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ــا رئیس جمهــور  ــدار ب کامــرون چنــد ســاعت پــس از نخســتین دی
ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، در ســخنان خــود در مجمع 
ــزم  ــت از تروری ــه حمای ــم ب ــران را مته ــل، ای ــازمان مل ــی س عموم
ــا  ــار ب ــته ای اش و رفت ــه هس ــد برنام ــران بای ــه ای ــت ک ــرد و گف ک

مردمــش را تغییــر دهــد!
ــه  ــه ب ــویم  ک ــر آن ش ــا ب ــد ت ــث ش ــور باع ــف آور مذک ــر تأس خب
صــورت مختصــر و لیســت وار، تعــدادی از جنایــات انگلیــس در حــق 

ایرانیــان را بازگویــی کنیــم.

ظلمها و جنایات انگلیس 
در حق مردم ایران

ــر  ــن خســارات غی برخــی از مهمتری  
ــران توســط  ــر ملــت ای ــل محاســبه وارده ب قاب
شــرح  بدیــن  انگلســتان  ســلطنتی  رژیــم 

: شــد می با

ــران در ســال  ــردن افغانســتان از ای 1. جــدا ک
ــس؛ ــان پاری ــاس پیم 1۸۵۷ براس

ــر  ــه ب ــر )1۸۷۲( ک ــرارداد رویت ــل ق ۲. تحمی
ــه مــدت ۷۰ ســال کامــا  اســاس آن، ایــران ب

ــه شــد؛ ــه انگلســتان فروخت ب

ــت  ــت و بهائی ــه بابی ــای ضال ــاد فرقه ه 3. ایج
ــران و در  ــی در ای ــاط مذهب ــد انحط ــه قص ب
ــزاران  ــدن ه ــیده ش ــراف کش ــه انح ــه ب نتیج

ــی؛ ایران

4. تجزیــه و تقســیم بلوچســتان ایــران در 
ســال 1۸۸۷ بــه منظــور امنیــت بخشــیدن بــه 
ســرحدات هنــد و بــه عنــوان کمربنــد دفاعــی 

ســال 1۹۰1؛

ــه انحــراف کشــاندن انقــاب مشــروطیت  ۸. ب
ــت ا... شــیخ  ــدام آی ــرای اع ــی ب ــه چین و زمین

ــوری؛ فضــل اهلل ن

۹. تحمیــل قــرار داد 1۹۰۷ کــه بــر اســاس آن 
ایــران بیــن انگلســتان و روســیه تقســیم شــد؛

1۰. قحطــی بــزرگ ســال هــای 1۹1۷-1۹1۹ 
کــه بــی تردیــد بــزرگ تریــن فاجعــه در 
ــت های  ــی از سیاس ــت و ناش ــران اس ــخ ای تاری
ــن  ــی ای ــود. ط ــا ب ــی بریتانی ــی و مال بازرگان
ــت  ــد از جمعی ــه 4۰ درص ــک ب ــی نزدی قحط
ایــران )یعنــی حــدود ۸ تــا 1۰ میلیــون نفــر( 
بــه کام مــرگ رفتنــد و در ایــن قحطــی تلــف 
ــران  ــان ای ــه در آن زم شــدند و انگلیســی ها ک
را اشــغال کــرده بودنــد نــه تنهــا بــرای کاســتن 
از شــدت قحطــی کاری انجــام ندادنــد، بلکــه با 
خریــد گســترده غلــه و مــواد غذایــی در ایــران، 
ــن،  ــن النهری ــد و بی ــذا از هن ــردن غ وارد نک

ت
اس

سی

جنــوب غربــی هنــد کــه مســتعمره انگلیــس به 
ــت؛ ــمار می رف ش

ــواد  ــج م ــس در تروی ــی انگلی ــش تاریخ ۵. نق
مخــدر در ایــران کــه از ســوی »بــرادران 
ــه شــد  ــال گرفت ــه دنب شــرلی« در دوره صفوی
ــه عنــوان یــک  و دیــری نپائیــد کــه تریــاک ب
داروی خانگــی جــای خــود را در میــان ایرانیان 
ــس  ــت انگلی ــی دول ــس از مدت ــرد و پ ــاز ک ب
اعــام کــرد کــه ســوخته  تریــاک را بــا قیمــت 
مناســب از افــرادی کــه از ایــن مــاده اســتفاده 
ــرارداد  ــز ق ــت نی ــرد و در نهای ــد می خ می کنن
تالبــوت )انحصــار توتــون و تنباکــو( بــه ایــران 

