شماره چهاردهم خرداد 1394

مبعــث رســول اعظــم (ص) ،رســول مهربانــی اه
رب تمامی دااگشنهیان گرامی مبارک باد!
در این شماره می خوانید:

امام(ره)وحیاتباطنیانسان

و ضعیــت هســته ا ی کشــو ر قبــل و بعد ا ز
مذ ا کر ا ت
ـقوط رتبه علمی ایران
سـ
در سکوت مسئوالن!
نســخه  ا ما م رضا (ع )
برا ی تشــخیص حــق در فتنه

مصاحبهباآیتا...سیدهاشمحمیدی

ســخنان حضر ت آقا
د ر مو ر د ا قد ا م بــه کو د تا ی
فتنــه گــران د ر ا نتخابا ت 8 8

ســالگر د آز ا دی شــهر مقاو مت ،خرمشــهر ،

عیــد مبعــث  :یکــی ا ز چها ر ر و ز بز ر گ
تا ر یخ بشــر

يزيدآخرالزمان(كاوشيدرشباهتهاييزيدوسفياني)
و ...

نباء نشــریه بســیج اســاتید دانشــگاه علم و صنعت

2

شــماره چهاردهم ،خرداد 139 4

امام (ره) و حیات باطنی انسان
(به مناســبت ســالگر د رحلت جانســو ز

حضرت امــام خمینی رضــوان اهلل علیه)

در ســالگرد آن واقعــه عظیمــی کــه در
چهاردهــم خــرداد مــاه ســال  1368رخ داد
یــک بــار دیگــر بایــد بــه همــان حقیقتــی
توجــه یافــت کــه ایــن واقعــه را معنا بخشــیده
اســت .
حضــرت امــام امــت (ره) انســانی از زمــره دیگر
انســان هــا نبــود و در میــان بــزرگان تاریــخ نیز
افــرادی چــون او بســیار نیســتند ؛ امــا تاریــخ،
آن ســان کــه امــروزی هــا نگاشــته انــد  ،نمــی
توانــد قــدر بــزرگ مردانــی چــون حضــرت
امــام (ره) را دریابــد .
«تاریــخ تمــدن»  ،آن ســان کــه غربــی هــا
نگاشــته انــد « ،تاریــخ غلبــه انســان هــا بــر
طبیعــت اســت درجهــت تمتعــی مســرفانه».
آنــان  ،بــه مقتضــای همیــن روح عصیانگــری
کــه در بشــر امــروز دمیــده شــده اســت ،
انگاشــته انــد کــه پیشــینیان نیــز غایتــی جــز
ایــن نداشــته انــد و لــذا از حقیقــت وجــود
انســان بــر کــره خــاک غفلــت کــرده انــد .

حیــات انســان در ایــن ســیاره کوچــک کــه
ســفینه ای آســمانی بــر پهنــه اقیانــوس
بیکــران فضــای اثیــری اســت  ،تاریــخ دیگــری
نیــز دارد کــه «تاریــخ باطنــی» اوســت ؛«تاریخ
تمــدن» تاریــخ حیــات ظاهــری انســان و
«تاریــخ انبیــا » تاریــخ حیــات باطنــی او .
انســان ظاهــری دارد و باطنــی  ،جســمی دارد
و روحــی .....و آنــان کــه روح را انــکار دارنــد
عجــب نیســت اگــر تاریــخ زندگــی بشــر را
منحصــر بــه تاریــخ تمــدن بنگارنــد و تاریــخ
تمــدن را نیــز از نظــرگاه «تکامــل تاریخــی
ابــزار » بنگــرد  .....و بــه تبــع آن ،امــروز عنــوان
«بــزرگان تاریــخ» فقــط بــه کســانی اطــاق
شــود کــه راه تصــرف مســرفانه و بــی محابــای
انســان را در طبیعــت همــواره داشــته انــد .
آنــان انســان را معــده ای بــزرگ مــی بیننــد
کــه در طــول تاریــخ ابزارهــای مناســبی بــرای
ســیر و پرخــوردن و تمتــع هــر چــه بیشــتر
از لــذات حیوانــی یافتــه اســت .وقتــی تعریــف

انســان ایــن باشــد ،تاریــخ نیــز منحصــر
خواهــد شــد در تاریــخ تمــدن و آن هــم از این
نظــر گاه خــاص .آنچــه کــه در ایــن روزگار بــه
نــام «تاریــخ تمــدن» خوانــده میشــود یــک
صــورت وهمــی و بــدون واقعیــت اســت کــه
بشــر جدیــد آن را بــر گذشــته خویــش نیــز
اطــاق بخشــیده اســت و لــذا از انبیــا و
اســباط ایشــان در آن نشــانی نیســت.
«تاریــخ ســاطین» نیــز تاریــخ قــدرت طلبــی
هــا و تعــارض هایــی اســت کــه بــر خــود
بینــی و خــود پرســتی و اســتکبار انســان
هــا بنــا گشــته اســت و ایــن تاریــخ نیــز از
آنجــا کــه متعــرض حیــات باطنــی انســان هــا
نمــی گــردد نمــی توانــد مــو جودیــت انبیــا
و او صیــا و اســباط ایشــان و معمــاران خانــه
حقیقــت را معنــا کنــد و بنابرایــن  ،هرگــز
نبایــد توقــع داشــت کــه در تاریــخ تمــدن
و یــا تاریــخ هــا ی مــدون رســمی شــان و
قــدر بزرگانــی چــون حضــرت امــام (ره) کــه
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«معمــاران خانــه حقیقــت وجــود بشــر» بــوده
انــد شــناخته گــردد.
شــیخ االنبیــا حضــرت ابراهیــم نیــز معمــار
خانــه حقیقــت در کــره ارض بــوده اســت و
تــا دنیــا ،دنیاســت و انســان بــر ایــن ســیاره
خاکــی باقــی اســت ،ایــن خانــه حصــن
حصینــی اســت کــه بشــر را از اغــوای
شــیاطین و هبــوط بــه اســفل درکات بهیمیــت
دور مــی دارد  ،امــا کجــا در تاریــخ تمــدن
نامــی و یــادی از او مــی تــوان یافــت؟ تاریــخ
حیــات باطنــی انســان مکــه را «ام القــرا» و
مرکــز زمیــن مــی دانــد .امــا تاریــخ تمــدن اگر
هــم نیــم نگاهــی بدیــن واقعــه عظیــم از آن
قبیلــه «جرهــم» در جســت جــوی آب ،زمــزم
را یافتنــد و در اطــراف آن ســکنا گزیدنــد و
اولیــن اجتمــاع مدنــی را بنیــان نهادنــد و.....
چــرا ایــن ظاهربینــی بــر بشــر امــروز غلبــه
یافتــه اســت و او را تــا بدیــن همــه بــه ســراب
اندیشــی و تنــگ نظــر ی کشــانده؟ هــر چــه
هســت انســان امــروز اگــر چــه هنــوز مبــدا
شــمارش روزهــا و ســالها را بــر هجــرت ایــن
رســول و تولــد آن دیگــری نهــاده اســت ،امــا
دیگــر قــدرت انبیــا را نمــی شناســد و تــا ایــن
جهــل باقــی اســت قــدر حضــرت امــام را نیــز
نخواهــد یافــت ،چــرا کــه او نیــز از احیــا گــران
حیــات باطنــی انســان و بنیانگــذاران خانــه
حقیقــت اســت و انقــاب اســامی ام القــری
ایــن عصــر اســت.
حضــرت امــام (ره) اگــر چــه ظاهــر و باطــن
را شکســت و بــا انقــاب اســامی خانــه
حقیقتــی را بنیــان نهــاد کــه کعبــه دل هــای
نــاس اســت ،ام القــری اســت ،بیــت عتیــق
اســت و اســوه قیــام نــاس کــه نــه شــرقی
اســت و نــه غربــی .
و باالخــره  ،اگــر چــه تاریــخ تمــدن و تاریــخ
ســاطین معمــاران خانــه حقیقــت و احیاگران
حیــات باطنــی بشــر را فرامــوش کــرده انــد ،
امــا «تاریــخ حیــات باطنــی انســان» از ظاهــر
غفلــت نکــرده اســت.ظاهر جلــوه باطــن اســت
و حجــاب او ،و اهــل نظــر مــی داننــد کــه اگــر
روزی حتــی قــرار شــود کــه تاریــخ حقیقــی
حیــات ظاهــری بشــر را نیــز بنویســند بایــد
آن را بــر اســاس تحــو الت باطنــی انســان در
طــول تاریــخ  ،یعنــی تاریــخ دیــن و یــا تاریــخ
انبیــا معنــا کننــد .بایــد تاریــخ جهــان را از نــو
نگاشــت ،تــا انســان بدانــد کــه حقیقتــا بــر او
چــه گذشــته اســت.
منبع:کتــاب آغــازی بــر یــک پایــان صفحــه ی
 ،13ســید مرتضــی آوینــی
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و ضعیــت هســته ا ی
کشــو ر قبــل و بعد ا ز
مذ ا کر ا ت

-1نطنز
دولت سابق

توافق ژنو

 .1مرکز غنی سازی بوده است و
 .1مرکز غنی سازی بوده است و
تصمیم بر ایجاد  10مرکز دیگر بوده ایجاد مرکز غنی سازی جدید به
مدت  6ماه ممنوع بوده است
است

بیانیه لوزان
 .1تنها مرکز غنی سازی خواهد بود
و تا  15سال ایجاد مرکز جدید غنی
سازی ممنوع است

 15420 .2سانتریفیوژ نسل یک
و  1008سانتریفیوژ نسل دوم در
کارخانه صنعتی و  328سانتریفیوژ
نسل یک در کارخانه نیمه صنعتی
نصب و فرآیند نصب ادامه داشت

 15420 .2سانتریفیوژ نسل یک و
 1008سانتریفیوژ نسل دوم و نیز
 328سانتریفیوژ نسل یک نصب و
فرآیند نصب متوقف شد

 5060 .2سانتریفیوژ موجود و بقیه
با زیر ساخت های آن جمع آوری
خواهد شد

 .3تقریبا  9هزار سانتریفیوژ غنی
سازی کرده و مواد غنی سازی شده
ذخیره میگشت

 8 .3هزار و خورده ای سانتریفیوژ
غنی سازی کرده ولی هیچ خروجی
نداشته و مواد غنی شده باید اکسید
گردد

 5060 .3سانتریفیوژ به مدت 10
سال غنی سازی کرده ولی هیچ
خروجی نداشته و مواد غنی شده
باید اکسید شود

 .4غنی سازی با نسل یک بوده و
قرار بوده است که با نسل دوم هم
انجام شود

 .4غنی سازی صرفا با نسل یک بوده  .4غنی سازی صرفا با نسل یک بوده
و غنی سازی با نسل دوم ممنوع
و غنی سازی با نسل دوم ممنوع
خواهد بود
میباشد

 .5غنی سازی  3.5تا  5درصد و نیز
 20درصد انجام میشد

 .5غنی سازی بیش از  5درصد
ممنوع خواهد بود

 .5غنی سازی بیش از  3.67درصد
تا  15سال ممنوع است
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-2فردو
دولت سابق
 .1مرکز غنی سازی به همراه خیره سازی
مواد غنی شده بوده است
 2710 .2سانرتیفیوژ نصب شده و در حال
ادامه نصب تا ظرفیت کامل  2976بوده
است
 4 .3آبشار غنی سازی میکرده و تصمیم بر
افزایش گازدهی بیشرت جهت غنی سازی
بیشرت بوده است
 .4غنی سازی  5درصد و  20درصد انجام
میشده است
 .5ذخیره مواد غنی شده  5و  20درصد
انجام میشده است

بیانیه لوزان
توافق ژنو
 .1مرکز غنی سازی نبوده و به یک مرکز
 .1مرکز غنی سازی اما بدون خروجی و
هسته ای ،فیزیک و فن آوری تبدیل میشود
ذخیره سازی خواهد بود
 1044 .2سانرتیفیوژ باقی و بقیه با زیر
 2710 .2سانرتیفیوژ نصب شده و نصب
ساختهای آنها جمع آوری میشوند .دو آبشار
بقیه ممنوع خواهد بود
از آنها در حال چرخش خواهند بود
 4 .3آبشار غنی سازی میکرده و گازدهی به  .3غنی سازی بصورت کامل ممنوع خواهد
بود
بقیه ممنوع بوده است
 .4غنی سازی بیش از  5درصد ممنوع شده
است
 .5ذخیره جدید  5درصد ممنوع و مواد 20
درصد نابود شود

 .4غنی سازی به صورت کامل ممنوع است
 .5غنی سازی به صورت کامل ممنوع و
ذخیره و بردن مواد شکافت پذیر ممنوع
است

-3اراک
توافق ژنو
دولت سابق
 .1رآکتور آب سنگین اراک در حال تکمیل و  .1تکمیل و راه اندازی آب سنگین اراک
ممنوع شده است
راه اندازی بود
 .2رآکتور  4فایده داشته است :پلوتونیوم .2 ،تکمیل و راه اندازی ممنوع
برق ،آموزش و رادیوایزوتوپ
 .3در صورت راه اندازی سوخت مرصف
شده در ایران باقی خواهد بود

 .3تکمیل و راه اندازی ممنوع و سوخت
مرصف شده نخواهد داشت

 .4تصمیم بر بازفرآوری بوده است
 .5کارخانه تولید آب سنگین با ظرفیت
تولید ساالنه  16تن فعال بوده است

 .4بازفرآوری ممنوع خواهد بود
 .5اشاره ای به آن نشده است

بیانیه لوزان
 .1قلب راکتور اراک نابود یا به خارج منتقل
میشود
 .2قلب راکتور نابود و بجای آن با همکاری
های بین املللی بازطراحی و بازسازی شده تا
پلوتونیوم در سطح نظامی ندهد
 .3در صورت راه اندازی رآکتور آب سنگین
جدید ،سوخت مرصف شده نبااید در ایران
مباند و باید صادر شود
 .4بازفرآوری ممنوع خواهد بود
 .5آب سنگین تولید شده صادر و ادامه
تولید مورد اختالف است
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 -4تحقیق و توســعه
دولت سابق

توافق ژنو

تحقیق و توسعه بصورت کامل و در حد
توان ادامه داشت .تحقیق و توسعه در چرخه
سوخت هسته ای طبق ماده  18پروتکل
الحاقی شامل تبدیل مواد هسته ای ،غنی
سازی مواد هسته ای ،تولید سوخت هسته
ای ،راکتورها ،موسسات بحرانی ،بازفرآوری
سوخت هسته ای ،فرآوری پسماندها با
پرتوزایی متوسط یا زیاد حاوی پلوتونیوم،
اورانیوم با غنای باال (یعنی  20درصد و بیش
از آن طبق بند ه ماده  )18یا اورانیوم 233
میباشد.

تحقیق و توسعه متوقف و اوال :فقط نسبت به تحقیق و توسعه باید اوال :صرفا در مورد
موارد جاری انجام شود و ثانیا :نباید مستلزم سانتریفیوژها انجام شود
ثانیا :بر اساس محدوده و قیودی که مورد
انباشت مواد غنی شده باشد
توافق طرف غربی باشد
ثالثا :در یک جدول زمانی مورد توافق با
طرف غربی انجام شود

تحقیقات بر روی سانتریفیوژهای 14( 1-IR
دستگاه) 162( 2m-IR ،دستگاه)4-IR ،
( 164دستگاه در آبشار  4و  11دستگاه
در آبشار ( 5-IR ،)2یک دستگاه)6s-IR ،
(یک دستگاه) و ( 8-IRیک دستگاه) .به
همه دستگاه ها غیر از نسل پنج و هشت
به صورت مجزا یا در زنجیره های گوناگون
خوراک دهی شده است

طبق بیانیه وزارت خارجه ایران در طول
 10سال صرفا بر روی6-IR ،5-IR ،4-IR :
و ( 8-IRو مطابق توضیح آقای کمالوندی)
حداکثر تا زنجیره  54تایی

تحقیقات در همان اندازه سابق متوقف گردد

بیانیه لوزان

 -5نظارتها
دولت سابق
 .1محدود بوده است .برای منونه ،نظارت ها روزانه
نبوده ،به افراد خاصی اجازه ورود به کشور داده
منیشده ،دسرتسی به کارخانه های تولید روتور یا
مونتاژ سانرتیفیوژ نبوده است و ...

توافق ژنو
 .1محدودیتهای قبلی و بیش از آن به صورت بی
سابقه برداشته شده است .مانند :ارائه اطالعات در
مورد برنامه های ایران نسبت به تاسیسات هسته
ای ،توصیف و ارائه اطالعات نسبت به ساختامنهای
موجود در هر سایت هسته ای ،میزان و سطح
فعالیتهای معادن اورانیوم ،کارخانه های تولید
اورانیوم ،مواد منبع ،طراحی راکتور اراک ،اعامل
پادمان نسبت به راکتور اراک ،دسرتسی روزانه به
دوربین های ناظر که آفالین هستند برای راستی
آزمایی اطالعات معین ،موقت و رسزده ،بازدید
فیزیکی و بازدیدهای بدون اطالع ،دسرتسی مدیریت
شده به کارخانه مونتاژ سانرتیفیوژ ،روتور سانرتیفیوژ
و معادن و کارخانه های تولید اورانیوم
 .2کد اصالحی  3.1و پروتکل الحاقی اجرا منیشده
است
 .3نصب تجهیزات مدرن اشاره نشده است
 .4دسرتسی بیشرت نبوده است

 .5اجازه بررسی ابعاد احتاملی نظامی داده منیشده
است

 .5ذکر رصیحی از بررسی ابعاد احتاملی نظامی
نشده است جز حل و فصل نگرانی های گذشته
و حال

 .2کد اصالحی  3.1و پروتکل الحاقی اجرا منیشده
است
 .3نصب تجهیزات مدرن ممنوع بوده است
 .4دسرتسی محدود بوده است

بیانیه لوزان
 .1اقداماتی بیش از توافقنامه ژنو مورد توافق قرار
گرفته است

 .2کد اصالحی  3.1و پروتکل الحاقی پذیرفته شده
است
 .3نصب تجهیزات مدرن پذیرفته شده است
 .4دسرتسی بیشرت پذیرفته شده است که شامل
دسرتسی به افراد میشود
 .5اجازه بررسی ابعاد احتاملی نظامی داده شده
است و تاکید شده است که نگرانی های گذشته و
حال باید بر طرف شود
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-6تحریمها
دولت سابق

توافق ژنو

بیانیه لوزان

 .1تحریم های اتحادیه اروپا ،آمریکا (کنگره
و دستورات اجرایی رئیس جمهور ،اولیه و
ثانویه) ،شورای امنیت ،تحریمهای هسته
ای ،موشکی ،حقوق بشر و تروریسم برقرار
بوده است

 .1در گام اول تعهد تعلیق تحریم از صادرات
پتروشیمی ،بیمه کشتی ها ،تامین قطعات
هواپیما ،برگشت پول معین به ایران و ...
داده شد .همچنین بیان شد که هیچ تحریم
جدیدی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا وضع
نمیشود .ولی عمل نکردند

 .1وعده های مشروطی داده شده است

 .2تحریمها – بصورت کلی – موجود بوده
است

 .2در گام نهایی وعده برداشتن کامل
تحریمهای مربوط به هسته ای در چهار
مورد تجارت ( ،)TRADEتکنولوژی
( ،)TECHNOLOGYمالی ( )FINANCEو
انرژی ( )ENERGYداده شده است

 .2وعده برداشته شدن تحریمهای
مربوط به هسته ای در دو مورد اقتصادی
( )ECONOMYو مالی ( )FINANCEمشروط
به اجرای تعهدات کلیدی هسته ای ایران و
تایید آژانس شده است

 .3تحریمهای اتحادیه اروپا برقرار بوده است

 .3وعده لغو تحریمهای همه جانبه هسته ای  .3صرفا اجرای تحریمهای هسته ای اروپا در
اروپا در چهار مورد تجاری ،مالی ،تکنولوژی و دو مورد اقتصادی و مالی مشروط و همزمان
با انجام تعهدات کلیدی هسته ای ایران و
انرژی در گام نهایی داده شده است.
تایید آژانس لغو خواهد شد

 .4تحریمهای آمریکا برقرار بوده است

 .4وعده لغو تحریمهای همه جانبه هسته ای  .4تحریمهای آمریکا اوال :لغو نخواهند شد
آمریکا در چهار مورد تجاری ،مالی ،تکنولوژی بلکه به صورت موقت متوقف خواهند شد،
ثانیا :این تحریمها صرفا محدود به هسته
و انرژی در گام نهایی داده شده است.
ای هست ،ثالثا :فقط در دو مورد مالی و
اقتصادی خواهد بود و رابعا :صرفا در مورد
تحریمهای ثانویه یعنی فرامرزی خواهد بود

 .5تحریمهای شورای امنیت برقرار بوده است  .5وعده لغو تحریمهای همه جانبه هسته ای
شورای امنیت در چهار مورد تجاری ،مالی،
تکنولوژی و انرژی در گام نهایی داده شده
است.

