کــه هــم عصــر ایــن شــاه بــود- او 
ــال مشــکالت  ــچ وجــه نمی توانســت در قب ــه هی ب
تصمیــم و یــا خاطیــان را مجــازات نمایــد. او 
ــود  ــار آگاه ب ــکالت درب ــیاری از مش ــه از بس اگرچ
امــا بی ارادگــی مفــرط و ضعــف شــخصیتی راه 
ــه  ــل ب ــود و می ــر او بســته ب ــم را ب ــه تصمی هرگون
ــا مشــکالت  ــرار از مواجهــه ب آرامــش خواهــی و ف

ــود. ــته ب ــر او بس ــت را ب ــه قاطعی راه هرگون
2-حــذف مــردان قــوی و شــجاع و کارآمــد از نظــام 

تصمیم گیــری و انتصــاب خواجــگان ترســو 
و ضعیف: سیســتم شــاه ســلطان حســینی 
ــای  ــه ج ــی و ب ــد خال ــردان قدرتمن از م
ــرای شــاه  ــی کــه خطــری ب آن خواجگان
نداشــتند جایگزیــن می شــدند. رســم 
غلطــی از دوره شــاه عبــاس شــروع شــد 

و آن تربیــت شــاهزادگان در حــرم و دخالــت 
ــود.  ــت ب ــور حکوم ــرایان در ام ــه س ــان و خواج زن
از آنجــا کــه ولیعهــد در حرمســرا رشــد می کــرد، 
ــوری  ــور کش ــرم در ام ــرایان ح ــه س ــا خواج طبع
ــه  ــه طوریک ــدند. ب ــدرت می ش ــام و ق ــب مق صاح
شــاه صفــی و شــاه ســلیمان پــدران شــاه ســلطان 
ــر  ــه شــدت زی ــام توقــف در حــرم ب حســین در ای
نظــر خواجــه ســرایان دربــار بودنــد و حتــی پــس 
از جلــوس بــر تخــت ســلطنت نتوانســتند خــود را 

ــی بخشــند. ــان رهای از چنــگال آن
3-ظلــم و ســتم بــه مــردم از ســوی عمــال 

حکومــت و ســکوت شــاه: یکــی از دالیــل بــه 
جــان آمــدن افاغنــه از دســت حکومــت مرکــزی، 
ــه  ــازه مســلمان ب ارســال گرگیــن خــان گرجــی ت
ــه  ــود. او ب ــه عنــوان حاکــم ب منطقــه افغانســتان ب

ــم  ــه ظل ــی ب ــازی مذهب ــان س ــه یکس بهان
ــه  ــردم پرداخــت ب ــه م وســتم شــدید ب
گونــه ای کــه فریــاد تظلــم خواهــی بــه 
دربــار رســید. امــا شــاه سســت عنصــر 
ــه مســاله وقعــی ننهــاد و  ظاهربیــن ب
ــه  ــه ب ــورش افاغن ــروع ش ــه ش مقدم
رهبــری میرویــس و ســپس فرزنــدش 

ــاده شــد. ــا نه ــود بن محم
4-تــرس از حــل مشــکل و رویارویــی: 
ــدان  ــث فق ــاه باع ــاص ش ــت خ تربی

تهــور و شــجاعت در او بــود، بــه 
نحــوی کــه از حــل مشــکل 

ــت  ــید. قاطعی ــی هراس م
حتــی  و  نداشــت 

دنبــال  بــه 
راهکارهــای 

فــی  ا خر
ی  ا بــر

حــل 

مشــکل 
رفــت.  مــی 

از  او  تــرس  و  بی ارادگــی 
رویاروییهــای بــزرگ، ارکان دولــت ایــران 

را بــه بــاد داد. او در جنــگ بــا افغان هــا بارهــا از 
خــود کاهلــی نشــان داد و ایــن تــرس و کاهلــی و 
بیــم از رویارویــی، بــه قیمــت جــان او و بســیاری از 

شــد. تمــام  ایرانیــان 
ــین و  ــلطان حس ــت س ــوء سیاس ــک س ــدون ش ب

محــرک  از اعمالــش  بســیاری  عمــده 
ش ها  ر ــا شــو ــود. ســلطنت وی ب ب

افغان هــا  شــورش 
اصفهــان  اشــغال  و 
بــه دســت آنهــا پایــان 
ــا  ــه ب ــود ک ــت. محم یاف
پادشــاهی بــی اراده و ضعیــف 
روبــرو بــود بــه آســانی توانســت 
شــهر هــای ایــران را یکــی پــس 
ــه  ــرده و ب ــری تســخیر ک از دیگ
ســوی پایتخــت بشــتابد. در ایــن 
هنــگام بــه شــاه نامــه نوشــت 
کــه  کــرد  خواســت  در  او  از  و 
فرمانــداری قندهــا و خراســان 
و کرمــان را بــه خانــدان او 
نســل بــه نســل واگــذارد. 
را  کرمــان  محمــود 
گرفــت و چــون بــه 
اصفهــان رســید، 
ــلطان  ــاه س ش
حســین بــا 
دســت خــود 
ــاهی  ــاج ش ت
ر  کشــو
را  ایــران 
ســر  بــر 
د  محمــو
بــه  نهــاد. 
ــه یکــی  گفت
مورخیــن،  از 
ــاه  ــه ش ــی را ک تاج
بــا  اول،  اســماعیل 
بــه  دلیری هایــش 
شمشــیر  مــدد 

کــج 

قزلباش هــا 
ســر  بــر 
نهــاده بــود، شــاه 
ــا  ــین، ب ــلطان حس س
ــر  ــام، ب ــت ت ــی و خف زبون
ــن  ــم اهمیت تری ــی از ک ــر یک س
گذاشــت. خــود  افغانــی  رعایــای 
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ســرخرگ ها خــون را از قلــب بــه دیگــر نقــاط بــدن 
ــن  ــد در ای ــون بتوان ــه خ ــرای آنک ــانند .ب ــی رس م
عــروق بــه جریــان در آیــد، نیــاز به فشــار مناســبی 
ــرخرگهای  ــون در س ــان خ ــار جری ــن فش دارد.ای
ــه  ــاض عضل ــدن یعنــی فشــاری کــه در هــر انقب ب
قلــب در اثــر برخــورد خــون بــه دیــواره ســرخرگ 
ــی  ــام دارد. هنگام ــون ن ــار خ ــود، فش ــی ش وارد م
ارتجــاع و  قابلیــت   ، بــزرگ  کــه ســرخرگهای 
اســتحکام طبیعــی خــود را از دســت بدهنــد و 
عــروق کوچــک، نیــز باریکتــر شــوند، فشــار خــون 
بــاال مــی رود. قلــب هماننــد یــک پمــپ بــا انقبــاض 
ــروق  ــل ع ــه داخ ــون را ب ــود، خ ــتراحت خ و اس
می فرســتد. در زمانهــای مختلــف مراحــل ایــن 
پمپــاژ، فشــار خــون در ســرخرگها تغییــر می کنــد.
mm-( ــوه ــر جی ــر حســب میلیمت فشــار خــون ب

معیــار  یــک  می شــود.  اندازه گیــری   )Hg
فشــارخون، »فشــار سیســتولیک« اســت کــه همان 
ــاض ماهیچــه  ــگام انقب ــه هن ــه ب فشــاری اســت ک
قلــب موجــب می شــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر 
نقــاط بــدن برســد و مقــدار مناســب آن بیــن 100 
ــار  ــر فشــارخون، »فش ــار دیگ ــا 140 اســت. معی ت
ــای  ــن ضربانه ــار بی ــه فش ــت ک ــتولیک« اس دیاس
ــی  ــه زمان ــوط ب ــود و مرب ــوب می ش ــب محس قل
ــدار  ــت اســتراحت اســت و مق ــب در حال اســت قل
ــا 90 اســت. میــزان فشــار  مناســب آن بیــن 60 ت
ــود.  ــان داده می ش ــدد نش ــه دو ع ــر پای ــون ب خ
ــا  ــتولیک ی ــار سیس ــه فش ــوط ب ــدد مرب ــن ع اولی
ماکزیمــم و دومــی مربــوط بــه فشــار دیاســتولیک 
ــون  ــار خ ــک فش ــوال ی ــت. معم ــم اس ــا مینیم ی
فشــار   140( اســت.   140/90 زیــر  متعــادل 
سیســتولیک و 90 فشــار دیاســتولیک(. اگــر فــردی 
دچــار بیمــاری دیابــت یــا بیماریهــای مزمــن کلیــه 
ــر از 130/80  ــد کمت ــون وی بای ــار خ ــد فش باش

باشــد.
ــار  ــش فش ــت از افزای ــارت اس ــون باالعب ــار خ فش
ــه دیــواره رگهــای خونــی  وارده از جریــان خــون ب
کــه در آن فشــار خــون سیســتولیک بیشــتراز 140 
ــت.  ــر از 90 اس ــتولیک باالت ــون دیاس ــار خ و فش
ــی ســروصدا  ــاال گاهــی »کشــنده ب فشــار خــون ب

ن  خو ر  فشا
چیست؟

ــی  ــل انتهای ــا مراح ــرا ت ــود زی ــی ش ــده م » نامی
اکثــراً هیــچ عالمتــی نــدارد. توجــه داشــته باشــید 
ــترس  ــر اس ــی در اث ــور طبیع ــارخون بط ــه فش ک
ــه  ــردی ک ــا ف ــی رود، ام ــاال م ــی ب ــت بدن و فعالی
دچــار بیمــاری فشــار خــون بــاال اســت، بــه هنــگام 
اســتراحت نیــز فشــارخونش باالتــر از حــد طبیعــی 
ــرف  ــی، مص ــت غذای ــای نادرس ــم ه ــت . رژی اس
زیــاد غذاهــای چــرب و پــر نمــک، بــی تحرکــی و 
زندگــی ماشــینی از جملــه عوامــل مســتعد کننــده 
ــه بیمــاری پرفشــاری خــون اســت. ــرای ابتــال ب ب

عالیم شایع فشار خون باال
بســیاری از افرادکــه دچارفشــارخون بــاال هســتند، 
ــان  ــی آن ــال عموم ــد و ح ــاری ندارن ــاس بیم احس
خــوب اســت. 15%افراد ســن بــاال دارای فشــارخون 
هســتند و خودشــان خبــر ندارنــد. در مــواردی کــه 
فشــارخون خیلــی بــاال مــی رود، ســردرد و گاهــی 
ــی  ــزی از بین ــس و خونری ــی نف ــز تنگ ــات نی اوق
ــا ایــن وجــود تنهــا راه تشــخیص  رخ مــی دهــد. ب

فشــارخون بــاال، انــدازه گیــری میــزان آن اســت.
عالیــم ســردرد و ســرگیجه ، خــواب آلودگــی 
،گیجــی ، کرختــی ومورمورشــدن در دســتها وپاهــا 
ــی وتنگــی نفــس  ــزی از بین ــی ،خونری ســرفه خون
شــدید مربوطبــه بــاال رفتــن خــون بطــور بحرانــی 

هســتند.

