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  ماه دي نهم حماسه مناسبت به اساتيد بسيج بيانيه

  
  

 تاريخ در هم امسال دي نهم روز كه باشيد مطمئن"
 يك به شايد . شد متمايزي روز يك هم اين ماند؛
 شرائط كه - كنوني شرائط در كه گفت بشود معنا

 اهميت مردم حركت اين - فضاست غبارآلودگي
 در انسان هرچه .بود بزرگي كار داشت؛ مضاعفي
 را، متعال خداي دست ميكند، فكر قضايا اين اطراف
 علي بن حسين روح را، واليت روح را، قدرت دست

 نيست كارهائي كارها اين .ميبيند را )السالم عليه(
 خداست، كار اين بگيرد؛ انجام ما امثال ارادهي با كه
 در امام كه طور همان است؛ الهي قدرت دست اين
 نافذ مرد آن ديد درست حساسي موقعيت يك

 دست مدت، اين تمام در من «. مرد آن بابصيرت،
 بنده به : » ديدم قضايا اين پشت در را الهي قدرت

 اهللا حفظه اي خامنه امام حضرت . " خدا فرمودند
 بزرگتر قتل از فتنه "القتل من اكبر والفتنه" تعالي
  )217(بقره  است

 
 با را حق شعارهاي فريب، ظاهر خواصي يعني فتنه

 موجِ بر سوار و كنند، مطرح باطل صددرصد محتواي
 و ناموس و مال و جان بر و شده الناس عوام ناآگاهي
 كار چه اگر فتنه شرايط در .بتازند مردم امنيت

 مدد به اما شود مي دشوار باطل از حق تشخيص
 همان اين و .است پذير امكان هنوز بصيرت گوهر

 نهم حماسه كه بود ايران بزرگ ملت عظيم شاخصه
   .زد رقم را دي

  
 تاريخ در را ماه دي نهم كه عظيمي شاخصه

 نمود، ماندگار ايران ملت مبارزات و مجاهدات
 .بود بزرگ امت اين شناسي فرصت و بصيرت
 ملت اين ويژه ارادت و شناخت از ناشي كه بصيرتي

 اين فقيه واليت و طهارت و عصمت بيت اهل به
 اطهار ائمه راه تداوم اين و اساسي قانون وزين اصل

  .بود المصلين صلوات افضل عليهم
 
 همان ماه دي نهم تا 88 خرداد دوم و بيست از

 مقدس نظام تاريخ در طوفاني ماه هفت سال،
 آن در كه ماهي7 .خورد رقم ايران اسالمي جمهوري

 قدرتهاي و انگليس و آمريكا از دهر شياطين تمام
 حاكمان و سلطنتطلبها و منافقين تا گرفته غربي

 دست به دست همگي فارس، خليج حاشيه فانتزي
 اين ريشه داخلي گران فتنه كمك به تا دادند هم

 شايد كردند، تالش خيلي .بخشكانند را مقدس نظام
 اما كنند؛ ايجاد دودستگي ملت بين بتوانند

 در قهرمان ملت اين از را بزرگ دهني تو و نتوانستند
 و پرافتخار فصل يك اين .كردند دريافت دي نهم

 عبرت اگر بود، دشمنانش و ايران ملت براي پرعبرت
 .بگيرند

  
 ايران ملت بصيرت در تازهاي فصل ماه دي نهم

 حركت ساز زمينه و سرمشق بايد كه شد گشوده
 نهم پيام بايد ما دشمنان .باشد بعدي بزرگ هاي
 و ميكردند خيال كه كساني آن .بگيرند را ماه دي

 جدائي مردم و نظام ميان ميتوانند كه ميكنند
 مال نظام، اين كه بفهمند انشااهللا و ديدند بيندازند،

 تكرار حركت يك ماه دي نهم .است مردم اين
 بزرگ ملت اين انقالب از پس تاريخ .نيست ناشدني
 اگر هم ها فردا و امروز .مدعاست اين شاهد

 اركان و عزيز نظام اين متوجه خطري كوچكترين
 تكرار ماه دي نهم حماسه هم باز باشد آن مقدس
 بزرگ ملت دل در نظام اين كه چرا .شد خواهد

 رمز واين دارد حكمراني ها دل بر و دارد جاي ايران
 و الهي هاي حكومت هميشگي پيروزي و جاودانگي

 ان" كريمه از الهام با اكنون و .است محور توحيد
 بزرگ ملت "اقدامكم يثبت و ينصركم اهللا تنصرو
 از ناشي الهي نصرت نهال ثمره چيدن حال در ايران

 تثبيت و مقاومت محور پيروزي .خداست دين نصرت
 و شياطين بر غلبه راه تنها عنوان به مقاومت راهبرد

  .هاست ثمره اين جمله از زورمداران
  

 واگذاري و غرب به التماس و تضرع با كه غربگداياني
 اين به خسارت ميلياردها تحميل و نقد امتيازات

 از ناچيز امتياز چند گدائي پي در بزرگ، ملت
 اظهار از غير جوابي چه اكنون بودند، بزرگ شيطان

 ملت اين براي غرب به اعتماد از ندامت و پشيماني
 بازگشت نقد امتيازات همه آن جواب .دارند بزرگ

 صرف آيا .ميدهد؟ كسي چه را داديم كه ناپذيري
 همين به كاش اي البته .است؟ كافي ندامت اظهار
 از دست و بپوشانند عمل جامه هم ندامت اظهار
 الهي نداي اين كنند باور و بردارند شيطان به اعتماد

 دونِ من أَولياء الْكَافرِينَ يتَّخذُونَ الَّذينَ " كه را
 "جميعا للَّه الْعزَّةَ فَإِنَّ الْعزَّةَ عندهم أَيبتَغُونَ الْمؤْمنينَ

  139 نساء
 

 دوستي به را كافران مؤمنان، جاي به كه كساني
 در ؟!جويند مي آنان نزد را عزت آيا گزينند، برمي
   خداست نزد تمامي به عزت كه حالي

  
 ايران صنعت و علم عزيز دانشگاهيان

 گوش به الشان عظيم مرشد آن رساي صداي اكنون
 88 فتنه از بزرگتر مراتب به اي فتنه " كه رسد مي
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 مراحل دشمنان كه اي فتنه در . "است راه در
 آن اجراي پي در و رسانده اتمام به را آن طراحي
 و هلهله به عاشورا در گران فتنه ديگر هستند،
 نمي ها تكيه كتل و علم زدن آتش و پايكوبي
  .گردد آسانتر اندكي ناسره از سره شناخت تا پردازند،

 
 رفتن نشانه جديد فتنه در گران فتنه اصلي هدف
 اعتماد يعني انقالب اين محكم و اصلي ستون سه

 نهايت در و مختلف اقشار و آحاد وحدت مردم،
 .باشد مي فقيه واليت تضعيف

  
 قطبي دو مثل جامعه در كاذب هاي قطبي دو ايجاد
 واقعي قطبي دو جاي به انقالبي غير و انقالبي هاي

 و نجومي هاي حقوق پرداخت ضدانقالبي، و انقالبي
 در تالش و اقتصادي، فاحش طبقاتي اختالف ايجاد

 خالل از بزرگ شيطان كريه چهره تطهير راستاي
 جمله از ميتوان را برجام چون هائي نامه ننگين
 اجرائي براي نفوذ جريان كه دانست هائي تالش
   .است يازيده دست آن به بزرگ فتنه كردن

  
 ملت زدني مثال بصيرت را 88 فتنه آتش عزيزان،

 فتنه آتش ولي كرد خاموش ماه دي نهم در ايران
 خاموش را آن تا بايد صدچندان بصيرتي را جديد

 تك تك اينكه مگر شود نمي حاصل اين و .نمايد
 خودمان به افزائي بصيرت در خود وظيفه به ما آحاد

 .نمائيم مساعي اشتراك ديگران و
  

 روحاني آقاي دولت آمدن كار روي از بعد شوربختانه،
 غربگدايان طيف به امتيازات اعطاي بر ايشان اصرار و

 فتنه پاي مجددا ايشان، به منتسب آراي جلب جهت
 وزارت كليدي مناصب به غربگدا هاي نفوذي و گران
 انتقام و سياسي و جناحي برخوردهاي و باز علوم

 اخراج و حذف و دانشمند و ارزشي اساتيد با جويانه
 مسئولين بر .گرديد آغاز واهي هاي بهانه به ايشان
 تسلط بر كه هاست دانشگاه و علوم وزارت محترم
 ساحت بر افروزان فتنه و نفوذ عامالن و ايادي
 .بنگارند پاياني خط دانش و علم مقدس

  
 برخي از شومي هاي زمزمه روزها اين همچنين،

 از متاسفانه و ها دانشگاه از و رسمي هاي تريبون
 خواستار كه رسد مي گوش به ها، دانشگاه فيضيه

 شيطاني آواهاي اين .هستند حصر مسئله حل
 از استفاده سوء با كه است هائي حلقوم از برخواسته

 نقل مدعي جايگاه به متهم جايگاه از نظام رحمت
 هم ايران بزرگ ملت خواست البته .اند كرده مكان

 فتنه مجازات و محاكمه طريق از مشكل اين حل
 كه آنها چه و حصرند در كه آنها چه است گران

 نفوذي لطف به بدبختانه حتي يا و آزاد متاسفانه
 انداخته چنگ دولتي مهم مناصب بر غربگدا هاي
  .اند
 

 ضمن ايران صنعت و علم دانشگاه اساتيد بسيج
 نهم نشدني فراموش و جاويد حماسه گراميداشت

 خواهد مي قضائيه قوه محترم مسئولين از ماه، دي
 كه گراني فتنه برابر در مماشات سريعتر چه هر كه

 و جان حرمت و كشاندند سقوط پرتگاه تا را كشور
 را نداشتند، نگاه را بزرگ ملت اين ناموس و مال
 گران فتنه اين مجازات و محاكمه با و نموده تمام

 في مفسدان و هتاكان برابر در مقدس نظام قاطعيت
 بزرگ ملت خواسته اين . .برسانند اثبات به را االرض
 خون با كه است مستضعفاني و شهدا خانواده و ايران

 و رسانده پيروزي به را انقالب اين خود مال و جان و
 .نمايند مي دفاع آن از كماكان

  
 بشريت عالم منجي سريعتر چه هر ظهور اميد به

 ..الفداء له ارواحنا الحسن ابن حجه حضرت
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  ، مردم از هرآنچه چشم بپوشند
  از ناكارآمدي چشم نمي پوشند

  
  دانشگاه علم و صنعت ايران برقمهندسي ، عضو هيئت علمي دانشكده سليمانيمحمد دكتر نويسنده: 

  
اين روزها عده اي با حضور خود در مراسم اربعين 
كربال موجب شگفتي و توجه نظر جهانيان شدند و 
شكوهي آفريدند كه در تاريخ و طول و عرض 
جغرافيايي بي نظير است. حضور ميليون ها انسان 

از جامعه مهدي (ع) را به عاشق گوشه اي كوچك 
نمايش گذاشت. مشاهده و درك اخالص، سخاوت، 
بذل و بخشش، عدم احساس مالكيت، از خود 
گذشتگي، عشق، محبت، عزت، يكي شدن و وحدت، 
ارادت، خدمتگزاري و خادمي خلق اهللا، عدالت، 
تالش، خستگي ناپذيري، آوردن همه مايملك به 

ري از گناه، صحنه، مهرباني، كرامت انساني، دو
احترام به يكديگر، اطاعت، اخالق، صبر و مقاومت، 
همكاري و همياري، همبستگي ديني، دل بريدن از 
دنيا، عزم و اراده، در اين مراسم امكان پذير و سهل 

 .بود
عده اي نيز با طراحي و برنامه ريزي سرگرم شكستن 
قداست ها، خصوصاً در رابطه با مشهد مقدس بودند. 