 .5قطعنامه ای از سوی شورای امنیت صادر
میشود و اوال :از توافق جدید با جزئیاتش
حمایت میکند ،ثانیا :همه قطعنامه های
مربوط به هسته ای را لغو میکند و ثالثا:
تدابیر محدودیت کننده ای را در آن در یک
دوره زمانی مورد توافق وارد میکند

-7ذخایر
بیانیه لوزان

دولت سابق

توافق ژنو

 8هزار و چهارصد و هفتاد و پنج کیلوگرم 5
درصد و  447.8کیلوگرم  20درصد ذخیره
داشته و فرآیند غنی سازی ادامه داشت

ذخایر  5درصد نیز باید نابود شود و به 300
تمام مواد  20درصد باید نابود شود و بر
ذخایر  5درصد نباید به هیچوجه اضافه گردد کیلوگرم کاهش یابد

 -8تولید ســانتریفیوژ
دولت سابق

توافق ژنو

بیانیه لوزان

تولید سانتریفیوژ به هر اندازه و با هر نسلی
در حال ادامه بوده است

تولید سانتریفیوژ برای نسل یک و به اندازه
سانتریفیوژهای خراب شده مجاز است

تولید سانتریفیوژ ممنوع و مازاد بر 6104
دستگاه ،جمع آوری و انبار میگردد
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ســقوط رتبه علمی ایران
در

سکوت

مسئوالن!

ســقوط ایــران در رتبهبنــدی تولیــد علــم دنیــا
در دو ســال اخیــر بــا مراجعـهای ســطحی بــه
پایگاههــای رتبهبنــدی کامــا مشــخص
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن
وزارت علــوم بــا سیاســت خاصــی بــرای اعــام
رتبهبنــدی ،آمــار  ۱۵ســال اخیــر را اعــام
کــرده و از رشــد تولیــد علــم ایــران خبــر
میدهنــد!
فــارس :ســقوط جایــگاه ایــران در تولیــد علــم
در دو ســال اخیــر امــری اســت کــه بــا یــک
مراجعــه ســطحی بــه پایگاههــای رتبهبنــدی
جهانــی ماننــد  ISIیــا اســکوپوس کامــا
قابــل مشــاهده اســت ولــی وزارت علــوم کــه
ایــن مســاله را انــکار میکنــد در آخریــن
آمــار خــود کــه از زبــان دهقانــی سرپرســت
 ISCنقــل کــرده اســت ،ایــران را صاحــب
رشــد میدانــد.
البتــه وزارت علــوم بــا اعــام رشــد علمــی
ایــران در  ۱۵ســال اخیــر آمــار غلــط ارائــه
نــداده ولــی بــا سیاســتکاری خاصــی آمــار

دو ســال اخیــر کــه ســقوط علمــی ایــران
را درپــی دارد اعــام نکــرده و بــرای اعــام
جایــگاه ایــران از رشــد تولیــد علــم در ۱۵
ســال گذشــته اســتفاده کــرده اســت در
حالیکــه اگــر فقــط دو ســال اخیــر را بررســی
کنیــم بــا ســقوط چنــد پلــهای ایــران در
تولیــد علــم رو بــه رو هســتیم.
جعفــر مهــراد اســتاد علــم اطالعــات و دانــش
شناســی دانشــگاه شــیراز و سرپرســت ســابق
 ISCکــه در زمــان فعالیــت خــود در ایــن
پایــگاه بــه طــور مــداوم آمــار بــه روز ارائــه
م ـیداد در گفتوگویــی در دیمــاه ســال ۹۳
آخریــن آمــار تولیــد علــم ایــران را ارائــه کــرد
و از کاهــش تولیــد علــم خبــر داد.
بــه گفتــه مهــراد ،پژوهشــگران ایرانــی در
طــول ســال  ۲۰۱۴میــادی تعــداد  ۲۶هــزار
و  ۴۹۴مــدرک تولیــد کردنــد کــه از ســوی
پایــگاه اســتنادی تامســون رویتــرز کــه در
ایــران بــه آی اس آی معــروف اســت ثبــت
و نمایــه شــد.

میــزان تولیــدات علمــی ایــران در ســال ۲۰۱۳
میــادی نیــز از ســوی مهــراد ۲۹ ،هــزار و
 ۹۸۵مــدرک اعــام شــد کــه در مقایســه بــا
ســال  ۲۰۱۲میــادی کــه ایــران موفــق بــه
تولیــد ۳۰هــزار و  ۱۸۵مــدرک شــده اســت
تعــداد ۲۰۰مــدرک کمتــر اســت.
همچنیــن در پایــگاه اســکوپوس در ســال
 ۲۰۱۲کشــورمان  ۴۰هــزار و  ۱۰۴مقالــه
نمایــه کــرده امــا در ســال  ۲۰۱۳ایــران
بــا کاهــش بیــش از  ۱۰۰۰مقالــه نســبت
بــه ســال  ۳۹ ،۲۰۱۲هــزار و  ۹۹مقالــه در
اســکوپوس نمایــه کــرد.
بــا ایــن وجــود وزارت علــوم در تازهتریــن
آمــار منتشــر شــده خــود حرفــی از ســالهای
 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴بــه میــان نم ـیآورد و آمــاری
از  ۱۵ســال گذشــته را ارائــه میدهــد بــه
طوریکــه محمــد جــواد دهقانــی ،رئیــس مرکز
منطقــهای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری
و سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام ( )ISCگفتــه اســت :براســاس مــدارک
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علمــی ثبــت شــده در پایگاههــای اســتنادی
آی.اس.آی و اســکوپوس تــا اردیبهشــت ۱۳۹۴
ســهم جمهــوری اســامی ایــران از تولیــد
علــم دنیــا در  ۱۵ســال گذشــته رشــد قابــل
مالحظ ـهای داشــته اســت.
ایــن مســاله کــه از ســوی دهقانــی بیــان
شــده اســت خبــر جدیــدی نبــوده و همــگان
میداننــد کــه رشــد علمی کشــور در  ۱۵ســال
اخیــر شــتاب قابــل توجهــی گرفــت و دســت
آوردهــای گوناگــون علمی توســط دانشــجویان
ایرانــی پــی در پــی خبرســاز میشــد بــه
طوریکــه یــک پــای ثابــت همــه پیشــرفتهای
چشــمگیر کشــور در صنایــع فضایــی و
ماهوارههــا ،فنــاوری هســته ای ،علــوم نانــو،
رباتیــک ،دانشــجویان دانشــگاههای ایــران
بودنــد و ایــن دســتاوردها در ســالهای
پایانــی دولــت گذشــته ،در رتبــه بندیهــای
علمــی جهانــی نیــز خــود را نشــان داد و
کشــورمان رتبــه نخســت جهــان در ســرعت
رشــد علمــی را کســب کــرد.
همچنیــن دهقانــی بــا افتخــار گفتــه اســت:
ایــران در حــال حاضــر یــک و نیــم درصــد از
علــم دنیــا را تولیــد میکنــد و ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال  ۲۰۰۰تنهــا ســیزده صــدم
درصــد از علــم دنیــا بــه ایــران اختصــاص
داشــت و ســهم تولیــد علــم ایــران از ســال
 ۲۰۰۰تــا  ۲۰۱۱مرتبــا افزایــش یافتــه اســت.

نمودار زیر نیز به ما می گوید میزان تولید علم در بازه زمانی  ۲۰۱۲-۲۰۱۰نسبت به
دوره نخست ( ،)۲۰۰۰-۱۹۹۸رشدی  ۱۶۰۰درصدی را تجربه کرده است.

ایــن خبــر اشــتباه نیســت و جــای افتخــار
هــم دارد ولــی دهقانــی کــه بــه ســهم یــک
و نیــم درصــدی از تولیــد علــم دنیــا اشــاره
کــرده اســت بــه ایــن امــر اشــاره نکــرده کــه
ایــن آمــار ســقوط مــا را در ســال هــای اخیــر
نشــان مــی دهــد بــه طوریکــه در ســال ۲۰۱۲
کشــورمان  ۱.۶درصــد تولیــد علــم دنیــا را
بــه خــود اختصــاص داد .امــا در ســال ۲۰۱۳
کــه نیمــی از آن تحــت مدیریــت تیــم کنونــی
بــوده ،ســهم ایــران از تولیــد علــم دنیــا نیــز
بــه  ۱.۵درصــد کاهــش یافتــه و ایــن مســاله
در نمــودار زیــر مشــهود اســت.
همچنیــن دهقانــی در حالــی از ارتقــای رتبــه
ایــران از رتبــه  ۴۸بــه جایــگاه  ۱۶در ۱۵
ســال اخیــر خبــر میدهــد کــه رتبــه ایــران
در تیرمــاه  ۹۲جایــگاه  ۱۵اعــام شــده بــود
و دهقانــی از ایــن مســاله صحبتــی بــه میــان
نمـیآورد کــه جایــگاه  ۱۶ســقوط مــا را دربــر
داشــته اســت.
بــه هــر حــال جامعــه دانشــگاهی انتظــار
شــنیدن اخبــار بــه روزتــر و جدیدتریــن آمــار
را از وزارت علــوم دارد.

9
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نســخه امام رضا (ع)
برا ی تشــخیص حــق در فتن ه
هادی شریفی
فتنــه بــه زبــان ســاده بــه
شــرایطی گفتــه مــی شــود
کــه حــق و باطــل چنــان بــه
هــم آمیختــه میشــوند کــه
تشــخیص آنهــا از یکدیگــر ســخت اســت و
فــرد را بــه خطــا میانــدازد و بــه همیــن
جهــت عبــور از آن بســیار دشــوار اســت.
امــا امــام رضــا(ع) در حدیثــی بــه بیــان
ســاده از دســتورالعمل و نحــوه شناســایی
حــق و جدایــی آن از باطــل در ایــن
شــرایط دشــوار پرداختهانــد کــه در زیــر
مختصــر و مفیــد بــه آن مــی پردازیــم.
در کتــاب وســائل الشــیعه ۱جلــد ۱۶
صفحــه  ۱۷۹حدیــث  ،۲۱۲۸۹حدیثــی
از امــام رضــا(ع) دربــاره فتنــه آمــده
ممــن
اســت کــه میفرماینــدّ :
إن ّ
َ
ُ
أهــل البیــت ،مــن هــو
ینتحــل مو ّدتنــا
الد ّجــال.
أشــ ُّد فتنــ ًة علــی شــیعتِنا مــن ّ
فقلــت :بمــاذا؟ قــال :بمــواالتِ أعدائ ِنــا
ُ
و معــادا ِة أولیائ ِنــا .إن ّــه إذا کان کذلــک،
َ
األمــر
اختلــط الحــقُّ بالباطــل و اشــتب َه
ُ
منافــق .یعنــی
مؤمــن مــن
عــرف
ٍ
ٌ
فلــم یُ َ
"همانــا از کســانی کــه مدعــی مــودت مــا
اهــل بیــت هســتند کســی هســت کــه در
فتنهگــری ،بــرای شــیعیان مــا از دجــال
شــدیدتر اســت( .راوی) گفتــم :بــرای چه؟
(امــام) گفــت :بــه خاطــر دوســتی بــا
دشــمنان مــا و دشــمنی بــا دوســتان مــا.
چــون چنیــن شــد ،حــق بــا باطــل آمیخته

میشــود و مؤمــن از منافــق بازشــناخته
نمیشــود".
در ایــن حدیــث امــام(ع) از فتنــه ای
صحبــت مــی کننــد کــه از فتنــه دجــال
شــدیدتر اســت و شــرایط را بــه گونــه
ای ایجــاد مــی کنــد کــه حــق بــا باطــل
آمیختــه مــی شــود و تشــخیص آن بســیار
ســخت اســت امــا یــک راهــکار اساســی
بــرای شــناخت فتنــه نشــان میدهنــد
و آن اینکــه طــرف باطــل بــا دشــمنان
اهــل بیــت(ع) دوســتی مــی کنــد و بــا
دوســتان اهــل بیــت(ع) دشــمنی! و ایــن
بهتریــن راهــکار در شــرایط فتنــه اســت
کــه مــا مــی توانیــم تشــخیص دهیــم
حــق و باطــل کیســت .طبــق فرمایــش
امــام(ع) هــر طرفــی کــه ســراغ دشــمنان
اهــل بیــت(ع) رفــت و بــا دوســتان اهــل
بیــت(ع) دشــمنی کــرد ،باطــل اســت
و بایــد از او تبــری کــرد؛ و بــاز طبــق
فرمایــش ایشــان طــرف باطــل از منافقیــن
خواهــد بــود اگــر چــه ظاهــری بســیار
مومــن داشــته باشــد.
اینکــه منظــور امــام(ع) کــدام فتنــه
اســت کــه از فتنــه دجــال ســخت تــر
و شــدیدتر اســت شــاید بتــوان آن را بــا
فتنــه  ۸۸تطبیــق داد ،زیــرا اســاس کار
دجــال دروغ اســت و فتنــه  ۸۸نیــز بــا
ادعــای دروغیــن و بــدون ســند تقلــب
گســترده در انتخابــات کلیــد خــورد و

همچنیــن تاییــد و پشــتیبانی مــادی و
ـی
معنــوی دشــمنان اهــل بیــت(ع) از ریگـ ِ
جندالشــیطان و مدونــا خوانند ه کابالیســت
شــیطان پرســت و مریــم رجــوی منافــق
گرفتــه تــا آمریــکا ،انگلیــس و رژیــم
صهیونیســتی کودککــش کــه دستشــان
بــه خــون صدهــا هــزار شــیعه و مســلمان
آغشــته اســت و دشــمنی بــا دوســتان اهل
بیــت(ع) را بــه همــراه داشــت و در نــوع
خــود بســیار مخــرب و شــدید بــود کــه
موجــب خســارات جبــران ناپذیــر مــادی
و معنــوی شــد لــذا ایــن فتنــه شــباهت
بســیاری بــا آنچــه کــه امــام(ع) فرمودنــد
دارد و هنــوز هــم مــی بینیــم فراریــان
ایــن فتنــه در داخــل و خــارج بــه دامــن
همــان آمریــکا و انگلیــس کــه در طــول
تاریــخ دشــمنی خــود بــا دیــن خــدا و
اهــل بیــت(ع) ثابــت کــرده انــد پنــاه مــی
برنــد .و بــاز طبــق فرمایــش امــام رضــا (ع)
مــی تــوان جنبــش مــرده ســبز را نیــز از
اصحــاب نفــاق و منافــق نامیــد حتــی
اگــر اهــل تهجــد باشــند .البتــه شــاید
فتنــه هــای دیگــری تــا ظهــور امــام زمــان
(عــج) در راه باشــند ،امــا امــام رضــا(ع)
یــک قانــون کلــی بیــان کــرده انــد کــه در
هــر فتنــه ای مــی تــوان از آن اســتفاده
کــرد و راه صحیــح و حــق را پیــدا کــرد.
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ســخنان حضر ت آقا
در مورد اقدام بــه کودتای
فتنــه گــران در انتخابات 88
 نابــود کــردن حادثــه افتخارآمیــزانتخابــات پرشــور  88و هتــک آبــروی
نظــام در مقابــل ملتهــا ظلمــی کــه
بــه مــردم شــد ،آن ظلمــی کــه بــه
نظــام اســامی شــد ،آن هتکــی کــه از آبــروی
نظــام در مقابــل ملتهــا بــه وســیلهی بعضــی
انجــام گرفــت ،اینهــا همــه را ندیــده مــی
گیرنــد...
 تهمــت زدن بــه یــک نظــام اســامی،بــه یــک مجموعــه ،گنــاه بســیار بــزرگ
تــری اســت.

مــیآورد؛ ایــن نتیجــه را بــه زور
خشــونت بخواهنــد عــوض کننــد .یــک
عــدهای را بکِ شــند تــوی صحنــه؛ احیان ًا
اگــر اقتضــاء شــد ،خشــونت هــم بکنند،
آتشســوزی هــم راه بیندازنــد ،بانــک
هــم آتــش بزننــد ،اتوبــوس هــم آتــش
بزننــد ،بــرای اینکــه نتایــج قانونــی را
برگرداننــد .خــوب ،ایــن حرکتــی اســت
کــه هــم خــاف شــرع اســت ،هــم
خــاف قانــون اســت.
 کســانی کــه فتنــهی ســال  88را شــروعکردنــد ...بــه کار کشــور ضربــهی ســختی
زدنــد .اگــر ایــن فتنــه نبــود ،بالشــک کارهــای
گوناگــون کشــور بهتــر پیــش میرفــت.

 در ایــن فتنههــای بعــد از انتخابــات ،آنچیــزی کــه اســاس قضیــه اســت ،ایــن اســت
کــه رأی مــردم و حضــور مــردم از نظــر
یــک عــدهای نفــی شــد ،مــورد خدشــه قــرار
گرفــت ،نظــام تکذیــب شــد ،مــورد تهمــت
قــرار گرفــت .گنــاه بزرگــی کــه انجــام دادنــد،
ایــن بــود.

 اینهــا دشــمنان را امیــدوار کردنــد وروحیــه دادنــد بــه کســانی کــه علیــه
نظــام اســامی جبههبنــدی کردهانــد
و یــک جبه ـهای تشــکیل دادهانــد.