ــد؛ ــل گردی تحمی

)تاســیس  التــاری  قــرارداد  تحمیــل   .6
ــم  ــرزا ملک ــوی می ــران از س ــه ای ــه( ب قمارخان

خــان؛

۷. تحمیــل قــرار داد دارســی بــه ایــران بــرای 
اکتشــافات، اســتخراج و غــارت منابــع نفتــی در 
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متحــده  ایــاالت  از  غــذا  ورود  از  ممانعــت 
جملــه  )از  مالــی  سیاســت های  اتخــاذ  و 
نپرداختــن درآمدهــای نفتــی بــه ایــران(، 
ــی  ــل اصل ــیدند و عام ــدت بخش ــی را ش قحط
ــدند  ــی شــدن قحطــی ای ش تشــدید و طوالن
کــه منجــر بــه مــرگ میلیون هــا ایرانــی شــد؛

11.  تحمیــل قــرار داد 1۹1۹ کــه بــر اســاس 
ــر ســلطه انگلســتان  ــز زی ــران نی آن شــمال ای

قــرار گرفــت؛

ــتیبانی  ــت و پش ــی، حمای ــه چین 1۲.  زمینی
ــاء  ــید ضی ــق س ــان از طری ــای رضاخ از کودت
الدیــن طباطبایــی، روزنامــه نــگاری کــه عامــل 

ــود؛ ــران ب ــا در ته ــفارت بریتانی س

13.  کمــک بــه فــرار رضاخــان از ایــران و روی 
 کار آوردن فرزنــدش؛

ــرداد  ــای ۲۸ م ــتقیم درکودت ــش مس 14.  نق
ــکا؛ ــا آمری ــی ب ــرای همراه 133۲ )1۹۵3( ب

کل  جدایــی  در  مســتقیم  نقــش    .1۵
ــه در  ــارس ک ــج ف ــی خلی ــرزمین های جنوب س
ــد؛ ــن انجامی ــل بحری ــی کام ــه جدای 1۹۷1 ب

ــت  ــکیل حکوم ــی در راه تش ــع تراش 16.  مان
جمهــوری در ایــران طــی ســال های حکومــت 

ــاه؛ محمدرضاش

1۷.  همراهــی بــا آمریــکا در ســرکوب انقــاب 
اســامی ملــت ایــران؛

ــاواک  ــتیبانی س ــوزش و پش ــاط، آم 1۸.  ارتب

ــه  ــس ک ــرویس انگلی ــت س ــط اینتلیجن توس
ــت  ــهادت و مجروحی ــرکوب، ش ــه س ــر ب منج
ــادی از فعــاالن مبــارزه علیــه رژیــم  تعــداد زی

ــد؛ ــاهی ش ــتم ش س

ــران  ــفارت ای ــدن س ــران ش ــغال و وی 1۹.  اش
در لنــدن و کشــته شــدن ۲ دیپلمــات ایــران؛ 
در 6 روز پــر تــب و تــاب در اردیبهشــت ســال 
13۵۹ یعنــی از روز دهــم تــا پانزدهــم آن 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــفارت جمه ــاه س م
ــه اشــغال گروهــی متشــکل از شــش  لنــدن ب
ــه 1۷  ــر از جمل ــد و ۲6 نف ــلح درآم ــرد مس م
ــده و  ــر مراجعه کنن ــفارتخانه، ۸ نف ــد س کارمن
ــروگان  ــه گ ــی ب ــان انگلیس ــور نگهب ــک مأم ی
ــه ذکــر اســت در طــول  گرفتــه شــدند؛ الزم ب
ایــن حادثــه، ۲ تــن از اعضــای فعــال و انقابــی 
ــک  ــة ی ــر حمل ــر اث ــد و ب ــان باختن ــران ج ای
ــفارتخانه،  ــه س ــی ب ــدوی انگلیس ــروه کمان گ
اشــغالگران اصلــی از بیــن رفتنــد و ســاختمان 
ســفارتخانه بــه صــورت نیمــه  ویــران بــر 
ــوران  ــی از مأم ــاگری یک ــا افش ــد؛ ب ــای مان ج
انگلیــس  مخفــی  پلیــس  ســازمان  ســابق 
)MI6( مشــخص شــد کــه اشــغال ســفارت و 
 MI6 ــس ــی را رئی ــای ایران ــرگ دیپلمات ه م
ــد  ــه چن ــرای آن را ب ــرده و اج ــزی ک طرح ری
تروریســت عراقــی کــه دســت پرورده ســازمان 
اطاعاتــی انگلیــس بودنــد، واگــذار نمــوده 