قرنهاست اين قداست را حفظ كرده مشهدي كه 
است. حتي شاهان را مجبور به رفتن با پاي پياده 
كرده است. لكه ننگ حمله به مسجد گوهر شاد بر 
پيشاني رضا خان قلدر، آن شخص پليد، هنوز كه 

هنوز است نمايان است و موجب لعن و نفرين ابدي 
 .براي او شده است

 
عار مرگ بر اين عده در اين روزها براي برچيدن ش

آمريكا و شكستن قداست مشهد مقدس از هيچ 
كوششي فروگذار نكردند و رسانه ها و فضاي مجازي 
وابسته به آنها تمام عيار و تمام قد براي رسيدن به 
اين مقصود تالش كردند و به بهانه لغو يك سخنراني 
تا توانستند به نيروهاي انقالبي خصوصاً امام جمعه 

تند. ورود رئيس جمهور شريف مشهد مقدس تاخ
ايران به اين موضوع تالش مذكور را به سقف آسمان 
رساند، اجازه مي خواهم چند نكته در اين ارتباط 

 :عرض كنم
 
مشهد از ديرباز مشهد مقدس نام گرفته است.  -1

قرنهاست دل عاشقان به اين سمت و سو است. 
اغنيا مكه روند و فقرا "قرنهاست گفته شده است 

. بارها در طول چند قرن قلدرها و "يندسوي تو آ
اجنبي ها و اجنبي پرست ها تالش كردند تا قداست 
زدايي كنند و هر بار مردم با دادن خون ممانعت 
كردند. هر سال ميليون ها نفر از داخل و خارج كشور 
به زيارت علي بن موسي الرضا (ع) در اين شهر 

مي مقدس مي روند و اداي احترام مي كنند و شفا 
گيرند. بنابراين نه قداست اين شهر پديده جديدي 

 .است و نه تالش براي قداست زدايي از آن
 
ممانعت از سخنراني افراد هتاك و دريده دهن  -2

گرچه از ترويج فكر انحرافي يا وابسته يا خودباخته 
جلوگيري مي كند و به نحوي ايمن سازي مي كند، 

راد بيشتر ولي بايد توجه داشت كه هر چه اين اف
سخن بگويند، بيشتر عرض و آبروي خود را مي برند 
و تاريخ مصرفشان زودتر تمام مي شود. از طرفي 
ديگر سخن آنها بيشتر موجب افول سريع تر ستاره 
بختشان مي شود. آيا اگر دكتر سروش به زبان 
خودش به قرآن حمله نمي كرد و اعجاز قرآن را 

مي  حنه خارج منكر نمي شد، به اين راحتي از ص
شد؟ آيا اگر افرادي مثل مهاجراني و اكبرگنجي و 
محسن كريور و آغاجري و غيره با لبهاي خود آن 
توهين ها را بر سر زبان نمي آوردند، به اين سادگي 
قابل طرد شدن بودند؟ تجربه نشان داده است كه 
افرادي كه راه انحراف را پيش مي گيرند يا خود 

ند و مغرور كف و سوتهاي باختگي را پيشه مي كن
پوشالي مي شوند، بر سرعت انحراف خود مي افزايند 
و لذا زودتر سقوط مي كنند. آيا اگر آقاي علي 
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مطهري آن جسارت را به امام رضا (ع) نكرده بود، 
امروز اين قدر نفرت براي خود مي آفريد؟ درست 
است كه اين جسارت دل هر انسان آزاده اي را، خواه 

خواه نامسلمان، مي آزرد و متأسف مي مسلمان و 
كند و غمگين مي نمايد، ولي چند برابر آن ماهيت 
ها رو مي شود و افول تسريع مي گردد. آيا اگر فردي 
نظير صادق زيبا كالم، تمام قد از رضا خان قلدر 
جنايتكار با زبان خود حمايت نمي كرد و با زبان 

شد و خود خواستار حذف شعار مرگ بر آمريكا نمي 
يا آن دروغ عظيم را به امام خميني (ره) نمي بست 
كه امام ضد استكبار نبوده، يا از گذشتن روي پرچم 
رژيم اشغالگر امتناع نمي كرد، امروز اين چنين و تا 
اين اندازه در ذهن و فكر مردم منفور مي شد؟ 
مردمي كه از وقتي امام را ديده يا شناخته اند، نداي 

ستكبار ستيزي او مبناي حركت و مرگ بر آمريكا و ا
تحوالت بزرگ در دنياي امروز شده است. ديگر اين 
دكتر در نزد مردم و آزاديخواهان و دولتمردان و 
استقالل طلبان و مبارزان، دكتر نيست. بلكه جنازه 
اي است متحرك. ديگر اين مرد، مرد و تمام شد و 

پيش تاريخ مصرفش به پايان رسيد و بزودي راه انزوا 
مي گيرد. اين جنازه ديگر با دم عيسي روح اهللا هم 
حيات پيدا نمي كند. منحرفين بايد فكر عنصر 
خودباخته و منحرف كننده ديگري باشند. پس بايد 
گذاشت اين تيپ افراد بيشتر حرف بزنند و آنچه در 
دل دارند را زودتر به لبان خود بياورند و ماهيت خود 

 .را شفاف كنند
 

رود رئيس محترم جمهور كشورمان به اين اما و -3
موضوع را مي توان از چند منظر بررسي كرد. يكي 
اينكه قابل فهم و درك است كه آراي رئيس جمهور 
ريزش و سقوط بهمني كرده است. نتايج نظرسنجي 
ها هر روز موجب پريشاني بيشتر مي شود. لذا بايد 
مترصد چنين فرصت هايي بود تا شايد بتوان چند 

أي جمع آوري شود. ولي كار از كار گذشته است. ر
مردم از رئيس جمهور كشورشان طلب اشتغال، وام، 
رونق اقتصادي، رفع ركود، جلوگيري از تعطيلي 
كارخانجات، توسعه و عمران و آبادي، مي خواهند، 
كه دست ايشان در همه اين زمينه ها كوتاه است و 

ده اند كه سال مرتب شاهد بو 38خالي. مردم در اين 
عده اي هر چه بيشتر دم از آزادي بيان زده اند، در 
عمل سختگيري بيشتري كرده اند و منتقدان را 
كوبيده اند و موافق خود را فقط ميدان داده اند. اين 
وجه در دولت يازدهم از برجستگي خاصي برخوردار 
است. صراحتاً و عمالً اعالم و اجرا مي شود كه اگر 

يا مخالف دولت است، بايد بميرد و  رسانه اي منتقد
بايد بسته شود و شكايت دولتي نصيبش مي شود. 
اگر خبرنگاري خبري را منطبق بر منويات دولت 
طرح نكرد و صحبت از حقوق هاي نجومي كرد و يا 
مشكالت واقعي مردم را بيان كرد، بايد اخراج يا 
منزوي شود. بنابراين اگر بيانيه سياسي رئيس 

مورد لغو سخنراني مشهد به اين منظور جمهور در 
صادر شده باشد، بايد مطمئن باشند كه مردم به اين 

  .نوع بيانيه ها توجهي نخواهند كرد
  

از منظر ديگري برجام به فرجام نرسيد. برجام به 
جنازه اي بي خاصيت به ضرر ايران و پر خاصيت به 
نفع دشمنان تبديل شده است. لذا رئيس محترم 

باني هستند و لذا در اين گونه مواقع زود جمهور عص
دست به حكم مي شوند و حكم صادر مي كنند. 
غافل از اينكه صدور حكم در زمان عصبانيت را هيچ 
كس توصيه نمي كند. درست است كه به دليل 

بيكاري در دولت يازدهم، سه برابر  % 30افزايش 
شدن نقدينگي، بردن پولها توسط نجومي بگيران، 

هاي چند هزار ميلياردي و دستبرد به اختالس 
سرمايه قشر زحمت كش تعليم و تربيت، تعطيلي 

ساله، زمزمه عبور از  70كارخانجات با قدمت 
روحاني، بي اعتباري پاسپورت ايراني، قطع رابطه با 
كشورهاي اسالمي منطقه، گراني و عدم همخواني 
نرخ تورم اعالم شده با جيب مردم، تخصيص فقط و 

بودجه عمراني به عمران و آبادي  % 10ود فقط حد
كشور، تعطيلي كارگاه هاي سازندگي كشور، دو و 
نيم برابر شدن بودجه جاري دولت و پر خرجي 
دولت، ركود در مسكن و صنعت فوالد و سيمان، 
زمين گير شدن كشاورزان و عدم پرداخت به موقع 
مطالبات آنها، عدم پرداخت وام هاي ازدواج، عدم 

سبد كاال، تناقض در آمارها، نزديك به بن  توزيع
بست رسيدن طرح تحول پزشكي، عدم رضايت 
اكثريت معلمان كشور، باال رفتن ميزان ماليات 
دريافتي از بنگاه هاي كوچك و بزرگ، كاهش قدرت 
خريد عموم، ترس جدي از يك دوره اي شدن اين 

  رئيس جمهور، عدم اثرگذاري مثبت برجام بر سفره 
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مردم، قطع خاموش و بي سر و صداي يارانه ها و 
متوجه شدن مردم از آن، افزايش بي رويه قيمت 
حامل هاي انرژي، سرسختي و عدم همراهي كدخدا، 
عدم تحقق رشد اقتصادي مورد نظر، اجبار دولت به 
حمايت از نجومي بگيرها، برادران و مشاوران مصيبت 

ه تعويض وزرا آفرين و دردسر ساز و پرحاشيه، اجبار ب
در سال آخر دولت، ..... همه و همه در دولت يازدهم 
موجب عصبانيت و نگراني مي شود، ولي بايد بر 
عصبانيت چيره شد. فرد عصباني هميشه بازنده 
است. هر چه حاشيه سازي بيشتر و گرد و غبار 
درست كردن باال رود، برخالف مصلحت دولت 

ناكارآمدي  مستقر است و ظاهراً گوش شنوا نيست.
دولت و رئيس دولت با عصبانيت بيشتر مي شود. 
دولت عصباني عنان مديريت را از دست مي دهد و 

مرتب به جاده خاكي مي زند. به جاي عصبانيت بايد 
براي مردم كار كرد، مشكالت مردم را حل كرد و در 
وسط ميدان خدمتگزاري بود. با فحش و حمله و 

اير قوا، گشايشي دري وري گفتن به منتقدين و س
ايجاد نمي شود و رأي آنچناني جمع نمي شود. بلكه 
ناكارآمدي بيشتر مي شود و شيب ريزش رأي 

  د.صعودي تر مي گرد
  

بنابراين بايد اوالً امكان سخنراني بيشتر براي افراد 
مغروري كه راه انحراف يا خود باختگي در پيش 
 گرفته اند فراهم گردد تا زودتر خودشان با زبان

  .خودشان تكليفشان را با مردم روشن تر كنند
  

ثانياً دولت بايد متوجه گردد كه كسي قادر به 
قداست زدايي از مشهد مقدس نيست و اين كار آب 

در هاون كوبيدن است و در طول تاريخ بارها قلدرها 
اقدام كرده اند و شكست خورده اند. كافي است مردم 

شوند و طومار  حاضر در اربعين يكبار در مشهد جمع
  .هتاكان را برچينند

  
ثالثاً دولت عصباني موجب اشتباهات گسترده تر و 
عميق تر مي گردد و ريزش رأي جدي تر و فراگير 
تر مي شود. دولت عصباني ميدان عمل را رها مي 
كند و به حاشيه مي رود و سودي عايد ملت نمي 
كند. لذا عمر خود را كوتاه تر مي كند. مردم از 

نچه چشم بپوشند از ناكارآمدي چشم نمي هرآ
را خانه  "ما نمي توانيم"پوشند و شعار دهندگان 

ما مي "نشين مي كنند و افراد معتقد و مؤمن به 
 .را به ميدان مي آورند "توانيم
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  لنوشته صدمن يك غازِد
 يك صغيرِ ترسويِ بي شناسنامه  

  بي سواد تازه به دوران رسيده ......
  