 اینهــا بایســت تســلیم میشــدندانتخاباتــی انجــام میگیــرد ،یــک
حرکــت قانونــی اتفــاق میافتــد ،یــک
نتیجــهای هــم بــا خــود بــه دنبــال

 گنــاه بزرگــی کــه برخــی از دسـتاندرکارانفتنههــا در کشــور انجــام میدهنــد ،امیــدوار
کــردن دشــمن اســت؛ دشــمن را امیــدوار
میکننــد کــه میتوانــد منفــذی در بیــن مــردم،

در بیــن عوامــل گوناگــون ،در بیــن مســئوالن
نظــام بــاز کنــد.
 البتــه کســانی بخواهنــد از طــرقغیــر قانونــی عمــل کننــد ،خــب بــه
ضــرر کشــور میکننــد؛ کمااینکــه در
ســال  88از راههــای غیــر قانونــی وارد
شــدند ،کشــور را دچــار هزینــه کردنــد،
بــرای مــردم اســباب زحمــت درســت
کردنــد ،بــرای خودشــان هــم اســباب
بدبختــی و سرشکســتگی در زمیــن و در
مــأ اعلــی شــدند.
 کارشــان منطقــی نبــود ،معقــول نبــود؛بــرای کشــور هزینــه درســت کردنــد .خــب،
کشــور بــر ایــن مســائل فائــق میآیــد.
نظــام جمهــوری اســامی قــوی اســت .ایــن
خرابکاریهــا و انگشــت تــوی چشــم کردنهــا
و ایــن مزاحمتهــا و آزارهــا ،جمهوری اســامی
را کــه از پــا نمیانــدازد .منتهــا بــرای کشــور
هزینــه درســت میشــود.
 ســال  88اشــکاالتی کــه واردشــد ،خســارتی کــه بــه کشــور وارد
کردنــد و نگذاشــتند کشــور و ملــت
طعــم آراء چهــل میلیونــی را درســت
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بچشــد ،بــه خاطــر تخلــف از قانــون
بــود .یــک عــدهای یــا بــرای خاطــر
اغــراض نفســانی ،یــا هدفهــای خــاف
سیاســی ،یــا هرچــه  -حــاال در آن
زمینــه نمیخواهیــم قضاوتــی بکنیــم -
از قانــون تخلــف کردنــد ،خطــا کردنــد،
از راه غیــر قانونــی وارد شــدند؛ هــم
بــه خودشــان صدمــه زدنــد ،هــم بــه
ملــت صدمــه زدنــد ،هــم بــه کشــور
صدمــه زدنــد .راه درســت ،راه قانــون
اســت .همــه تابــع قانــون باشــند ،همــه
تســلیم قانــون باشــند.

مــن خواهــش میکنــم اگــر چنانچــهمســائل ســال  88را مطــرح میکنیــد،
مســئلهی اصلــی و عمــده را در ایــن
ـد نگاهتــان
قضایــا مــورد نظــر و در مـ ّ
قــرار دهیــد؛ آن مســئلهی اصلــی ایــن
اســت کــه یــک جماعتــی در مقابــل
جریــان قانونــی کشــور ،بــه شــکل
غیــر قانونــی و بــه شــکل غیــر نجیبانــه
ایســتادگی کردنــد و بــه کشــور لطمــه
و ضربــه وارد کردنــد؛ ایــن را چــرا
فرامــوش مــی کنیــد؟

البتــه درســال  88بعضــی خطــای بزرگــیرا مرتکــب شــدند ،کشــور را در لبــهی یــک
چنیــن پرتگاهــی قــرار دادنــد ،یــک مشــکل
اینچنینــی را بــرای کشــور تــدارک دیدنــد؛
امــا بحمــداهلل خــدای متعــال کمــک کــرد،
ملــت توانســت از ایــن مشــکل عبــور کنــد.

امــا در ایــن قضایــا ،مســئلهی اصلــی گــمنشــود .خــب ،در انتخابــات ســال  ،88آن
کســانی کــه فکــر میکردنــد در انتخابــات
تقلــب شــده ،چــرا بــرای مواجهـهی بــا تقلــب،
اردوکشــی خیابانــی کردنــد؟ چــرا ایــن را
جــواب نمیدهنــد؟ صــد بــار مــا ســؤال کردیم؛

نــه در مجامــع عمومــی ،نخیــر ،بــه شــکلی که
قابــل جــواب دادن بــوده؛ امــا جــواب ندارنــد.
خــب ،چــرا عذرخواهــی نمیکنند؟ در جلســات
خصوصــی میگوینــد مــا اعتــراف میکنیــم کــه
تقلــب اتفــاق نیفتــاده بــود .خــب ،اگــر تقلــب
اتفــاق نیفتــاده بــود ،چــرا کشــور را دچــار
ایــن ضایعــات کردیــد؟ چــرا بــرای کشــور
هزینــه درســت کردیــد؟ اگــر خــدای متعــال
بــه ایــن ملــت کمــک نمیکــرد ،گروههــای
مــردم بــه جــان هــم میافتادنــد ،میدانیــد
چــه اتفاقــی میافتــاد؟ میبینیــد امــروز در
کشــورهای منطقــه ،آنجاهائــی کــه گروههــای
مــردم مقابــل هــم قــرار میگیرنــد ،چــه اتفاقــی
دارد میافتــد؟ کشــور را لــب یــک چنیــن
پرتگاهــی بردنــد؛ خداونــد نگذاشــت ،ملــت
هــم بصیــرت بهخــرج دادنــد .در قضایــای
ســال  ،88ایــن مســئلهی اصلــی اســت.
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مصاحبه با آیتا...
سید هاشم حمیدی

...................................................................
سی سال جهاد در سنگر دانشگاه
مجتهد ،پدر شهید  ،شاگرد امام راحل،
نماینده سابق مجلس ،مسوول وقت نهاد و
امام جماعت مسجد الشهدای دانشگاه

نبــاء :حــاج آقــا ،ســام
علیکــم .خــدا قــوت و
خســته نباشــید .از اینکــه
وقتتــان را در اختیــار مــا قــرار دادیــد،
سپاســگزاریم.
حــاج آقــا :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
اوال تشــکر میکنــم از لطفــی کــه بــه
بنــده داریــد .مــن نشــریات دانشــگاه را
میخوانــم و نشــریه شــما رو هــم مطالعــه
میکنــم و خوشــبختانه خیلــی خــوب
هســت و تلفنــی هــم از دکتــر صال ـحزاده
تشــکر کــردهام.
نبــاء :در ابتــدا یــک معرفــی از خودتــان
در ابعــاد مختلــف علمــی ،فرهنگــی،
جهــادی و فعالیتهایــی کــه داشــتهاید،
بفرماییــد.
حــاج آقــا :بنــده متولــد ســال 1309
شمســی هســتم .در ســال  1323از
کالس ششــم ابتدایــی فــارغ التحصیــل
شــدم و وارد حــوزه همــدان کــه وطــن
مــن بــوده اســت شــدم .از ســال 1327
بــه قــم رفتــم و تــا ســال  1330دروس
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در تاریــخ  16دی  ،1393خدمــت حضــرت آیــتا...
حمیــدی امــام جماعــت مسجدالشــهداء دانشــگاه
رســیدیم و مصاحبــهای صمیمانــه بــا ایشــان
داشــتیم کــه از نظرتــان میگــذرد.

ســطح را میخوانــدم و تــا ســال 1346
بــه مــدت شــانزده ســال درس خــارج فقــه
و اصــول را از آیــات عظــام مرحــوم آقــای
بروجــردی ،حضــرت امــام ،محقــق دامــاد،
اراکــی و گلپایگانــی اســتفاده کــردهام و
تفســیر و فلســفه را نــزد عالمــه طباطبایــی
فــرا گرفت ـهام .در همــان ســالها هــم مــن
خــودم درس مــیدادم .ســال  1346در
خیابــان پنجــم نیــروی هوایــی مســجدی
ســاخته بودنــد کــه از مــن درخواســت
کردنــد کــه مــن امــام جماعــت آنجــا
بشــوم .بعــد از انقــاب در مدرســه عالــی
شــهید مطهــری نیــز مشــغول بــه درس و
بحــث شــدم .از ســال  1372بــه تدریــس
خــارج و فقــه و اصــول مشــغول بــودهام.
کتابهــای مختلفــی را نیــز تالیــف کــردهام.
بــه عنــوان نمونــه تنقیــح االحادیــث و
االخبــار کــه بــه عربــی نوشــتهام .اســتاد
مــا عالمــه طباطبایــی میفرمودنــد کــه
احادیثــی کــه مــا مطالعــه میکنیــم،
منقــح نشــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه
احادیــث فقهــی تــا بحــال بســیار کار شــده
اســت امــا اینــکار در مــورد ســایر احادیــث

نظیــر احادیــث اخالقــی آنقــدر بــر رویــش
کار نشــده اســت .اگــر کســی بیایــد بــر
روی آنهــا کار کنــد و آنهــا را تنقیــح کنــد
کار خوبــی خواهــد بــود .البتــه بایــد آنهــا
بــا مطابقــت بــا قــرآن محــک زده بشــوند.
در ســال  1383یــک ناراحتــی قلبــی پیــدا
کــردم کــه در بیمارســتان در سیســییو
بســتری شــدم .فکــر میکــردم کــه کار
مــا دیگــر تمــام شــده اســت و ناراحــت
بــودم کــه چــرا ایــن کار را نکردیــم .بــا
خــود میگفتــم کــه کاش مــا ایــن کار
را شــروع میکردیــم و دیگــران بعــد از
مــا ادامــه میدادنــد .آنجــا نــذر کــردم
کــه اگــر بیمــاری مــن نیــازی بــه عمــل
جراحــی پیــدا نکنــد و مــن ســالم مرخــص
بشــوم ،ایــن کار را شــروع کنــم .اتفاقــا
بعــد از معایناتــی کــه کردنــد گفتنــد کــه
نیــازی بــه عمــل جراحــی نیســت امــا باید
فعالیتهــای خــود را کــم کنیــد .مــن هــم
بعــد از مرخــص شــدن ،قلــم بــر دســت
گرفتــم و کار را شــروع کــردم .مثــا در
بــاب طلــب علــم ،داریــم کــه طلــب العلــم
فریضــه علــی کل مســلم .اگــر به ســند این
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حدیــث مراجعــه کنیــد ،متوجــه میشــوید
کــه از نظــر ســندی حدیــث قــوی نیســت.
امــا ایــن حدیــث مطابــق آیــه قــرآن
اســت .مطابــق آیــه فلــو ال نفــر مــن کل
فرقــه منهــم طائفــه  ....لعلهــم یحــذرون.
میفرمایــد کــه چــرا از هــر جمعیتــی
یــک عــده نمیرونــد نــزد پیامبــر تــا فقــه
یــاد بگیرنــد و بــرای مــردم بازگــو کننــد.
ایــن آیــه میگویــد برویــد و آن حدیــث
هــم همیــن مطلــب را میگویــد .پــس
حدیــث ،حدیــث درســتی اســت .از ایــن
نمونههــا بــاز هــم هســت .در هــر حــال
بــرای اینکــه ســراغ حدیثهایــی برویــم
کــه ضعیــف نباشــد ،ســراغ اصــول کافــی
رفتــم و از احادیــث آن شــروع کــردم
چراکــه عمــده احادیــث آن معتبــر اســت.
تــا بحــال ایــن کار ،یــک کتــاب قطــوری
شــده اســت .تــا حــدود اواســط احادیــث
توحیــد پیــش رفتــهام.
بگذاریــد یــادی کنــم از مرحــوم شــهید
بهشــتی اعلــی اهلل مقامــه .در زمانیکــه مــن
در قــم بــودم ،ایشــان از فضــای برجســته
قــم بــود .ایشــان هــم دوره بــود بــا شــهید
مفتــح ،آیــت اهلل ســبحانی ،آیــت اهلل
مــکارم شــیرازی .بــا ایــن عظمتــی کــه
داشــت ،ایشــان مدیــر یــک دبیرســتان
شــده بــود .دبیرســتانی کــه ایشــان
مشــغول بــود در انتهــای خیابــان باجــک
قــم بــود .ایشــان میگفتنــد کــه طلبههــا
اگــر بــه علــوم جدیــد وارد نباشــند،
بــا تحصیلکردههــای علــوم جدیــده
اگــر هــم کالم بشــوند ،نمیتواننــد بــا
آنهــا خــوب ارتبــاط برقــرار کننــد .بایــد
کالسهایــی تشــکیل شــود کــه طــاب
بــا علــوم جدیــده آشــنا شــوند .از میــان
طــاب ،آیــت اهلل مصبــاح یــزدی و آقــای
دوانــی و مــن و دیگــر دوســتان در مرکــزی
کــه بــه ایــن منظــور تشــکیل شــده بــود
مشــغول بــه درس خوانــدن شــدیم .در
آنجــا زبــان انگلیســی در حــد مکالمــه
و دیگــر دروس نظیــر فیزیــک و شــیمی
تدریــس میشــد .در ســال  1357حضــرت
آیــت اهلل گلپایگانــی مــن را فرســتاند بــه
مجمــع اســامی لنــدن کــه یــک موسســه
دینــی بــود .در آنجــا آن تحصیالتــی کــه
شــروع کــرده بودیم ،بســیار برایمــان مفید
واقــع شــد .خــود شــهید بهشــتی بــه آلمان

رفتــه بــود .در خیابــان کــه راه میرفتیــم
یــک نفــری مــا را در خیابــان دیــد و بــه
مــن گفــت خمینــی خمینــی .در آن ســال
حضــرت امــام (ره) در پاریــس بودنــد کــه
مــا بــه مالقــات ایشــان هــم رفتیــم .بعــدا
ایــن دروســی کــه شــروع کــرده بودیــم
در دانشــگاهها هــم بــه درد مــا خــورد
چراکــه مــا نســبت بــه ایــن علــوم جدیــده
دیگــر بیگانــه نبودیــم.
نبــاء :حــاج آقــا از چــه ســالی وارد
دانشــگاه علــم و صنعــت شــدید؟
حــاج آقــا :اوایــل انقــاب دانشــگاهها
بواســطه اینکــه منافقیــن آنهــا را گرفتــه
بودنــد بســته شــدند .بعــد از بازگشــایی،
مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه ،مرحــوم
آقــای قدوســی اعلــی اهلل مقامــه بــود .او
از مــا دعــوت کــرد کــه بیاییــم و معــارف
درس بدهیــم .همچنیــن بــه مــا گفتنــد
کــه اقامــه نمــاز را هــم بــر عهــده بگیریــم
و آن هــم بــر عهــده مــا افتــاد .از آن
طــرف ،مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه
متاســفانه ســکته کردنــد و وفــات یافتنــد.
آقایونــی کــه در اینجــا بودنــد بــه مــا
لطــف داشــتند و ایــن مســئولیت را نیــز
بــه گــردن مــا انداختنــد .بنابراین مســئول
نهــاد هــم بودیــم تــا اینکــه بعــدا بــرای
خــودم مشــکل پیــدا شــد و در بیمارســتان
بســتری شــدم و بــه مــن گفتنــد کــه بایــد
فعالیتهایــم را کــم کنــم کــه بــه ایــن
ترتیــب دیگــر مســئولیت نهــاد را واگــذار
کــردم .بعــدا میخواســتم کــه دیگــر نمــاز
هــم نیایــم ،امــا بــه مــن گفتنــد شــما کــه
بالخــره میخواهیــد نمــاز بخوانیــد،
بیاییــد و در اینجــا بخوانیــد.
نبــاء :هنــوز هــم در دانشــگاه تدریــس
میکنیــد ؟
حــاج آقــا:االن نــه دیگــر .تــا قبــل از آن
موقــع کــه در بیمارســتان بســتری بشــوم
درس مــیدادم امــا بعــد از آن دیگــر بــه
تدریــس در دانشــگاه ادامــه نــدادم .البتــه
یــک درســی در منــزل دارم کــه خــارج
فقــه و اصــول هســت کــه بــرای اســاتید
برگــزار میکنــم.

نبــاء :ظاهــرا نماینــده
مجلــس هــم بودهایــد؟
حــاج آقــا :در ابتــدای
انقــاب نماینــده مجلــس
شــورای اســامی دوره اول و
دوم بــودم .از حــوزه همــدان
کاندیــد شــده بــودم .در آن
زمــان مرحــوم آیــت اهلل مدنی
امــام جمعــه همــدان بودنــد.
ایشــان گفتــه بودنــد کــه اگــر
فالنــی (حــاج آقــا حمیــدی)
بیاینــد ،مــن بــه ایشــان رای
میدهــم .بعــد هــم آقایــان
علمــا بیانیــه دادنــد و بــه ایــن
ترتیــب مــن رای آوردم و وارد
مجلــس شــدم .در مجلــس
مــن رئیــس کمیســیون
دیــوان محاســبات بــودم کــه
مســئولیت رســیدگی بــه بیت
المــال را دارد و اینکــه آیــا
مصــارف درســت انجــام شــده
اســت یــا خیــر.
نبــاء :هنــوز هــم در مســجد محــل
فعالیــت داریــد؟
حــاج آقــا :بلــه از ســال  1346کــه
آمــدم ،در همیــن مســجد کــه نامــش
انصــار الحســین (ع) هســت تــا االن
فعالیــت دارم.
نبــاء :االن مســئولیتی هــم جایــی دیگــر
داریــد؟
حــاج آقــا :نخیــر .البتــه عضــو شــورای
مرکــزی جامعیــت روحانیــت مبارز هســتم.
در دوران مبــارزه کــه افــرادی ماننــد آیــت
اهلل مطهــری ،شــهید مفتــح ،شــهید باهنــر،
شــهید محالتــی ،شــهید بهشــتی و آقــای
مرحــوم مهــدوی کنــی بودنــد بــا آنهــا
همــکاری داشــتم و االن هــم در آنجــا
فعــال هســتم.
نبــاء :حــاج آقــا در مــورد جبهــه و فرزنــد
شــهیدتان هــم توضیحاتــی را بفرماییــد.
حــاج آقــا :آن چیــزی کــه مربــوط بــه
خــودم هســت ،گفتنــش ســخت اســت.
یــک خاطــرهای کــه دارم ایــن اســت کــه
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یــک بــار کــه بــه جبهــه رفتــه بــودم،
شــهید صیــاد شــیرازی را در جبهــه
مالقــات کــردم .ایشــان مــا را خیلــی
احتــرام کــرد .گفتــم کــه دوســت دارم
کــه وقتــی بــه اینجــا میآیــم ،هدیــهای
بــرای رزمنــدگان بیــاورم .ایشــان بواســطه
عالقـهای کــه بــه روحانیــت داشــت گفتند
وقتــی یکــی از شــما آقایــون روحانــی کــه
میآییــد اینجــا ،بــه انــدازه یــک گــردان
ارزشــمند اســت .یــک بــار هــم یــک
بچــه ســیزده ســاله کــه االن هــم بــا او
عکــس دارم آمــده بــود و بــه مــن التمــاس
میکــرد کــه قــرار حملــه اســت و بگوییــد
کــه مــن را هــم بفرســتند بــه عملیــات.
بــا ســپاه صحبــت کــردم امــا آنهــا گفتنــد
کــه بــرای مــا مســئولیت دارد .او خیلــی
ســنش کــم اســت و بــرای مــا مســئولیت
دارد .مــن هــم او را قانــع کــردم کــه بمانــد
و شــرکت نکنــد .االن هــم نمیدانــم کــه
او زنــده اســت یــا شــهید شــده اســت.
خاطــره دیگــر هــم ایــن اســت کــه یــک
دفعــه بــه ســپاه همــدان رفتــه بــودم
و چــون نماینــده بــودم قــرار شــد کــه