ــود؛ ب

۲۰.  ســرقت اشــیای عتیقــه ایران و پشــتیبانی 
و  ایرانیــان  ملــی  میــراث  غارت گــران  از 
و  بریتانیــا  موزه هــای  در  آن هــا  نگهــداری 
فــروش برخــی دیگــر در حراجــی معــروف 
لنــدن نظیــر ســتون های بــا ارزش تخــت 

جمشــید، منشــور کــوروش و نیــز هــزاران 
ــده از  ــای مان ــه ج ــور ب ــه و منش ــوح، کتیب ل

ــتان؛ ــران باس ــدن ای تم

قومیت هــا  و  گروهک هــا  تحریــک    .۲1
ــران  ــامی در ای ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــم،  ــان ترکیس ــه، پ ــرب، کومل ــق ع ــر خل نظی

و...؛ جندالشــیطان 

و  تســلیحاتی  سیاســی،  کمک هــای    .۲۲
اقتصــادی بــه رژیــم بعثــی عــراق بــرای حملــه 
بــه ایــران و ادامــه ایــن پشــتیبانی ها در طــول 

ــگ؛ ۸ ســال جن

۲3.  حمایــت بی پــرده و مســتمر از اشــخاص، 
گروهک هــا و برانــدازان جمهــوری اســامی 
بنی صــدر،  نظیــر  گذشــته  ســال   33 در 
اصاح طلبــان  مذهبی هــا،  ملــی  منافقیــن، 
ــر ۷۸ و  ــوب های 1۸ تی ــت آش ــد و هدای معان
ــت  ــم ریاس ــات نه ــس از انتخاب ــات پ اغتشاش
جمهوری)فتنــه ۸۸( ازطریــق ســفارتخانه  و 
شــبکه های رســانه ای همچــون بی بی ســی؛

هدایــت  و  برنامه ریزی،حمایــت    .۲4
تحریم هــای بین المللــی علیــه ملــت ایــران 

گذشــته؛ ســال   33 طــول  در 

۲۵.  تهدیــد بــه حملــه نظامــی و تــاش نــاکام 
بــرای ایجــاد فشــار روانــی علیــه ملــت مظلــوم 

و مقتــدر ایــران؛

۲6. فضاســازی های مســتمر رســانه ای بــا بــکار 
گرفتــن بنگاه هــای ســخن پراکنــی نظیــر 
ــف  ــبکه های مختل ــدازی ش ــی و راه ان بی بی س
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ــدازی  ــت بران ــان در جه ــی زب ــانه ای فارس رس
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــره نظ ــب چه و تخری
اســامی در افــکار عمومــی مــردم دنیــا، و 
تــاش بــرای نابــودی فرهنــگ و هویــت غنــی 

ــران؛ ــز ای ــت عزی مل

۲۷. حمایــت، اعطــای پناهندگــی و پشــتیبانی 
رشــدی،  ســلمان  از  امنیتــی  و  مــادی 
نویســنده کتــاب موهــن آیــات شــیطانی، 
ــر  ــده، منتش ــفارش دهن ــی ها س ــه انگلیس ک
ــوده  ــاب و نویســنده اش ب ــی کت ــده و حام کنن

و هســتند؛

از  پشــتیبانی  و  تجهیــز  و  آمــوزش   .۲۸
ــتی در  ــات تروریس ــر اقدام ــذاری و دیگ بمب گ
ــتان  ــوی، سیس ــر رض ــرم مطه ــتان، ح خوزس
ــرور  ــز ت ــیراز و نی ــینیه ش ــتان، حس و بلوچس
شــهیدان الجــوردی و صیــاد شــیرازی در طــی 
ســال های پــس از انقــاب اســامی و خصوصــاً 