  
  

  دانشگاه علم و صنعت ايران برقمهندسي ، عضو هيئت علمي دانشكده دكتر احمد چلداوينويسنده: 
  

را گوش مي كنم.  14جمعه است امروز. اخبار ساعت 
باز هم سر خط اخبار رسانه ها بسيار نگران كننده 
است. اين روزها مجددا خبر يك اختالس جديد 

ميليارد  1000بانكي را  مي شنوم، مبلغي بيش از 
  تومان. باز هم در دو بانك بزرگ دولتي... 

يچ.... تا كي اخبار اختالس هاي ميلياردي و ديگر ه
فقط چند روز بوق و كرنا و بعدش... سكوت و انكار و 
حتي طلبكار شدنِ بدهكاران.... با ناراحتي تلويزيون 

  را خاموش مي كنم و دست به قلم مي شوم
  

  :::::::::::::اپيزود اول:::::::::::::::
يكي از همسايگانم كه پزشك است و البته وضع مالي 

ني اشرافي كه خوبي دارد روزي ماجراي يك ميهما
با رودربايستي مجبور شده بود در آن شركت كند را 

  چنين برايم تعريف كرد:
يكي از مراجعين ميلياردرم روزي مرا به منزلش "

براي يك جشن دعوت نمود. من اولش عذر خواستم 
ولي با اصرار ايشان ناچار پذيرفتم. آدرس را كه داد 
حسابي پشيمان شدم. يكي از برج هاي بسيار 

رانقيمت شمال تهران. همان برجي كه فوتباليست گ
معروف كشور در آنجا سكني دارد. با يكي از دوستانم 
مطرح كردم كه با لكسوس بروم. با خنده معني داري 
گفت: بابا لكسوس چيه، شنيدم  لكسوس اتومبيل 
مستخدمين آن برج هستش  و ماهي چند روز براي 

  تعطيالت به آنتاليا مي روند.....
صه قرار شد اتومبيلم را محترمانه در فاصله اي خال

دورتر پارك كنم و پياده به محل بروم.  مستخدمين 
با لباس هاي شيك و خيلي مبادي آداب ما را تا 
درب آپارتمان جناب ميزبان ميلياردر راهنمائي 

  نمودند...

خالصه از هر دري سخني بود تا اينكه صحبت   
سال است و نبايد ميهمانان رسيد به اينكه پايان 

بگذاريم سال بر پولهايمان در بانك بگذرد و بهتر 
است پولمان را تبديل به سكه كنيم. هر كدام رقمي 

تا سكه برام  150مي گفتند مثال يكي گفت، گفتم 
تا قراره  500بيارن خونه. ديگري مثال مي گفت 

بيارن خونه، ديگه ته حسابمو در آوردم. ... يه جا هم 
گفتم يه دو تومني بدن  "يگري گفت يكيشون به د

. خالصه من حسابي گيج "به فالني براي فالن كار
شده بودم كه بابا اين ميلياردرهائي كه مي گن ديگه 

تا سكه هست كه همچين خيلي  500ته حسابشون 
هم ميلياردر نيستن... تو اين فكرا بودم و ميخواستم 
افاضه اي هم داشته باشم كه يكي از رفقام مثل 
اينكه فكرم رو خونده باشه بهم تلنگري زد و گفت : 
بابا هر دونه سكه كه اينا ميگن منظورشون جعبه 
صدتائي سكه است. ... واحد پول اينجا هم ميليارده. 
دو تومان اينجا يعني دو ميليارد تومان...  خالصه 
جول و پالسم رو جمع كردم و به بهانه اي  زدم 

  "شد...بيرون و ديگه اونورا پيدام ن
وقتي اين ماجرا را از زبان دوستم شنيدم خيلي 

  تاسف خوردم به خاطر دو چيز:
اوال، از شكاف عميق طبقاتي در ملتي كه يكي از 
اهدافش از انقالب، سرنگوني ويژه خواران و  برقراري 
عدالت بود و ثانيا، از اينكه ما كه قشر فرهنگي و قلم 

بزرگ مردم بدستان جامعه هستيم چرا از اين شكاف 
را آگاه نمي كنيم و چرا اين مردم براي نجات از اين 

  وضع چاره اي نمي انديشند.....
...واقعا تصور نمي كردم روزي در دهه چهارم انقالب 
دست به قلم ببرم و از لزوم ايجاد عدالت در جامعه 
بنويسم. تو گويي زمانه به عقب برگشته و ... بگذريم 

چاپ  و خودمان را ممنوع تا مقاله مان را ممنوع ال
  القلم نكرده اين وزارت ارشاد ملت اسالم...

 ال اللَّه إِنَّ ِ "اما سر بسته  مي گويم كه بي شك 
و  ") 11بِأَنْفُسهِم (رعد ما يغَيرُوا حتَّى بِقَومٍ ما يغَيرُ

تَبديال  اللَّه لسنَّةِ تَجِد لَنْ "اين سنت الهي است و 
.  پس چاره كار بي شك به دستان خود ")62(احزاب

ماست. اما چگونه؟ خواهم گفت ان شاء اهللا در خرداد 
96....  
  

  :::::::::::::اپيزود دوم:::::::::::::::
سال ها پيش براي ارائه مقاله اي به چين سفر كردم. 
در آنجا از يك استاد دانشگاه از حقوقش پرسيدم كه 

وق يك استاد متوجه شدم حقوقشان كمتر از حق
  دانشگاه در ايران است. 

دومين اقتصاد بزرگ دنيا را چين بر اساس قناعت و 
بنگاه هاي كوچك زودبازده بنا نموده است. مثال يكي 
از اين كارگاه ها كه توليد سنجاق سر زنانه دنيا را 
تقريبا در انحصار دارد در دو شيفت حداقل كار مي 

كارگاه در حد كند و درآمد مديران و صاحبان اين 
  يك كارمند ساده در ايران است.

پس مي شود با قناعت و البته عدالت يك اقتصاد 
بزرگ و مقاوم ساخت. در تاريخ هم ملت بزرگ ايران 
ثابت كرده اند كه با فقر و نداري به راحتي كنار مي 

  آيند اما با ظلم و ويژه خواري هرگز.
ست آفت اقتصادهاي بزرگ هم وجود ويژه خواراني ا

كه هرگز به حق خود قانع نبوده و همواره در صدد 
چپاول حقوق زير دستان و مصادره آن به نفع 
خودشان و استفاده از تسهيالت ويژه براي پر كردن 

  جيب خود و فرزندانشان هستند.
وجود اين ويژه خواران را نيايد دست كم گرفت. 
چيني ها به خوبي به نقش مخرب اين ويژه خواران 
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اد و فرهنگ و امنيت كشورشان پي برده و در اقتص
راه را بر هر گونه اختالس و ويژه خواري با وضع 
قوانين و اعمال مجازات هاي كمرشكن بسته اند. در 
كشور چين بدون هيچ اغماضي تمامي اين اختالس 
گران به طرز فجيعي مجازات و در بسياري از موارد 

  اعدام مي شوند.
هزار 8توماني و  هزار ميليارد3اختالس گران 

ميلياردتوماني و افرادي چون بابك زنجاني با آن خانه 
ميليارد توماني به تنهائي  قادرند اقتصاد يك 600

كشور را نابود سازند. اين مفسدان اقتصادي دو ضربه 
مهلك بر پيكر اقتصاد كشور وارد مي نمايند. ضربه 
اول اخالل در سيستم بانكي و مالي كشور است و 

م  ايجاد ياس در دلهاي كارپيشه گان و ضربه دو
كارآفرينان واقعي. و به نظر اينجانب اين ضربه دوم 
بسيار نابودكننده تر از آن ضربه اولي است. چنين 
افرادي اگر در سيستم اقتصادي كشور چين (يا حتي 
خود آمريكا) ظاهر شوند، خيلي زود محاكمه و 
مجازات مي شوند تا اعتماد مردم به سيستم 

قتصادي كشور كه در حقيقت مهمترين عامل سرپا ا
  ماندن آن سيستم است از هم نپاشد. 

جواني كه مي خواهد با تالش و كار، در عرصه 
اقتصاد كشور نقش آفريني و روزيِ حالل كسب كند. 
وقتي تالش مي كند و شبانه روز زحمت مي كشد و 
عرق مي ريزد اما مي بيند تا رسيدن به  حتي 

زامات يك زندگي ساده از جمله مسكن كوچكترين ال
و اتومبيل و ازدواج فرسنگ ها فاصله دارد، و از 
طرفي مي بيند ويژه خواراني هستند كه بدون 
ريختن قطره اي عرق از جبين، به كذا و كذا رسيدند 
چه حالي خواهد داشت؟. آيا همان احساسي كه نسل 

ين انقالبي ما را در زمان پهلوي با شعار مرگ بر ظالم
به خيابانها كشاند،  به او دست نخواهد داد..  او از 

من ديگر بايد چكار كنم. چرا با  "خودش مي پرسد 
تالش شبانه روزي و صادقانه هنوز هشتم در گرو نهم 
است و چرا بعضي ها بدون هيچ تالشي به ناكجا ها 

  . "كه نرسيده اند؟
او مي بيند كه سال ها زحمت كشيده اما هنوز اجاره 

شين است و مجبور است براي اداره يك زندگي سه ن
نفره دو جا كار كند و براي گرفتن يك وام ده 
ميليوني با سود باالي ده درصد  براي اشتغال 
فرزندش ماه ها از اين بانك به آن بانك كوچانده 
شود و آخرش هم هيچ.  اما برخي ميلياردها تومان، 

با كسر  از بانكي كه اتفاقا دارائي اش را هر ماه
درصد از حقوق قشر مستضعف تامين نموده، وام 5

درصد.   وقتي  او مي 5مي گيرند آن هم با سود زير 
بيند بانكي كه اساسا براي حل مشكالت او و با 

سرمايه هاي اندك امثال او تاسيس شده است حاال 
به محملي تبديل شده براي اختالس ويژه خواران 

ص (همان طيفي آقازاده منتسب به طيف سياسي خا
كه قرار بود مشكالت اقتصادي اش را صد روزه حل 

  كنند) چه حالي پيدا خواهد كرد ....
  