بــرای آنهــا صحبتــی کنــم .اتفاقــا پســرم
هــم همراهــم بــود .وقتــی رفتیــم آنجــا
هــر چــه آنهــا را صــدا زدیــم ،جوابــی
نمیدادنــد .بعــد بــه یــک ســنگر رفتیــم
و تعــدادی را دیدیــم .بــه آنهــا گفتــم
چــرا شــما جــواب نمیدهیــد؟ گفتنــد
کــه بــه مــا گفتهانــد کــه مســئولین بــه
اینجــا نیاینــد چراکــه خطــر دارد .مــا
میخواســتیم شــب بمانیــم امــا آنهــا
میگفتنــد کــه خطــر دارد و راضــی
نبودنــد کــه مــا بمانیــم و ناراحــت بودنــد.
رضــا (فرزنــد حــاج آقــا) گفــت کــه هرچــه
کــه اینهــا میگوینــد درســت اســت و
مــا بایــد برویــم .مــا هــم رفتیــم .از آنجــا
ســر راه بــه منطقــه حــاج عمــران برخــورد
کردیــم .اتفاقــا در آنجــا حســینیهای بــود
کــه پــر بــود از رزمنــدگان .خــدا خواســت
کــه مــا شــب بــه آنجــا برســیم و بــرای
آنهــا صحبــت کنیــم.
امــا در مــورد پســرم .در انتهــای ایــن
کتــاب یــک نامــهای بــه او نوشــتهام.
وقتــی کــه ایشــان دیپلــم گرفــت ،بــه او
نوشــتم کــه هــر پــدری ســعادت فرزنــدش
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را میخواهــد .روحانیــت کار پیغمبرهــا
را میکنــد و مــن تمایــل دارم کــه شــما
برویــد حــوزه و مشــغول درس و بحــث
بشــوید .اتفاقــا آن دوران مصــادف بــود
بــا پیــروزی انقــاب .بعــد از انقــاب،
ایشــان اســلحه بدســت شــد و در کمیتــه
عضــو شــد و همــواره در مســجد فعالیــت
مســتمر داشــت .گاهــی میشــد کــه
داشــت غــذا میخــورد ،تمــاس میگرفتنــد
کــه منافقیــن فــان جــا حملــه کردهانــد
کــه ایشــان هــم اســلحه را بــر میداشــت
و میرفــت .یــک ســال قبــل از پســرم،
دامــادم شــهید ابوالقاســم اقدســی شــهید
شــد .یــک فرزنــد پنــج مــاه هــم داشــت.
پســرم بــا او خیلــی رفیــق بــود .قبــل از
انقــاب اینهــا اعالمیههــای حضــرت امــام
را چــاپ و توزیــع میکردنــد .یــک شــب
بعــد از شــهادت دامــادم ،دیــدم کــه پســرم
یــک چیــزی نوشــت و بــر ســر طاقچــه
گذاشــت .کســی حــق نــدارد نوشــته
کســی را بــدون اجــازه بخوانــد امــا مــن
چــون پــدرش بــودم و والیــت داشــتم،
رفتــم و آن نوشــته را خوانــدم .دیــدم کــه
یــک شــعری را نوشــته« .خوشــا آنــان کــه
بــا عــزت ز گیتــی ،بســاط عشــق برچیدنــد
و رفتنــد( ».حــاج آقــا شــروع کردنــد بــه
گریــه کــردن)« .خوشــا آنــان کــه در
راه عدالــت ،بخــون خویــش غلطیدنــد و
رفتنــد» .خاطــرم هســت کــه حــدود 10
بیتــی بــود .بعــدا هــم کــه وصیتنامــه
ایشــان را خوانــدم ،نوشــته بــود کــه چــرا
مــا اینقــدر بایــد بیســعادت باشــیم کــه
هــر روزه شــاهد شــهادت دوســتانمان
باشــیم و خودمــان بــه ایــن ســعادت
نرســیم .خیلــی مشــتاق شــهادت بــود.
ایشــان رفتنــد بــه کردســتان و بــا کوملــه
و دموکراتهــا درگیــر بــود .ایشــان هــم
عضــو ســپاه شــده بــود .بعــد در آنجــا
مجــروح شــد و یــک کلیـهاش را از دســت
داد .ســپاه دیگــر موافقــت نمیکــرد کــه
بواســطه مجروحیتــش بــه جبهــه بــرود.
بعــدا در نامههایــش دیدیــم کــه یکــی
از ســرداران بــه نــام ســردار معمایــی
در نامــهای نوشــته اســت ،یــا کســی
بــه ایشــان نوشــته اســت ،کــه فالنــی
مرخصــی بــدون حقــوق گرفتــه اســت و
میخواهــد کــه بــه عنــوان بســیجی بــه
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جبهــه بــرود .بدیــن ترتیــب او رفــت و
شــهید شــد .ایشــان در عملیــات خیبــر در
جزیــره مجنــون شــهید شــد .جنــازهاش را
هــم نیاوردنــد تــا چهــارده ســال .بعــد از
چهــارده ســال جنــازه ایشــان شناســایی
شــد و بــه ایــران آوردنــد و در قطعــه 26
دفــن شــد .زندگینامــه و وصیتنامههــای
ایشــان هــم در ایــن کتابچــه موجود اســت
کــه میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد.
نبــاء :حــاج آقــا نظــر شــما در مــورد
اینکــه دانشــگاه علــم و صنعــت کــه
معــروف بــه فیضیــه دانشــگاهها اســت،
چــه میباشــد؟
حــاج آقــا :واقعــا همینطــور اســت .مــن
افتخــار میکنــم کــه در اینجــا مشــغول
هســتم .هرکســی هــم کــه میآیــد و
نمــاز اینجــا را میبینــد ،میگویــد کــه
حتــی در دانشــگاه تهــران هــم اینگونــه
نیســت .در اینجــا الحمــدهلل تــا بیســت
صــف نمــاز هــم تشــکیل میشــود .مــن
در بســیاری از دورههــا در ایــن دانشــگاه
بــودهام .از زمانیکــه دکتــر تائــب رئیــس
بــوده اســت ،بــودهام .همگــی الحمــدهلل
اســاتیدی متعهــد و مقیــد و پابنــد بــه
مســجد و جماعــت بودهانــد .انشــاءهلل کــه
جاهــای دیگــر هــم اینگونــه باشــد.
نبــاء :نظــر شــما در مــورد عفــاف و
حجــاب چــه اســت؟
حــاج آقــا :در مــورد عفــاف و حجــاب
خیلــی هــم حســاس هســتم .آن زمانیکــه
مســئول دفتــر رهبــری بــودم ،بــه مســئول
دفتــرم گفتــه بــودم کــه خانمهایــی کــه
بــرای مراجعــه میآینــد ،بایــد بــا حجــاب
کامــل بیاینــد .االن متاســفانه بعضیهــا در
ایــن مــورد خیلــی شــل عمــل میکننــد.
دســتورالعمل داریــم کــه از دانشــجویان
تعهــد گرفتهانــد کــه اصــول اســامی را
بایــد رعایــت کننــد .کارمندانــی هــم کــه
از دانشــگاه حقــوق میگیرنــد هــم چنیــن
تعهــدی را میدهنــد .حدیــث داریــم از
حضــرت زهــرا (س) کــه بهتریــن زینــت

زن آن اســت کــه مــردی او را نبینــد و او
هــم مــردی را نبینــد .حــاال اگــر مــا ایــن
را رعایــت نمیکنیــم ،الاقــل حداقلهــا را
رعایــت کنیــم.
نبــاء :اگــر ناهنجــاری در دانشــگاه دیــده
شــود ،وظیفــه اســاتید ،دانشــجویان و
کارمنــدان چیســت؟
حــاج آقــا :زمانیکــه مــن مســئول نهــاد
بــودم ،یــک جمعیــت امــر بــه معروفــی را
درســت کــرده بودیــم مخصــوص خانمهــا.
ایــن واجــب اســت کــه درســت شــود.
جوانــان میگوینــد کــه اگــر مــا بخواهیــم
امــر بــه معــروف کنیــم ،مــا نمیتوانیــم
و ممکــن اســت کــه بگوینــد شــما حــرف
بــد بــه مــا گفتهایــد .خانمهــا بایــد
ایــن کار را بکننــد .گرچــه تذکــر آقایــان
بــه خانمهــا اشــکال شــرعی نــدارد ولــی
بهتــر اســت خانمهــا بــه خانمهــا تذکــر
دهنــد بــرای اینکــه یــک وقــت حرفــی در
نیایــد .اگــر ایــن االن در دانشــگاه فعــال

نیســت ،بایــد فعــال شــود .ایــن را بارهــا
گفتـهام کــه در امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر گاهــی فکــر میکنیــم کــه بگوییــم
یــا نگوییــم؟ شــهدا را مجســم ببینیــم کــه
بــه مــا میگوینــد مــا از جــان خودمــان
گذشــتیم آنوقــت شــما از گفتــن حرفــی
کــه کســی خوشــش بیایــد یــا بــدش
بیایــد میترســید؟
نبــاء :هــر از گاهــی پیــش میآیــد کــه
فــردی حتــی در کســوت اســتادی بــه
ارکان نظــام هتاکــی میکنــد .بــه نظــر
شــما بایــد چــکار کــرد؟
حــاج آقــا :اینهــا را بایــد کمیتــه
انضباطــی اســاتید اقــدام کنــد و اگــر هــم
کاری انجــام نشــد بایــد از باالتــر اقــدام
شــود.
نبــاء :اگــر پیامــی داریــد بــه اســاتید،
کارمنــدان ،دانشــجویان بفرماییــد.
حــاج آقــا :عــرض کنــم کــه اول مســئولین
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ایــن خیلــی واضح اســت .مســئولین ســعی
کننــد کــه احتــرام فیضیــه دانشــگاهها را
حفــظ کننــد.
نبــاء :در مــورد مقــام معظــم رهبــری
جمالتــی را بفرماییــد.
حــاج آقــا :مــا از قدیــم خدمــت ایشــان
ارادت داشــتهایم .آقــا چنــد پســر معمــم
دارد کــه خیلــی خودشــان را در انظــار
نشــان نمیدهنــد .یــه وقتــی آقــای
روحانــی گفتنــد کــه رفتــم جبهــه و دیــدم
کــه فرزنــد آقــای خامنــهای (آن موقــع
رئیــس جمهــور بودنــد) در جبهــه اســت.
گفتــم کــه شــما اینجــا چــکار میکنیــد؟
گفــت کــه اینهــا نمیداننــد مــن پســر
کــه هســتم .شــما بــه اینهــا نگوییــد کــه
مــن فرزنــد ایشــان هســتم .حضــرت آقــا از
اول متدیــن بودنــد و متقــی .فرزندانشــان
هــم بــه همیــن شــکل هســتند.
و اســاتید از نظــر عملکــردی اهمیــت
بیشــتری دارنــد چراکــه بقیــه از آنهــا
تبعیــت میکننــد .ببیننــد کــه عــدهای
رفتنــد و شــهید شــدند و عزیزانشــان را
از دســت دادنــد بــرای اســام و دیــن .مــا
هــم بایــد مســئولیت خودمــان را درســت
انجــام بدهیــم .بــه خانــواده خــود ابتــدا
بایــد بپردازیــم و آنهــا را درســت کنیــم.
مثــا بعضــی خانمهــا محجبــه هســتند
امــا فرزندانشــان خیــر .حــاال بعضیهــا
میگوینــد کــه گنــاه کــه فقــط بــی
حجابــی نیســت .درســت اســت امــا نبایــد
بــه ایــن بهانــه آن را تعطیــل کنیــم.
اتفاقــا ایــن مســاله خیلــی مهــم اســت.
حدیــث داریــم کــه حضــرت رســول (ص)
میفرماینــد کــه «کیــف بکــم اذا فســدت
نســائکم و فســق شــبانکم» .مــردم وضــع
شــما چطــور اســت اگــر زنــان شــما فاســد
شــوند و مــردان شــما فاســق و امــر بــه
معــروف هــم نکنیــد؟ .ببنیــد ،از فســاد
خانمهــا ،فســق آقایــون پیــدا میشــود.

نبــاء :در مــورد وقایعــی کــه در مســئله
تحصــن مســجد دانشــگاه اتفــاق افتــاد،
کنجــکاو هســتیم کــه توضیحاتــی را
بفرماییــد .آنطــور کــه میدانیــم ،شــما در
آن موقــع مدیریــت خوبــی را در ســامان
دادن بــه مســئله و متشــنج نشــدن آن
داشــتید.
حــاج آقــا :آقــای محمــدی کــه االن
مســئول نهــاد نمایندگــی اســت ،آنوقــت
بــه دیگــران گفتــه بــود کــه حمیــدی
گفتــه اســت کــه راننــده خــوب کســی
هســت کــه بهــش نزننــد ،نــه اینکــه فقــط
او بــه کســی نزنــد .مــن بــه بچههــا
میگفتــم کــه اینطــوری خــوب اســت .در
آن زمــان ،واقعــه کــوی دانشــگاه را کــه
حــدود یــک مــاه بعــدش اتفــاق افتــاد،
میخواســتند در اینجــا پیــاده کننــد.
یــک شــب یکــی از گرداننــدگان مســئله
آمــد و گفــت کــه عــدهای رفتهانــد
و در خوابگاههــا گفتهانــد از بیــرون
آمدهانــد تــا بچههــای دانشــگاه را بزننــد.
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آنهــا هــم بچههــای خوابــگاه را جمــع
کردهانــد کــه بیاینــد و مقابلــه کننــد.
فــوری گفتــم کــه بیاییــد و دعــای توســل
بخوانیــم .آنهــا آمدنــد و از پشــت پنجــره
دیدنــد کــه فقــط دانشــجویان دانشــگاه
هســتند و کســی دیگــر نیســت و رفتنــد.
بعــد از آن ،آقــای قمــی آمــد و مــن بــه
او گفتــم کــه ای کاش حداقــل رئیــس
دانشــگاه میآمــد و یــه احوالــی از اینهــا
میپرســید .گفــت کــه اگــر وزیــر بیایــد
چطــور؟ خــوب هســت؟ رفــت و وزیــر
علــوم یــا شــاید معــاون وزیــر را آورد.
ایشــان آمــد و بــرای دانشــجویان صحبــت
کــرد .بچههــا را قانــع کــرد کــه مــا ایــن
مســائل را رســیدگی میکنیــم و شــما ایــن
تحصــن را خاتمــه بدهیــد .مــا هــم گفتیــم
کــه باشــد .داشــتیم بیانیــه مینوشــتیم
کــه گفتنــد میخواهنــد حملــه کننــد
بــه مســجد .فــردای آن روز دیــدم کــه در
ســالن شــهید بهرامــی مراســم پرســش و
پاســخ گذاشــتهاند .بچههــای تحصــن
گفتنــد کــه اینهــا میخواهنــد ســر مــا
کاله بگذارنــد و مــا میخواهیــم کــه بــه
تحصــن ادامــه بدهیــم .مــن گفتــم کــه
آیــا شــما مــن را مجتهــد میدانیــد؟ مــن
ادامــه تحصــن را بــر شــما حــرام میکنــم.
اینهــا هــم قبــول کردنــد کــه تحصــن را
خاتمــه دهنــد .اگــر تحصــن را ادامــه
میدادنــد ،آنهــا میآمدنــد و درگیــری
بوجــود میآوردنــد .بدیــن ترتیــب مســئله
ختــم بــه خیــر شــد .حــاال مــن خاطــرات
مربــوط بــه آن را نیــز بــه شــما میدهــم.
نبــاء :خیلــی ممنــون .خــدا حافظتــان
باشــد .مــا را دعــا کنیــد.
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چــرا آ مر یکا
تشــنه امضا ی توافق اســت؟
در مــورد مذاکــرات هســته
ای و قدمهــای برداشــته
شــده تاکنــون فــراوان
ســخن گفتــه شــده ،تحلیــل ارائــه شــده
و اظهارنظــر گردیــده اســت .ولــی در مــورد
علــت عطــش آمریــکا بــرای امضــای یــک
توافــق بــا ایــران کمتــر بحــث شــده اســت.
اجــازه مــی خواهــم در ایــن مــورد نکاتــی
را مطــرح کنــم شــاید مــورد توجــه تحلیــل
گــران و دولــت و مذاکــره کننــدگان قــرار
گیــرد:
 -۱تمــام اســناد ،مــدارک و اظهــارات
آمریکائیهــا و غربیهــا و بیانیــه هــای آنهــا
حکایــت از دو فعــل کلــی دارد :یکــی
ایــران تعهــدات ســنگین ارائــه دهــد و
آنهــا تعهــدات طوالنــی و شــاید ابــدی
باشــند و امــکان نظــارت و بازرســی نســبتاً
مســتقیم را بــرای آمریــکا و غــرب فراهــم
نمایــد .دیگــری آن اســت کــه تحریمهــای
اصلــی برداشــته نشــود ،تحریمــی هــم
اگــر برداشــته شــد تعلیقــی باشــد و قابــل
بازگشــت ســریع.
 -۲مــرور موضــع گیــری هــا و بیانیــه
هــای شــرکای اصلــی آمریــکا و خــود
آمریــکا نشــان مــی دهــد کــه اوالً آمریــکا
و غــرب بدنبــال نابــودی زیرســاخت هــا،
تأسیســات و تجهیــزات هســته ای ایــران،

دکتر محمد سلیمانی ،استاد دانشکده برق
دانشگاه علم و صنعت،
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی

بالفاصلــه پــس از توافــق و اعمــال راســتی
آزمائــی بــه معنــای بررســی عمــل انجــام
شــده ایــران هســتند تــا بعــدا ً تصمیمــی
گرفتــه شــود .ثانیـاً آمریــکا حربــه تحریــم
را چــه بالفعــل و چــه بالقــوه در دســت
داشــته باشــد و هــر زمانــی بــدون درنــگ
بتوانــد اقــدام کنــد.
 -۳اگــر مطالــب منــدرج در فکــت
شــیت آمریــکا صحیــح باشــد یــا اگــر ایــن
مطالــب مــورد توافــق قــرار گیــرد ،ایــن بــه
منظــور رفتــن ایــران زیــر چنــگال خونیــن
آمریکاســت و ایــن فکــت شــیت را بایــد
"نکبــت شــیت" نامیــد .عــدم ارائــه فکــت
شــیت مکتــوب ایرانــی دغدغــه هــا را
چنــد برابــر کــرده اســت .خصوصـاً کــه بــه
نظــر مــی رســد عامــدا ً نوعــی پنهانــکاری
و مخفــی کاری در جریــان اســت.
 -۴رســانه هــای اســتعماری بــه نوعــی
دولــت ایــران را شــیفته امضــای توافــق
معرفــی مــی کننــد ،در حالیکــه طــرف
آمریــکا و غــرب را بــی تمایــل بــه امضــاء
ترویــج مــی نماینــد .ایــن نــوع القــای
غلــط و معکــوس را حتــی در لبخندهــا و
اخــم هــا مــی تــوان بــه وضــوح دیــد.
بــا کمــی تأمــل و تحلیــل شــرایط و
دسترســی بــه اخبــار موثــق بــه ســادگی
مــی تــوان نتیجــه گرفــت و نشــان داد کــه
آمریــکا عاشــق امضــای توافــق اســت .بــا
هــم نــکات زیــر را مــرور مــی کنیــم:

 -۱بــا امضــای توافــق طبــق فکــت
شــیت آمریــکا ،ظــرف مــدت حــدود یــک
مــاه تمــام ذخایــر ،تأسیســات هســته
ای ایــران نابــود مــی شــود و تجهیــزات
جمــع آوری مــی گــردد .از آن زمــان بــه
بعــد دیگــر ایــران صاحــب امکانــات و زیــر
ســاخت الزم نیســت .ایــران اگــر بخواهــد
بازگشــت کنــد بــا دو چالش اساســی روبرو
اســت :یکــی زمــان و هزینــه و دیگــری
بازرســی .رســاندن نطنــز و فــردو و اراک
بــه حالــت اول نیازمنــد چندیــن ســال
تــاش و هزینــه شــگفت انگیــز اســت و
تولیــد ذخایــر بــه همیــن انــدازه فعلــی
ســالها زمــان مــی خواهــد ،کــه بــرای
ایــران اصــوالً غیــر ممکــن اســت .در عیــن
حــال ایــران بــا قــدرت هســته ای ضعیــف
شــده تعهداتــی را داده اســت کــه خــودش
امضــاء کــرده و امــکان فعالیــت بــدون
مجــوز و بازگشــت بــدون مجــوز را نــدارد
و عمـ ً
ا بازرســی هــای پیشــرفته پذیرفتــه
شــده توســط ایــران اجــازه چنیــن کاری را
بــه ایــران نمــی دهــد.
 -۲بــا امضــاء ایــن توافــق آمریــکا
هیــچ تعهــدی الــزام آور نــداده اســت و
اگــر هــم تعهــدی آبکــی بدهــد ،در ایــن
دنیــای متکــی بــر زور آن را اجــرا نمــی
کنــد .برداشــتن و گذاشــتن یــک تحریــم
در دنیــای امــروز بــرای آمریــکا حداکثــر
چنــد روز زمــان مــی بــرد.
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لذا چه اتفاقی می افتد:
ایــران ذخایــر ،زیرســاخت هــا ،تأسیســات
و تجهیــزات را نابــود یــا جمــع آوری مــی
کنــد و آمریــکا هــم از نابــودی و جمــع
آوری آنهــا مطمئــن مــی شــود .در ایــن
شــرایط آمریــکا صحبتــی یــا حرفــی و
بیانــی از برداشــتن تحریــم مــی کنــد
و ممکــن اســت چنــد تحریــم دســت
چنــدم را هــم بــردارد و حتــی چنــدر
غــازی از پــول بلوکــه شــده ایــران را آزاد
کنــد .ولــی بالفاصلــه پــس از نابــودی
ذخایــر ،زیرســاخت هــا ،تأسیســات و
تجهیــزات ایــران مجــددا ً همــه تحریــم هــا
و تحریمهــای جدیــد را بــه بهانــه هــای
مختلــف مصــوب و برقــرار مــی کنــد.
توافــق بــه هــم مــی خــورد ،و آمریــکا
درخواســت توافــق جدیدتــری مــی کنــد،
و بازنــده اصلــی ایــران مــی شــود .ایــران
ســرمایه الزم بــرای بازســازی و بازگشــت
هســته ای را نــدارد و اگــر هــم داشــته
باشــد چندیــن ســال طــول مــی کشــد تــا
بــه نقطــه قبــل از اجــرای توافــق برســد.
در ایــن مــدت فشــارهای دیگــر و اقدامــات
جدیدتــر اعمــال مــی گــردد .ملــت ایــران
فقــط مــی توانــد آنــگاه توافــق را "بدتــر
از ترکمانچــای" بنامنــد و بــس .در ایــن
صــورت جیثیــت ایــران در دنیــا از بیــن
رفتــه ،عــزت و آبــروی ایــران لکــه دار
شــده و در عــوض اســتکبار در موقعیــت

برتــر قــرار مــی گیــرد .انگشــتان همــه
بــه دهــان مــی مانــد .دولــت یازدهــم هــم
شــروع بــه حاشــیه ســازی هــای جدیــد
مــی کنــد و احتمــاالً بــرای انحــراف
اذهــان عمومــی:
 .۱فرمــان عــدم اجــرای اســام بــه
دســتگاههای دیگــری صــادر مــی شــود،
 .۲وزرای فخیمــه در بــوق "پولهــای
کثیــف" مــی دمنــد،
 .۳مشــاوران شــاذ رئیــس جمهــور
از ضــرورت حــک شــیر و خورشــید روی
پرچــم ایــران صحبــت مــی کننــد،
 .۴ابومشــاغلهای دولــت بــا تحقیــر
صنعــت بومــی فریــاد مــی زننــد کــه
صنعــت ایــران "آبگوشــت بــز باشــی" بیــش
نیســت،
سیاســتمداران دولتــی ســخن از
.۵
"سیاســت خارجــی حافــظ شــیرازی" مــی
گوینــد،
علــی آقــا در ســریالهای اســتانی از
.۶
"شکســتن حصــر" مــی گویــد،
 .۷اون یکــی علــی آقــا ســریال جدیــد
"جلســات غیــر علنــی" مــی ســازد،
 .۸از بــه ســقف خــوردن " اعتــدال" و
"تدبیــر" حکایتهــا روایــت مــی شــود،
بــه ادبیــات مســئولین عبــارات
.۹
شــاذ جدیــدی بــه عبــارات «کمســواد» ،
«بــز دل»« ،بــه جهنــم»« ،تــازه بــه دوران
رســیده»« ،بیقانــون»« ،بیدیــن»،
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«حســود»« ،افراطــی»« ،کاســب تحریــم»،
«بیشناســنامه»« ،جیببــر»« ،دنیــا
ندیــده»« ،مســتضعف فکــری»« ،بیکارنــد،
متوهــم انــد ،دیــن را نمیشناســند»،
«خطــای دیــد دارنــد»« ،منتقــدان
فاســد»« ،عقبمانــده»« ،مخلوقــات
ترســو و لــرزان» ،و  ...اضافــه مــی شــود،
 .۱۰و در نهایــت همــه دولتیــان مشــابه دو
ســال اخیــر کل مشــکالت را گــردن دولــت
قبلــی انداختــه و پــدر و مــادر آنهــا را از
قبــر در آورده و فحــش هــا نثارشــان مــی
کننــد و بازخواســت مــی کننــد کــه چــرا
"مســکن مهــر مزخــرف" را ایجــاد کردیــد و
چــرا «خــود کفائــی مزخــرف» را فرهنــگ
نمودیــد؟
 ، .۱۱ولــی ملــت اذعــان مــی کنــد کــه
حــق بــا دلواپســان بــود.
پــس مالحظــه مــی شــود کــه :چــون
آمریــکا نمــی خواهــد توافــق را اجــرا
کنــد ،امضــای توافــق هرچــه باشــد بــه
نفــع آمریــکا اســت .آمریــکا بــرای اجــرا
نکــردن توافــق مذاکــره مــی کنــد .صدهــا
دلیــل مــی تــوان آورد کــه امریــکا قصــدی
بــرای اجــرای مفــاد توافــق نامــه (هرچــه
باشــد) نــدارد .ولــی امضــای آن صدهــا
نفــع و ســود بــرای آمریــکا دارد .تجربیــات
الجزایــر ،ســعد آبــاد ،کمــپ دیویــد ،لیبــی
و غیــره همــه حاکــی از ایــن ترفنــد
ماهرانــه آمریکاســت.
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سالگر د آزا دی
شــهر مقا و مت ،
خرمشــهر ،
بــر تما م دانشــگا هیان
مبارک با د

شعر نو از :داوود علیدادی (منتظر)

خرمشهر را خدا آزاد کرد
روزی که خرمشهر آزاد شد
گویی نه یک شهر ،کشور آزاد شد
گویی تمام ملت ایران آزاد
آزاد آزاد آزاد گشتند
شهر ها پر از شعف بود
شوری دگر به سر بود
درون مردم شهر
پر از شور و شعف بود
یکی میون مردم
نقل و نبات میداد
اون یکی از خوشحالی
فریاد سر میداد
یکی دستان خود را
باالی سر برده بود
انگشت پیروزی را
باال نشان میداد
یکی حلقه شوقی
دور چشاش بسته بود
اون یکی سیالب اشک
از چهره اش روان بود
یکی میگفت خدایا
پاره تن رها شد

اون یکی از خوشحالی
سجده شکر جا آورد
یکی میون دستاش
گل و شیرینی آورد
یکی دیگه از اون ور
فریاد بر میآورد
خدا خدا خرمشهر
خرمشهر هم آزاد شد
خالصه یک شوری بود
حال خیلی خوبی بود
میون سوت و کفها
شادابی و شوری بود
بوی عطر و صلوات
در همه جا عیان بود
بوی ذغال و اسفند
توی فضا عیان بود
انگار که توی فضا
بوی خدا بیان بود
پیروزی بزرگی
برای ما رقم خورد
روزی که دشمنان را
گویی سنگی به سر خورد

این همهاش همت و
غیرت یک ملت بود
درایت رهبر
راسخ یک ملت بود
با اعتقاد و ایمان
دور از هوای نفسش
فرمود آن رهبر
خرمشهر را خدا آزاد کرد
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عیــد مبعــث  :یکی ا ز چهــا ر ر و ز بز ر گ تا ر یخ بشــر
خداونــد در دوره خلقــت
بشــر حــوادث جلــوه هــا
و نمایــش هــای بزرگــی از
عظمــت و بزرگــی خــود را
بــه جهــت هدایــت انســان هــا نمایــش
داده اســت و بــرای یــادآوری ایــن روزهــا
دســتور بــه بزرگداشــت و پاسداشــت آنهــا
داده و ثــواب و پــاداش فراوانــی بــرای
عاملیــن در ایــن روزهــا در نظــر گرفتــه
اســت .در ســوره ابراهیــم آیه  5بــه حضرت
موســی (ع) دســتور مــی دهــد کــه مــردم
را بــه بزرگداشــت ایــام اهلل تذکــر دهــد:
وســى ب ِآيَات ِ َنــا أَ ْن أَ ْخــ ِر ْج
َولَق ْ
َــد أَ ْر َســلْ َنا ُم َ
ِّ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ـاتِ
ـن الظل َمـ إِلــى ال ُّنــو ِر َوذك ْر ُه ْم
َق ْو َمــك مـ َ
ب َِأيَّــا ِم اللّ إ ِ َّن فِــي َذلِـ َ
ـك آليَــاتٍ لِّـ ُك ِّل َص َّبــا ٍر
شَ ــ ُكو ٍر ﴿﴾۵
((در حقيقــت موســى را بــا آيــات خــود
فرســتاديم [و بــه او فرموديــم] كــه
قــوم خــود را از تاريكيهــا بــه ســوى
روشــنايى بيــرون آور و روزهــاى خــدا
را بــه آنــان يــادآورى كــن كــه قطعــا
در ايــن [يــادآورى] بــراى هــر شــكيباى
سپاســگزارى عبرتهاســت))
لــذا بــر این اســاس علمــای بــزرگ از قدیم
بــر اعمــال و ذکــر هــای روزهــا و مناســبت

هــای ســال مداومــت داشــته انــد و زندگی
خــود را بــر اســاس اعمــال عبــادی معموال
بــا آغــاز از مــاه رجــب تنظیــم مــی کردند.
لــذا شایســته اســت بــر اســاس ایــن روال
جــاری در زندگــی بــزرگان ،مــا نیــز کمــی
از روزمــره گــی هــای زندگــی خــارج شــده
و بــا توجــه و تذکــر گرفتــن از ایــام بــزرگ
ســال دل را بیشــتر بــه پــروردگار خــود
متوجــه و متصــل نماییــم.
عیــد مبعــث یکــی از بزرگتریــن اعیــاد
مســلمین و روز بســیار شــریفی اســت کــه
شــاید حادثــه ای بزرگتــر از آن در تاریــخ
اتفــاق نیفتــاده اســت .زیــرا در سرنوشــت
انســان هیــچ روزی حادثــه ای بــه ایــن
بزرگــی در خــود نداشــته کــه لطــف
پــروردگار شــامل حــال او شــده و حلقــه
اخــر ارتباطــی بیــن او و معبــود کامــل
گردیــده اســت .در حدیثــی از امــام جــواد
(ع) مــی خوانیــم کــه در مــاه رجــب شــبی
اســت کــه از هرآنچــه خورشــید بــر آن
مــی تابــد در آن خیــر بیشــتری نهفتــه
اســت .آن شــب  27رجــب اســت کــه در
صبــح آن پیامبــر بــه رســالت برانگیختــه
شــده و بــر عامــل بــه عبــادت در آن از

دکتر محمدرضا طالیی-
استادیار دانشکده مهندسی راه آهن
شــیعیان ،پــاداش شــصت ســال عبــادت
قــرار داده شــده اســت.
در کتــاب مفاتیــح الجنــان چهــار روز را بــه
عنــوان روزه هــای بزرگــی در طــول ســال
معرفــی مــی کنــد کــه حــوادث بزرگــی در
آنهــا در طــول تاریــخ بشــر اتفــاق افتــاده
و ایــن چهــار روز در کل ســال در روایــات
ممتــاز بــه روزه مســتحبی شــده انــد و
ثــواب روزه مســتحبی در ایــن روزهــا برابــر
روزه  60ســال عنــوان شــده اســت .ایــن
روزهــا عبارتنــد از:
دحــو االرض ( 25ذیقعــده) ،کــه روز
پهــن شــدن زمیــن از زیــر خانــه کعبــه
در ابتــدای پیدایــش و روز تولــد حضــرت
ابراهیــم و حضــرت عیســی (علیهمــا
الســام) و در روایتــی روز قیــام قائــم
خواهــد بــود.
عیــد غدیــر ( 18ذی الحجــه) ،ایــن روز
بــزرگ کــه مفتخــر بــه وصایــت امیــر
المومنیــن اســت در طــول تاریــخ شــاهد
حــوادث بزرگــی بــوده اســت کــه از جملــه
آنکــه ایــن روز روزی اســت کــه کشــتی
نــوح(ع) بــر زمیــن نشســت ،آتــش بــر
ابراهیــم(ع) ســرد شــد ،روز پیــروز
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شــدن حضــرت موســی(ع) بــر ســاحران،
و وصایــت شــمعون از حضــرت عیســی
(ع) و یوشــع از حضــرت موســی (ع) و
آصــف بــن برخیــا از حضــرت ســلیمان (ع)
اســت
میــاد پیامبــر اکــرم (ص) ( 17ربیــع
االول) کــه روز در هــم کوبیــده شــدن
کاخ هــا و نمادهــای بــزرگ شــرک و بــت
پرســتی در جهــان آن دوره اســت
و عیــد مبعــث ( 27رجــب) ،روز نبــوت
و رســالت حضــرت خاتــم (ص) و روز
هدایــت بشــر اســت
در شــب روز عیــد مبعــث اعمــال فراوانــی
ذکــر شــده اســت کــه از جملــه ان مــی
تــوان بــه غســل  ،نمــاز مخصــوص شــب
نیمــه رجــب ،دعاهــای وارد شــده و
زیــارت امیــر المومنیــن اشــاره نمــود.
روایــت شــده اســت کــه ابــو عبــداهلل
محمــد بــن بطوطــه از جهــان گــردان و
شــرق شناســان و یكــى از علمــاء اهــل
تســنن اســت و در ششــصد ســال پیــش
از ایــن زمــان زندگــی میکــرده اســت
در ســفرنامه خــود كــه معــروف اســت
بــه "رحلــه ابــن بطوطــه" داســتان ورود

خــود از مكــه معظمــه بــه نجــف اشــرف
در روضــه و قبــر مبــارك موالیمــان
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام را ذکــر کــرده
اســت و گفتــه:
اهــل ایــن شــهر تمامــى رافضــى (شــیعه)
هســتند و از بــراى ایــن روضــه مباركــه
كراماتــى ظاهــر شــده از جملــه آن كــه
در شــب بیســت و هفتــم مــاه رجــب
كــه نــام آن شــب نــزد اهــل آنجــا "
ل َ ْیلَــ ُة ال ْ َم ْحیــا" اســت کــه از عراقیــن و
خراســان و بــا ِد فــارس و ُروم هــر شَ ــل
و مفلــوج و زمینگیــرى كــه هســت ،در
آنجــا جمــع مىشــوند .ایــن مبتالیــان
مقــدس میبرنــدو مــردم
را نــزد ضریــح
ّ
منتظــر خــوب شــدن و برخاســتن آنهــا
میشــوند .بعضــى ذكــر مىگوینــد و
بعضــى قــرآن تــاوت مىكننــد و بعضــى
تماشــاى روضــه مىكننــد تــا آن كــه
نصــف یــا دو ثلــث از شــب بگــذرد .آن
وقــت جمیــع ایــن مبتالیــان و زمینگیــران
كــه نمىتوانســتند حركــت بكننــد
برمیخیزنــد در حالــی كــه صحیــح
و تندرســت مىباشــند و بیمــاری در
آنهــا دیــده نمیشــود آنهــا در آن حــال

مىگوینــد «ال اِلــ َه ا ِال ا ُ
ــد َر ُس ُ
ــول
هلل ُم َح َّم ٌ
ـى اهلل ِ» و ایــن امــری مشــهور
اهلل ِ َع ُّلَــى َولـ ُّ
اســت .البتــه مــن خــودم آن شــب را در
آنجــا درك نكــردم لكــن از افــرادی ثقــه
كــه بــر ســخن اعتمــاد داشــتم ،شــنیدم
و نیــز در مدرســهاى كــه مهمانخانــه آن
حضــرت اســت ،دیــدم ســه نفــر زمیــن
گیــر كــه قــادر بــر حركــت نبودنــد یكــى
از اهــل روم و دیگــرى از اهــل اصفهــان
و ســومى از اهــل خراســان بــود از آنهــا
پرســیدم چگونــه شــما خــوب نشــدهاید
و اینجــا ماندهایــد؟ گفتنــد مــا بــه شــب
بیســت و هفتــم نرســیدهایم و همیــن جــا
ماندهایــم تــا شــب بیســت و هفتــم ســال
آینــده كــه شــفا بگیریــم .شــیخ عبــاس در
مفاتیــح الجنــان میگویــد مبــادا اس ـت ِْبعاد
كنــى ایــن مطلــب را چــرا کــه معجــزات و
ـرفه
كرامــات بســیاری از ایــن مشــاهد مشـ ّ
بــروز كــرده و بــه تواتــر رســیده و قابــل
شــمارش نیســت.
بــه امیــد یــوم اهلل بــزرگ ظهــور حضــرت
حجــت (علیــه الســام)
منبع :مفاتیح الجنان -اعمال مناسبتها
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وقتی خدا اطاعت میکند...
(بزرگداشت ماه های رجب و شعبان)
همیشــه لحظــه شــماری
میکــردم بــرای اینکــه
آخریــن جلســه قبــل مــاه
رجــب فــرا برســد .چــون هــر
ســال در ایــن جلســه ،وقتــی صحبتهایــش
دربــاره موضــو ِع مــورد بحــث تمــام میشــد،
بــرای چنــد دقیقــه آخــر بــه فــرا رســیدن
مــاه رجــب و شــعبان اشــاره میکــرد و در
حالــی کــه لحــن صحبتهایــش عــوض شــده
بــود ،بــرای بهــره گیــری از بــرکات عظیــم
ایــن مــاه تذکراتــی م ـیداد .از جملــه تــاش
بــرای اصــاح و تهذیــب خلقیاتــی کــه مانــع
بهرهگیــری از مــاه مبــارک رمضــان میشــد.
َغفر اهلل َو
مثــل همیشــه بــه تــداوم ذکــر «ا َ ْسـت ُ
ا َ ّس ـ َئ ُل َه التّوبــة» در ایــن مــاه تأکیــد میکــرد
و میگفــت بزرگداشــت ایــن مــاه ،اختصاصــی
بــه اســام نــدارد:
آنطــور کــه دیــدم ،در زمــان جاهلیــت ،مــردم
بــه انتظــار مــاه رجــب مینشســتند تــا
حاجاتشــان را از روی همــان عقیــدهای کــه