علل فشار خون باال
از هــر ده نفــر مبتــال بــه فشــار خــون بــاال، در نــه 
ــرای فشــار  ــان ،یعنــی 90% علــت دقیــق ب نفــر آن
ــه  ــوع اولی ــه ن ــت ک ــده اس ــناخته  نش ــون ش خ

ــی شــود. ــده م ــاال  نامی فشــاری خــون ب
در تعــداد کمــی از افــراد مبتــال به فشــار   
خــون بــاال) نــوع ثانویــه پرفشــاری خــون (عواملــی 
همچــون تنــگ شــدن ســرخرگ کلیــوی ویــا 
ــدد  ــای مترشــحه از غ ــد هورمونه ــالل در تولی اخت
فــوق کلیــوی ، بیماریهــای بافــت کلیــه و حاملگــی 
ــی  ــا برخ ــد . و ی ــش دارن ــاری نق ــاد بیم در ایج
اوقــات ، بعضــی داروهــا مثــل داروهایــی کــه 
ــتفاده  ــردگی اس ــا افس ــت و ی ــان آرتری ــرای درم ب

کمیــن کــردن، امــر بــه فحشــاء و منکــر، زینت 
ــه  ــا و اعمــال، ترســاندن، ایجــاد کین دادن دنی
ــتند.  ــدا هس ــاد خ ــازداری از ی ــداوت و ب و ع
ــا  ــان ب ــه انس ــیوه های مقابل ــه ش ــه ب در ادام
ــم. ــم می پردازی ــرآن کری ــر ق ــیطان از منظ ش

ــیطان: با ش بله  مقا  -2
ــا انســان  ــود ب ــاوس خ ــق وس ــیطان از طری ش
بــه  را  او  می خواهــد  و  می کنــد  دشــمنی 
ــت  ــه داش ــد توج ــی بای ــاند. ول ــی بکش گمراه
کــه رابطــه شــیطان و گمراهــان، رابطــه پیشــوا 
ــده و  ــار کنن ــه اجب ــه رابط ــت و ن ــرو اس و پی
ــر  ــع، ســلطه شــیطان ب ــار شــونده. در واق اجب
انســانها اجبــاری و الزامــی و ناخود آگاه نیســت 

ت
الم

س

گی
ند

و ز
ن 

دی

1- معرفی شیطان:
اجمالــی  معرفــی  بــه  قبــل  بخــش  دو  در 
شــیطان و اهــداف و شــیوه های دشــمنی او 
ــم.  ــرآن پرداختی ــه ق ــی ب ــا نگاه ــان، ب ــا انس ب
دیدیــم کــه شــیطان مســتکبر، کافــر، عاصــی 
ــت،  ــده، پس ــده ش ــی )ران ــرود درگاه اله و مط
ــو،  ــق، دروغگ ــون، فاس ــرکش، ملع ــوار، س خ
ــه جهــت  جهنمــی( اســت. بعــالوه، شــیطان ب
قســم  و  آشــکار  دشــمن  انتقــام،  گرفتــن 
خــورده انســان اســت. اهــداف اصلــی شــیطان 
ــردن،  ــوا ک ــان، اغ ــا انس ــود ب ــمنی خ از دش
ــردن،  ــع ک ــردن، رام و مطی ــل ک ــوار و ذلی خ
ناســپاس کــردن و ســرانجام جهنمــی کــردن او 
ــا انســان هــم،  اســت. شــیوه های دشــمنی او ب

برداشت و تكمیل نوشته ای از مجتمع 
تخصصی و فوق تخصصی شهید 

مطهری شیراز

مــی شــود، موجــب افزایــش فشــار خــون بــاال مــی 
ــردد. گ

عوامل مستعد کننده بیماری
- ســن بــاال تــر از 55 ســال در مــردان و بــاالی 65 

ســال در زنــان 
- چاقی و اضافه وزن 

- سیگار کشیدن و مصرف الکل
ــباع  ــی اش ــا چرب ــاوی نمــک ی ــی ح ــم غذای - رژی

ــبزی  ــوه و س ــرف می ــدم مص ــاد وع ــده زی ش
- کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی 

- استرس
ــا و  ــی ، کورتونه ــد حاملگ ــای ض ــرف قرصه - مص
بعضــی از انــواع داروهــای مهــار کننــده اشــتها یــا 

ــا دکونژســتانت ه
- عوامــل ژنتیکــی : اگــر یکــی از والدیــن یــا هــر دو 
دچــار فشــار خــون بــاال باشــند ، خطــر ابتــالی فرد 
بــه فشــار خــون بیشــتر اســت . ســابقه خانوادگــی 
ــه قلبــی  ــاال ، ســکته مغــزی ، حمل فشــار خــون ب

یــا نارســایی کلیــه

پیشگیری
ـ وزنتــان را کنتــرل کنیــد. اگــر اضافــه وزن داریــد 
ــو  ــک کیل ــی ی ــردن حت ــم ک ــد. ک ــم بگیری ، رژی

گــرم  هــم مفیــد  اســت.
ــر  ــه ورزش در ه ــد. 30 دقیق ــب ورزش کنی ـ مرت

ــن راه  روز بهتری
مبارزه با پر فشاری خون است .

ـ مصرف روزانه نمک را کم کنید.
ــبزیجات  ــوه و س ــاوی می ــی  ح ــم غذای ــاز رژی ـ
ــاوی  ــای ح ــرب و غذاه ــم چ ــات ک ــراوان ،لبنی ف
پتاســیم نظیــر دانــه هــای ســبوس دار و خشــکبار 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــاال وجــود  ـــاگر ســابقه خانوادگــی فشــار خــون ب
ــرل  ــاً کنت ــد مرتب ــون بای ــار خ ــد ،فش ــته باش داش

شــود.
ـــاگر بــاردار هســتید مرتــب بــرای معاینــه پیش از 

زایمــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.
ـــاگر از قــرص های ضــد بــارداری حاوی اســتروژن 

ــی  ــا تحــت هورمــون درمان ــد ی اســتفاده مــی کنی
هستید،فشــار خونتــان را مرتــب کنتــرل کنیــد.

ـــاگر فشــار خــون بــاال زود تشــخیص داده شــود، 
ــترس،  ــرل اس ــی، ورزش، کنت ــم غذای ــر رژی تغیی
ــث  ــوالً باع ــیدن دارو معم ــات، ننوش ــرک دخانی ت

ــود. ــی ش ــوارض م ــروز ع ــگیری از ب پیش
عوارض فشار خون باال

ســکته مغــزی ، حملــه قلبــی ، نارســایی احتقانــی 
قلــب و ورم ریــه ،نارســایی کلیــه و اســیب چشــمی 
ــی فشــار خــون  ــوارض اصل ــی از ع و مشــکل بینای
بــاال هســتند .بایــد دانســت اگــر فشــار خــون بــاال 
درمــان گــردد آنــگاه از خطــر ابتــال بــه عــوارض آن 

کاســته خواهــد شــد .

درمان 
- برســیهای تشــخیصی ممکــن اســت شــامل 
ــز  ــی و نی ــو گراف ــب ،آنژی ــوار قل آزمایــش خــون ،ن

ــد. ــبرداریها باش ــایر عکس س
ــر  ــای ه ــه ویژگیه ــه ب ــا توج ــان ب ــداف درم - اه
فــرد تعییــن خواهنــد شــد و ممکــن اســت شــامل 
کــم کــردن وزن ،تــرک دخانیــات ، برنامــه ورزش 

مناســب و کاهــش اســترس باشــند .
ــری  ــداززه گی ــود را ان ــون خ ــار خ ــه فش - روزان

ــد. کنی
ــر  ــه اث ــی کــه اقدامــات محافظــه کارا ن - در صورت
ــد  ــای ض ــتفاده از داروه ــا اس ــند ، ب ــته باش نداس
فشــار خــون می تــوان فشــار خــون را پاییــن آورد.

- از مصــرف داروهــای ســرما خوردگی و ســینوزیت 
تــا حــد امــکان خــودداری کنید.

و  ا نقش  و  ن  ــیطا ش
 - ن  ــا نس ا گی  ند ز ر  د

3
محمد خلج امیرحسینی

 عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت ایران
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ســرخرگ ها خــون را از قلــب بــه دیگــر نقــاط بــدن 
ــن  ــد در ای ــون بتوان ــه خ ــرای آنک ــانند .ب ــی رس م
عــروق بــه جریــان در آیــد، نیــاز به فشــار مناســبی 
ــرخرگهای  ــون در س ــان خ ــار جری ــن فش دارد.ای
ــه  ــاض عضل ــدن یعنــی فشــاری کــه در هــر انقب ب
قلــب در اثــر برخــورد خــون بــه دیــواره ســرخرگ 
ــی  ــام دارد. هنگام ــون ن ــار خ ــود، فش ــی ش وارد م
ارتجــاع و  قابلیــت   ، بــزرگ  کــه ســرخرگهای 
اســتحکام طبیعــی خــود را از دســت بدهنــد و 
عــروق کوچــک، نیــز باریکتــر شــوند، فشــار خــون 
بــاال مــی رود. قلــب هماننــد یــک پمــپ بــا انقبــاض 
ــروق  ــل ع ــه داخ ــون را ب ــود، خ ــتراحت خ و اس
می فرســتد. در زمانهــای مختلــف مراحــل ایــن 
پمپــاژ، فشــار خــون در ســرخرگها تغییــر می کنــد.
mm-( ــوه ــر جی ــر حســب میلیمت فشــار خــون ب

معیــار  یــک  می شــود.  اندازه گیــری   )Hg
فشــارخون، »فشــار سیســتولیک« اســت کــه همان 
ــاض ماهیچــه  ــگام انقب ــه هن ــه ب فشــاری اســت ک
قلــب موجــب می شــود تــا خــون از قلــب بــه ســایر 
نقــاط بــدن برســد و مقــدار مناســب آن بیــن 100 
ــار  ــر فشــارخون، »فش ــار دیگ ــا 140 اســت. معی ت
ــای  ــن ضربانه ــار بی ــه فش ــت ک ــتولیک« اس دیاس
ــی  ــه زمان ــوط ب ــود و مرب ــوب می ش ــب محس قل
ــدار  ــت اســتراحت اســت و مق ــب در حال اســت قل
ــا 90 اســت. میــزان فشــار  مناســب آن بیــن 60 ت
ــود.  ــان داده می ش ــدد نش ــه دو ع ــر پای ــون ب خ
ــا  ــتولیک ی ــار سیس ــه فش ــوط ب ــدد مرب ــن ع اولی
ماکزیمــم و دومــی مربــوط بــه فشــار دیاســتولیک 
ــون  ــار خ ــک فش ــوال ی ــت. معم ــم اس ــا مینیم ی
فشــار   140( اســت.   140/90 زیــر  متعــادل 
سیســتولیک و 90 فشــار دیاســتولیک(. اگــر فــردی 
دچــار بیمــاری دیابــت یــا بیماریهــای مزمــن کلیــه 
ــر از 130/80  ــد کمت ــون وی بای ــار خ ــد فش باش