ــراق؛ ــتان و ع ــغال افغانس ــس از اش پ

آمــوزش،  طراحــی،  چینــی،  زمینــه   .۲۹

تروریســت ها  از  پشــتیبانی  و  تجهیــز 
بــرای تــرور دانشــمندان هســته ای ایــران 
همچــون شــهیدان علیمحمــدی، شــهریاری و 
ــرژی  ــازمان ان ــی س ــس فعل ــی )رئی دکترعباس
اتمــی( طبــق اعتــراف و تصریــح جــان ســاورز 
ــاون اشــتون؛ ــر مع رئیــس ســابق MI6 و کوپ

ــی  ــی جنوب ــه مرزهــای آب 3۰. تجــاوز مکــرر ب
ــران در  ــی ای ــی شــرقی و غرب ــای هوای و مرزه
ــتان  ــغال افغانس ــس از اش ــال های پ ــی س ط
ــه  ــر ب ــت منج ــن نوب ــه در چندی ــراق ک و ع
دســتگیری تفنگــداران دریایــی آن هــا از ســوی 

ــی شــد؛ ــان ایران مرزبان

31. اشــغال غیرقانونــی بــاغ قلهــک در تهــران 
طــی پنجــاه ســال گذشــته؛

3۲. حمایــت از برانــدازان نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران از طریــق دادن پناهندگــی 
نظیــر  آن هــا  بــه  دائــم  اقامــت  مجــوز  و 
مهاجرانــی، گنجــی، ســروش، کدیــور، مهــدی 

...؛ هاشــمی و 

ــره  ــارد دالر ذخی ــدن 4 میلی ــدود ش 33. مس
ارزی ایــران در بانک هــای داخلــی بریتانیــا 
ــکا در  ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن ــس از تس پ

ــران؛ ای

قراردادهــای  لغــو  از  ناشــی  34. خســارات 
تســلیحاتی بیــن ایــران و انگلیــس از جملــه ناو 
خــارک )کــه بــا تأخیــر ۵ ســاله تحویــل ایــران 
ــی و  ــات یدک ــن قطع ــن تأمی ــد( و همچنی ش
و  چیفتــن  تانک هــای  تکمیلــی  تجهیــزات 
ــد،  ــون پاون ــای 1۸ میلی ــه به ــکورپیون، ب اس
ــوی  ــامی از س ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــه ب ک
انگلیســی هــا لغــو گردیــد و در حالی کــه پــول 
خریــد آن هــا قبــًا پرداخــت شــده بــود، هرگــز 
تحویــل داده نشــد؛ بــا احتســاب هفتــه ای 
ــاو  ــل ن ــر تحوی ــد، جریمــه تأخی ۷۰ هــزار پاون
خــارک، چیــزی در حــدود 16 میلیــون و 

ــود. ــد می ش ــزار پاون ــتصد ه هش
3۵. نقــش فعــال و دخالــت جویانــه در جریــان 

فتنــه ســال 13۸۸.

عکس: سربازان اشغالگر انگلیسی در خاک ایران 
جنگ جهانی دوم

عکس: هولوکاست-۹ میلیون-ایرانی به دست 
بریتانیا، جنگ جهانی اول، قحطی بزرگ.
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مذاکره کننده باید بی توجه به نتایج انتخابات باشد