  :::::::::::::اپيزود سوم:::::::::::::::
گفته مي شود كه ميزان نقدينگي در كشور از مرز 

ميليارد تومان (يك ميليون ميليارد  1000000
در  تومان) گذشته است. البته اكثر اين نقدينگي

اين يعني حدود بانك ها به امانت گذاشته شده است. 
 توماني!!!  ششصدميليارد دالر سه هزار و  280

در كشور ما هزينه اشتغال زائي براي يك نفر به طور 
ميانگين در حدود ده ميليون تومان است. به عبارت 
ديگر با هر يك ميليارد تومان تقريبا براي يكصد نفر 

ميليارد تومان براي يكصد هزار نفر مي و با هر هزار 
توان اشتغال ايجاد كرد. خوب با يك حساب 
سرانگشتي مي بينيم با  سرمايه هاي همين مردم در 
بانك ها مي توان ريشه بيكاري و خلف شوم آن 
يعني فقرو فحشاء و جرم و جنايت را در كشور 

  خشكاند.... البته به شرطها و شروطها...
هزار ميلياردي صورت نمي  اگر اختالس هشت 

گرفت و به جاي آن براي اشتغال زائي به كار گرفته 
هزار نفر اشتغال 800مي شد،  با آن مي شد براي 

دائم ايجاد كرد. منظور از اشتغال زائي، شغلي است 
كه حداقل يك خانواده سه نفره را تامين كرده و هر 

ين درصد سرمايه را بازتوليد نمايد و بد20سال بتواند 
سال كل سرمايه را مجددا براي  5ترتيب بعد از 

ايجاد اشتغال هاي ديگر آزاد مي نمايد. وقتي اشتغال 
ايجاد شد بايد توجه كرد كه ازدواج تسهيل مي شود، 
امنيت رواني ايجاد مي شود و ده ها عامل مثبت 
ديگر نيز در جامعه تزريق مي شود.  بنابراين عرصه 

المت روحي و رواني هاي مختلف كشور از جمله س
مردم، عرصه فرهنگي  و حتي امنيت كشور نيز تابعي 

  از اشتغال زائي در كشور هستند.
  

  ::::::::::::: شايد حرف آخر:::::::::::::::
...دلم مي خواهد باز هم بنويسم از ظلمي كه بر اين 
ملت بزرگ و مظلوم روا داشتند و به اسم حقوق هاي 

ملت تحميل كردند و اولش نجومي و قانونمند بر اين 
قول دادند برخورد كنند و بعد هم گفتند اينها 
حقشان بوده و ذخاير نظام بودند و هيچ خالفي رخ 

  نداده و آخرش هم طلبكار شدند ....
.... تازه هنوز نوبت به كارانه هاي ميلياردي در بخش 

  سالمت نرسيده...

شان ...دلم مي خواهد با اعداد و ارقام و خيلي ساده ن
دهم اگر فقط براي يك سال، فقط يك سال،  آن 
حقوق هاي نجومي و كارانه هاي ميلياردي را نمي 
گرفتند و به حقوق معمولي اشان (كه آن هم چند 
برابر متوسط جامعه است) قانع مي شدند، چگونه مي 
توانستند ريشه فقر و بيكاري را با يك برنامه ريزي 

  .... دقيق چند ساله در كشور بخشكانند
..........اما خيلي خسته ام اين بماند شايد براي 

  دلنوشته اي ديگر.....
....عصر جمعه است. سنگيني يك غم به بزرگي آه 
يك ملت مظلوم دلم را مي فشارد. نمي دانم اين 
خاصيت عصر جمعه است براي منتظران،  يا اثر آن 

  ...14خبر شوم اخبار ساعت
يكي است... فقط  اين روزها تمام اميدها فقط به

  يكي...... همين....  والسالم
 

  
  

  
  

 اين كه اىطبقه گودنشين، طبقه محروم، طبقه... 
 شما من. نداشت هم توقعى و رساند ثمر به را نهضت
 دانم؛مى باالتر نشينان كاخ آن از را گودنشينان طبقه
. بشوند مقايسه شما با كه باشند اين اليق آنها اگر
 از پيرمردى يك كه ديدممى انقالب در كه وقتى من
 آمدمى بيرون خرابه محقر منزل آن از گودنشينها آن
 شودمى كه صبح هايمان بچه با ما كه گفتمى و

 يك]. كردممى مباهات[ تظاهرات، براى رويممى
 اين در كه آنهايى و نشينها كاخ آن همه بر شما موى

 تا هم كارشكنى بلكه نداشتند، فعاليتى هيچ انقالب
 هر هم اآلن و كردندمى توانستندمى كه اندازه آن

 آنها همه بر شما موى يك كنند،مى بتوانند كه مقدار
 نبايد آنها با شما موى يك مقايسه بلكه دارد؛ ترجيح
  ... باشد صحيح

 262: ص ،14ج امام، صحيفه
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  تأمل براي تعامل
  

 

  
  

  معماري دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيئت علمي دانشكده كارعبدالحميد نقرهمهندس نويسنده: 
  

 ،در علوم انساني كاري است ،طبقه بندي ديدگاه - 
 .منطقي و اسالمي

انسانها رابه سه طبقه  ،خداوند نيز در سوه حمد - 
ضب مورد غ ،( نعمت داده شدگان ،تقسيم مينمايد

  واقع شدگان و گمراهان )
در ابتداي سوره بقره نيز خداوند انسانها را به  - 

مشركين و منافقين)  ،كافرين،چهارگروه (مؤمنين
 1تقسيم مينمايد 

انسانها را  ،فرعونهاي زمانه و استكبار جهاني نيز - 
طبقه بندي مينمايند ( سفيد پوستان و سياه 

( غربي و شرقي )، ( تندرو و محافظه كار  ،پوستان )
( اصول  ،( سنت گرا و نو گرا ) ،( چپ و راست ) ،)

 گرا و اصالح طلب ) و غيرو...
طبقه بندي هاي اسالمي با انگيزه و نيت هدايت و  - 

نجات انسانها از گمراهي و ظلم و فساد وايجاد 
 .برادري وصلح صورت ميپذيرد

استكباري باانگيزه و طبقه بندي هاي فرعوني و  - 
نيت ( اختالف بيانداز و حكومت كن ) صورت گرفته 
است و ميگيرد. نظير ايجاد ( طالبان، القاعده و 

براي مقابله  ،داعش ) و ايجاد اسالم تقلبي و تكفيري
 بااسالم حقيقي و بيداري مسلمانان جهان.

حزبي در كشور خود را ( اصالح طلب ) و نام رقيب  - 
  .ول گرا ) گذاشته استخود را ( اص

آيا بدون داشتن ( اصول و معيارهاي مشخص )  - 
 ميتوان وضع موجود را ارزيابي و اصالح نمود ؟

 نتيجه ميشود ( احزاب بادي )

                                                 
 

انسانها خود آگاه يا ناخودآگاه چه  در نظر و چه در  - 
 ازاصولي پيروي مي كنند. ،عمل

ناخودآگاه  انسانها ميتوانند خود آگاه يا ،آيا اصوالً - 
در عرصه عمل پيرو اصولي مثبت يا منفي نباشند ؟ 

 ،هرگز
اينجا پيروان شياطين جن و انس مغالطه و فريبي  - 

  .ايجاد نموده اند
بحث اصلي كه عامدانه در جهت فريب مردم پنهان  - 

 موضوع ( كدام اصول ) است ؟ ،شده است
اصولي كه پيروي از هواهاي نفساني ( نفس اماره )  - 
پيروي از شياطين جن وانس( استكبار جهاني و  و

يا اصوليكه پيروي از  ،افراد و احزاب نفوذي ) است
مكتب الهي اسالم و تجلي آن در نظام جمهوري 
اسالمي يعني ( قانون اساسي ) و جايگاه ( واليت 

 فقيه ) است ؟
 .بنابراين فريب اصلي، موضوع ( كدام اصول ) است - 

) يا اصول ( شيطاني و اصول ( الهي و اسالمي 
 .عجب فريبي .استكباري )

ما دو رويكرد حقيقي و  ،در كشور و در دانشگاه ها - 
يكي رويكرد ( مؤمنين و متعهدين به  ،واقعي داريم

نظام جمهوري اسالمي ايران ) و ديگري رويكرد ( 
 .عوامل نفوذي شياطين و استكبارجهاني)

اسالمي ) مؤمنين به نظام اسالمي را ( امت  - 
كه به ( قانون اساسي و واليت فقيه ) متعهد  ،ميدانيم

هستندو پيامبر اكرم (ص) اختالف آنها را نيز مايه ( 
زيرا مبتني بر قانون اساسي  ،2رحمت ) دانسته است 

                                                 
م هم انسانها را به چهار طبقه حضرت علي عليه السال - 1
ناكثين و مارقين و قاسطين) تقسيم مينمايند.  مؤمنين و(

دچار تنازع و براندازي  ،و هدايت رهبري
يكديگرنميشوند بلكه با مباحثه علمي و تعامل مبتني 

وا باعث رشد و تكامل يكديگرند و بر خيرخواهي و تق
 در فضائي برادرانه و با نشاط مسابقه در خيرات دارند.

اما عوامل نفوذي استكبار با اصل نظام و اسالم  - 
بريده از حق و  ،انقالبي و تمدن ساز مشگل دارند

عدالت و برده هواهاي نفساني خود و اسكتبار جهاني 
و  ستهاآنها درعمل پياده نظام صهيوني ،هستند

امپرياليستهاي نژاد پرست در ايجاد جنگ داخلي و 
 بر اندازي مخملي هستند. 