باشــد.
ــار  ــش فش ــت از افزای ــارت اس ــون باالعب ــار خ فش
ــه دیــواره رگهــای خونــی  وارده از جریــان خــون ب
کــه در آن فشــار خــون سیســتولیک بیشــتراز 140 
ــت.  ــر از 90 اس ــتولیک باالت ــون دیاس ــار خ و فش
ــی ســروصدا  ــاال گاهــی »کشــنده ب فشــار خــون ب

ن  خو ر  فشا
چیست؟

ــی  ــل انتهای ــا مراح ــرا ت ــود زی ــی ش ــده م » نامی
اکثــراً هیــچ عالمتــی نــدارد. توجــه داشــته باشــید 
ــترس  ــر اس ــی در اث ــور طبیع ــارخون بط ــه فش ک
ــه  ــردی ک ــا ف ــی رود، ام ــاال م ــی ب ــت بدن و فعالی
دچــار بیمــاری فشــار خــون بــاال اســت، بــه هنــگام 
اســتراحت نیــز فشــارخونش باالتــر از حــد طبیعــی 
ــرف  ــی، مص ــت غذای ــای نادرس ــم ه ــت . رژی اس
زیــاد غذاهــای چــرب و پــر نمــک، بــی تحرکــی و 
زندگــی ماشــینی از جملــه عوامــل مســتعد کننــده 
ــه بیمــاری پرفشــاری خــون اســت. ــرای ابتــال ب ب

عالیم شایع فشار خون باال
بســیاری از افرادکــه دچارفشــارخون بــاال هســتند، 
ــان  ــی آن ــال عموم ــد و ح ــاری ندارن ــاس بیم احس
خــوب اســت. 15%افراد ســن بــاال دارای فشــارخون 
هســتند و خودشــان خبــر ندارنــد. در مــواردی کــه 
فشــارخون خیلــی بــاال مــی رود، ســردرد و گاهــی 
ــی  ــزی از بین ــس و خونری ــی نف ــز تنگ ــات نی اوق
ــا ایــن وجــود تنهــا راه تشــخیص  رخ مــی دهــد. ب

فشــارخون بــاال، انــدازه گیــری میــزان آن اســت.
عالیــم ســردرد و ســرگیجه ، خــواب آلودگــی 
،گیجــی ، کرختــی ومورمورشــدن در دســتها وپاهــا 
ــی وتنگــی نفــس  ــزی از بین ــی ،خونری ســرفه خون
شــدید مربوطبــه بــاال رفتــن خــون بطــور بحرانــی 

هســتند.

علل فشار خون باال
از هــر ده نفــر مبتــال بــه فشــار خــون بــاال، در نــه 
ــرای فشــار  ــان ،یعنــی 90% علــت دقیــق ب نفــر آن
ــه  ــوع اولی ــه ن ــت ک ــده اس ــناخته  نش ــون ش خ

ــی شــود. ــده م ــاال  نامی فشــاری خــون ب
در تعــداد کمــی از افــراد مبتــال به فشــار   
خــون بــاال) نــوع ثانویــه پرفشــاری خــون (عواملــی 
همچــون تنــگ شــدن ســرخرگ کلیــوی ویــا 
ــدد  ــای مترشــحه از غ ــد هورمونه ــالل در تولی اخت
فــوق کلیــوی ، بیماریهــای بافــت کلیــه و حاملگــی 
ــی  ــا برخ ــد . و ی ــش دارن ــاری نق ــاد بیم در ایج
اوقــات ، بعضــی داروهــا مثــل داروهایــی کــه 
ــتفاده  ــردگی اس ــا افس ــت و ی ــان آرتری ــرای درم ب

کمیــن کــردن، امــر بــه فحشــاء و منکــر، زینت 
ــه  ــا و اعمــال، ترســاندن، ایجــاد کین دادن دنی
ــتند.  ــدا هس ــاد خ ــازداری از ی ــداوت و ب و ع
ــا  ــان ب ــه انس ــیوه های مقابل ــه ش ــه ب در ادام
ــم. ــم می پردازی ــرآن کری ــر ق ــیطان از منظ ش

ــیطان: با ش بله  مقا  -2
ــا انســان  ــود ب ــاوس خ ــق وس ــیطان از طری ش
بــه  را  او  می خواهــد  و  می کنــد  دشــمنی 
ــت  ــه داش ــد توج ــی بای ــاند. ول ــی بکش گمراه
کــه رابطــه شــیطان و گمراهــان، رابطــه پیشــوا 
ــده و  ــار کنن ــه اجب ــه رابط ــت و ن ــرو اس و پی
ــر  ــع، ســلطه شــیطان ب ــار شــونده. در واق اجب
انســانها اجبــاری و الزامــی و ناخود آگاه نیســت 

ت
الم

س

گی
ند

و ز
ن 
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1- معرفی شیطان:
اجمالــی  معرفــی  بــه  قبــل  بخــش  دو  در 
شــیطان و اهــداف و شــیوه های دشــمنی او 
ــم.  ــرآن پرداختی ــه ق ــی ب ــا نگاه ــان، ب ــا انس ب
دیدیــم کــه شــیطان مســتکبر، کافــر، عاصــی 
ــت،  ــده، پس ــده ش ــی )ران ــرود درگاه اله و مط
ــو،  ــق، دروغگ ــون، فاس ــرکش، ملع ــوار، س خ
ــه جهــت  جهنمــی( اســت. بعــالوه، شــیطان ب
قســم  و  آشــکار  دشــمن  انتقــام،  گرفتــن 
خــورده انســان اســت. اهــداف اصلــی شــیطان 
ــردن،  ــوا ک ــان، اغ ــا انس ــود ب ــمنی خ از دش
ــردن،  ــع ک ــردن، رام و مطی ــل ک ــوار و ذلی خ
ناســپاس کــردن و ســرانجام جهنمــی کــردن او 
ــا انســان هــم،  اســت. شــیوه های دشــمنی او ب

برداشت و تكمیل نوشته ای از مجتمع 
تخصصی و فوق تخصصی شهید 

مطهری شیراز

مــی شــود، موجــب افزایــش فشــار خــون بــاال مــی 
ــردد. گ

عوامل مستعد کننده بیماری
- ســن بــاال تــر از 55 ســال در مــردان و بــاالی 65 

ســال در زنــان 
- چاقی و اضافه وزن 

- سیگار کشیدن و مصرف الکل
ــباع  ــی اش ــا چرب ــاوی نمــک ی ــی ح ــم غذای - رژی

ــبزی  ــوه و س ــرف می ــدم مص ــاد وع ــده زی ش
- کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی 

- استرس
ــا و  ــی ، کورتونه ــد حاملگ ــای ض ــرف قرصه - مص
بعضــی از انــواع داروهــای مهــار کننــده اشــتها یــا 

ــا دکونژســتانت ه
- عوامــل ژنتیکــی : اگــر یکــی از والدیــن یــا هــر دو 
دچــار فشــار خــون بــاال باشــند ، خطــر ابتــالی فرد 
بــه فشــار خــون بیشــتر اســت . ســابقه خانوادگــی 
ــه قلبــی  ــاال ، ســکته مغــزی ، حمل فشــار خــون ب

یــا نارســایی کلیــه

پیشگیری
ـ وزنتــان را کنتــرل کنیــد. اگــر اضافــه وزن داریــد 
ــو  ــک کیل ــی ی ــردن حت ــم ک ــد. ک ــم بگیری ، رژی

گــرم  هــم مفیــد  اســت.
ــر  ــه ورزش در ه ــد. 30 دقیق ــب ورزش کنی ـ مرت

ــن راه  روز بهتری
مبارزه با پر فشاری خون است .

ـ مصرف روزانه نمک را کم کنید.
ــبزیجات  ــوه و س ــاوی می ــی  ح ــم غذای ــاز رژی ـ
ــاوی  ــای ح ــرب و غذاه ــم چ ــات ک ــراوان ،لبنی ف
پتاســیم نظیــر دانــه هــای ســبوس دار و خشــکبار 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــاال وجــود  ـــاگر ســابقه خانوادگــی فشــار خــون ب
ــرل  ــاً کنت ــد مرتب ــون بای ــار خ ــد ،فش ــته باش داش

شــود.
ـــاگر بــاردار هســتید مرتــب بــرای معاینــه پیش از 

زایمــان بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنیــد.
ـــاگر از قــرص های ضــد بــارداری حاوی اســتروژن 

ــی  ــا تحــت هورمــون درمان ــد ی اســتفاده مــی کنی
هستید،فشــار خونتــان را مرتــب کنتــرل کنیــد.

ـــاگر فشــار خــون بــاال زود تشــخیص داده شــود، 
ــترس،  ــرل اس ــی، ورزش، کنت ــم غذای ــر رژی تغیی
ــث  ــوالً باع ــیدن دارو معم ــات، ننوش ــرک دخانی ت

ــود. ــی ش ــوارض م ــروز ع ــگیری از ب پیش
عوارض فشار خون باال

ســکته مغــزی ، حملــه قلبــی ، نارســایی احتقانــی 
قلــب و ورم ریــه ،نارســایی کلیــه و اســیب چشــمی 
ــی فشــار خــون  ــوارض اصل ــی از ع و مشــکل بینای
بــاال هســتند .بایــد دانســت اگــر فشــار خــون بــاال 
درمــان گــردد آنــگاه از خطــر ابتــال بــه عــوارض آن 

کاســته خواهــد شــد .

درمان 
- برســیهای تشــخیصی ممکــن اســت شــامل 
ــز  ــی و نی ــو گراف ــب ،آنژی ــوار قل آزمایــش خــون ،ن

ــد. ــبرداریها باش ــایر عکس س
ــر  ــای ه ــه ویژگیه ــه ب ــا توج ــان ب ــداف درم - اه
فــرد تعییــن خواهنــد شــد و ممکــن اســت شــامل 
کــم کــردن وزن ،تــرک دخانیــات ، برنامــه ورزش 

مناســب و کاهــش اســترس باشــند .
ــری  ــداززه گی ــود را ان ــون خ ــار خ ــه فش - روزان

ــد. کنی
ــر  ــه اث ــی کــه اقدامــات محافظــه کارا ن - در صورت
ــد  ــای ض ــتفاده از داروه ــا اس ــند ، ب ــته باش نداس
فشــار خــون می تــوان فشــار خــون را پاییــن آورد.

- از مصــرف داروهــای ســرما خوردگی و ســینوزیت 
تــا حــد امــکان خــودداری کنید.