ــی  ــای روحان ــت آق ــه دول درک اینک  
ــته ای  ــق هس ــک تواف ــردن ی ــی ک ــرای نهای ب
بــا غــرب بی نهایــت مشــتاق باشــد، اصــا 
دشــوار نیســت. سیاســت خارجــی دولــت 
ــده  ــتوار ش ــی اس ــر دکترین ــی ب ــای روحان آق
ــم  ــرد، ه ــکل نگی ــی ش ــق نهای ــر تواف ــه اگ ک
خــود بی اعتبــار می شــود و هــم بســیاری 
دیگــر از رؤیاهــای غرب گرایــان را در ایــران 
بــه ســقوط خواهــد کشــاند. دکتریــن سیاســت 
خارجــی دولــت از روز نخســت ایــن بــوده 
کــه منشــأ بســیاری از مشــکات کشــور، 
ــن  ــخن گفت ــت س ــتگان از درس ــی گذش ناتوان
بــا جهــان بــوده اســت. دولــت روحانــی بویــژه 
ــه او،  ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
همــواره اصــرار داشــته اند کــه اگــر زبــان 
جهــان را بدانیــد و بــا آن بــا ادبیاتــی درســت 
ــیاری  ــره بس ــد، گ ــخن بگویی ــه س و محترمان
از مشــکات در دم گشــوده خواهــد شــد. 
بــه تعبیــر ویتگنشــتاینی ها، زبــان جدیــد، 
ــد آورد. ــود خواه ــی خ ــد را از پ ــی جدی جهان

منتقــدان البتــه می دانســتند کــه داســتان 
ــات  ــر ادبی ــردن واژگان و تغیی ــوض ک ــه ع ب
از  بــزودی ســر  و  مانــد  محــدود نخواهــد 
دیــری  آورد.  درخواهــد  دیگــری  جاهــای 
ــای  ــن ج ــخن گفت ــه س ــه محترمان ــد ک نپایی
ــازی  ــرد اعتمادس ــرش راهب ــه پذی ــود را ب خ
داد؛ کــه در اصــل چیــزی نیســت جــز اینکــه 
ــای  ــدرت و اهرم ه ــای ق ــدای راه، ابزاره در ابت
و  بگیرنــد  شــما  از  را  چانه زنی تــان  اصلــی 
در ادامــه مســیر دائمــاً امتیازهــای بیشــتر 
بخواهنــد. پــس از آن، اســتراتژی »ســخن 
ــه  ــد ب ــل ش ــان« تبدی ــان جه ــه زب ــن ب گفت
ــای  ــام نگرانی ه ــناختن تم ــمیت ش ــه رس »ب
غــرب دربــاره ایــران« و بدتــر از آن، پذیرفتــن 
ــد از همــان راهــی  ــن نگرانی هــا بای اینکــه »ای
رفــع شــود کــه غربی هــا می خواهنــد«. در 
نهایــت، ســخنگویان خــوب مــا در مواجهــه بــا 
جهــان )کــه جهــان را هــم خاصــه در غــرب 
ــا  ــران ت ــه ای ــد ک ــا پذیرفتن ــد( تلویح می دیدن
اطــاع ثانــوی یــک استثناســت، حقوقــی کمتر 

از دیگــران دارد و تکالیفــش بیــش از دیگــران 
ــه  ــت اال اینک ــدنی نیس ــن اصاح ش ــت و ای اس
ــدودا  ــیر ح ــودن یــک مس ــد پیم ــران بای ای
ــرد. ــازی را بپذی ــرای اعتمادس ــه ای ب ــک ده ی

تــا اینجــا یــک نتیجه گیــری ســاده بــه دســت 
ــا غربی هــا خــوب حــرف  ــد: وقتــی مــا ب می آی
می زنیــم، آنهــا متقابــا دلیلــی نمی بیننــد 
ــا  ــی م ــد، وقت ــن کار را بکنن ــا همی ــا م ــه ب ک
نگرانی هــای آنهــا را بــه رســمیت می شناســیم، 
خــود  نگرانی هــای  فهرســت  بــر  آنهــا 
ــم،  ــتی می ورزی ــا دوس ــی م ــد و وقت می افزاین
ــه  ــند ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــا ب آمریکایی ه
به موقــع  و  دشــمنی کــردن کاری درســت 
بــوده اســت. اکنــون امــا بویــژه از ســفر 
نیویــورک بــه ایــن ســو و بــا نزدیــک شــدن بــه 
ــو، کار از درســت  انتهــای مــدت توافق نامــه ژن
ــیار  ــردن بس ــل ک ــت عم ــرف زدن و درس ح
فراتــر رفتــه و بــه ســمت اقداماتــی خطرنــاک 
و مشــکوک میــل نمــوده اســت. در اینجــا تنهــا 
بــه ســه نمونــه "آشــکار" از ایــن گونــه اقدامــات 
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نمونه هــای  امیدواریــم  و  می شــود  اشــاره 
"پنهــان" دیگــری وجــود نداشــته باشــند.