عوامل نفوذي در داخل دانشگاه ها بسيار اندك و  - 
اما چون منافقانه عمل ميكنند و از طريق  ،نادرند

ميكروبهائي  ،رسانه هاي استكباري حمايت ميشوند
سرطان زا و فساد انگيزند. مقام معظم رهبري 

فرمايند: طبقه بندي هاي ( انقالبي و غير انقالبي ) مي
طبقه بندي واقعي اكثريت  ،كار استكبار است

مسلمان و ( انقالبي ) و اقليت مزدور و وابسته ( ضد 
  .انقالب ) است

دانشجويان اين  ،اساتيد اين فرماندهان جنگ نرم - 
 ،افسران و دالور و رشيد و كاركنان متعهد و انقالبي 

زه خودنمائي وصف آرائي به فريب خوردگان هرگزاجا
دشمن و اسالم ستيزان ( ضد انقالب ) در داخل و 

 نخواهند داد.  ،خارج از دانشگاه
 .آينده از آن اسالم انقالبي است - 

                                                      
ايدارند در مقابل يعني كسانيكه پاي عهد و پيمان خود پ

  عهد شكنان،
 اختالف امتي رحمت.پيامبر اكرم (ص) ميفرمايد:  -  2

  جناح بندي هاي دانشگاهي 
  از واقعيتها تا فريبكاري استكباري 
  دو قطبي كردن فضاي دانشگاه ها، 

  از ضرورت تا فريب
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  هاي دولت يازدهم آشنا شويد"توانيمما نمي"با تمامي
  

  دانشگاه علم و صنعت ايران برقمهندسي ، عضو هيئت علمي دانشكده دكتر محمد سليمانينويسنده: 
  

ماه از دولت يازدهم گذشته  41اكنون كه حدود 
ماه ديگر انتخابات رياست جمهوري  5است و حدود 

برگزار مي گردد، جا دارد داليل ناكامي هاي دولت 
يازدهم از همه ابعاد بررسي شود. مهمترين علل 

ماه گذشته به  41ناكارآمدي دولت يازدهم در اين 
 .بر مي گردد "نتوانستن"
  

شروع به كار همه چيز را به برجام گره دولت از اول 
را براي ساير  "ما نمي توانيم"زد و عمالً راهبرد 

حوزه ها در پيش گرفت. در گفتار و در عمل 
برخورد  "ما نمي توانيم"دولتمردان، فراوان به عبارت 

مي كنيم. اجازه مي خواهم فهرستي هر چند مختصر 
ما "محور  و غير كامل، از بيان و اصرار دولتمردان بر

ارائه نمايم تا روشن گردد كه اصوالً  "نمي توانيم
 :راهبردها و تاكتيك ها حول اين محور بوده است

 
ما "دولت صراحتاً اعالم كرد كه  :كارت سوخت - 1

كارت سوخت را ادامه دهيم و پي گيري  "نمي توانيم
. جدي نمود تا مصوبه حذف آن را از مجلس گرفت

ولي واقعيت رشد قاچاق سوخت به خارج واقعيتي 
است كه تزلزل ايجاد كرده است. همه كارشناسان 
معتقدند اين ناتواني دولت موجب خسارات سنگين 
در افزايش مصرف سوخت خصوصاً بنزين و گازوئيل 
مي گردد كه عمده افزايش آن مربوط به قاچاق 

از خواهد بود. همين امر وضع درآمدي دولت را بدتر 
ماه  5گذشته خواهد كرد و به ناكارآمدي دولت در 

 .آينده خواهد افزود
  

ما "دولت يازدهم از روز شروع گفت  :مسكن -2
مسكن مهر را ادامه دهيم. بارها آن را  "نمي توانيم

 "تورم زا "و  "بمب "،  "مزخرف"با عباراتي نظير 
و غيره  "مسكن اجتماعي"نواخت. قولهائي به نام 

 %30رائي نشد. در نتيجه مسكن كه حدود عمالً اج
ماه گذشته  41اقتصاد ايران را تشكيل مي دهد در 

به كما رفت و ركود حاصل از آن صنايعي چون فوالد 
و سيمان كه ستاره هاي صنعت ايران هستند را كم 

ما "فروغ يا بي فروغ كرد. دولت با عمل خود گفت 
 .براي مسكن كاري كنيم "نمي توانيم

  
دولت يازدهم چه در : ع يارانه پر درآمدهاقط -3

زمان انتخابات و چه بعد از روي كار آمدن، همواره 
شعار داد كه بي خودي به پر درآمدها يارانه داده اند 
و بايد قطع شود. وقتي مسأله جدي شد و مجلس 
دست دولت را براي حذف پر درآمدها باز گذاشت، از 

يارانه  "وانيمما نمي ت"آن زمان دولت اعالم كرد: 
پردرآمدها را حذف كنيم. گرچه به صورت چراغ 
خاموش يارانه بسياري از خانواده هاي متوسط را 

 .قطع كردند
  

خلع نجومي ها و محاكمه آنها و باز پس  -4
بعد از  :گيري آنچه از بيت المال غارت كردند

افشاي فساد گسترده مديران در دولت يازدهم بابت 
ستمر و پاداشهاي كالن، دولت دريافت هاي نجومي م

هم اسامي نجومي بگيرها را منتشر :به ملت قول داد
كند و آنها را خلع و هم مال رفته را به بيت المال 
برگرداند و هم متخلفان را به محاكم قضائي معرفي 
كند. ولي ديري نپاييد كه دولتمردان مختلفي از 

ما "دولت يازدهم اعالم علني و رسمي كردند كه 
چنين كنيم. بعداً دولت از معدود افراد  "ي توانيمنم

عذر  "ذخاير انقالب"خلع مديريت شده نيز با اطالق 
اگر گزارش ديوان محاسبات در جلسه  .خواهي كرد

علني مجلس نبود، دولت قصد داشت آن را كامالً 
ما "ماستمالي كند. اگر چه هنوز هم دولت شعار 

را در اين قضيه سر مي دهد و پيگيري  "نمي توانيم
مي كند. با نفوذ دولتيان سقف در آمد ماهانه 
دويست ميليون ريال در نظر گرفته شد، تا تعداد 

نفر برسد، واال هر عقل  400ها به حدود نجومي 
سالمي مي داند كه دريافت كنندگان باالي يكصد 

ميليون ريال در ماه نجومي بگير هستند. اگر اين 
مبلغ به عنوانه سقف در نظر گرفته شود به جرأت 

 .نفر مي رسد 4000مي توان گفت تعداد به باالي 
  

 ماه گذشته عمالً 41دولت در : دخروج از ركو -5
اقتصاد را از ركود خارج  "نمي تواند"ثابت كرد كه 

هزار واحد  15كند. تعطيلي و نيمه تعطيلي بيش از 
ميليون  6صنعتي و بيكاري آشكار و پنهان بيش از 

ايراني و اشتغال زائي منفي و رشد صنعتي منفي و 
غيره، علي رغم عدد سازيها و دستكاري در آمارها و 

همه و همه ناتواني دولت را تغيير مباني تهيه آمار، 
 "وارد كردن مدير از خارج"نشان داد. دولت با اعالم 

چرخ اداره و  "ما نمي توانيم"عمالً اعالم كرد: 
 "توان"مديريت را بچرخانيم. دولت اعالم كرد: 

است و در  "توليد آبگوشت بز باشي"صنعت در حد 
نتيجه ناتواني خود را در بهبود صنعت همراه با 

رزم "ي تأكيد كرد. انسان ياد دولتمرداني نظير نااميد
مي افتد كه مي گفت: ما لياقت آفتابه گلي هم  "آرا

 .نداريم
  

وزيري از دولت در جمع دانشگاهيان  :دفاعي -6
گفت آمريكا با يك بمب مي تواند ما را از كار 

هيچ كاري بكنيم. گرچه  "ما نمي توانيم"بياندازد و 
شد. ولي واقعيت اين است  بعداً نسبت به آن تشكيك

كه تشكيك بعد از بازديد از امكانات دفاعي صورت 
 .گرفت

  
وزيري از دولت اعالم كرد كه هر دقيقه : بيكاري -7

يك بيكار به سيل بيكاران كشور اضافه مي شود و 
ما نمي "عمالً دستها را باال برد كه در مورد اشتغال 

بيكاري را  "ما نمي توانيم"بكنيم و  كاري  "توانيم
عالج كنيم. آب پاكي روي دست همه خانواده هاي 

 .گرفتار ريخت
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وزير راه و شهرسازي رسماً  :عمران و آبادي -8
پروژه هاي بزرگ را به  "ما نمي توانيم"اعالم كرد 

سرانجام برسانيم و پروژه هاي عظيمي نظير آزاد راه 
 شمال را بايد به ايتاليائي ها بدهيم و نهايت تالش را
مي كند تا قرار داد نهائي شود. يا وزير نيرو رسماً 
ساخت نيروگاه را به تركيه مي دهد و با اين عمل 

نيروگاه بسازيم.  "ما نمي توانيم"صراحتاً اعالم كرد 
در حاليكه ايران سالها است جزو كشورهاي سازنده 

 .نيروگاه بوده است و به آن افتخارها كرده است
  

يشت و تأمين آن كار به در حوزه مع: معيشت -9
جائي رسيده است كه دولت در صدد واگذاري تهيه 

ما نمي "غذاي قطارها به اتريش است و مي گويد 
خودمان انجام دهيم. در حاليكه مؤسسات  "توانيم

ايراني در ايام عاشورا نشان داده اند كه قادر به تهيه 
غذاي ميليونها ميليون هستند و يا در مراسم اربعين 

ميليون انواع و اقسام غذاها به زوار داده  500ل حداق
مي شود. اين تحقير شمردن توان داخلي در همه 
ابعاد قابل ذكر مصداق است. مثل توان توليد داخل را 

ضد "دانستن يا  "توليد آبگوشت بز باشي"در حد 
خواندن كساني كه تصميم به عدم خريد  "انقالب

 ........ خودروي بي كيفيت گرفته و يا
  

ماه نقدينگي كشور  41ظرف مدت : نقدينگي - 10
 1000هزار ميليارد تومان به باالي  400از حدود 

ميليارد تومان رسيده است. يعني حدود بيش از دو 
ماه آينده ادامه يابد  5برابر و نيم و اگر اين روند در 

به چهار برابر هم مي رسد. عمالً دولت مي گويد در 
كاري كنيم و  "ما نمي توانيم"برابر غول نقدينگي 

 .نقدينگي را به امان خودش گذاشته است
  

دولت با : ادبيات التماس آميز در ديپلماسي -11
رفتار و اقدامهاي خود نظير بد نشستن در مقابل 

به نخست وزير انگليس خبيث، قطع وزير عرب، تلفن 
رابطه كشورهائي نظير سوان (كه قبالً همراه ايران 

 "ما نمي توانيم"و گفت كه   بود) و غيره ثابت كرد 
ديپلماسي فعال و عزت مدارانه اي را ارائه نماييم و 
كار به ادبيات التماسي كشيده شده است. از همه 

مقابل  "ما نمي توانيم"بدتر اخيراً دولت مي گويد 
اين قدرتهاي بزرگ بايستيم. در حاليكه امام (ره) مي 

 .گفت: امريكا هم غلطي نمي تواند بكند
  

دولت بارها اعالم كرد كه نمي : بستن نشريات - 12
گذارد منتقدين راحت انتقاد كنند. بارها نشريات و 
سايت هاي ارزشي را تعطيل كرد يا از آنها شكايت 

آنها برداشت. به اين ترتيب كرد يا حمايت مالي را از 

نشريات و سايت  "ما نمي توانيم"صرفاً اعالم كرد 
 .هاي منتقد را تحمل كنيم

  
ماهه  41دولت در : بستن دهان منتقد - 13

صفت توهين آميز و تحقير  41گذشته شايد حدود 
كننده و تهديد آور و تحديد زا براي منتقدين به كار 

و، بزدل، گرفته است. اطالق صفات نظير ترس
دلواپس، به جهنم، افراطي، تندرو، بي شناسنامه، بي 
ريشه، و غيره به منتقدان دلسوز از شاهكارهاي بديع 
دولت يازدهم است. به اين ترتيب دولت بارها عمالً 

با منتقد خود سعه صدر  "ما نمي توانيم"اعالم كرد 
 .داشته باشيم

  
غم دولت تمام هم و  : قراردادهاي مسأله دار - 14

خود را روي امضاي قراردادهاي مسأله دار نظير قرار 
دادهاي نفتي گذاشت. قرار دادهائي كه اگر اصالح 
نمي شدند و اگر موفق مي شدند دهان كارشناسان 
خبره را ببندند، دست كمي از قرار داد دارسي ملعون 
نداشت. دولت در حوزه نفت و گاز صراحتاً اعالم مي 