و  ا نقش  و  ن  ــیطا ش
 - ن  ــا نس ا گی  ند ز ر  د

3
محمد خلج امیرحسینی

 عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت ایران
khalaja@iust.ac.ir



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

20

بلکــه ایــن انســانها هســتند کــه شــرائط ورود وســاوس شــیطان بــه محیــط جــان خــود 
ــا اتخــاذ تدابیــری و رعایــت نکاتــی کلیــدی در زندگــی،  را فراهــم می ســازند. بنابرایــن ب
ــیطان و  ــا ش ــوان ب ــه بت ــود ک ــدوار ب ــی امی ــت اله ــل و رحم ــر فض ــه ب ــا تکی ــوان ب می ت
اقداماتــش مقابلــه نمــود. بعضــی نــکات و تدابیــر مهــم قرآنــی در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

ن: شــیطا فتن  گر دشــمن   2 -1
اولیــن شــرط مقابلــه بــا شــیطان آن اســت کــه او را بعنــوان دشــمن خــود قبــول و بــاور 
ا ... )فاطــر/6(. یادمــان باشــد کــه او بــود کــه  ــْیطاَن لَُکــْم َعــُدوٌّ َفاتَِّخــُذوُه َعــُدوًّ کنیــم. إِنَّ الشَّ
ــْیطاُن َکمــا أَْخــَرَج  پــدر و مــادر مــا را از بهشــت خــارج کــرد. یــا بَنــي  آَدَم الیَْفِتَننَُّکــُم الشَّ

ــِة ... )األعــراف/27(. أَبََویُْکــْم ِمــَن الَْجنَّ

ــیطان: ش م های  گا ز  ا پیروی  عدم   2 -2
ــْیطاِن« هشــدار داده اســت کــه  ِبُعــوا ُخُطــواِت الشَّ ــا عبــارت »َو التَتَّ ــار ب قــرآن چندیــن ب
ــمنی و  ــیوه های دش ــان ش ــیطان هم ــای ش ــد. گامه ــت نکنی ــیطان تبعی ــای ش از گامه
ــْیطاَن«  وسوســه او می توانــد باشــد کــه قبــال اشــاره شــدند. در عبــارت »أَْن التَْعُبــُدوا الشَّ
دیگــری عــدم عبودیــت شــیطان بعنــوان عهــد خداونــد بــا بنــی آدم مطــرح شــده اســت.

نی: ــیطا ش ی  ها ر ا بز ا ز  ا ی  ر و د  2 -3
ــی  ــن منطق ــرد. بنابرای ــره می ب ــی به ــوا و گمراهــی انســان ها از ابزارهائ ــرای اغ شــیطان ب
اســت مــا هــم از ایــن ابزارهــا دوری کنیــم. یکــی از ایــن ابزارهــا دوســت بــد اســت کــه 
ــْم  َ ــي ل ــی لَیَتِن ــا َویلََت ــاز مــی دارد و باعــث خــواری می گــردد. ی انســان را از ذکــر خــدا ب
ــْیطاُن لِْلِنْســاِن  ْکــِر بَْعــَد إِْذ جاَءنــي  َو کاَن الشَّ أَتَِّخــْذ ُفاَلنـًـا َخلِیــاًل - لََقــْد أََضلَّنــي  َعــِن الذِّ
ــی  ــار و بخت آزمائ ــراب، قم ــیطانی، ش ــای ش ــر ابزاره ــان/28-29(. از دیگ ــُذوالً )الفرق َخ
ََّمــا الَْخْمــُر َو الَْمْیِســُر  َُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا إِن اســت کــه دســتور بــه دوری از آنهــا داریــم. یــا أَی
ــْیطاِن َفاْجَتِنُبــوُه لََعلَُّکــْم تُْفلُِحــوَن )المائــدة/90(.  َو اأْلَنْصــاُب َو اأْلَْزالُم ِرْجــٌس ِمــْن َعَمــِل الشَّ
ــای  ــون کاناله ــیطانی همچ ــانه های ش ــر، رس ــر حاض ــیطانی در عص ــم ش ــای مه از ابزاره
خــاص ماهــواره ای اســت کــه توســط دوســتان شــیطان بــه رایــگان در اختیــار انســان ها 
قــرار می گیــرد. یادمــان باشــد کــه یکــی از شــیوه های شــیطان صــوت و صــدای اوســت، 
ــا را  ــی: هــر کــدام از آنه ــَک ... )االســراء/64(، یعن ــم بَِصْوتِ ــَتَطْعَت ِمنْهُ ــِن اْس ــَتْفِزْز َم َو اْس

ــن . ــک ک ــت تحری ــا صدای ــی ب می توان

تقوی:  2 -4
اگــر انســان دائمــا مواظــب اعمــال خــود باشــد 
و بعبــارت دیگــر تقــوی داشــته باشــد، شــامل 
ــت  ــه راه درس ــود ک ــی می ش ــده اله ــن وع ای
را از نادرســت تشــخیص می دهــد و در دام 
ــوا إِْن  ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی ــد. ی شــیطان نمی افت
َ یَْجَعــلْ لَُکــْم ُفْرقانــا ... )االنفــال/29(.  تَتَُّقــوا اهللَّ
ــگام  ــود در هن ــث می ش ــوی باع ــن تق همچنی
ــد  ــر خداون ــان متذک ــیطانی، انس ــاوس ش وس
ــُهْم  شــود و بینــا گــردد. إِنَّ الَّذیــَن اتََّقــْوا إِذا َمسَّ
ــُروا َفــإِذا ُهــْم  ــْیطاِن تََذکَّ طائِــٌف ِمــَن الشَّ

ــراف/201(. ــُروَن )االع ُمْبِص

کل: تو و  خــاص  ا  2 -5
اگــر در اعمــال خــود اخــالص داشــته باشــیم 
ــر  ــم، از ش ــوکل کنی ــد ت ــه خداون ــواره ب و هم
ــیطان  ــود ش ــد. خ ــم مان ــیطان دور خواهی ش
ــه هایش  ــه وسوس ــت ک ــی می دانس ــم بخوب ه
ــد  ــر نخواه ــدا اث ــص خ ــدگان مخل در دل بن
اغــوای  در  خــودش  اینــرو  از  گذاشــت. 
می کنــد.  اســتثناء  را  مخلصیــن  انســان ها، 
إاِلَّ ِعَبــاَدَک ِمْنُهــُم الُْمْخلَِصیــَن )الحجــر/40 
بــر خداونــد،  تــوکل  و ص/83(. همچنیــن 
از ســلطه شــیطان بــر انســان جلوگیــری 
َِّذیــَن  ــی ال َــُه ُســلَْطاٌن َعلَ َّــُه لَیــَس ل می کنــد. إِن
ــوَن )النحــل/99( -  ُل ــْم یَتَوکَّ ِِّه ــی َرب ــوا َوَعلَ آَمُن
إِنَّ ِعَبــاِدي لَیــَس لـَـَک َعلَیِهــْم ُســلَْطاٌن َو َکَفــی 
ــت  ــن خاصی ــراء/65(. ای ــاًل )اإلس ــَک َوِکی ِّ بَِرب

آنجــا  از  تــوکل 
می شــود  ناشــی 
ــه  ــه ب ــر ک ــه ه ک
تــوکل  خداونــد 
خداونــد  کنــد، 
امــور  همــه  در 
خواهــد  کفایتــش 
در  جملــه  از  کــرد 
َو   ... شــیطان.  برابــر 

َعلَــی  ْل  یََتــَوکَّ َمــْن 
 ... َحْســُبه   َفُهــوَ   ِ اهللَّ

)الطــالق/3(.

: ند و ا خد ــه  ب ه  پنا  2 -6
ــْیطاِن کاَن َضعیفــا، ولــی انســان  درســت اســت کــه کیــد شــیطان ضعیــف اســت، إِنَّ َکْیــَد الشَّ
ــد  ــه خداون ــت باشــد ک ــن جه ــاید از همی ــا. ش ــاُن َضعیف ــَق اإْلِنْس ــف اســت، َو ُخلِ ــم ضعی ه
می فرمایــد اگــر فضــل و رحمــت مــن نباشــد، جــز عــده قلیلــی همگــی از شــیطان تبعیــت 
ــُه  ــْم َو َرْحَمُت ِ َعلَْیُک ــُل اهللَّ ــْوال َفْض َ ــدید. ... َو ل ــاک نمی ش ــما پ ــدام از ش ــد و هیچک می کردی
ــُه مــا َزکــی   ِ َعلَْیُکــْم َو َرْحَمُت ــْیطاَن إاِلَّ َقلیــاًل )النســاء/83( - ... َو لَــوال َفْضــُل اهللَّ ــمُ الشَّ الَتََّبْعُت
ِمْنُکــْم ِمــْن أََحــٍد أَبـَـداً ... )النــور/21(. پــس چــاره چیســت؟ چــاره آن اســت کــه بــه خداونــد 
ــا یَْنَزَغنَّــَک  ــیاطیِن )المومنــون/97( - َو إِمَّ پنــاه ببریــم. َو ُقــْل َربِّ أَُعــوُذ بـِـَک ِمــْن َهَمــزاِت الشَّ
ِ ... )فصلــت/36 و االعــراف/200(. جالــب آنکــه حتــی هنــگام  ــْیطاِن نـَـْزٌغ َفاْســَتِعْذ بـِـاهللَّ ِمــَن الشَّ
ــَرأَْت  ــإِذا َق خوانــدن قــرآن هــم بایــد از وســاوس و القائــات شــیطان بــه خــدا پنــاه ببریــم. َف
جیــِم )النحــل/98(. مــادر حضــرت مریــم )س(، او و  ــْیطاِن الرَّ ــَن الشَّ ِ ِم ـِـاهللَّ ــْرآَن َفاْســَتِعْذ ب الُْق
ــْیطاِن  ــَن الشَّ ــا ِم ــَک َو ُذرِّیََّته ِ ــا ب ــي أُعیُذه ِّ ــه خــدا ســپرد. ... َو إِن ــش را از شــیطان ب فرزندان

ــِم )آل عمــران/36(. جی الرَّ
انشــاءا... همگــی مــا بتوانیــم شــامل فضــل و رحمــت خداونــد متعــال شــویم و از داالن دنیــا 
بــه ســالمت عبــور کنیــم و جایگاهــی بســیار دور از شــیطان و دوســتانش در آن دنیــا داشــته 

باشــیم.
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بلکــه ایــن انســانها هســتند کــه شــرائط ورود وســاوس شــیطان بــه محیــط جــان خــود 
ــا اتخــاذ تدابیــری و رعایــت نکاتــی کلیــدی در زندگــی،  را فراهــم می ســازند. بنابرایــن ب
ــیطان و  ــا ش ــوان ب ــه بت ــود ک ــدوار ب ــی امی ــت اله ــل و رحم ــر فض ــه ب ــا تکی ــوان ب می ت
اقداماتــش مقابلــه نمــود. بعضــی نــکات و تدابیــر مهــم قرآنــی در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

ن: شــیطا فتن  گر دشــمن   2 -1
اولیــن شــرط مقابلــه بــا شــیطان آن اســت کــه او را بعنــوان دشــمن خــود قبــول و بــاور 
ا ... )فاطــر/6(. یادمــان باشــد کــه او بــود کــه  ــْیطاَن لَُکــْم َعــُدوٌّ َفاتَِّخــُذوُه َعــُدوًّ کنیــم. إِنَّ الشَّ
ــْیطاُن َکمــا أَْخــَرَج  پــدر و مــادر مــا را از بهشــت خــارج کــرد. یــا بَنــي  آَدَم الیَْفِتَننَُّکــُم الشَّ

ــِة ... )األعــراف/27(. أَبََویُْکــْم ِمــَن الَْجنَّ

ــیطان: ش م های  گا ز  ا پیروی  عدم   2 -2
ــْیطاِن« هشــدار داده اســت کــه  ِبُعــوا ُخُطــواِت الشَّ ــا عبــارت »َو التَتَّ ــار ب قــرآن چندیــن ب
ــمنی و  ــیوه های دش ــان ش ــیطان هم ــای ش ــد. گامه ــت نکنی ــیطان تبعی ــای ش از گامه
ــْیطاَن«  وسوســه او می توانــد باشــد کــه قبــال اشــاره شــدند. در عبــارت »أَْن التَْعُبــُدوا الشَّ
دیگــری عــدم عبودیــت شــیطان بعنــوان عهــد خداونــد بــا بنــی آدم مطــرح شــده اســت.