داشــتند در ایــن مــاه طلــب کننــد .عقیــدة
آنهــا ایــن بــود کــه اگــر در مــاه رجــب،
حاجــات خــود را طلــب کننــد ،بــه اجابــت
میرســد .در زمــان جاهلیــت کــه از اســام
خبــر نبــود ،مــاه رجــب در بیــن مــردم چنیــن
ســابقهای داشــته اســت.
خیلــی بــر مداومــت بــه دعاهــای ایــن مــاه
تأکیــد میکــرد و جملــه جملــه دعــای
ـدون علــی َغی ـ ِرک » را میخوانــد
ـاب الوافِـ َ
«خـ َ
و توضیــح مــیداد .میگفــت :ایــن مــاه ،مــاه
گرفتــن حاجتهاســت و در ایــن زمینــه بــه
دعــای «یــا َمــن یَمل ُ
ــائلین
الس
َ
ِــک َحوائ َ
ِــج ّ
ــم ضَ
الصامِتیــن» در بعــد از هــر
میــر ّ
و یَعلَ ُ
َ
نمــاز ،اشــاره میکــرد .و مــن فکــر میکــردم
چــرا در تمــام مســاجد و نمازهــای مــا ،تنهــا
وتنهــا دعــای «یــا مــن ارجــوه لــکل شــیء»
تکــرار میشــود و همــه جــا مــردم را از دیگــر
دعاهــای زیبــا و پــر مغــز دیگــر ایــن مــاه
محــروم میکننــد!
بعــد شــروع میکــرد بــه نصیحــت کــردن.

جمالتــی از ایــن دســت کــه :دوســتان! از
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد؛ خــوب اســتفاده
کنیــد .میگفــت« :ایــن همــه ســفارش
بــه اســتفاده از موقعیتهــای زمانــی و مکانــی
بــرای ایــن اســت کــه خــدا نمیخواهــد مــا
را بــه جهنــم ببــرد .مــا خودمــان هســتیم کــه
بــد میکنیــم .لــذا بــه دوســتان ســفارش
میکنــم از مــاه رجــب غفلــت نکنیــد؛
زیــاد اســتغفار کنیــد .اینهاســت کــه انســان
را تطهیــر میکنــد و مــا را از آن عذابهایــی
کــه ایــن جســمها طاقتــش را نــدارد ،دور
میکنــد» .اینجــا بــود کــه صــدای گریــه از
همــه جــای مجلــس بلنــد میشــد و بعــد در
میــان نصیحتهایــش خــودش هــم مـیزد زیــر
گریــه ...
خــودش یــک بــار از درس اخــاق اســتادش
امــام خمینــی گفتــه بــود کــه آنچــه امــام
میگفــت عمدتــاً همــان چیزهایــی بــود
کــه مــا خودمــان خوانــده بودیــم یــا شــاید
از دیگــران هــم شــنیده بودیــم ،امــا وقتــی از
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زبــان ایــن مــرد بیــرون میآمــد تمــام جلســه
تــکان میخــورد و هیــچ کــس نمیتوانســت
جلــوی گریههایــش را بگیــرد .حــاال شــده بــود
حکایــت خــود حــاج آقــا مجتبــی تهرانــی(ره)
کــه همــان حرفهــا یــا حدیثهایــی را کــه بارهــا
خوانــده یــا شــنیده بودیــم را تکــرار میکــرد
امــا وقتــی از زبــان او میشــنیدیم گویــی
بــرای اولیــن بــار اســت کــه میشــنویم و
تــکان میخوردیــم.
بــاز ادامــه مــیداد« :خداونــد میخواهــد
رابطــه بیــن او و بنــدهاش و ایــن رابطــه قطــع
نشــود .اگــر از ناحیــة بنــده خطــای عملــی
ســرزده و اگــر از نظــر معرفتــی جاهــل اســت،
هــر چــه کــه باشــد ،اینهــا مانع نشــود کــه این
رابطــه قطــع شــود .اصـ ً
ا بزرگــی و کرامــت او
اقتضــا میکنــد کــه نگــذارد ایــن رابطــه قطــع
شــود؛ لــذا بــه پیغمبــرش هــم همیــن را امــر
میکنــد و میگویــد :تــو موجــودی هســتی
کــه بایــد همــان روش کــه مــن بــا بندگانــم
دارم داشــته باشــی؛ یعنــی خداگونــه عمــل
کنــی .یعنــی ای پیامبــر! تــو بایــد از بنــدگان
خــدا دســتگیری کنــی و دســت رد بــه ســینة
کســی نزنــی! ایــن روش ،روش مــن اســت.
ایــن روش ،روش الهــی اســت .ایــن روش
را مؤمــن هــم بایــد در آداب معاشــرتیاش
حفــظ کنــد .بــه یــک معنــا «طــرد» در آداب
معاشــرت اســامی وجــود نــدارد .طــرد کردن،
نــادر اســت؛ هــر چه هســت دســتگیری اســت.
اگــر خطــای عملــی اســت ،بایــد اغماض شــود
و اگــر خطــا از نظــر درونــی و عــدم کشــش
اســت ،آن هــم بایــد اغمــاض شــود؛ بــرای
اینکــه دســتگیری و بــه صــراط مســتقیم
هدایــت شــوند».

بعــد اضافــه میکــرد :خدایــی کــه بــه
پیغمبــرش میفرمایــد کــه دیگــران و
خطــاکاران را طــرد نکــن و ایــن کار جــزو ادب
اســامی نیســت ،آیــا ممکــن اســت خــودش
مــا را بــه خاطــر اشــتباهاتمان طــرد کنــد؟
حــاج آقــا هــر ســال در ایــن شــب ،بــه حدیــث
مشــهور «داعــی» اشــاره میکــرد کــه همــان
فرشــتهای اســت کــه پیغمبــر اکــرم «ص» در
روایتــی میفرماینــد:
الســاب ِ َع ِة
« ا َِّن اهللَ تَعالــی ن ََص َ
ــب فِــی َّ
الســما ِء ّ
َملَــکاَ»؛ خداونــد در آســمان هفتــم فرشــتهای
نصــب فرمــوده اســت کــه
«یُ ُ
الداعــی»؛ بــه او «داعــی» گفتــه
قــال لَــ ُه ّ
میشــود.
َ
ــب یُنــادی ذل َ
خَ
شَ
ِــک
ــل
« َفــا ِذا َد
ــهر َر َج ٍ
ُ
َّ
َ
َ
الملَ ُ
ــک ُ
ٍ
ِ
الصبــاح»؛ پــس
لــی
ا
ه
ِنــ
م
ة
ــ
ل
ی
ل
ل
ک
ُ
َّ
َ
هنگامــی کــه مــاه رجــب وارد میشــود ،ایــن
فرشــته هــر شــب تــا بــه صبــح نــدا میدهــد:
ـن ،طوبــی ل ّ
«طوبــی ل ّ
ِلطائ ِعیــن»؛ خوشــا
ِلذاکریـ َ
بــه حــال اهــل ذکــر! خوشــا بــه حــال اهــل
طاعــت!
قــول ا ُ
ُ
هلل تَعالــی» ،ایــن ملــک میگویــد:
« َو یَ
ای مــردم! امشــب خــدا میگویــد:
ـن جال َ َســنی»؛ مــن همنشــین
ـس َمـ ْ
«اَنَــا َجلیـ ُ
کســی هســتم کــه بــا مــن همنشــین باشــد،
طیــع َمــن اَطا َعنــی»( .چــه تعبیــر
« َو ُم
ُ
عجیبــی!) مــن از کســی کــه از مــن اطاعــت
کنــد ،اطاعــت میکنــم .یعنــی هــر چــه
بخواهــی بــه تــو میدهــم.

اســتَغ َف َرنی»؛ هــر کــه از مــن
ِــر َم ِ
ــن ْ
« َو غاف ُ
طلــب غفــران و بخشــش کنــد ،او را میآمــرزم.
«اَلشَّ ـ ْه ُر شَ ــهری»؛ ایــن مــاه ،مــاه مــن اســت؛
مــاه رجــب مــاه خداســت.
ــد َعبــدی»؛ بنــده هــم ،بنــدة مــن
« َوال َع ْب ُ
اســت،
ُ
الر ْح َم ـة َر ْح َمتــی»؛ رحمــت ،رحمــت مــن
« َو ّ
اســت؛ رحمــت مــن فراگیــر اســت.
جبتُــ ُه»؛ هــر
« َف َم ْ
ــن َدعانــی فِــی هذالشَّ ــه ِر ا َ ْ
کــه در ایــن مــاه مــرا بخوانــد ،جوابــش را
میدهــم.
ــن َســ َئلَنی َآ ْع َط ْیتُــ ُه»؛ و هــر کــس در
« َو َم ّ
ایــن مــاه از مــن چیــزی درخواســت کنــد ،بــه
او عطــا میکنــم.
اسـ َت ّهدانی َه َدیْ ُتـ ُه»؛ هــر کــس از مــن
« َو َمـ ِ
ـن ّ
هدایــت بخواهــد ،هدایتــش میکنــم.
ــت َهذاالشَّ ــ ْه َر َح ْبــ ً
یــن
« َو َج َعلّ ُ
آ بَینــی َو ب َ َ
عِبــادی»؛ ایــن مــاه را ریســمانی بیــن خــود
و بنــدهام قــرار دادم.
َ
َ
ِ
ـی» .چــه تعبیــر
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ص
« َف َمـ ِ
ـم ب ِـ ِه َو َ
ـن ا ّعت ََصـ َ
َّ
باالیــی اســت! اگــر کســی در مــاه رجــب بــه
ایــن حبــل و ریســمان اعتصــام پیــدا کنــد ،بــه
مــن خواهــد رســید.
راســتش مــن احســاس میکــردم درســت از
ابتــدای مــاه رجــب ،لحــن و ادبیــات حــاج آقــا
مجتبــی گرایــش عجیبــی بــه ســمت «امیــد»
و «رجــا» پیــدا میکــرد و ایــن لحــن و ایــن
ادبیــات همیــن طــور ادامــه و افزایــش پیــدا
میکــرد تــا اینکــه در شــب بیســت و ســوم
مــاه مبــارک رمضــان و شــب قــدر ســوم ،بــه
اوج خــودش میرســید...
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يزيد آخرالزمان (كاوشي
در شباهتهاي يزيد و
سفياني)
پدیدآورنده :محمدمهدی صمصامی

در ايــن عالــم بــه جهــت نظمــي كــه
خداونــد متعــال در آن قــرار داده
اســت بيــن همــه اجــزاء و افــراد،
ارتبــاط و پيونــد تنگاتنگــي وجــود
دارد كــه اساســيترين پيونــد ميــان ذوات
مقــدس معصوميــن ع بــا تمــام هســتي از
ابتــداي خلقــت تــا پايــان تاريــخ اســت و در
ايــن ميــان ،ارتبــاط ناگسســتني امــام حســين
ع و حضــرت مهــدي عــج ارتباطــي پرمعناســت
ميــان ايــن دو امــام راز و رمــزي اســت كــه
يــاد و نــام آنــان را هميشــه در كنــار هــم نگــه
داشــته اســت]1[.
و آنچــه باعــث پيونــد و ارتبــاط بيشــتر ايــن
دو امــام بزرگــوار ميگــردد ،شــباهت عجيــب
بيــن دشــمنان ايــن دو امــام همــام اســت
تشــابه ميــان يزيــد بــه عنــوان چهــره شــاخص
دشــمنان امــام حســين ع و ســفياني يكــي از
دشــمنان سرســخت امــام زمــان ع بــه هميــن
جهــت ايــن مقالــه ســعي شــده اســت بــه
شــباهتهاي ميــان يزيــد و ســفياني پرداختــه
شــود و شــباهتهاي شــخصي و رفتــاري ايــن
دو در حــد امــكان بيــان گــردد.
 )1نسب
همانطوركــه جــد يزيــد ابوســفيان و جــدهاش
هنــد جگــر خــوار محســوب ميشــد ســفياني

نيــز بــر طبــق روايــات از نســل ابوســفيان و
همســرش هنــد جگــر خــوار ميباشــد .امــام
صــادق ع فرمودنــد :مــا و اوالد ابوســفياني
افــراد دو خانــواه هســتيم دشــمني مــا بــه
هــم در راه خــدا اســت مــا ميگوئيــم خــدا
راســت گفتــه و آنهــا ميگويندخــدا دروغ
گفتــه اســت ابوســفيان بــا پيامبــر 9جنگيــد
و معاويــه بــا علــي بــن ابيطالــب ع پيــكار
نمــود و يزيــد بــا حســين علــي ع جنگيــد و
او را بــه شــهادت رســانيد و ســفياني هــم بــا
قائــم آل محمــد ع خواهــد جنگيــد[]2
 )2ناپاكي والدت (زنازاده بودن)
امــام حســين ع در ســخناني كــه در برابــر
ســپاه عمــر ســعد ايــراد كردنــد در ايــن
رابطــه فرمودنــد :هــان بهــوش باشــيد كــه
ايــن (يزيــد) ناپــاكزاده فرزنــد ناپــاكزاده مــرا
در ميــان دو انتخــاب قــرار داده اســت كشــته
شــدن يــا قبــول ذلــت و چقــدر دور اســت كــه
مــا تــن بــه ذلــت دهيــم [.]3
در ارتبــاط بــا ســفياني نيــز عمــر بــن ابــان
كلبــي از حضــرت صــادق ع روايــت كــرده كــه
فرمــود گويــا ســفياني (راوي ميگويــد يــا
رفيــق ســفياني) در كوفــه شــهر شــما فــرود
آمــده از جانــب او صــدا ميزنــد هركــس يــك
نفــر از شــيعيان علــي را بيــاورد هــزار درهــم

بــه او خواهيــم داد ...آگاه باشــيد آنــروز فقــط
زنــازادگان بــر شــما حكومــت ميكننــد
 )3دين
يزيــد اگرچــه در ظاهــر مســلمان بــود امــا
براســاس تعليمــات مســيحيت پــرورش يافتــه
و بــه مســيحيت تمايــل داشــت يزيــد از طــرف
مــادر از قبيلــه بنــي كلــب بــود كــه پيــش از
اســام مســيحي بودنــد و حــال و هــواي دوران
مســيحيت در ســر آنــان بــود و يزيــد تــا زمــان
جوانــي در ايــن قبيلــه نــزد داييهــاي خــود
در باديــه پــرورش يافــت از ايــنرو بيــش از
آنكــه تربيــت او اســامي باشــد تربيــت
مســيحي داشــت.
دربــاره ديــن ســفياني روايــات مختلفــي وارد
شــده كــه دســتهاي از آنهــا بــه مســيحي
بــودن ســفياني تصريــح دارنــد .امــام علــي ع
در اينبــاره فرمودهانــد ...:و خــروج ســفياني
بــا پرچمــي ســبز و صليبــي از طالســت دســتة
ديگــر از روايــات ســفياني را در ابتــدا مســلمان
ميداننــد كــه بــه نصرانيــت ميگــرود.
و دســته ســوم روايــات ،ديــن ســفياني را
اســام معرفــي كردهانــد .در جمعبنــدي
ميــان ايــن روايــات و آشــتي ميــان روايــات
شــايد بتــوان گفــت كــه ســفياني در ابتــدا بــه
ظاهــر مســلمان اســت و در نهايــت بــه آييــن
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مســيحيت ميگــرود انگيــزه ايــن گرايــش
ميتوانــد بهرهگيــري از امكانــات غــرب در
رويارويــي بــا حركــت امــام مهــدي ع باشــد
[.]4
 )4مركز خالفت
همانگونــه كــه شــام مركــز خالفــت يزيــد
بــوده اســت روايــات مــكان قيــام ســفياني را
نيــز از ســرزمين شــام ميدانــد امــام علــي ع
فرمودهانــد :ســفياني از شــام خــروج ميكنــد
پــس اهــل شــام از او اطاعــت ميكننــد []5
 )5دشــمني و كين ـ ه نســبت بــه اوالد پيامبــر
(ص) و شــيعيان
در ايــن رابطــه نقــل شــده وقتــي كــه ســرهاي
مقــدس شــهيدان كربــا را وارد مجلــس يزيــد
ســاختند يزيــد در حالــي كــه بــا چــوب
دســتي خــود بــر لــب و دنــدان امــام حســين
ع مــيزد ايــن اشــعار را ميخوانــد  .....كاش
بــزرگان مــن كــه در جنــگ بــدر كشــته شــده
بودنــد امــروز ميديدنــد كــه قبيلــة خــزرج
چگونــه از ضربــات نيــزه بــه زاري آمــده اســت
[ ... ]6مــن از فرزنــدان خنــدف نيســتم []7
اگــر از فرزنــدان احمــد (رســول اكــرم) انتقــام
نگيــرم []8
دربــاره ســفياني نيــز در ايــن رابطــه جابــر
جعفــي روايــت ميكنــد كــه امــام باقــر

(ع) فرمودنــد ...ســفياني و پيروانــش خــروج
ميكننــد و قصــدي جــز كشــتن و آزار اوالد
پيغمبــر (ص) و شــيعيان آنهــا را نــدارد[.]9
كينــه و دشــمني ســفياني نســبت بــه
شــيعيان بــه حــدي اســت كــه عمــر بــن ابــان
كعبــي از حضــرت صــادق (ع) روايــت كــرده
كــه فرمــود گويــا ســفياني (راوي ميگويــد
يــا فرمــود رفيــق ســفياني) در كوفــه شــهر
شــما فــرود آمــده و از جانــب او صــدا ميزنــد
هركــس يــك نفــر از شــيعيان علــي را بيــاورد
هــزار درهــم بــه او خواهيــم داد كار بــه آنجــا
ميرســد كــه همســايه همســايه را ميگيــرد
و ميگويــد ايــن از شــيعيان علــي اســت.
ســپس گــردن او را ميزنــد و هــزار در هــم
ميگيــرد[]10
 )6اباحهگري و تكليف گريزي
قاضــي نعمــان مصــري مينويســد :روزي
رســول خــدا (ص) بــه معاويــه نظــر افكنــد
و فرمــود :امــت مــن چــه روز (ســختي)
از تــو خواهــد داشــت؟و خانــدان مــن از
فرزنــدي كــه از صلــب تــو خــارج ميشــود
روز بــدي را در پيــش دارد! همــان فرزنــدي
كــه آيــات خــدا را بــه اســتهزا ميگيــرد و
آنچــه را خداونــد از حريــم مــن حــرام كــرده،
وي حــال ميشــمارد[ ]11و در ارتبــاط بــا