ــواد  ــای محمدج ــز آق ــخنان حیرت انگی 1- س
ظریــف در جمــع اعضــای شــورای روابــط 
درددل  جــز  چیــزی  را  آمریــکا  خارجــی 
ــوان  ــی نمی ت ــتان آمریکای ــا دوس ــی ب انتخابات
نامیــد. ظریــف در ایــن ســخنان می گویــد 
ــده را  ــاد  ش ــت ایج ــدر فرص ــا ق ــر غربی ه اگ
ــق  ــی تواف ــای روحان ــت آق ــا دول ــد و ب ندانن
نکننــد، مــردم 16 مــاه بعــد در انتخابــات 
مجلــس پاســخ آنهــا را بــا رأی دادن بــه 
وی  داد.  خواهنــد  غرب ســتیز  جریانــات 
اینکــه مخاطبانــش دقیقــا متوجــه  بــرای 
ــار  ــد ب ــادآوری می کن ــوند، ی ــأله ش ــق مس عم
ــا  ــال های ۸3 و ۸4 غربی ه ــه در س ــته ک گذش
ــد،  ــران را از دســت دادن ــا ای ــق ب فرصــت تواف
ــد  ــر کار آم ــر س ــران ب ــوری در ای رئیس جمه
و ۸ ســال شــیرین دولــت را در دســت داشــت 
ــه  ــد وی را بازنشســته کــرد! البت و کســی مانن
ــن  ــز مشــابه ای ــال ۸3 نی ــف در س ــای ظری آق
ــز و دردآور  ــی ترحم برانگی ــا حالت ــخنان را ب س
ــه  ــد ک ــی دی ــت ول ــی گف ــای البرادع ــه آق ب
آنهــا کار خــود را کردنــد و تیــم مذاکــره 
ــن  ــی ت ــای روحان ــتی آق ــه سرپرس ــده ب کنن
بــه تعلیــق تمــام فعالیتهــای هســته ای دادنــد.

ــای  ــع اعض ــف در جم ــای ظری ــخنرانی آق س
شــورای روابــط خارجــی آمریــکا، یعنــی جایــی 
ــت  ــه سیاس ــاء در صحن ــرای بق ــه وی ب را ک
ــه دامــن آمریکایی هــا  ــران دســت ب ــی ای داخل
می شــود، بایــد احتمــاال بــه عنــوان جدیدتریــن 
ــا در  ــا غربی ه ــرف زدن« ب ــت ح ــدل »درس م
ــی در  ــت کس ــد اس ــم. بعی ــت کنی ــخ ثب تاری
ــر  ــت صریح ت ــی می توانس ــای روحان ــت آق دول

از ایــن، پــس داســتان را برمــا کنــد و راِز 
مگویــی را کــه اصاح طلبــان تــاش می کننــد 
ــه  ــر زمزم ــوش یکدیگ ــتوها در گ آن را در پس
ــد. ــاد بزن ــام فری ــراز ب ــر ف ــن ب ــد، اینچنی کنن