نی: ــیطا ش ی  ها ر ا بز ا ز  ا ی  ر و د  2 -3
ــی  ــن منطق ــرد. بنابرای ــره می ب ــی به ــوا و گمراهــی انســان ها از ابزارهائ ــرای اغ شــیطان ب
اســت مــا هــم از ایــن ابزارهــا دوری کنیــم. یکــی از ایــن ابزارهــا دوســت بــد اســت کــه 
ــْم  َ ــي ل ــی لَیَتِن ــا َویلََت ــاز مــی دارد و باعــث خــواری می گــردد. ی انســان را از ذکــر خــدا ب
ــْیطاُن لِْلِنْســاِن  ْکــِر بَْعــَد إِْذ جاَءنــي  َو کاَن الشَّ أَتَِّخــْذ ُفاَلنـًـا َخلِیــاًل - لََقــْد أََضلَّنــي  َعــِن الذِّ
ــی  ــار و بخت آزمائ ــراب، قم ــیطانی، ش ــای ش ــر ابزاره ــان/28-29(. از دیگ ــُذوالً )الفرق َخ
ََّمــا الَْخْمــُر َو الَْمْیِســُر  َُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا إِن اســت کــه دســتور بــه دوری از آنهــا داریــم. یــا أَی
ــْیطاِن َفاْجَتِنُبــوُه لََعلَُّکــْم تُْفلُِحــوَن )المائــدة/90(.  َو اأْلَنْصــاُب َو اأْلَْزالُم ِرْجــٌس ِمــْن َعَمــِل الشَّ
ــای  ــون کاناله ــیطانی همچ ــانه های ش ــر، رس ــر حاض ــیطانی در عص ــم ش ــای مه از ابزاره
خــاص ماهــواره ای اســت کــه توســط دوســتان شــیطان بــه رایــگان در اختیــار انســان ها 
قــرار می گیــرد. یادمــان باشــد کــه یکــی از شــیوه های شــیطان صــوت و صــدای اوســت، 
ــا را  ــی: هــر کــدام از آنه ــَک ... )االســراء/64(، یعن ــم بَِصْوتِ ــَتَطْعَت ِمنْهُ ــِن اْس ــَتْفِزْز َم َو اْس

ــن . ــک ک ــت تحری ــا صدای ــی ب می توان

تقوی:  2 -4
اگــر انســان دائمــا مواظــب اعمــال خــود باشــد 
و بعبــارت دیگــر تقــوی داشــته باشــد، شــامل 
ــت  ــه راه درس ــود ک ــی می ش ــده اله ــن وع ای
را از نادرســت تشــخیص می دهــد و در دام 
ــوا إِْن  ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی ــد. ی شــیطان نمی افت
َ یَْجَعــلْ لَُکــْم ُفْرقانــا ... )االنفــال/29(.  تَتَُّقــوا اهللَّ
ــگام  ــود در هن ــث می ش ــوی باع ــن تق همچنی
ــد  ــر خداون ــان متذک ــیطانی، انس ــاوس ش وس
ــُهْم  شــود و بینــا گــردد. إِنَّ الَّذیــَن اتََّقــْوا إِذا َمسَّ
ــُروا َفــإِذا ُهــْم  ــْیطاِن تََذکَّ طائِــٌف ِمــَن الشَّ

ــراف/201(. ــُروَن )االع ُمْبِص

کل: تو و  خــاص  ا  2 -5
اگــر در اعمــال خــود اخــالص داشــته باشــیم 
ــر  ــم، از ش ــوکل کنی ــد ت ــه خداون ــواره ب و هم
ــیطان  ــود ش ــد. خ ــم مان ــیطان دور خواهی ش
ــه هایش  ــه وسوس ــت ک ــی می دانس ــم بخوب ه
ــد  ــر نخواه ــدا اث ــص خ ــدگان مخل در دل بن
اغــوای  در  خــودش  اینــرو  از  گذاشــت. 
می کنــد.  اســتثناء  را  مخلصیــن  انســان ها، 
إاِلَّ ِعَبــاَدَک ِمْنُهــُم الُْمْخلَِصیــَن )الحجــر/40 
بــر خداونــد،  تــوکل  و ص/83(. همچنیــن 
از ســلطه شــیطان بــر انســان جلوگیــری 
َِّذیــَن  ــی ال َــُه ُســلَْطاٌن َعلَ َّــُه لَیــَس ل می کنــد. إِن
ــوَن )النحــل/99( -  ُل ــْم یَتَوکَّ ِِّه ــی َرب ــوا َوَعلَ آَمُن
إِنَّ ِعَبــاِدي لَیــَس لـَـَک َعلَیِهــْم ُســلَْطاٌن َو َکَفــی 
ــت  ــن خاصی ــراء/65(. ای ــاًل )اإلس ــَک َوِکی ِّ بَِرب

آنجــا  از  تــوکل 
می شــود  ناشــی 
ــه  ــه ب ــر ک ــه ه ک
تــوکل  خداونــد 
خداونــد  کنــد، 
امــور  همــه  در 
خواهــد  کفایتــش 
در  جملــه  از  کــرد 
َو   ... شــیطان.  برابــر 

َعلَــی  ْل  یََتــَوکَّ َمــْن 
 ... َحْســُبه   َفُهــوَ   ِ اهللَّ

)الطــالق/3(.

: ند و ا خد ــه  ب ه  پنا  2 -6
ــْیطاِن کاَن َضعیفــا، ولــی انســان  درســت اســت کــه کیــد شــیطان ضعیــف اســت، إِنَّ َکْیــَد الشَّ
ــد  ــه خداون ــت باشــد ک ــن جه ــاید از همی ــا. ش ــاُن َضعیف ــَق اإْلِنْس ــف اســت، َو ُخلِ ــم ضعی ه
می فرمایــد اگــر فضــل و رحمــت مــن نباشــد، جــز عــده قلیلــی همگــی از شــیطان تبعیــت 
ــُه  ــْم َو َرْحَمُت ِ َعلَْیُک ــُل اهللَّ ــْوال َفْض َ ــدید. ... َو ل ــاک نمی ش ــما پ ــدام از ش ــد و هیچک می کردی
ــُه مــا َزکــی   ِ َعلَْیُکــْم َو َرْحَمُت ــْیطاَن إاِلَّ َقلیــاًل )النســاء/83( - ... َو لَــوال َفْضــُل اهللَّ ــمُ الشَّ الَتََّبْعُت
ِمْنُکــْم ِمــْن أََحــٍد أَبـَـداً ... )النــور/21(. پــس چــاره چیســت؟ چــاره آن اســت کــه بــه خداونــد 
ــا یَْنَزَغنَّــَک  ــیاطیِن )المومنــون/97( - َو إِمَّ پنــاه ببریــم. َو ُقــْل َربِّ أَُعــوُذ بـِـَک ِمــْن َهَمــزاِت الشَّ
ِ ... )فصلــت/36 و االعــراف/200(. جالــب آنکــه حتــی هنــگام  ــْیطاِن نـَـْزٌغ َفاْســَتِعْذ بـِـاهللَّ ِمــَن الشَّ
ــَرأَْت  ــإِذا َق خوانــدن قــرآن هــم بایــد از وســاوس و القائــات شــیطان بــه خــدا پنــاه ببریــم. َف
جیــِم )النحــل/98(. مــادر حضــرت مریــم )س(، او و  ــْیطاِن الرَّ ــَن الشَّ ِ ِم ـِـاهللَّ ــْرآَن َفاْســَتِعْذ ب الُْق
ــْیطاِن  ــَن الشَّ ــا ِم ــَک َو ُذرِّیََّته ِ ــا ب ــي أُعیُذه ِّ ــه خــدا ســپرد. ... َو إِن ــش را از شــیطان ب فرزندان

ــِم )آل عمــران/36(. جی الرَّ
انشــاءا... همگــی مــا بتوانیــم شــامل فضــل و رحمــت خداونــد متعــال شــویم و از داالن دنیــا 
بــه ســالمت عبــور کنیــم و جایگاهــی بســیار دور از شــیطان و دوســتانش در آن دنیــا داشــته 

باشــیم.
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اخبار

ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی، 
ــور  ــد. حض ــزار گردی ــگاه برگ ــی در دانش برنامه هائ
ــره الشــهداء  ــزاران در مراســمی اطــراف مقب نمازگ
جمله انــد.  آن  از  اســاتید  فرهنگــی  جلســه  و 
در جلســه فرهنگــی اســاتید، حجــت االســالم 
ــان  ــد. ایش ــخنرانی کردن ــی س ــلمین صدیق والمس
ــران را پیــروزی یــک  پیــروزی انقــالب اســالمی ای
تفکــر و جریــان بــر دنیــای الحــاد و ســلطه توصیف 
ــده،  ــالب عقی ــا، انق ــالب م ــد: »انق ــد و گفتن کردن
فقاهــت و انقــالب ارزش بــر علیــه ضــد ارزش 
ــاوت  ــر تف ــای دیگ ــالب ه ــام انق ــا تم ــه ب ــود ک ب
داشــت چــرا کــه انقالب هایــی مثــل انقــالب 
کارگــری و صنعتــی و حزبــی، مربــوط بــه قشــری 
ــه  ــق ب ــالم، متعل ــی اس ــت ول ــه اس ــک جامع از ی
کل بشــریت و متعلــق بــه فطــرت اســت.« ایشــان 
پیروزی هایــی  بــر طبیعــت  »انســان  افزودنــد: 
ــر خــود تســلطی نداشــته اســت و  ــی ب داشــته ول
در ایــن انقــالب، یــک مجاهــد عالــم، یــک انســان 
ــه  ــاد و ب ــش افت ــواه پی ــلط و خداخ ــود مس ــر خ ب
پیــروی از او، همــه طبقــات جامعــه- از بنگاههــای 
تــا  گرفتــه  هســتند  دانشــگاهها  کــه  علمــی 
روســتائیان- بــه میــدان آمدنــد.« ایشــان در پایــان 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی درخشــش های 
ــی  ــاد علم ــران در ابع ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش
ــازات و  ــد: »دانشــگاه شــما، امتی و پژوهشــی گفتن
ــاد  ــر در ابع ــی دارد. ... اگ ــی و طوالن ــوابق نوران س
مختلــف علمــی، حضــوری دیدنــی در جهــان 
ــم، دیگــران  ــم و قدرتمنــد حــرف زدی اعــالم کردی
ــا  ــد. ایشــان ب ــاج خواهــی کنن ــا ب ــد از م نمی توانن
ــِه  ــِل اللَـّ ــوا بَِحْب ــه شــریفه »َواْعَتِصُم ــه آی اشــاره ب
َجِمیًعــا َو اَلتََفرَّ ُقــوا« تاکیــد کردنــد: بــرای پیــروزی 
مکتــب خــود و رضــای خــدا، رنــگ حزبــی و صنفی 
را در دانشــگاه کنــار بگذاریــد و در ســایه وحــدت، 
ایــن مدیریــت علمــی و حرکــت پرشــتاب را حفــظ 
کنیــد و مدالهــای جدیــدی کســب کنیــد چــرا کــه 
در جهــاد بــا دنیــای کفــر و بیرحــم و بــی اســالف، 
ــم و  ــه در عل ــودار باشــید همچنانک ــد جل شــما بای
ــه  ــا ب ــتند. م ــتاز هس ــگاهها پیش ــت، دانش معنوی
شــما می بالیــم و دلگرمیــم و منتظــر قدمهــای 