روي داخلي و يا حتي ني "ما نمي توانيم"كند 
كشورهاي شرقي را در اين حوزه وارد كنيم، توتال و 

 .شل را فقط قبول داريم
  

دولت يازدهم : گرد و غبار و محيط زيست -15
سياسي ترين فرد خود را بر سازمان محيط زيست 
حاكم كرده است. لذا در همه زمينه ها فعاليت و 
بحث هست غير از تالش در محيط زيست. دولت 

الً و بياناً اعالم كرده است در رابطه با گرد و غبار عم
كاري كنيم و لذا آن را به امان خدا  "ما نمي توانيم"

واگذاشته است. در رابطه با آلودگي كالن شهرها مي 
و از مردم مي خواهد دعا  "ما نمي توانيم"گويد 

 .كنند باران بيايد
  

دولت مهارت خاصي در ايجاد : حاشيه سازي - 16
يه ها دارد. فرمان دست دولت است، ولي به حاش

خاكي مي زند و گرد و غبار بلند مي كند. عمالً در 
ما نمي "ماه گذشته دولت همواره مي گويد  41اين 

 .از حاشيه ها بيرون بياييم "توانيم
  

پس از عدم موفقيت برجسته در : ورزش - 17
حد "المپيك سال جاري، وزير ورزش مي فرمايند: 

و آب پاكي روي دست همه  "ورزش ما همين است
ما نمي "مي ريزد و خيالها را راحت مي كند كه: 

حد ورزش را باال ببريم. بسياري از  "توانيم
ما مي "كارشناسان معتقدند كه دولت به شعار 

ما نمي "و بلكه ايدئولوژي او فكر نمي كند  "توانيم
 .شده است "توانيم

  
ماه  41بارها در طول :  قيمت ها و گراني -18

گذشته اتفاق افتاده است كه قيمت كاالئي بدون 
توجيه و دليل قانع كننده باال رفته و چند برابر شده 

ما "است و دولتمردان مربوط در مواجهه با آن از 
ماجراي افزايش  استفاده كرده اند. "نمي توانيم

قيمت مرغ و رسيدن به كيلوئي ده هزار تومان، 
داستان افزايش ناگهاني خودرو بدون افزايش كيفيت 

هزار تومان،  3آن، حادثه باال رفتن نرخ دالر به باالي 
از مصداقهاي روشن است كه همواره وزير مربوط 

 .قيمت را پائين بياوريم "ما نمي توانيم"گفت : 
  

خيراً در ارتباط با برجام نيز صحبت ا: برجام - 19
و  "عزت آور"، "آفتاب تابان "هاي قبلي مبني بر 

ما "غيره نقض شده است و عمالً دولت مي گويد 
 .با برجام تحريمها را برداريم "نمي توانيم

ما "مي توان اين يادداشت را همچنان ادامه داد و از 
فت. هاي دولت در رابطه با موارد ديگر گ "نمي توانيم

 :مثالً
محكوم كردن حمله عربستان به مجلس عزائي در . 1

 يمن،
 حمايت روشن از سوريه،. 2
 لوگيري از واردات بي رويه برنج،. ج3
شكايت از دولت سعودي در رابطه با فاجعه منا و . 4

 مكه و جلوگيري از حج ايرانيان،
 جلوگيري از روند نزولي رتبه علمي كشور،. 5
ادي كشور و اختصاص مبالغ توسعه عمران و آب. 6

 بيشتري به حوزه عمران،
 تأمين بودجه دفاعي كشور،. 7
 جلوگيري از نصب مديران فعال در فتنه،. 8
 توسعه و ايجاد اشتغال پايدار،. 9

انتقال و جابجائي پولهاي آزاد شده به داخل . 10
 كشور،

 جلوگيري از قاچاق كاال،. 11
 امر به معروف و نهي از منكر،. 12
حق مأموريت هاي كالن به سفرهاي خارجي و . 13

 كاهش هزينه هاي سفر خارجي،
 عدم نگاه به دست كدخدا،. 14
 حمايت از كشاورزان و مولدان واقعي،. 15
 ارائه برنامه ششم،. 16
 مقاومتي كردن اقتصاد،. 17
 دانش بنيان كردن اقتصاد. 18
 .......... و. 19

 .و نوشتهمچنان مي توان گفت و گفت و نوشت 
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  اقامه نماز يا قرائت نماز؟ كداميك؟
  دانشگاه علم و صنعت ايران برقمهندسي محمد خلج اميرحسيني، عضو هيئت علمي دانشكده دكتر نويسنده: 

  
  مقدمه - 1

قرآن براي اداي نماز بارها و بارها از كلمه متعدي در 
يا  "اقامه كردن"و مشتقات آن به معناي  "أَقيموا"

برپا داشتن استفاده شده است. چند نمونه از تعبير 
 واند، عبارتند از: اقامه نماز كه مكررا در قرآن آمده

 و، يقيمونَ الصلَاةَ و، والْمقيمينَ الصلَاةَ، أَقيموا الصلَاةَ
. تنها به يك أَقمِ الصلَاةَ و، إِقَامِ الصلَاةِ و، أَقَاموا الصلَاةَ

أَقيموا  وكنيم: نمونه آيه بعنوان تبرك اشاره مي
لَاةَ والص ونَ آتُوا الزَّكَاةَ ومتُرْح لَّكُمولَ لَعوا الرَّسيعأَط 

  .)56(النور/
ت كه براي اداي نماز از كلمات ديگري اين در حاليس

يا  "قرائت كردن"به معناي  "اقْرَءوا"همچون 
خواندن استفاده نشده است. حتي اقامه كردن نماز با 

براي اداي نماز نيز متفاوت است.  "از جا برخواستن"
، يك بار براي دستور به "از جا برخواستن"تعبير 

منافقين  گرفتن وضو و يك بار هم براي توصيف نماز
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى بكار رفته است. 

و كُموهجلُوا ولَاةِ فَاغْسالص يكُماي ، 6(مائده/...  أَيد
ايد هنگامي كه به نماز كساني كه ايمان آورده

إِذَا  و...  - يتان را بشوييد) ايستيد، صورت و دستهامي
و ، 142(النساء/ ...اةِ قَاموا كُسالَى قَاموا إِلَى الصلَ

خيزند، با كسالت هنگامي كه به نماز برمي
  .خيزند)برمي

اقامه "بنابراين آنچه كه وظيفه يك مومن است، 
است كه بسيار فراتر از قرائت و خواندن نماز و  "نماز

دليل نيست كه حتي برخواستن براي نماز است. بي
در زيارت نامه ائمه اطهار (ع) از جمله حضرت 

دهيم كه آنها نماز را سيدالشهداء (ع)، شهادت مي
. در نتيجه د أَقَمت الصالَةَأَشْهد أَنَّك قَاقامه كردند. 

آنچه در مورد اداي نماز اهميت دارد و امر شده 
است، اقامه آن است و نه صرف خواندن آن. چه بسا 
بعضي منافقين و گمراهاني همچون معاويه، مامون و 

خواندند. ماجراي پيشنهاد شمر هم به ظاهر نماز مي
عيد فطر مامون به امام رضا (ع) براي برگزاري نماز 

توسط ايشان و سپس جلوگيري وي از ادامه كار 
 بسيار قابل تامل است.

، غالبا ناظر "اقامه نماز"البته دقت شود كه موضوع 
است و نه نمازهاي  "نمازهاي واجب يوميه"بر 

دانيم كه شرائط الزم براي اداي مستحبي. مي

تر از شرائط تر و سادهنمازهاي مستحبي بسيار سهل
اجب است. بعنوان مثال، نمازهاي نمازهاي و

توان در حال حركت و بدون سوره مستحبي را مي
  توان آنها را به جماعت خواند.خواند و نمي

  

  
  
  مصاديق اقامه نماز -2

با توجه به مطالب فوق، الزم است تا با مصاديق اقامه 
نماز آشنا شويم و به آنها عمل كنيم تا شايد در 

كنندگان نماز محسوب شويم. درگاه الهي از برپا 
اقامه نماز، هم مصاديق فردي و هم مصاديق 
اجتماعي دارد. در اينجا مختصرا به ذكر اين مصاديق 

پردازيم. البته قبل از اين كار، ابتدا به ذكر دو مي
دليل براي اصل وجود مصاديق اجتماعي اقامه نماز 

  پردازيم:مي
هم اجتماعي براي موارد م "أَقيموا"از كلمه  -الف

)، اقامه ... أَقيموا الْوزنَ بِالْقسط وهمانند اقامه ميزان (
 و) و اقامه شهادت و گواهي (أَنْ أَقيموا الدينَدين (

لَّهةَ لادوا الشَّهيمنيز استفاده گرديده است. از اينرو أَق (
اقامه نماز نيز قطعا جنبه اجتماعي و تاثيرگذاري بايد 

باشد و نبايد در حد خواندن ساده نماز معني داشته 
  شود.

يكي از وظائف مومناني كه به مكنت (اعم از مال  - ب
رسند آن است كه اقامه نماز كنند. يا قدرت) مي

 ...الَّذينَ إِنْ مكَّنَّاهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ 
همان كساني كه هر گاه در زمين به آنها ، 41(الحج/
. از اينرو اقامه دارند)بخشيديم، نماز را برپا مي قدرت

نماز قطعا جنبه اجتماعي و عمومي دارد كه در آن 
قدرت و امكانات مومنين موثرتر خواهد بود وگرنه 
چه دليلي دارد كه اقامه نماز به مكنت و قدرت 

  مومنين مرتبط شده باشد.
  

  مصاديق فردي 2- 1
توان به آماده از جمله مصاديق فردي اقامه نماز مي

شدن براي نماز، اداي اول وقت، گفتن اذان و اقامه، 
آرامش و حضور قلب، خشوع، تضرع، آراستگي و از 
  همه مهمتر حب و واليت ائمه اطهار (ع) اشاره نمود.

  
  مصاديق اجتماعي 2-2

بايستي اقامه نماز مصاديق مهم اجتماعي دارد كه مي
سه  ا غفلت نمود.مورد توجه قرار گيرند و نبايد از آنه

مصداق مهم اجتماعي عبارتند از به جماعت خواندن 
نماز، آشكار خواندن نماز و اشاعه نماز، كه در اينجا 

  پردازيم.به دو مورد اول مي
  
  نماز جماعت 2-2- 1

قطعا يكي از مصاديق اجتماعي اقامه نمازهاي واجب 
يوميه، به جماعت خواندن آنها است. قرآن دستور به 

ماز و انجام ركوع به همراه ركوع كنندگان اقامه ن
آتُوا الزَّكَاةَ  أَقيموا الصلَاةَ و و(نماز جماعت) داده است. 