ســفياني نيــز اميرالمؤمنيــن (ع) ميفرماينــد:
بــه خــدا ســپاه ســفياني بــه جنايــات خــود
ادامــه ميدهــد تــا هيــچ حرامــي نمانــد
جــز اينكــه حاللــش بشــمارند ،هيــچ پيمانــي
نمانــد جــز اينكــه نقــض كننــد .هيــچ خانـهاي
از خشــت رخــام تــا ســنگ خــام باقــي نباشــد
جــز اينكــه دامنــه ظلــم و ستمشــان در آن
وارد شــود [.]12
 )7حمله به مدينه
ـي مــردم
پــس از حادثــه خونيــن كربــا و آگاهـ ِ
از ماهيــت يزيــد و پليــدي و خباثــت وي ،قيــام
و جهــاد در مدينــه آغــاز شــد مــردم والــي
مدينــه را بيــرون كردنــد و يزيــد را از خالفــت
خلــع كــرده .]13[.و گفتنــد كســي كــه قاتــل
اوالد رســول خــدا (ص) و ناكــح محــارم و
تــارك صلــوة و شــارب خمــر اســت لياقــت
خالفــت نــدارد .]14[.يزيــد كــه از ماجــرا
مطلــع شــد لشــكر عظيمــي فراهــم ســاخت
و فرماندهــي آن را بــه عهــده مــردي خونريــز
بــه نــام «مســلم بــن عقبــه» گذاشــت .وی
حرمــت قبــر مطهــر رســول خــدا (ص) را نگـه
نداشــتند و بــا اســبان خــود داخــل روضــه
منــوره شــدند و مردمــي كــه بــه قبــر مطهــر
رســول خــدا (ص) پنــاه آورده بودنــد كشــتند
تــا روضــه مســجد پــر از خــون شــد و تــا قبــر
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رســول خــدا (ص) رســيد .در ايــن فاجعــه از
بــزرگان مهاجــر و انصــار هــزار و هفتصــد تــن
و از ســاير مســلمين ده هــزار تــن بــه قتــل
رســيدند.
نظيــر آنچــه لشــكر يزيــد در حملــه بــه
حــره انجــام دادنــد بــراي
مدينــه در فاجعــه ّ
ســپاه ســفياني نيــز در روايــات نقــل شــده
اســت ســفياني پــس از حملــه بــه كوفــه
و تصــرف آن از حضــور امــام مهــدي (عــج)
در مدينــه مطلــع ميشــود .از ايــنرو بــراي
دســتگيري آن حضــرت ســپاهي را بــه ســمت
مدينــه گســيل مـيدارد ســپاه ســفياني بــراي
دســتگيري و كشــتن حضــرت عــده زيــادي
را دســتگير ميكنــد و بــه قتــل ميرســاند
امــام علــي (ع) در ايــن بــاره ميفرمايــد...:
ســفياني ســپاهي را بــه مدينــه گســيل
مــيدارد و آنهــا كســاني از خانــدان پيامبــر
(ص) بتواننــد دســتگير ميكننــد و از بنــي
هاشــم مــردان و زنــان فراوانــي را ميكشــند.
در ايــن هنــگام مهــدي و مبيــض بــه ســمت
مكــه ميرونــد [.]15
 )8امــام ســتيزي (قصــد كشــتن امــام در
حــرم امــن الهــي)
ســيد الشــهداء (ع) روز هشــتم ذي الحجــه
از مكــه بيــرون آمــد زيــرا عمــرو بــن ســعيد

بــن العــاص بــا لشــكر ســنگيني بــه فرمــان
يزيــد وارد مكــه شــد تــا بــا حســين بــن علــي
ع بجنگــد و اگــر دســت يافــت آن حضــرت
را شــهيد نمايــد [ .]16امــام بــه بــرادر خــود
محمــد حنفیــه فرمــود بــرادر مــن بيــم از آن
دارم كــه يزيــد خونــم را در حــرم (امــن خــدا)
بريــزد و بديــن ســبب حرمــت ايــن خانــه
شكســته شــود [.]17
ســفياني نيــز بعــد از آنكــه مطلــع ميشــود
كــه حضــرت مهــدي ع بــه مكــه رفتــه
اســت ســپاهي را بــراي دســتگيري ايشــان
ميفرســتد امــا ســپاه ســفياني هرگــز موفــق
نميشــوند داخــل مكــه شــوند و در ســرزمين
بيــدا بــه زميــن فــرو ميرونــد.
 )9جنايات بزرگ در مدت كم
يزيــد در مــدت كوتــاه خالفــت خونيــن كــه
ســه ســال و چنــد مــاه بيشــتر طــول نكشــيد
جنايــات بزرگــي مرتكــب شــد .از ميــان
آنهــا ســه جنايــت مهــم او فاجعــه خونيــن
كربــا ،كشــتار وســيع مــردم مدينــه ،و آتــش
زدن كعبــه بــود .ذهبــي در معرفــي يزيــد
مينويســد يزيــد ناصبــي ،خشــن ،تندخــو و
ب ـيادب بــود مســكرات مينوشــيد و مرتكــب
منكــرات ميشــود .دولــت وي بــا شــهادت
امــام حســين (ع) آغــاز و بــا واقعــه حــره در

مدينــه پايــان يافــت [.]18
ســفياني هــم بمثابــه يزيــد بــا وجــود آنكــه
از آغــاز قيــام او تــا كشــته شــدن بيشــتر
از  15مــاه طــول نميكشــد امــا جنايــات
زيــادي در ايــن مــدت كــم انجــام ميدهــد
اميرالمومنيــن (ع) در ايــن بــاره فرمودنــد بــه
خــدا ســپاه ســفياني بــه جنايــات خــود ادامــه
ميدهــد تــا هيــچ حرامــي نمانــد جــز اينكــه
حاللــش بشــمارند هيــچ پيمانــي نمانــد جــز
اينكــه نقــض كننــد ،هيــچ خانـهاي از خشــت
خــام تــا ســنگ رخــام باقــي نباشــد جــز اينكه
دامنــه ظلــم و ستمشــان در آن وارد شــود و
مــردم در اثــر ســوء تدبيــر و كشــورداري آنــان
دســتخوش اضطــراب و ناامنــي شــوند همــه
مــردم اشــك حســرت بريزنــد يــك دســته
بــراي تبــاه شــدن دينشــان و دســتهاي ديگــر
بــراي تبــاه شــدن دنيايشــان [.]19
[ ]1محمدرضــا فواديــان فــرات تــا فــرات،
دفتــر اول ،ص.83
[ ]2عبدالعلــي محمــدي شــاهرودي ،ترجمــه
معانــي االخبــار ،ج ،2ص ،310بــاب .392
[ ]3ســعيد داودي و مهــدي رســتم نــژاد،
عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا رويدادهــا،
پيامدهــا ،ص .423
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[ ]4نصــرت اهلل آيتــي ،تأملــي در نشــانههاي
ظهــور ،ص140ـ .138
[ ]5الغیبة نعماني ،باب ،8ح ،14ص.316
[ ]6ايــن بيــت از ابيــات عبــداهلل بــن زبْغــري
از دشــمنان رســول خــدا (ص) اســت وي
اشــعاري را پــس از جنــگ احــد و كشــته
شــدن يــاران رســول خــدا (ص) ســرود و در
آن آروزكــرد كــه كاش كشــتگان مــا در جنــگ
بــدر امــروز بودنــد و ميديدنــد كــه قبيلــه
خــزرج چگونــه زاري ميكننــد يزيــد از بيــت
اســتفاده كــرد و بقيــه را خــود ســرود.
[ ]7خِ ْنـدِف لقــب همســر اليــاس بــن مضــرار
بــن نــزار اســت كــه نامــش ديالبنــت حلــدان
اســت فرزنــد اليــاس را بــه نــام همســرش
فرزنــدان خِ نـدِف ناميدنــد بنابرايــن خنــدف از
جدههــاي اعــاي قريــش و از جملــه يزيــد
ّ
محســوب ميشــود.
[ ]8عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا رويدادهــا،
پيامدهــا ،ص112ـ .111
[ ]9مهدي موعود ،ص 1001ـ.1000
[ ]10همان ،ص.989
[ ]11عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا رويدادهــا،
پيامدهــا ،ص.213
[ ]12كامــل ســليمان ،روزگارهائــي  ،ترجمــه
علــي اكبــر مهديپــور ،ص.1091
[ ]13عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا رويدادهــا،
پيامدهــا ،ص.219
[ ]14تتمة المنتهي ،ص.38
[ ]15تاملــي در نشــانههاي حتمــي ظهــور،
ص169ـ .168
[ ]16دكتــر محمــد آيتــي ،بررســي تاريخــي
مدينــه تــا كربــا ،ص.238
[ ]17عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا ،رويدادهــا،
پيامدها ،ص.350
[]18عاشــورا ريشــهها ،انگيزههــا ،رويدادهــا،
پيامدهــا ،ص.223
[ ]19روزگار رهايي ،ص.1091
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هــر روز مکلفیــم ده بــار بگوییــم
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إِيَّ َ
َعين.
ــاك ن َ ْع ُب ُ
ــاك ن َْســت ُ
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مســتقیم همــواره بصــورت مفــرد آمــده اســت
و بنابرایــن یکــی بیشــتر نیســت و اینکــه
بعضــی روشــنفکرنماها صحبــت از بســیار
بــودن آن میکننــد ســخنی ناصــواب و گــزاف
اســت و آن راههــا کجراهــه هســتندَ .و أَ َّن هــذا
ـب َل
صِ راطـ 
ي ُم ْسـتَقيماً َفاتَّ ِب ُعــو ُه َو التَ َّت ِب ُعــوا ُّ
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َف َت َف َّ
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ُ
ُــون (االنعــام" ،)153/ايــن راه
ــم تَ َّتق َ
ب ِــ ِه ل َ َعلك ْ
مســتقيم مــن اســت ،از آن پيــروى كنيــد! و از
راههــاى پراكنــده (و انحرافــى) پيــروى نكنيــد،
كــه شــما را از طريــق حــق ،دور مىســازد!
ايــن چيــزى اســت كــه خداونــد شــما را بــه
آن ســفارش مىكنــد ،شــايد پرهيــزگارى
پيشــه كنيــد!".
صــراط مســتقیم بــه لحــاظ عقیدتــی همــان
دیــن حنیــف ابراهیمــی یــا دیــن اســام
اســت آنجــا کــه خداونــد بــه حضــرت رســول
(ص) میفرمایــد :بگــو« :پــروردگارم مــرا بــه
راه راســت هدايــت كــرده آيينــى پابرجــا،

آييــن ابراهيــم كــه از آيينهــاى خرافــى روى
برگردانــد و از مشــركان نبــودُ ،».ق ْ
ــل إِن َّنــي
َقيم دينــاً
َهدانــي َربِّــي إِلــى صِ ــراطٍ ُم ْســت ٍ
ِــن
كان م َ
راهيــم َحنيفــاً َو مــا َ
ق َِيمــاً ِملَّــ َة إِب ْ
َ
ن (االنعــام .)6/صــراط مســتقیم بــه
ال ْ ُمشْ ـ ِركي 
لحــاظ عملــی همــان صرفــا عبــادت خداونــد
متعــال اســت ،إ ِ َّن َّ
ــم
اللَ ُهــ َو َربِّــي َو َرب ُّ ُك ْ
ـدو ُه هــذا صِ ـ ٌ
ـراط ُم ْسـتَقيم (آلعمــران51/
َفا ْع ُبـ ُ
 مریــم - 36/الزخــرفَ ،)64/و أَ ِن ا ْع ُب ُدونــيٌ
هــذا صِ
َقيم (یــس.)61/
ــراط ُم ْســت ٌ
بــرای صــراط مســتقیم الگوهائــی اثباتــا و نفیــا
معرفــی شــدهاند .کســانی کــه در صــراط
مســتقیم قــدم برمیدارنــد و در واقــع صــراط
مســتقیم همــان صــراط آنهــا اســت ،کســانی
هســتند کــه خداونــد بــه آنهــا نعمــت داده
ــراط ال َّ
َ
اســت ،صِ
ــم َغ ْيــ ِر
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ال ْ َمغْضُ ــوبِ َعل ْي ِه ْ
پیامبــران ،صدیقیــن ،شــهداء و صالحیــن
هســتند کــه خداونــد بــه آنهــا نعمــت داده
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َ
ــن أولئِــك َرفِيقــا (النســاء .)69/کســانی
َح ُس َ
کــه قطعــا از صــراط مســتقیم دور هســتند،
گمراهــان و مغضوبیــن الهــی هســتند ،صِ ـ َ
ـراط
ـم
ـن أَن ْ َع ْمـ َ
الَّذيـ َ
ـم َغ ْيـ ِر ال ْ َمغْضُ ــوبِ َعلَ ْي ِهـ ْ
ـت َعلَ ْي ِهـ ْ
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َو الَ الضَّ ال َيــن .مغضوبیــن الهــی هــم در یــک
نــگاه کلــی ،کافــران لجــوج ،مشــرکین و
ـر َح ب ِال ْ ُك ْف ـ ِر
ـن َمـ ْ
منافقیــن هســتندَ .و ل ِكـ ْ
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ـن الل ِ (النحــل،)106/
َصـ ْ
ـب ِمـ َ
ـم َغضَ ـ ٌ
ـدرا ً َف َعلَ ْي ِهـ ْ
"آنهايــى كه ســينه خــود را براى كفر گســترده
ســاختند غضــب پــروردگار بــر آنهــا اســت"َ .و
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ضِ
ـم َو
الس ـ ْو ِء َو غ ـ َ
ـم َو ل َع َن ُهـ ْ
ـب الل َعل ْي ِهـ ْ
ـر ُة َّ
دائِـ َ
ـم (فتــح" ،)6/خداونــد مــردان و
أَ َعـ َّ
ـم َج َه َّنـ َ
ـد ل َ ُهـ ْ
زنــان منافــق و مــردان و زنــان مشــرك و آنهــا
را كــه دربــاره خــدا گمــان بــد مىبرنــد مــورد
غضــب خويــش قــرار مىدهــد ،و آنهــا را لعــن
مىكنــد ،و از رحمــت خويــش دور مىســازد،
و جهنــم را بــراى آنــان آمــاده ســاخته اســت".
بایــد دقــت داشــت کــه حرکــت در صــراط
مســتقیم ســخت اســت چــون شــیطان گفتــه
اســت در مســیر آن مینشــیند و کمیــن
میکنــد ،قـ َ
ـم
ـال َفبِمــا أَ ْغ َويْتَن ـي َلَ ْق ُعـ َ
ـد َّن ل َ ُهـ ْ
صِ َ
راطـ َ
م (االعــراف .)16/از طــرف
ـك ال ْ ُم ْس ـتَقي 
دیگــر ،خداونــد هــم هــر کــه را بخواهــد بــه
صــراط مســتقیم هدایــت میکنــدَ ... ،و َّ ُ
الل
ِيم
ي ْهــدِي َم ْ
ــراطٍ ُم ْســ َتق ٍ
ــن يشَ ــا ُء إِلَــى صِ َ
(البقــرة 213/و النــور .)23/البتــه خواســتن
خداونــد مطابــق حکمــت اســت .او مشــخصات
و الگوهــای صــراط مســتقیم را بیــان نمــوده
اســت و هــر کــه را کــه بــه او و دینــش ایمــان
واقعــی بیــاورد و بــه او تمســک بجویــد ،بــه
صــراط مســتقیم هدایــت میکنــدَ ... .و إ ِ َّن
َّ
اللَ لَهــا ِد الَّذي َــن آ َم ُنــوا إِلــى صِ ــراطٍ ُم ْس ـتَقيم
ــم ب َّ
َــد
ِــالل ِ َفق ْ
(الحــج )54/و َ ...و َم ْ
ــن يَ ْع َتصِ ْ
ِي إِلى صِ ــراطٍ ُم ْسـ َتقِيم (آلعمــران.)101/
ُهـد َ
در یــک کالم میتــوان چنیــن گفــت کــه:
بــرای اطمینــان از حرکــت در صــراط مســتقیم
بایــد از خداونــد متعــال اســتعانت بجوییــم ،بــه
او تمســک بجوییــم ،او را عبــادت کنیــم ،بــه او
و دیــن او ایمــان بیاوریــم و اولیــاء و شــهدای
الهــی را سرمشــق خــود قــرار دهیــم.

آویشــن گیا هی
برا ی تقویــت معد ه
و ا عصاب و هوش
آویشــن یکــی از گرانبهاتریــن
گیاهــان دارویــی روی زمیــن اســت،
زیــرا مــواد گوناگــون و فــوق العــاده
مؤثــری در آن وجــود دارد کــه بــدون
اغــراق بــه انــدازه مجموعــه داروهــای یــک
داروخانــه در وجــود آدمــی تأثیــر و در درمــان
بیماریهــای مختلــف اعجــاز میکنــد.
خــواص دارویــی آویشــن را چنیــن گفتهانــد:
 .۱آویشــن مقــوی معــده و اعصــاب اســت؛ بــه
علــت عطــر و طعــم مطبوعــی کــه دارد ،یــک
داروی اشــتهاآور و هاضــم غــذا اســت.
 .۲آویشــن یــک داروی ضــد تشــنج (آنتــی
اسپاســمودیک) اســت و تعــداد زیــادی از
بیماریهــای مختلــف کــه ظاهــرا ً هیــچ
گونــه شــباهتی بــا یکدیگــر ندارنــد و همــه آن
هــا بــه علــت تشــنج رگهــا و ماهیچههــای
صــاف و مجــاری داخلــی بــدن بــروز میکننــد
را معالجــه میکنــد.
 .۳آویشــن گازهــای رودههــا را جــذب کــرده
و از بیــن بــرده و در درمــان نفــخ معــده و
رودههــا مؤثــر اســت.
 .۴آویشــن گــردش خــون را تحریــک و
جریــان آن را منظــم میکنــد.
 .۵آویشــن هــوش و قــوه ادراک را زیــاد
میکنــد .
 .۶آویشــن اعمــال اعضــای جنســی را در بــدن
تحریــک و تقویــت میکنــد.