بعــدی شــما هســتیم.« گفتنــی اســت خوشــبختانه 
از  قبلــی  مراســم های  برخــالف  مراســم  ایــن 
ــد. در  ــان مان ــار در ام ــک فش ــازی گروه حاشیه س
ــش  ــون روز پژوه ــی همچ ــی قبل ــمات عموم مراس
ــد  ــته بودن ــا توانس ــاء، آنه ــت امن ــا هیئ ــدار ب و دی
حاشــیه و در مــواردی متــن مراســم را از آن خــود 

ــد. کنن

هتاکان پرونده 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه کاره ــان ب ــاک اول همچن هت
می دهــد و همزمــان تدریــس هــم می کنــد و 
هنــوز خبــری از رســیدگی بــه پرونــده تجدیــد وی 
نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر قبلــی در 
ــتیضاح، از  ــه اس ــود در جلس ــرد خ ــاع از عملک دف
ــاک  ــده هت ــرد. پرون ــت ک ــراج وی صحب ــم اخ حک
ــان  ــرم همچن ــک ت ــت ی ــس از گذش ــم پ دوم ه
در پیــچ و خــم ســوال برانگیــز هیئــت بــدوی 
ــیده  ــی رس ــه جائ ــت. کار ب ــگاه اس ــی دانش انتظام
ــه کار  اســت کــه مراکــز خــارج دانشــگاه دســت ب
شــده اند. چنانکــه در جرائــد آمــده اســت، پرونــده 
ــس  ــدگان مجل ــدادی از نماین ــکایت تع ــا ش وی ب
ــان  ــه جری ــس ب ــود مجل ــل ن ــیون اص در کمیس
افتــاده اســت. امیدواریــم ریاســت محتــرم دانشــگاه 
ــده  ــوع، پرون ــدن موض ــر ش ــا طوالنی ت ــد ب نگذارن
ــاک اول در  ــده هت ــد پرون ــم همانن ــاک دوم ه هت

ــردد. ــم گ ــه حک ــر ب ــگاه منج ــارج از دانش خ

دانشمند جوان
جنــاب آقــای دکتــر یونســیان عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده مهندســی راه آهــن در ســومین دوره 
تجلیــل از دانشــمندان جــوان برجســته کشــور 
و توســط گــروه مهندســی فرهنگســتان علــوم 
ــاب  ــته انتخ ــوان برجس ــمند ج ــوان دانش ــه عن ب
ــان و  ــه ایش ــار را ب ــن افتخ ــیله ای ــدند. بدینوس ش
ــم. ــک می گویی ــت تبری ــم و صنع ــگاهیان عل دانش

یکــی دیگــر از رویه هــای ایشــان، تقلیــل و تحریــف 
انتقــادات و ســپس نیشــخند بــه آنهــا اســت. 
ــدان  ــه منتق ــب ب ــده منتس ــف ش ــالت تحری جم
ــه ای هســتند کــه هیچــگاه منتقــدان آنهــا را  بگون
بیــان نکرده انــد، چــرا کــه بیــان آنهــا از طــرف هــر 
شــخصی باعــث تمســخر افــکار عمومــی می گــردد. 
ــه کــه اخیــرا فرموده انــد،  در اینجــا بــه چنــد نمون

اشــاره می گــردد:
1- »اینکــه بگوییــم یــک دیپلمــات تنــد راه رفــت 
یــا کتــش کــج بــود، عینکــش چــه طــور بــود کــه 

حــرف نشــد.«!!!
ــرا  ــت ماج ــر و ماهی ــه جوه ــد ب ــد بای 2- »در نق
بپردازیــم و مــدام بــه کــم و کیــف نپردازیــم، 
ــود مهــم  اینکــه کفــش و رنــگ لباســش چطــور ب

نیســت.«!!!
ــا نباشــد،  ــم ممیــزی کتــاب باشــد ی 3- »نمی گوی
ــل  ــد اص ــد، ص ــزی نبای ــرای ممی ــدم ب ــا معتق ام
داشــت، بلکــه بایــد اصــول مهمــی نظیــر اخــالق، 
مقدســات و ارزش هــا، امنیــت ملــی و مصالــح ملــی 

ــرار دهیــم.«!!! را مبنــا ق
فکــر  مــا  نوجــوان  و  4- »هنــوز هــم جــوان 
می کنــد، اگــر بــا یــک خارجــی حــرف بزنــد 
گوشــه اســتقالل کشــور فرســایش می یابــد و فکــر 
ــرار  ــی ق ــن یعن ــاد گرفت ــان خارجــی ی ــد زب می کن

ــیطانی.«!!! ــیر ش ــن در مس گرفت
ــه  ــر چ ــه ه ــت تحریری ــاء هیئ ــت، اعض ــد گف بای
تــالش کردنــد، نظیــر چنیــن جمالتــی را از زبــان 

ــد. ــدا نکردن ــدان پی منتق

ید بگو ا  خــد کد ا  ر که  هــر 
از حــدود یــک ســال، جنــاب کدخــدا  پــس 
راضــی بــه پذیــرش شــخص معرفــی شــده از 

ــده  ــوان نماین ــه عن ــد ب ــر و امی ــت تدبی طــرف دول
ــت  ــت دول ــد. در نهای ــل نش ــازمان مل ــران در س ای
هماننــد مــوارد دیگــری چــون نقــض توافــق ژنــو و 
مصــادره بنیــاد علــوی، عقب نشــینی نمــود و فــرد 
دیگــری را بــا هماهنگــی آن جنــاب معرفــی نمــود، 
ــه پذیرفتــه شــد. گفتنــی اســت  بطوریکــه بالفاصل
ایــن فــرد پــدر دامــاد بــرادر آقــای روحانــی اســت. 
ــاره هماننــد  ــم از اینکــه دوب ــاه می بری ــه خــدا پن ب
قبــل از انقــالب، 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 

ــن انتظــاری نیســت. ــر از ای ــل بمانیــم، غی غاف

توجیــه عاری از غیرت و عزت
ــر  ــدم زدن وزی ــا ق ــق ب ــایت های مواف ــی س بعض
ــکا، در  ــه آمری ــر خارج ــا وزی ــورمان ب ــه کش خارج
توجیــه ایــن اقــدام چنیــن اســتدالل کرده انــد: ایــن 
ــی  ــم موقع ــر نمی دانی ــکالی دارد؟ مگ ــه اش کار چ
کــه بلشــویکها در روســیه قــدرت را گرفتنــد و 
برایشــان صلــح بــه هــر قیمــت حیاتــی بــود،  لنیــن 
ــرای  ــر خارجــه اش کــه ب ــه وزی ــر بلشــویکها ب رهب
مذاکــره بــه برلیــن رفتــه بــود نوشــت: »اگــر بــرای 
ــا  ــید.«! آی ــم بپوش ــن ه ــد، دام ــرات الزم ش مذاک
ــی  ــی و مل ــرت دین ــزت و غی ــا ع ــه ب ــن توجی ای
مــردم انقالبــی ایــران ســازگار اســت؟ هیهــات منــا 

ــه. الذل

این جمله از کیست؟
»در کشــور مــا در انتخابــات، منافقیــن و گروه هــای 
ــت  ــران بدس ــمال ته ــود را در ش ــرب زده رأی خ غ
ــد و در آمــل هنگامــی کــه ضــد انقــالب  می آوردن

متــواری می گــردد بــه محله هــای اعیان نشــین 
ــت  ــا قیم ــا را ب ــن تجربه ه ــا ای ــرد. م ــاه می ب پن
بســیاری بدســت آورده ایــم. بــه قیمــت خــون 
راهنمائــی:  باهنرهــا.«  و  بهشــتی ها  رجائی هــا، 

ــال 60. س

کلید؟ یا  داس 
ــی  ــر کس ــد: »اگ ــی فرمودن ــای روحان ــاب آق جن
24خــرداد را قبــول نــدارد صــالح نیســت در 
ــن  ــته باشــد«. چنی ــاال مســئولیت داش ــای ب رده ه
جملــه ای کــه بــرای اولیــن بــار در دولتهــای پــس 
ــه  ــت گفت ــور وق ــس جمه ــط رئی ــالب توس از انق
شــده اســت، چندیــن ســوال را از ایشــان در 
ــد  ــر نمی کنی ــا فک ــد. 1- آی ــاد می کن ــان ایج اذه
ایــن جملــه را کمــی دیــر گفته ایــد؟ چــرا کــه در 
همــان ماههــای اول دوره شــما اجــراء شــده اســت 
و حتــی کار فقــط محــدود بــه رده هــای بــاال نبــوده 
و رده هــای بســیار پائیــن را نیز شــامل شــده اســت. 
2- حتمــا منظورتــان از قبــول نداشــتن 24 خرداد، 
قبــول نداشــتن نتیجــه انتخابــات نیســت چــرا کــه 
ــان  ــد منظورت ــس الب ــد پ ــول دارن ــه قب آن را هم
رای نــدادن بــه جنابعالــی و یــا مســئولیت داشــتن 
در دوره قبــل اســت. در اینصــورت آیــا ایــن جملــه 
شــما نفــی شایسته ســاالری و تاییــد داس بــه 
ــر کســی 24 خــرداد  ــد نیســت؟ 3- اگ جــای کلی
ــی  ــت ول ــول داش ــود قب ــیر خ ــا تفس ــه ب را البت
ــالمی  ــالب اس ــام و انق ــم نظ ــول مه ــی از اص خیل
را قبــول نداشــت و حتــی علیــه آنهــا اقــدام نمــود، 
آیــا درســت اســت کــه در ســمتهای مهــم گمــارده 