ــن و  ــرات وی ــه مذاک ــی ک ــت در زمان ۲- درس
ــا  ــای 1+۵ ب ــطه زیاده خواهی ه ــورک بواس نیوی
محوریــت آمریــکا بــدون نتیجــه مانــده و تاکید 
ــده  ــره کنن ــم مذاک ــور تی ــرای عب ــمن ب دش
ــرار  ــتور کار ق ــز در دس ــوط قرم ــران از خط ای
ــر  ــی بدت ــچ توافق ــرد، طــرح شــعار »هی می گی
ــر  ــارت بهت ــه عب ــت« و ب ــق نیس ــدم تواف از ع
»توافــق هســته ای بــه هــر قیمــت« در دســتور 
کار وزارت خارجــه قــرار می گیــرد. یکــی از 
اقدامــات وزارت خارجــه در ایــن راســتا تــاش 
ــینماگر  ــد س ــی از چن ــکیل کمپین ــرای تش ب
ــینماگران  ــی از س ــدی یک ــد مجی ــت. مجی اس
ــد روز پیــش از ســوی  ــد: »چن ــن می گوی چنی
آقــای جــواد ظریــف وزیــر امــور خارجــه 
ــه  ــد ک ــته ش ــه و خواس ــی گرفت ــا تماس ــا م ب
ــی  ــه بین الملل ــه وجه ــدان ک ــده ای از هنرمن ع
دارنــد، در مســیر مذاکــرات هســته ای و بــرای 
ــت را  ــران، دول ــردم ای ــه م ــوق حق ــاق حق احق
یــاری رســانند و بــه همیــن منظــور پوســتری 
ــز  ــا نی ــه م ــاده شــد ک ــه آم از ســوی وزارتخان
ــک  ــکیل ی ــدا تش ــم و موک ــد کردی آن را تایی
کمپیــن را رد می کنــم... کــدام عقــل ســلیمی 
ــر  ــی ب ــر قیمت ــه ه ــران ب ــه ای ــرد ک ــی پذی م
ــق  ــه تواف ــرب ب ــا غ ــته ای ب ــده هس ــر پرون س
ــا  ــه آنه ــر آنچ ــود ه ــرار ب ــر ق ــه اگ ــد ک برس
ــون  ــرات تاکن ــم، مذاک ــا بپذیری ــد م می گوین
چندیــن بــاره بــه نتیجــه رســیده بــود«.

آنچــه موجــب افزایــش نگرانی هــا در ایــن 
ــاک  ــق خطرن ــی از »منط ــده، رونمای ــاره ش ب

ــی  ــق نهای ــاد تواف ــرای انعق ــه« ب ــر خارج وزی
ــه هــر قیمــت« اســت. ایــن خطــر  ــا 1+۵ »ب ب
بــه  کــه  می شــود  حــس  بیشــتر  زمانــی 
ســخنان ظریــف در گفــت وگــوی اختصاصــی 
ــه  ــتر توج ــکا« بیش ــی آمری ــوی مل ــا »رادی ب
کنیــم، زمانــی کــه صراحتــا اعــام کــرد 
هــر نــوع توافــق را بهتــر از عــدم توافــق 
می دانــد: »مــن فکــر می کنــم اگــر شــما 
ــق  ــدم تواف ــا ع ــق را ب ــوع تواف ــر ن ــول ه حص
قیــاس کنیــد، بایــد بگویــم آشــکار اســت کــه 
ــت«. ــر اس ــیار بهت ــق بس ــک تواف ــول ی حص

3- تــا چنــد مــاه قبــل یکــی از مطالبــات تیــم 
مذاکره کننــده لغــو همزمــان تمامــی تحریم هــا 
بــود. متاســفانه ایــن مطالبــه ی بــه حــق، اندک 
انــدک آب رفتــه و بــه ســخنانی همچــون 
ــورت  ــم بص ــا و آن ه ــروط تحریمه ــو مش لغ
تدریجــی و چندیــن ســاله تقلیــل یافتــه اســت.