 .۷آویشــن در درمــان بیمــاری هــای ریــوی،
زکام ،برونشــیت ،آســم ،گریــپ ،ســیاه ســرفه و
آنژیــن مفیــد بــوده و خلــط آور خوبــی اســت.
 .۸آویشــن ترشــح آب دهــان ،ترشــح عــرق و
ترشــح بــول را زیــاد میکنــد و از ایــن لحــاظ
آن را در بیماریهــای مربــوط مــورد اســتفاده
قــرار میدهنــد.
 .۹آویشــن ترشــح صفــرا را زیــاد میکنــد و
آن را بــه جریــان میانــدازد ،بنابرایــن ،ســلول
هــای کبــد را بــه کار و فعالیــت وامــیدارد و
در ایــن مــورد اصطالحــا میگوینــد کلرتیــک
اســت.
 .۱۰آویشــن قاعــده آور (مــدر طمــث) اســت و
در بانوانــی تجویــز میشــود کــه قاعــده آنــان
بنــد آمــده اســت ،یــا اینکــه ترشــحات ســفید
در آنهــا دیــده میشــود.
 .۱۱آویشــن بــه علــت وجــود تیمــول کــه
در آن اســت یــک ضــد عفونــی و ضــد انــگل
قــوی اســت و انــواع کرمهــای روده از قبیــل
تریکوســفال آنکیلوســتوم و اکســیور (کرمــک)
را میکشــد و عــاوه بــر کشــتن کرمهــا،
تخــم کــرم را نیــز از بیــن میبــرد.
 .۱۲از آویشــن ،اسانســی میگیرنــد کــه
مســ ّکن بســیار خوبــی بــرای درمــان دردهــا
اســت و ایــن اســانس را در ترکیب بــم ترانکیل
و بــم اپودلــدوک کــه پمادهــای مسـ ّکن خیلی
مؤثــری هســتند ،داخــل کــرده و بــه طــور
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ا خبار
موضعــی آن را اســتعمال مــی کننــد (بــه
پوســت بــدن میمالنــد).
 .۱۳شســتن ســر بــا جوشــانده غلیــظ
آویشــن (ده گــرم آویشــن را در صــد گــرم
آب جوشــانیده ،صــاف کــرده بــه کار برنــد)
موجــب جلوگیــری از ریــزش مــوی ســر و
تقویــت پیازهــای آن میشــود و اگــر بــه آن
مداومــت کننــد مــوی ســر را میرویانــد.
 .۱۴از همــه ایــن خــواص مهــم تــر ،خاصیتــی
اســت کــه در رأس همــه قــرار دارد و آن وجود
آنتــی بیوتیکهــای قــوی در آن اســت .در
کتــاب مفــردات پزشــکی درایــن بــاره صریحــا
آمــده اســت« :آویشــن ضــد باکتــری و ضــد
عفونــی کننــده قــوی اســت» ،هــم چنیــن
«دارای خــواص ضــد عفونــی کننــده خیلــی
قــوی اســت» ،بــه همیــن دلیــل آن را مثــل
آنتــی بیوتیــک هــا در بیماریهــای میکروبــی
و عفونتهــای داخلــی بــدن (بــه طــور
جوشــانده یــا دم کــرده) تجویــز میکننــد.
در بــاره آویشــن تحفــه حکیــم مؤمــن
مینویســد« :و چــون شــب وقــت خــواب
مقــدار یــک مثقــال آن را بخورنــد و بخوابنــد و
مداومــت بــر آن نماینــد ذهن را تقویت بخشــد
و رنــگ رو را نیکــو گردانــد ».و در جــای دیگــر
مینویســد« :آویشــن مبهــی (برانگیزنــده
قــوای جنســی) اســت» هــم چنیــن آشــامیدن
جوشــانده آن بــا مقــدار مســاوی بــا عنــاب
بــرای تصفیــه خــون مفیــد اســت».

د ر گذ شــت همــکا ر عز یز ما ن
بــا کمــال تاســف خبــر درگذشــت
همکارمــان ســرکار خانــم جذبــی را
شــنیدیم .ایشــان اســتادی صدیــق،
دلســوز و پــرکار بودنــد و درگذشتشــان
ضایعــهای بــزرگ بــرای جامعــه علمــی
کشــور بخصــوص دانشــگاه علــم و صنعــت
ایــران اســت .از خداونــد متعــال آمــرزش
و رضایــش را بــرای ایشــان مســئلت
داریــم .بــرای شــادی روحشــان فاتحــه
معا لصلــو ا ت .
محکو میــت ر ژ یــم صهیونیســتی
تجمــع باشــکوهی توســط نمازگــزاران
مسجدالشــهدای دانشــگاه در روز نکبــت
(تاســیس رژیــم صهیونیســتی) اطــراف
مقبــره الشــهداء برگــزار گردیــد .در ایــن
مراســم رژیــم صهیونیســتی و حامیــان
غربــی و عربــی آن بویــژه آمریــکا و
آ لســعود محکــوم شــدند .در ایــن مراســم
آیــت ا ...حمیــدی بــه ایــراد ســخنانی
کوتــاه پرداختنــد.
منا ظر ه هســته ا ی هم انجا م نشــد
چنــد هفتــه پیــش قــرار بــود از طــرف
دفتــر هماندیشــی دانشــگاهی مناظــر های
بیــن اســاتید موافــق و مخالــف توافــق

لــوزان انجــام پذیــرد .چنــد نفــر از اســاتید
بــه عنــوان مخالــف اعــام آمادگــی کردنــد
ولــی هــر چــه تــاش شــد هیچکــس
اعــام آمادگــی بــه عنــوان موافــق نکــرد.
فلــذا جلســه مناظــره تبدیــل بــه جلســه
پرســش و پاســخ بــا آقــای محمــدی
کارشــناس هســتهای شــد .قبــا هــم
دعــوت بــه مناظــره فرهنگــی از طــرف
معــاون ســابق فرهنگــی بیپاســخ مانــد.
واقعــا چــرا؟!
مغا لطــه و سفســطه یــک حقوقدان
بــه نظــر میرســد هــرگاه دولــت توفیقــی
در حــل مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی
نمییابــد و آمریــکا هــم دشــمنی خــود
را بیشــتر بــه رخ میکشــد ،جنــاب آقــای
روحانــی متوســل بــه طــرح موضوعاتــی
پنــداری و جمالتــی بالموضــوع میشــوند
تــا بــرای مدتــی جامعــه بــه آنهــا مشــغول
شــوند .مثــا بــه یــک بــاره میگوینــد:
«نمیتــوان مــردم را بــا زور و شــاق بــه
بهشــت بــرد ».اخیــرا هــم گفتنــد« :هیــچ
پلیســی نمیتوانــد بگویــد مــن ایــن کار
را کــردم چــون خــدا گفتــه اســت» .یــا
اینکــه گفتنــد« :نمیتــوان بــه کســی کــه
دســتبند و کلــت دارد ،گفــت ،اجتهــاد
کــن» .اگــر شــخصی نامطلــع در خــارج
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از کشــور ،اینگونــه ســخنان را از رئیــس
جمهــور کشــورمان بشــنود فکــر میکنــد
مثــا در ایــران پلیسهــا در چهــار را ههــا
ایســتاد هاند و بعضــی از راننــدگان را بــه
خاطــر ســرباز زدن از فرامیــن الهــی ،طبــق
اجتهــاد خــود جریمــه میکننــد و عــد های
هــم در کنــار خیابــان شــاق بــه دســت
بــه خانمهــا میگوینــد چــادر بپوشــید
تــا بــه بهشــت رویــد .حــال آنکــه اصــا
شــاید یــک مــورد اینچنینــی هــم نتــوان
دیــد یــا شــنید .منتظــر مغالطههــای
بعــدی هســتیم.
ادبیا ت و ر فتــار رضا خانی
در تاریــخ آمــده اســت کــه رضاخــان دارای
رفتــار و ادبیاتــی خــاص بــود کــه قلــدری و
پرخــاش از ویژگیهــای آنهــا بــود .مدتــی
اســت کــه اخبــاری از بکارگیــری اینگونــه
رفتــار و ادبیــات در بعضــی جلســات
تــراز بــاال بگــوش میرســد .نمونــه ایــن
رفتارهــا در اوایــل انقــاب در شــخص
بنیصــدر متبلــور بــود و البتــه او مبتکــر
و مبــدع اســتفاده از آراء خــود بعنــوان
چمــاق بــر ســر دیگــران اســت.

جدیدتر یــن لقــب منتقدان
جنــاب آقــای دکتــر روحانــی در
اردیبهشــت مــاه هــم لقــب جدیــدی را بــه
منتقــدان خــود اهــداء کردنــد .ایــن لقــب
«کــم حافظــه» اســت .ایشــان ایــن لقــب را
در پاســخ بــه مطالبــه عمومــی در انتشــار
گزار هبــرگ ایرانــی دادنــد و گفتنــد
مــا همــان روز توافــق لــوزان و قبــل از
آمریکائیهــا آنــرا منتشــر کرد هایــم!!!
الحــق کــه ایــن لقــب برخــاف لقبهــای
توهینآمیــز قبلــی کمــی بامــزه هــم
اســت .چــرا کــه مثــل روز روشــن اســت
کــه ایــن اعضــای تیــم مذاکــره هســتند
کــه چندیــن بــار و در طــی چنــد هفتــه
قــول انتشــار گزار هبــرگ ایرانــی را دادنــد
ولــی بــا ســخنانی متضــاد و آشــفته
ســرانجام آن را منتشــر نکردنــد .بــه هــر
حــال لقــب «راســتگویان» میبایســتی
بــاز هــم برازنــده دولــت یازدهــم باشــد.
حر کاتی مشــکو ک و هشــد ارآمیز
دو هفتــه قبــل ،تعــداد معــدودی از
دانشــجویان کــه نگــران از دســت دادن
انجمــن اســامی هســتند و مطالبــات
خاصــی از جنــس مطالبــات دوران
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باصطــاح اصالحــات دارنــد ،مقابــل
در ســاختمان ریاســت دانشــگاه تجمــع
میکننــد .در اقدامــی البــد غیرهماهنــگ
و اتفاقــی ،پنــج نفــر از اســاتید (هتــاک
دوم ،یکــی از اصحــاب فتنــه بازگشــت
داده شــده ،یکــی از مدیــران قبلــی کــه
رئیــس نهضــت آزادی را بــه دانشــگاه
دعــوت نمــود ،مســئول یــک تشــکل غیــر
قانونــی و یــک نفــر دیگــر کــه معــروف
بــه حضــور زیــر ده ســاعت در هفتــه
در دانشــگاه اســت) ،بــه جمــع تجمــع
کننــدگان میپیوندنــد .ایــن پنــج نفــر
در اقدامــی البــد غیرهماهنــگ و اتفاقــی،
بالفاصلــه موفــق بــه داشــتن جلســه
بــا ریاســت دانشــگاه میشــوند .آنهــا
پــس از جلســه ،در جمــع افــراد حاضــر
میشــوند و قو لهــای مســاعد و البتــه
راهکارهایــی را بــه آنهــا بــرای رســیدن
بــه خواستههایشــان میدهنــد .معمــوال
دانشــجویان مســتقل خودشــان بلــد
هســتند مطالبــات قانونــی خودشــان را
مطــرح و مطالبــه کننــد .حــال ســوال
ایــن اســت کــه ورود و دخالــت اینچنینــی
چنیــن افــرادی در کســوت اســتادی بــه
فضــای دانشــجویی آیــا معنــای خاصــی
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نــدارد؟ آیــا دوبــاره قــرار اســت هماننــد
آن ســا لها از فضــای دانشــجوئی بــرای
ایجــاد جریاناتــی سیاســی آن هــم در
ســال انتخابــات اســتفاده کــرد؟ آیــا ایــن
کارهــا بــه صــاح دانشــگاه و آرامــش و
فضــای علمــی آن اســت؟ آیــا نبایــد
نگــران بازگشــت بــه آن ســالهای پــر
تنــش و نــاآرام و متشــنج باشــیم؟
یک ســال گذشت
ســال  93بــه  94تبدیــل شــد ولــی
همچنــان خبــری از فرجــام رســیدگی بــه
پرونــده آن دو فــرد هتــاک نیســت و حــال
آنکــه آنهــا بــه فعالیتهــای تشــویشگرانه
خــود ادامــه میدهنــد .براســتی ،در
کدامیــک از کشــورهای روی کــره زمیــن،
افــرادی کــه مســتخدم دولــت آن کشــور
هســتند بــه ارکان آن کشــور توهیــن و
هتاکــی میکننــد و رســیدگی قانونــی
پرونــده آنهــا بــه چنیــن سرنوشــتی دچــار
میشــود؟! شــاید بــد نباشــد ایــن موضــوع
در کتــاب گینــس ثبــت شــود.
ا فا ضا ت یــک ر ئیس
در آخریــن جلســه شــورای دانشــگاه،
رئیــس یکــی از دانشــکد هها در اقدامــی
مشــکوک و غیراخالقــی علیــه اســاتید
جــوان دانشــکده خــود ســخنپراکنی
نمــوده اســت .ایــن اقــدام مــورد اعتــراض
عمومــی و خصوصــی تعــدادی از اعضــاء
شــورا و تعــداد زیــادی از اســاتید دانشــگاه
قــرار گرفــت .جالــب آنکــه قــوت علمــی
اســاتید جــوان ایــن دانشــکده زبانــزد
اســت و اخیــرا یکــی از آنهــا بــا امتیــاز
باالئــی بــه دانشــیاری ارتقــاء یافتنــد
حــال آنکــه ایــن آقــای رئیــس پــس از
بیســت و انــدی ســال هنــوز یــک بــار
هــم ارتقــاء علمــی نیافتهانــد و بــه نظــر
میرســد بــا توجــه مســائلی ،حتــی در
دوره ریاستشــان هــم بــه ایــن توفیــق
طبیعــی دســت نیابنــد .ضمنــا وی یکــی از
اعضــای اصلــی جلســات هفتگــی کمیتــه
مجعــول «مدیریــت در ســایه» اســت.
با ز رسی هســته ای با یک دســتمال ! ! !
آقــای عراقچــی در پاســخ بــه اعتراضــات
عمومــی در مــورد توافــق بــا بازرســی از
مراکــز نظامــی گفتنــد« :بازرســان آژانــس
بــا ترتیــب خاصــی کــه نتواننــد جاهــای
دیگــر را ببیننــد بــه آن نقطــه (نقطــه
مشــکوک نظامــی) بــرده میشــوند .بــه

عنــوان مثــال از خــاک آن نقطــه یــا دیــوار
نمونهبــرداری میکننــد .دســتمالی
دارنــد کــه روی دیــوار میکشــند و
بعــد آن دســتمال را مــورد آزمایــش قــرار
میدهنــد کــه در آنجــا فعالیــت هســتهای
صــورت میگیــرد یــا خیــر» .بــه نظــر
میرســد شــیوه بازرســی بــا دســتمال
تنهــا بــه عنــوان یــک امــر مفــرح و
جــوک از طــرف مقابــل قابــل درک باشــد،
خصوصــا آنکــه در گزار هبــرگ آنهــا
صحبــت از ادوات پیشــرفته بازرســی هــم
شــده اســت و مــدام بــر بازرســی شــدید از
مراکــز نظامــی اصــرار میورزنــد.
جنــا ب آقای ر ئیــس  ،ا لو عد ه و فا
ســال قبــل ،آییننامــهای بــه روســای
دانشــکد هها ابــاغ شــد کــه در آن شــرایطی
بســیار ســختگیرانه ،غیرمنصفانــه و
بیســابقه بــرای تمدیــد قــرارداد اســاتید
پیمانــی در نظــر گرفتــه شــده بــود.
ایــن بمانــد کــه طراحــان ایــن شــرائط
چــه افــرادی بود هانــد و چــه مقاصــدی
داشــتهاند و اینکــه چــرا از مســیر قانونــی
خــود یعنــی هیئــت جــذب نگذشــته اســت.
موضــوع در چنــد جلســه بــه ریاســت
محتــرم دانشــگاه تذکــر داده شــد و ایشــان
هــم قــول پیگیــری و بازنگــری دادنــد.
نشــریه نبــاء هــم در مصاحبــه اختصاصــی
و مضبــوط بــا ایشــان (شــماره  ،10دیمــاه
 ،93صفحــه  ،)23موضــوع را ســوال نمــود.
ایشــان چنیــن پاســخ دادنــد« :بلــه قبــول
دارم حــق بــا شماســت ،فکــر میکنــم
درســت میگوییــد و ایــن جــای بازنگــری
دارد .بــه هــر حــال شــرائط تعییــن شــده
بایــد طــوری باشــد کــه شــدنی و حداقلــی
باشــد و ایــن شــرائط الاقــل بــرای دو ســه

ســال اول ســخت اســت .ســعی میکنــم
هــر چــه زودتــر دوبــاره ایــن شــرائط را
بررســی و تجدیــد نظــر کنــم ».متاســفانه
آنچــه کــه هماکنــون در دانشــکد هها در
جریــان اســت ،اعمــال همیــن شــرایط
بــرای ارزیابــی اســاتید اســت و در بعضــی
دانشــکد هها از قبیــل همــان دانشــکده
فو قالذکــر (خبــر افاضــات یــک رئیــس)،
گویــا از قبــل تصمیمــات گرفتــه شــد هاند.
سیاســت خار جی از نوع شــاعرانه
جنــاب روحانــی در شــیراز گفتنــد« :مــا
درس اعتــدال و سیاســت خارجــی را از
حافــظ و درس محبــت و وحــدت را از
ســعدی آموختیــم .بــا دوســتان مــروت و
بــا دشــمنان مــدارا» .فــارغ از آنکــه آیــا
ایشــان بخــش اول ایــن جملــه را چگونــه
عمــل نمود هانــد ،بایــد گفــت کــه شایســته
نیســت امــر مهــم سیاســت خارجــی را از
شــاعران (البتــه ارزشــمند) الگــو گرفــت
بلکــه بایــد از آیــات قــرآن ،روایــات
معصومیــن (ع) ،قانــون اساســی و بیانــات
مقــام معظــم رهبــری برگرفــت .بعنــوان
یــک مثــال اصــل  152قانــون اساســی
میگویــد« :سیاســت خارجــی جمهــور ی
اســامی ایــرا ن بــر اســا س نفـی هــر گونـه
ســلطهجویی و ســلطهپذیر ی ،حفــظ
اســتقال ل همهجانبــه و تمامیــت ارضــی
کشــور ،دفــا ع از حقــو ق همــه مســلمانا ن
و عــد م تعهــد در برابــر قدر تهــا ی
ســلطهگر و روابــط صلــح آمیــز متقابــل
بــا دو ل غیــر محــار ب اســتوار اســت».
حــال آنکــه جنــاب حافــظ میگویــد:
«اگــر آن تــرک شــیرازی بــه دســت آرد
دل مــا را  -بــه خــال هندویــش بخشــم
ســمرقند و بخــارا را»!!!

مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع
بسیج اساتید دانشگاه نیست.
نشــریه فرهنگــی اجتماعی
سیاســی و علمی بســیج اســاتید دانشگاه
علــم و صنعت ایران
صاحب امتیاز :بسیج اساتید
دانشگاه علم و صنعت ایران

مدیرمسئول :حسین صالح زاده
سردبیر :محمد خلج امیرحسینی

نشــریه نبــأ از هرگونــه انتقــاد ،پیشــنهاد
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود،
آنهــا را بــه آدرس الکترونیکــی naba@iust.
 ac.irبفرســتید.