و نماز را بپا داريد و ، 43(البقرة/ واركَعوا مع الرَّاكعينَ
زكات را بپردازيد و همراه ركوع كنندگان ركوع 

 . بطور خاص به حضرت مريم (س) نيز دستوركنيد)
يا مرْيم اقْنُتي لرَبك به نماز جماعت داده شده است، 
اي ، 43(آل عمران/ واسجدي واركَعي مع الرَّاكعينَ

مريم براي پروردگار خود، خضوع كن و سجده بجا 
  .كنندگان ركوع كن)آور و با ركوع

احاديث و روايات فراواني در باب اهميت و تاكيد بر 
اند كه در اينجا فقط به يك شدهنماز جماعت وارد 

شود. در حديثي از حضرت رسول مورد اكتفا مي
لَا صلَاةَ لمنْ لَم يصلِّ في (ص)، چنين آمده است: 

الْمسجِد مع الْمسلمينَ إِلَّا منْ علَّةٍ و لَا غيبةَ لمنْ 
رغب عن و من  صلَّى في بيته و رغب عنْ جماعتنَا

 .جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرنه
بدون هيچ  كسي كه، 394/ص 5وسائل الشيعه/ج (

نماز خود را همراه ديگر مسلمانان در مسجد  عذري
خواند نمازش مقبول نيست و غيبت احدي جايز نمي

و  نيست مگر كسي كه نمازش را در خانه مي خواند
ه حضور بكسي كه حاضر نمي شود و ما در جماعت 

مسلمين بي رغبت است از عدالت ساقط  جماعتدر 
است). همين يك حديث محكم و دوري از او واجب 
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دهنده بس است تا پي به اهميت و جايگاه و تكان
  باالي نماز جماعت ببريم.

 
  آشكار نمودن نماز 2- 2-2

المكان اعمال و پر واضح است كه بهتر است حتي
اشند. بعنوان عبادات مومن مخفي و غير آشكار ب

إِنْ تُبدوا مثال بهتر است انفاق مخفيانه باشد. 
ي وا همعفَن قَاتدالص ا وإِنْ تُْخفُوه  وفَه ا الْفُقَرَاءتُؤْتُوه

 ها را آشكار كنيد، اگر انفاق، 271(البقرة/ ...خَيرٌ لَكُم
خوب است و اگر آنها را مخفي ساخته و به نيازمندان 

. يا اينكه بهتر است دعا براي شما بهتر است)بدهيد، 
و ذكر و تضرع به درگاه الهي، در درون و مخفيانه 

، 55(األعراف/ ...ادعوا ربكُم تَضَرُّعا وخُفْيةً باشد. 
 روردگار خود را از روي تضرع و در پنهاني بخوانيد)پ
 - ا وتَضَرُّع كي نَفْسف كباذْكُرْ ريفَةً  وخ... 

پروردگارت را در دل خود، از روي ، 205(األعراف/
 .)و آهسته ... ياد كن تضرع و خوف

اما از طرف ديگر هستند اعمال و عباداتي كه بايد يا 
بهتر است آشكار و علني انجام شوند چرا كه جنبه 
اجتماعي و شعاري آنها غالب و قابل توجه است و چه 

ها باشد. از بسا آشكار بودن آنها جزو ذات و اصل آن
جمله اين اعمال عبارتند از: نمازهاي جمعه، عيد 
فطر، قربان و استسقاء، حج تمتع، فرستادن صلوات، 
عزاداري امام حسين (ع) و فرياد بر سر ظالمين 

  (مانند شعار مرگ بر آمريكا).
يك مصداق بارز اعمال و عبادات آشكار، مسلما 
نمازهاي واجب يوميه هستند. اصال يكي از عوارض 
به جماعت خواندن نمازهاي يوميه، آشكار و علني 
شدن آنها است. امام رضا (ع) در بيان علت به 

اند: جماعت خواندن نمازهاي يوميه، چنين فرموده
ئَلَّا يةُ لماعالْج لَتعنَّما جا و حيدالتَّو و خْالصكُونَ الْا

وسائل ( مشْهوراً الْاسالم و الْعبادةُ للَّه الَّا ظاهراً مكْشُوفاً
علت تشريع نماز جماعت آن ، 372/ص 5الشيعه/ج 

است كه اسالم و توحيد و بندگي و اخالص به 
دليل ). بيمشهور باشدآشكار، باز و خداوند متعال 
از سنن دين اسالم آن است كه بايد نيست كه يكي 

هاي صداي اذان نماز جماعت بصورت رسا از مناره
مساجد پخش شوند. در واقع با اينكار اقامه نماز را 

  زنيم.داد مي
يك شاهد ديگر براي آشكار نمودن نمازهاي يوميه، 
آشكار و علني خواندن نماز ظهر روز عاشورا توسط 

باشد. ايشان ميحضرت سيدالشهداء (ع) و يارانش 
توانستند دستور دهند آن نماز را در جاي خلوت، مي

سايه و دور از تيررس دشمن بخوانند ولي دقيقا زير 
  تابش نور خورشيد و در منظر همگان خواندند.

در كالمي ديگر، نماز ستون و ركن دين است و يقينا 
رود و شعائر الهي را بايد جزو شعائر الهي به شمار مي

منْ يعظِّم شَعائرَ  ذَلك ود و بزرگ داشت. تعظيم كر
و هر  ،اين است، 32(الحج/ اللَّه فَإِنَّها منْ تَقْوى الْقُلُوبِ

نشانه تقواي اين كار كس شعائر الهي را بزرگ دارد، 
). الزمه تعظيم شعائر هم، علني و پرشكوه دلهاست

  نمودن آنها و نه مخفي كردن آنها است.
 
  اقامه نمازآفات  -3

هر عمل و عبادتي آفاتي دارد، همانطور كه درخت 
ميوه آفت دارد. بعنوان مثال تحصيل علم آفات 
زيادي دارد كه يكي از مهمترين آنها عجب و غرور 
است. اقامه نماز هم همانند هر عملي كه بصورت 

شود، ممكن است آفاتي را آشكار و علني انجام مي
  بهمراه داشته باشد.

باال  "ريا نمودن"مهم اين است كه احتمال يك آفت 
رود كه البته ريا، آن هم براي نماز، بسيار مورد 

الَّذينَ هم عنْ صلَاتهِم  - فَويلٌ للْمصلِّينَمذمت است. 
پس ، 6- 5-4(الماعون/ الَّذينَ هم يرَاءونَ - ساهونَ

انگاري در نماز خود سهل كه ،واي بر نمازگزاراني
. آفت ديگر كنند)همان كساني كه ريا مي كنند،مي

ممكن است اين باشد كه كسي بخواهد از فضاي 
عمومي اقامه نماز كسب وجهه و موقعيت نمايد و به 
زعم خود امتيازاتي دنيوي را بدست آورد. اين آفت 
هنگامي كه مومنين در راس قدرت هستند بيشتر و 

 مضرتر خواهد بود.
ت ولي آيا براي رهائي از بلي همه اينها درست اس

آفات يك موضوع بايد اصل موضوع را منتفي نمود؟ 
آيا براي رهائي از آفات درخت ميوه بايد درخت ميوه 
نكاشت؟ آيا براي رهايي از آفات علم بايد تحصيل 
علم نكرد؟ آيا مگر حضرت رسول (ص)، نمازها را در 

كردند و سپس به مسجدالنبي به جماعت اقامه نمي
زندگي و مشكالت مردم در همان جا امور 
اي منافق از اين فضا سوء پرداختند؟ ظاهرا عدهنمي

بينيم كه حضرت رسول كردند ولي مياستفاده مي
(ص) و سپس حضرت علي (ع) و امام حسن (ع) كه 
حاكم مسلمين بودند همين سنت و رويه را ادامه 

  دادند.
كت در براي پرهيز از آفات اقامه نماز بطور عام و شر

نماز جماعت بطور خاص، راهي جز تقويت بنيه 
اعتنايي به وساوس شيطان نيست. دقيقا ايماني و بي

خود اين يك وسوسه شيطاني است كه بگوييم براي 
پرهيز از ريا، در نماز جماعت مومنين شركت نكنيم، 
يا نماز خود را در خفا بخوانيم. مگر نماز واجب يوميه 

هيم آنرا در خفا و پنهاني جرم و خالف است كه بخوا

انجام دهيم؟ حتي متاسفانه ممكن است معدود 
افرادي، به بهانه دوري از آفات ريا و امتيازطلبي، نه 
تنها خود را از اقامه نماز محروم كنند بلكه مرتكب 
سوء ظن و تهمت به اقامه كنندگان نماز شوند و 
حاضران در نماز جماعت را متهم به ريا، نفاق و 

  طلبي كنند.منفعت
  

 نتيجه: 
نمازها به دو دسته مستحبي و واجب تقسيم 

شوند. نمازهاي مستحبي را همانند اعمالي مي
االمكان در خفا همچون انفاق و ذكر بهتر است حتي

و دور از انظار عمومي خواند. اما نمازهاي واجب 
الخصوص نمازهاي يوميه را بايد اقامه نمود و در علي

مكان آشكار و علني و با جماعت االاين راستا حتي
خواند. البته در همه اعمال خود، از جمله اقامه نماز، 
بايد ضمن دوري از آفاتي همچون ريا و امتيازطلبي، 
از وساوس شيطاني همچون رها كردن آن اعمال به 

  بهانه دوري از آفات آنها پرهيز كنيم.
در انتها بايد دعا كنيم كه خداوند ما و نسل ما را از 

رب اجعلْني مقيم اقامه كنندگان نماز قرار دهد. 
لَاةِ والص نَا وبي ريتنْ ذُرم اءعلْ د40(ابراهيم/ تَقَب ،
مرا برپا كننده نماز قرار ده، و از فرزندانم  اپروردگار

  ). انشاء ا...ذيرنيز، پروردگارا دعاي مرا بپ
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  وسع، تكليف، سعي
  دانشگاه علم و صنعت ايران برقمهندسي محمد خلج اميرحسيني، عضو هيئت علمي دانشكده دكتر نويسنده: 

  
كه بعضي از آنها  در قرآن كريم عباراتي وجود دارند

با بعضي ديگر ارتباطي مستقيم يا غير مستقيم دارند. 
در اينجا به سه عبارت وسعت، تكليف و سعي در حد 

  پردازيم.بسيار سطحي و گذرا مي
  وسع: - 1

هاي مختلف زندگي از جمله مالي، ها در جنبهانسان
علمي، فكري، معنوي، جسمي، استعدادي و غيره 

و اين وسع در هر فرد با فرد باشند داراي وسع مي
ديگري متفاوت بوده و به عبارت ديگر بر يكديگر 

ها و فضيلت دارند. اين واقعيت براي عموم انسان
حتي انبياء الهي (ع) هم وجود دارد و در قرآن به آن 

 انْظُرْ كَيف فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍاشاره شده است: 
لرُّسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى تلْك او  - ) 21... (اسراء/

  ).253... (بقره/ بعضٍ
  
  تكليف: -2

بيني الهي، هر انساني داراي تكليف در ديدگاه جهان
خاص خود است و بر اساس همان تكليف در آخرت 

گيرد. بر و حتي در اين دنيا مورد سوال قرار مي
همين اساس بارها و بارها حضرت امام خميني (ره) 

فرمودند كه ما مامور به انجام تكليف هستيم. مي
ها نكته آن است كه نوع و شدت تكليف انسان

باشد. در قرآن متناسب با نوع و گستره وسع آنها مي
  عباراتي وجود دارند كه به اين معني اشاره دارند:

خداوند ، 286... (بقره/ لَايكَلِّف اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها
) كند، تكليف نميوسعشهيچ كس را، جز به اندازه 

هيچ كس ، 233... (بقره/ لَاتُكَلَّف نَفْس إِلَّا وسعها...  - 
لَانُكَلِّف ...  -مكلف نشده است مگر به اندازه وسعش) 

هيچ كس را جز به ، 42... (اعراف/ نَفْسا إِلَّا وسعها
لَايكَلِّف اللَّه ...  -) كنيمتكليف نمي وسعشاندازه 

خداوند هيچ كس را، ، 7... (طالق/ نَفْسا إِلَّا ما آتَاها
  ).كند، تكليف نميآنچه كه به او داده استجز به 

در اينجا بايد دقت نمود كه در مواجهه با اين نوع 
عبارات اولين چيزي كه ممكن است به ذهن خطور 

ز ما كند نوعي آرامش خيال است كه بلي خداوند ا
خواهد و ما جز به اندازه وسع خود تكليف زيادي نمي

تكليف نداريم. اما روي ديگر مسئله آن است كه 
خداوند از ما تكاليفي را خواسته است و هر چه وسع 
ما در ابعاد مختلف زندگي بيشتر باشد، آن تكليف 

هم بيشتر خواهد بود. همچنين هر چه تالش 
واقع داريم تالش  كنيم تا وسعمان بيشتر شود درمي
كنيم تا تكاليفمان هم بيشتر شود. در اينجا به مي

  پردازيم:ذكر چند مثال در اين زمينه مي
مسلما كسي كه وسع مالي بيشتري دارد، تكليف  - 

بيشتري براي انفاق و حل مشكالت مالي محرومين 
آنان كه ، 7(طالق/... لينْفقْ ذُو سعةٍ منْ سعته دارد. 

...  -) خود انفاق كنندوسع دارند بايد از الي) وسع (م
و هرعِ قَدوسلَى الْمع هررِ قَدقْتلَى الْم236... (بقره/ ع ،

و آن كس  خودشدارد، به اندازه  وسعآن كس كه 
  ).كه تنگدست است، به اندازه خودش

مسلما تكليف يك استاد دانشگاه يا يك دانشجو در  - 
مختلف جامعه بيشتر از  رفع معضالت و مشكالت

تكليف ديگر اقشاري است كه وسع علمي كمتري 
  دارند.

مسلما تكليف دانشگاهيان در اعتراض به تصويب  - 
باري همچون تركمانچاي قاجاري، هاي ذلتنامهننگ

تدبيري، بيشتر از كاپيتوالسيون پهلوي و برجام 
تكليف ديگر اقشاري است كه وسع اطالعات كمتري 

  دارند.
سلما تكليف مديريت و رئيس يك دانشگاه در م - 

گسترش اقامه نماز بيشتر از ديگر دانشگاهيان است 
چون وسع آنها در اختيارات و امكانات بيشتر از 
ديگران است و قطعا اذيت و حتي اخراج اساتيد با 
سوادي كه همت بااليي در اقامه نماز دارند، در جهت 

ازات الهي را عكس انجام اين تكليف آنها بوده و مج
  در پي خواهد داشت.

مسلما تكليف ما ايرانيان در كمك به مسلمانان  - 
مظلوم جهان در مقابل ستمگراني همچون آمريكا، 
اسرائيل، عربستان سعودي و داعش بيشتر از ديگران 

هاي مختلفي از جمله است چرا كه وسعمان از جنبه
 داشتن واليت ائمه اطهار (ع)، واليت فقيه، ثبات و

امنيت، فقاهت، شجاعت و غيرت و تسليحات نظامي 
  بيشتر از مردم كشورهاي ديگر است.

  
  سعي: -3

انجام كامل تكاليف آن هم در حد وسع، بسي سخت 
كننده براي هر انسان مومن به روز حساب و نگران

است. اما خوشبختانه خداوند متعال مالك انجام 

ده است. تكاليف را ميزان سعي و تالش افراد قرار دا
هر كس بيشتر تالش كند، اجر بيشتري خواهد 
داشت. در اين زمينه عبارات روشني در قرآن وجود 

  دارد:
ى وعا سانِ إِلَّا ملْإِنْسل أَنْ لَيس - و  فوس يهعأَنَّ س

اي جز و اينكه براي انسان بهره، 40- 39يرَى (نجم/
ي و اينكه تالش او بزود. سعي و كوشش او نيست

 يوم يتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سعى -) شودديده مي
در آن روز انسان به ياد كوششهايش ، 35(النازعات/

  ).افتدمي
خداوند آخرت خوب هر انسان مومني را صراحتا 

سعى لَها  منْ أَراد الĤْخرَةَ و وداند. نتيجه سعي او مي
ا ويهعس  كنٌ فَأُولَئؤْمم واهشْكُورم ميهعكَانَ س 
كس كه سراي آخرت را بطلبد، و  هرو ، 19(اإلسراء/

در حالي كه ايمان  ،براي آن سعي و كوشش كند
سعي و تالش او پاداش داده خواهد ، داشته باشد

 كَانَ سعيكُم مشْكُورا إِنَّ هذَا كَانَ لَكُم جزَاء و - ) شد.
شماست، و سعي و  پاداش(بهشت) اين ، 22(اإلنسان/

  ).تالش شما مورد قدرداني است
  

درك و بكارگيري سه ضلع مثلث وسع، نتيجه: 
تكليف و سعي عاملي حياتي در زندگي دنيوي و 

ها ها است. هر كدام از ما انسانباالخص اخروي انسان
هاي مختلف داراي وسع هستيم و به اندازه در زمينه

خود را براي  وسعمان تكليف داريم. بايد تمام توان
انجام تكاليف بگذاريم و هر چقدر در اين مسير سعي 
كنيم بهره بيشتري در آخرت خواهيم داشت و از 

گيريم. اميدواريم در جمع خداوند پاداش مي
لسعيها بهشتيان از سعي و تالش خود راضي باشيم. 

از سعي و تالش خود ، آنها 9(الغاشية/ راضيةٌ
 ). انشاء ا...خشنودند
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 دانشجو روز هايبرنامه برگزاري

 مقارن ماه آذر شانزدهم در گذشته هايسال همچون
 دانشگاه سطح در مختلفي هايبرنامه دانشجو روز با

 اين االيب نسبت به تعداد رغمعلي ليكن. گرديد برگزار
 اين اكثر سياسي و فكري ديدگاه نظر از هابرنامه
 وهمس و خاص سياسي تفكر يك راستاي در هابرنامه

 فضاي دانشگاه درً  عمال و بود شده تنظيم دولت با
 اين از برخي در ضمنا. بود كرده حاكم را صدايي تك

 و رسانده هم به حضور 88 فتنه حامي افراد هابرنامه
 خشنودي ابراز خود گذشته انگيزانهفتنه مواضع از

 انتشار هابرنامه اين موازات به همچنين. نمودند
 ايههفته در بااليي فركانس با دانشجويي نشريات

 محتواهاي برخي در متاسفانه. بود جريان در اخير
 شده دنبال 88 فتنه خط نيز نشريات در شده منتشر
 يدانشجوي و فرهنگي مسئولين رسدمي نظر به. است

 در دهش منتشر مطالب بر بيشتري نظارت بايد دانشگاه
 .باشند داشته نشريات

 
 و دفع اساتيد جوان جذب

 متقاضيان برخي كهاخبار رسيده حاكي از آن است 
 دهايفرآين در پيشتر كه دانشگاه علمي هيأت عضويت
 تهشناح تخصصي يا/و عمومي صالحيت فاقد ،ارزيابي
 به جذب دبيرخانه توسط مجدداً ،بودند شده

 بررسي صف در هم برخي و شده معرفي هادانشكده
 در اين. هستند استخدام جهت جذب هيأت در نهايي
 لمع دانشگاه بورسيه كه افراد بسياري كه است حالي

 دانشگاه به مراجعت هنگام در اندبوده ايران صنعت و
 هايماه در و شوندمي مواجه عجيبي و سخت شرائط با

عليرغم داشتن كارنامه علمي  آنها از بسياري اخير
 همچنين. اندكرده دريافت نياز عدم نامهقوي، 
اخيرا تعداد قابل  كه است آن از حاكي هاگزارش

توجهي استاد جذب دانشگاه و به ويژه يك دانشكده 
اند. به همه اين خاص نزديك به مديريت دانشگاه شده

گوييم و آرزوي موفقيت براي عزيزان خير مقدم مي
آنها داريم و خوشحال از آن هستيم كه همانند اساتيد 
جوان جذب شده در سالهاي قبل اذيت نخواهند شد 

ش به مسائل علمي و آموزشي خود مشغول و با آرام
 خواهند بود.

 
 دانشگاه در پژوهش روز برگزاري

 حضور با دانشگاه در ماه دي آخر هفته در پژوهش روز
 .شد برگزار جمهور رييس فناوري و علم محترم معاون

 پژوهشي دستاوردهاي از كاملي گزارش جلسه اين در
 تردك بسيجي استاد مراسم اين در. شد ارائه دانشگاه
 اساتيد بسيج راهبردي شواري عضو چلداوي احمد
. شد دانشگاه صنعت با ارتباط اول رتبه كسب به موفق
 گزاربر مناسبي كيفيت و شكوه با مراسم اين چه اگر
 تفادهاس مراسم اين انگيز بر تأسف حواشي از ليكن شد

 اب. بود كراوات از اساتيد از پذيرايي سلف مهمانداران
 عدم اكثر مراجع عظام درباره صريح فتواي به توجه
راز ت دانشگاه يك در اتفاق اين ،كراوات از استفاده جواز

كه مكاني براي فرهيختگان كشور اسالمي  اول دولتي
 نظر هب قبول قابل غير و عجيب است بسيارو انقالبي 

  .باشدمي
 

 تاداس فعاليت از جلوگيري قانوني غير روند ادامه
 عمران مهندسي دانشكده

 ندچ از ،شد رسانياطالع نشريه در ترپيش كه همانطور
 اساتيد از يكي عليه بر برانگيزيتأمل اقدامات پيش ماه

 انايشصورت گرفت و نهايتا  عمران مهندسي دانشكده
 اين. را خارج از مسير هيئت جذب اخراج نمودند

 و اساتيد مخالفت با اول گام در غيرقانوني اقدامات
 افراد تذكرات رغمعلي اما شد مواجه مسئوالن برخي
 غيرقانوني اقدامات بر دانشگاه مديريت تيم ،دلسوز
 اب و پيش چندي از. دارد و داشته اصرار گرفته صورت
 علوم وزارت ،آمده بوجود يهانگراني به توجه

 و كرده موضوع بررسي به اقدام فناوري و تحقيقات
 اماتاقد بودن غيرقانوني به ذعانا بازرسي هيأت نهايتا

ور دست ونمود  دانشگاه مديريتتوسط  گرفته صورت
. مودن استاد اين وضعيت تبديل درخواست بررسيبه 

دستور  و قانون به تمكين با دانشگاه ديريتم است اميد
 تكرام به نسبتوزير علوم، بيش از اين باعث خدشه 

  .نشوند دانشگاه علمي فضاي آرامش و اساتيد
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