ــا شــده باشــد؟ شــود و ی
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از هیئت ممیزه - 1
ممیــزه  هیئــت  جلســه  بهمــن  ســیزدهم  روز 
از  یکــی  ارتقــاء  پرونــده  می شــود.  تشــکیل 
ــی مشــخص  ــداد مقاالت ــا تع مســئولین دانشــگاه ب
ــتر  ــه بیش ــه دو مقال ــان ب ــایت ایش ــه در س )البت
ــه جــای  ــردد ک ــد می گ اشــاره نشــده اســت( تایی
ــد  ــا ح ــه ت ــدی و البت ــا ح ــه ت ــک دارد. آنچ تبری
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 
ــوده اســت. تعــداد زیــادی مقــاالت  بســیار قــوی ب
ــداد  ــراع، تع ــت اخت ــادی ثب ــداد زی ــی، تع بین الملل
زیــادی پروژه هــای صنعتــی خاتمــه یافتــه، تعــداد 
... و ســال های  زیــادی پروژه هــای دانشــجوئی، 
زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن در دانشــکده و 
دانشــگاه. البــد ایــن دوگانگــی، تصمیمــی سیاســی 

ــوده اســت! نب

از هیئت ممیزه - 2
باخبــر شــدیم کــه فــردی کــه معــدل کارشناســی 
ــه  ــش وی را ب ــاه پی ــد م ــر 13 اســت و چن وی زی
عضویــت هیئــت ممیــزه یکــی از دانشــگاه های 
ــه مرتبــه اســتادی  ــد، به تازگــی ب ــزرگ درآورده ان ب

ــت. مبارکشــان باشــد! ــاء یاف ارتق

منتقدان به  احترام 
یکــی از رویه هــای رئیــس جمهــور محتــرم در 
ــداء  ــان، اه ــه عملکردش ــدان ب ــا منتق ــورد ب برخ
انــواع لقب هــای تحقیرآمیــز بــه آنهــا بــوده اســت. 



اخبار

ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی، 
ــور  ــد. حض ــزار گردی ــگاه برگ ــی در دانش برنامه هائ
ــره الشــهداء  ــزاران در مراســمی اطــراف مقب نمازگ
جمله انــد.  آن  از  اســاتید  فرهنگــی  جلســه  و 
در جلســه فرهنگــی اســاتید، حجــت االســالم 
ــان  ــد. ایش ــخنرانی کردن ــی س ــلمین صدیق والمس
ــران را پیــروزی یــک  پیــروزی انقــالب اســالمی ای
تفکــر و جریــان بــر دنیــای الحــاد و ســلطه توصیف 
ــده،  ــالب عقی ــا، انق ــالب م ــد: »انق ــد و گفتن کردن
فقاهــت و انقــالب ارزش بــر علیــه ضــد ارزش 
ــاوت  ــر تف ــای دیگ ــالب ه ــام انق ــا تم ــه ب ــود ک ب
داشــت چــرا کــه انقالب هایــی مثــل انقــالب 
کارگــری و صنعتــی و حزبــی، مربــوط بــه قشــری 
ــه  ــق ب ــالم، متعل ــی اس ــت ول ــه اس ــک جامع از ی
کل بشــریت و متعلــق بــه فطــرت اســت.« ایشــان 
پیروزی هایــی  بــر طبیعــت  »انســان  افزودنــد: 
ــر خــود تســلطی نداشــته اســت و  ــی ب داشــته ول
در ایــن انقــالب، یــک مجاهــد عالــم، یــک انســان 
ــه  ــاد و ب ــش افت ــواه پی ــلط و خداخ ــود مس ــر خ ب
پیــروی از او، همــه طبقــات جامعــه- از بنگاههــای 
تــا  گرفتــه  هســتند  دانشــگاهها  کــه  علمــی 
روســتائیان- بــه میــدان آمدنــد.« ایشــان در پایــان 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه برخــی درخشــش های 
ــی  ــاد علم ــران در ابع ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش
ــازات و  ــد: »دانشــگاه شــما، امتی و پژوهشــی گفتن
ــاد  ــر در ابع ــی دارد. ... اگ ــی و طوالن ــوابق نوران س
مختلــف علمــی، حضــوری دیدنــی در جهــان 
ــم، دیگــران  ــم و قدرتمنــد حــرف زدی اعــالم کردی
ــا  ــد. ایشــان ب ــاج خواهــی کنن ــا ب ــد از م نمی توانن
ــِه  ــِل اللَـّ ــوا بَِحْب ــه شــریفه »َواْعَتِصُم ــه آی اشــاره ب
َجِمیًعــا َو اَلتََفرَّ ُقــوا« تاکیــد کردنــد: بــرای پیــروزی 
مکتــب خــود و رضــای خــدا، رنــگ حزبــی و صنفی 
را در دانشــگاه کنــار بگذاریــد و در ســایه وحــدت، 
ایــن مدیریــت علمــی و حرکــت پرشــتاب را حفــظ 
کنیــد و مدالهــای جدیــدی کســب کنیــد چــرا کــه 
در جهــاد بــا دنیــای کفــر و بیرحــم و بــی اســالف، 
ــم و  ــه در عل ــودار باشــید همچنانک ــد جل شــما بای
ــه  ــا ب ــتند. م ــتاز هس ــگاهها پیش ــت، دانش معنوی
شــما می بالیــم و دلگرمیــم و منتظــر قدمهــای 

بعــدی شــما هســتیم.« گفتنــی اســت خوشــبختانه 
از  قبلــی  مراســم های  برخــالف  مراســم  ایــن 
ــد. در  ــان مان ــار در ام ــک فش ــازی گروه حاشیه س
ــش  ــون روز پژوه ــی همچ ــی قبل ــمات عموم مراس
ــد  ــته بودن ــا توانس ــاء، آنه ــت امن ــا هیئ ــدار ب و دی
حاشــیه و در مــواردی متــن مراســم را از آن خــود 

ــد. کنن

هتاکان پرونده 
ــه  ــود ادام ــای خ ــه کاره ــان ب ــاک اول همچن هت
می دهــد و همزمــان تدریــس هــم می کنــد و 
هنــوز خبــری از رســیدگی بــه پرونــده تجدیــد وی 
نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه وزیــر قبلــی در 
ــتیضاح، از  ــه اس ــود در جلس ــرد خ ــاع از عملک دف
ــاک  ــده هت ــرد. پرون ــت ک ــراج وی صحب ــم اخ حک
ــان  ــرم همچن ــک ت ــت ی ــس از گذش ــم پ دوم ه
در پیــچ و خــم ســوال برانگیــز هیئــت بــدوی 
ــیده  ــی رس ــه جائ ــت. کار ب ــگاه اس ــی دانش انتظام
ــه کار  اســت کــه مراکــز خــارج دانشــگاه دســت ب
شــده اند. چنانکــه در جرائــد آمــده اســت، پرونــده 
ــس  ــدگان مجل ــدادی از نماین ــکایت تع ــا ش وی ب
ــان  ــه جری ــس ب ــود مجل ــل ن ــیون اص در کمیس
افتــاده اســت. امیدواریــم ریاســت محتــرم دانشــگاه 
ــده  ــوع، پرون ــدن موض ــر ش ــا طوالنی ت ــد ب نگذارن
ــاک اول در  ــده هت ــد پرون ــم همانن ــاک دوم ه هت

ــردد. ــم گ ــه حک ــر ب ــگاه منج ــارج از دانش خ

دانشمند جوان
جنــاب آقــای دکتــر یونســیان عضــو هیــات علمــی 
دانشــکده مهندســی راه آهــن در ســومین دوره 
تجلیــل از دانشــمندان جــوان برجســته کشــور 
و توســط گــروه مهندســی فرهنگســتان علــوم 
ــاب  ــته انتخ ــوان برجس ــمند ج ــوان دانش ــه عن ب
ــان و  ــه ایش ــار را ب ــن افتخ ــیله ای ــدند. بدینوس ش
ــم. ــک می گویی ــت تبری ــم و صنع ــگاهیان عل دانش

یکــی دیگــر از رویه هــای ایشــان، تقلیــل و تحریــف 
انتقــادات و ســپس نیشــخند بــه آنهــا اســت. 
ــدان  ــه منتق ــب ب ــده منتس ــف ش ــالت تحری جم
ــه ای هســتند کــه هیچــگاه منتقــدان آنهــا را  بگون
بیــان نکرده انــد، چــرا کــه بیــان آنهــا از طــرف هــر 
شــخصی باعــث تمســخر افــکار عمومــی می گــردد. 
ــه کــه اخیــرا فرموده انــد،  در اینجــا بــه چنــد نمون

اشــاره می گــردد:
1- »اینکــه بگوییــم یــک دیپلمــات تنــد راه رفــت 
یــا کتــش کــج بــود، عینکــش چــه طــور بــود کــه 

حــرف نشــد.«!!!
ــرا  ــت ماج ــر و ماهی ــه جوه ــد ب ــد بای 2- »در نق
بپردازیــم و مــدام بــه کــم و کیــف نپردازیــم، 
ــود مهــم  اینکــه کفــش و رنــگ لباســش چطــور ب

نیســت.«!!!
ــا نباشــد،  ــم ممیــزی کتــاب باشــد ی 3- »نمی گوی
ــل  ــد اص ــد، ص ــزی نبای ــرای ممی ــدم ب ــا معتق ام
داشــت، بلکــه بایــد اصــول مهمــی نظیــر اخــالق، 
مقدســات و ارزش هــا، امنیــت ملــی و مصالــح ملــی 

ــرار دهیــم.«!!! را مبنــا ق
فکــر  مــا  نوجــوان  و  4- »هنــوز هــم جــوان 
می کنــد، اگــر بــا یــک خارجــی حــرف بزنــد 
گوشــه اســتقالل کشــور فرســایش می یابــد و فکــر 
ــرار  ــی ق ــن یعن ــاد گرفت ــان خارجــی ی ــد زب می کن

ــیطانی.«!!! ــیر ش ــن در مس گرفت
ــه  ــر چ ــه ه ــت تحریری ــاء هیئ ــت، اعض ــد گف بای
تــالش کردنــد، نظیــر چنیــن جمالتــی را از زبــان 

ــد. ــدا نکردن ــدان پی منتق

ید بگو ا  خــد کد ا  ر که  هــر 
از حــدود یــک ســال، جنــاب کدخــدا  پــس 
راضــی بــه پذیــرش شــخص معرفــی شــده از 

ــده  ــوان نماین ــه عن ــد ب ــر و امی ــت تدبی طــرف دول
ــت  ــت دول ــد. در نهای ــل نش ــازمان مل ــران در س ای
هماننــد مــوارد دیگــری چــون نقــض توافــق ژنــو و 
مصــادره بنیــاد علــوی، عقب نشــینی نمــود و فــرد 
دیگــری را بــا هماهنگــی آن جنــاب معرفــی نمــود، 
ــه پذیرفتــه شــد. گفتنــی اســت  بطوریکــه بالفاصل
ایــن فــرد پــدر دامــاد بــرادر آقــای روحانــی اســت. 
ــاره هماننــد  ــم از اینکــه دوب ــاه می بری ــه خــدا پن ب
قبــل از انقــالب، 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 

ــن انتظــاری نیســت. ــر از ای ــل بمانیــم، غی غاف

توجیــه عاری از غیرت و عزت
ــر  ــدم زدن وزی ــا ق ــق ب ــایت های مواف ــی س بعض
ــکا، در  ــه آمری ــر خارج ــا وزی ــورمان ب ــه کش خارج
توجیــه ایــن اقــدام چنیــن اســتدالل کرده انــد: ایــن 
ــی  ــم موقع ــر نمی دانی ــکالی دارد؟ مگ ــه اش کار چ
کــه بلشــویکها در روســیه قــدرت را گرفتنــد و 
برایشــان صلــح بــه هــر قیمــت حیاتــی بــود،  لنیــن 
ــرای  ــر خارجــه اش کــه ب ــه وزی ــر بلشــویکها ب رهب
مذاکــره بــه برلیــن رفتــه بــود نوشــت: »اگــر بــرای 
ــا  ــید.«! آی ــم بپوش ــن ه ــد، دام ــرات الزم ش مذاک
ــی  ــی و مل ــرت دین ــزت و غی ــا ع ــه ب ــن توجی ای
مــردم انقالبــی ایــران ســازگار اســت؟ هیهــات منــا 

ــه. الذل

این جمله از کیست؟
»در کشــور مــا در انتخابــات، منافقیــن و گروه هــای 
ــت  ــران بدس ــمال ته ــود را در ش ــرب زده رأی خ غ
ــد و در آمــل هنگامــی کــه ضــد انقــالب  می آوردن

متــواری می گــردد بــه محله هــای اعیان نشــین 
ــت  ــا قیم ــا را ب ــن تجربه ه ــا ای ــرد. م ــاه می ب پن
بســیاری بدســت آورده ایــم. بــه قیمــت خــون 
راهنمائــی:  باهنرهــا.«  و  بهشــتی ها  رجائی هــا، 

ــال 60. س

کلید؟ یا  داس 
ــی  ــر کس ــد: »اگ ــی فرمودن ــای روحان ــاب آق جن
24خــرداد را قبــول نــدارد صــالح نیســت در 
ــن  ــته باشــد«. چنی ــاال مســئولیت داش ــای ب رده ه
جملــه ای کــه بــرای اولیــن بــار در دولتهــای پــس 
ــه  ــت گفت ــور وق ــس جمه ــط رئی ــالب توس از انق
شــده اســت، چندیــن ســوال را از ایشــان در 
ــد  ــر نمی کنی ــا فک ــد. 1- آی ــاد می کن ــان ایج اذه
ایــن جملــه را کمــی دیــر گفته ایــد؟ چــرا کــه در 
همــان ماههــای اول دوره شــما اجــراء شــده اســت 
و حتــی کار فقــط محــدود بــه رده هــای بــاال نبــوده 
و رده هــای بســیار پائیــن را نیز شــامل شــده اســت. 
2- حتمــا منظورتــان از قبــول نداشــتن 24 خرداد، 
قبــول نداشــتن نتیجــه انتخابــات نیســت چــرا کــه 
ــان  ــد منظورت ــس الب ــد پ ــول دارن ــه قب آن را هم
رای نــدادن بــه جنابعالــی و یــا مســئولیت داشــتن 
در دوره قبــل اســت. در اینصــورت آیــا ایــن جملــه 
شــما نفــی شایسته ســاالری و تاییــد داس بــه 
ــر کســی 24 خــرداد  ــد نیســت؟ 3- اگ جــای کلی
ــی  ــت ول ــول داش ــود قب ــیر خ ــا تفس ــه ب را البت
ــالمی  ــالب اس ــام و انق ــم نظ ــول مه ــی از اص خیل
را قبــول نداشــت و حتــی علیــه آنهــا اقــدام نمــود، 
آیــا درســت اســت کــه در ســمتهای مهــم گمــارده 

ــا شــده باشــد؟ شــود و ی
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از هیئت ممیزه - 1
ممیــزه  هیئــت  جلســه  بهمــن  ســیزدهم  روز 
از  یکــی  ارتقــاء  پرونــده  می شــود.  تشــکیل 
ــی مشــخص  ــداد مقاالت ــا تع مســئولین دانشــگاه ب
ــتر  ــه بیش ــه دو مقال ــان ب ــایت ایش ــه در س )البت
ــه جــای  ــردد ک ــد می گ اشــاره نشــده اســت( تایی
ــد  ــا ح ــه ت ــدی و البت ــا ح ــه ت ــک دارد. آنچ تبری
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 
ــوده اســت. تعــداد زیــادی مقــاالت  بســیار قــوی ب
ــداد  ــراع، تع ــت اخت ــادی ثب ــداد زی ــی، تع بین الملل
زیــادی پروژه هــای صنعتــی خاتمــه یافتــه، تعــداد 
... و ســال های  زیــادی پروژه هــای دانشــجوئی، 
زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن در دانشــکده و 
دانشــگاه. البــد ایــن دوگانگــی، تصمیمــی سیاســی 

ــوده اســت! نب

از هیئت ممیزه - 2
باخبــر شــدیم کــه فــردی کــه معــدل کارشناســی 
ــه  ــش وی را ب ــاه پی ــد م ــر 13 اســت و چن وی زی
عضویــت هیئــت ممیــزه یکــی از دانشــگاه های 
ــه مرتبــه اســتادی  ــد، به تازگــی ب ــزرگ درآورده ان ب

ــت. مبارکشــان باشــد! ــاء یاف ارتق

منتقدان به  احترام 
یکــی از رویه هــای رئیــس جمهــور محتــرم در 
ــداء  ــان، اه ــه عملکردش ــدان ب ــا منتق ــورد ب برخ
انــواع لقب هــای تحقیرآمیــز بــه آنهــا بــوده اســت. 



نبأ نشــریه فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و علمی بســیج اساتید 
یران ا دانشــگاه علم وصنعت 

صاحب امتیاز : بسیج اساتید دانشگاه علم وصنعت ایران
مدیر مسئول : حسین صالح زاده
سردبیر: محمد خلج امیرحسینی

مطالب منتشر شده در نشریه لزومًا موضع بسیج اساتید دانشگاه نیست.
 نشریه نبأ از هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا مطالب ارسالی دانشگاهیان محترم به ویژه اساتید محترم استقبال 

می کند.جهت ارسال مطالب خود، آنها را به آدرس الکترونیکی naba@iust.ac.ir بفرستید.

د بــا یــت  تعز ن  هیا نشــگا ا د م  تمــا بــر  طمیــه  فا م  یــا ا

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:

ــه اهبــط  ــی اهلل خالــص عبادت - مــن اصعــد ال
اهلل 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 مــن 
ــا  ــه. همان ــد موت ــه و بع ــی حیات ــا ف أحــب علی
ــی  ــل و حقیق ــای( کام ــه معن ــعادتمند )ب س
ــی )ع( را در دوران  ــام عل ــه ام کســی اســت ک
ــته  ــت داش ــش دوس ــس از مرگ ــی و پ زندگ

باشــد.
ــه  ــی خلقــه و نحــن خاصت - نحــن وســیلته ف
ــه و  ــی غیب ــه ف و محــل قدســه و نحــن حجت
ــول  ــت رس ــل بی ــا اه ــه. م ــه أنبیائ ــن ورث نح
خــدا )ص( وســیله ارتبــاط خــدا بــا مخلوقاتیــم 
ــا،  ــگاه پاکی ه ــم و جای ــدگان خدایی ــا برگزی م
مــا دلیــل هــای روشــن خداییــم و وارث 

ــی. ــران اله پیام
اکرمهــم  و  مناکبــة  الینکــم  خیارکــم   -
لنســائهم. بهتریــن شــما کســی اســت کــه در 
ــا مــردم نرمتــر و مهربانتــر باشــد و  برخــورد ب
ارزشــمندترین مــردم کســانی هســتند کــه بــا 

همسرانشــان مهربــان و بخشــنده اند.
- َمَثــُل اإلمــام َمثــل الکعبــة إذ تُؤتــی َو ال 
ــام همچــون  ــد: ام ــدا فرمودن ــول خ ــأت. رس تَ
کعبــه اســت کــه بایــد بــه ســویش رونــد، نــه 
ــا  ــه ســوی آنه ــا( او ب آنکــه )منتظــر باشــند ت

ــد. بیای
ــا  ــة و امامتن ــا للمل ــا نظام ــل اهلل اطاعتن فجع
ــا  ــروی از م ــت و پی ــدا اطاع ــة. خ ــا للفرق أمان
اهــل بیــت را ســبب برقــراری نظــم اجتماعــی 
ــا را  ــری م ــت و رهب ــالمی و امام ــت اس در ام
عامــل وحــدت و درامــان مانــدن از تفرقــه هــا 

ــرار داده اســت. ق
ــْن  ــُة َم ــا فاِطَم ــوُل اهللِّ )ص( ی ــی َرُس ــاَل ل ق
َصلـّـی َعلَْیــِک َغَفــَر اهللُّ لـَـُه َو أَلَْحَقــُه بــی َحْیــُث 
ُکْنــُت ِمــَن الَْجنَّــِة. رســول خدا)صلــی اهلل علیــه 
وآلــه وســلم( بــه مــن گفــت: ای فاطمــه! 
ــد او  ــوات فرســتد، خداون ــو صل ــر ت ــه ب ــر ک ه

ــت  ــای بهش ــر ج ــن، در ه ــه م ــرزد و ب را بیام
ــد. ــم، ملحــق گردان باش

ــه مــا رسـیـــده  ــی ب ــی ب ــی کــه از آن ب برکات
از جـمـــله تســبیح معــروف آن حضــرت اســت 
ــت و  ــیار اس ــت آن بس ــث در فضیل ــه احادی ک
کافــی اســت آنکــه هــر کــه مداومــت کنــد بــه 
ــدن  ــود و خوان ــت نمی ش ــقی و بدعاقب آن، ش
آن بعــد از هـــر نـمـــازی بـهـتـــر اســت نــزد 
حضــرت صــادق علیــه الّســالم از هــزار رکعــت 
ــت آن  ــر روزی، و کـیـفـیـ ــزاردن در ه نمازگ
ــُر،  ــه اهللُّ اَْکَب ــَهر، ســی وچهــار مرتب ــی االَْْش َعلَ
ســی وســه مـرتـبـــه اَلْحـَمــْـُدهلّل و ســـی و سه 
ــْبحاَن اهلّل اســت کــه مجموعــا صــد  ــه ُس مرتب

می شــود.
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