ــم  ــرط مه ــئله و ش ــک مس ــال، ی ــر ح در ه
کــه  اســت  آن  مذاکره کننــده  تیــم  بــرای 
بــر  آن  اثــر  از  فــارغ  را  مذاکــرات  بایــد 
جنــاح سیاســی خــود دنبــال کننــد و بــه 
نتایــج انتخاباتــی بی توجــه باشــد. در غیــر 
اینصــورت احتمــال قربانــی شــدن منافــع 
ــی رود.  ــاال م ــی ب ــع حزب ــر مناف ــی در براب مل
اگــر مجــاز بــود بــا نرمــش و کرنــش در 
مذاکــرات بــه منافــع حزبــی و گروهــی رســید، 
ــت  ــن فرص ــی بهتری ــده قبل ــم مذاکره کنن تی
ــم  ــی دیدی ــات داشــت. ول را در آســتانه انتخاب
کــه صادقانــه و شــجاعانه مذاکــره کــرد و 
امانــت دار خوبــی در تاریــخ کشــور باقــی مانــد.
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مــا غیــر از خــدا کســی را نداریــم. و   
اگــر هــزار بــار قطعــه قطعــه شــویم، دســت از 
ــم. جمهــوری  ــر نمــی داری ــم ب ــا ظال مبــارزه ب
اســامی ایــران از مســلمانان آزاده جهــان کــه 
علیرغــم اختنــاق سیاســی حاکــم بــر آنهــا بــا 
ترتیــب کنفرانســها و مصاحبه هــا و ســخنرانیها 
پــرده از اســرار جنایت بــار امریــکا و آل ســعود 
برداشــتند و مظلومیــت مــا را بــه دنیــا نشــان 
دادنــد، تشــکر می نمایــد. مســلمانان بایــد 
ــوا در جهــان  ــی کــه تعــادل ق ــا زمان بداننــد ت
بــه نفــع آنــان برقــرار نشــود، همیشــه منافــع 
بیگانــگان بــر منافــع آنــان مقــدم مــی شــود، و 
هــر روز شــیطان بــزرگ یــا شــوروی بــه بهانــه 
ــود  ــه وج ــه ای را ب ــود حادث ــع خ ــظ مناف حف
می آورنــد. راســتی اگــر مســلمانان مســائل 
ــواران  ــا جهانخ ــدی ب ــورت ج ــه ص ــود را ب خ
حــل نکننــد و الاقــل خــود را بــه مــرز قــدرت 
بــزرگ جهــان نرســانند، آســوده خواهنــد بــود؟ 
هــم اکنــون اگــر آمریــکا یــک کشــور اســامی 
ــا خــاک  ــه حفــظ منافــع خویــش ب ــه بهان را ب
یکســان کنــد، چــه کســی جلــوی او را خواهــد 
گرفــت؟ پــس راهــی جــز مبــارزه نمانده اســت 
ــدان ابرقدرتهــا و خصوصــا  ــد چنــگ و دن و بای
ــی از دو راه را  ــا یک ــت و الزام ــکا را شکس امری
انتخــاب نمــود: یــا شــهادت یــا پیــروزی، که در 
مکتــب مــا هــر دوی آنهــا پیــروزی اســت. کــه 
انشــاءاهلّل خداونــد قــدرت شکســتن چهارچــوب 
سیاســتهای حاکــم و ظالــم جهانخــواران و 
ــر محــور  ــاد داربســتهایی ب ــز جســارت ایج نی
ــا  ــلمین عط ــه مس ــه هم ــانی را ب ــت انس کرام
ــود  ــه صع ــت ب ــول ذل ــه را از اف ــد و هم فرمای

ــد. ــزت و شــوکت همراهــی نمای ع

دو فراز از پیام حضرت امام خمینی)ره( 
در پذیرش قطعنامه

... و بــه ملــت عزیــز و دالور ایــران هــم عــرض 
می کنــم: خداونــد آثــار و بــرکات معنویــت 
شــما را بــه جهــان صــادر نمــوده اســت 
و قلبهــا و چشــمان پرفــروغ شــما کانــون 
ــراره  ــت و ش ــده اس ــان ش ــت از محروم حمای
کینــه انقابی تــان جهانخــواران چــپ و راســت 
ــه  ــه هم ــت. البت ــه اس ــت انداخت ــه وحش را ب
ــگ  ــال جن ــا، در ح ــور م ــه کش ــم ک می دانی
و انقــاب، ســختیها و مشــکاتی را تحمــل 
کــرده و کســی مدعــی آن نیســت کــه طبقــات 
ــا  ــد و خصوص ــم درآم ــف و ک ــروم و ضعی مح
ــائل  ــای مس ــد و اداری، در تنگن ــار کارمن اقش
اقتصــادی نیســتند، ولــی آن چیــزی کــه همــه 
مــردم مــا فراتــر از آن را فکــر می کننــد مســئله 
ــردم  حفــظ اســام و اصــول انقــاب اســت. م
ــه تحمــل گرســنگی  ــد ک ــت کرده ان ــران ثاب ای
ــت  ــل شکس ــی تحم ــد، ول ــنگی را دارن و تش
انقــاب و ضربــه بــه اصــول آن را هرگــز 
نخواهنــد داشــت. ملــت شــریف ایــران همیشــه 
در مقابــل شــدیدترین حمــات تمامــی جهــان 
ــت  ــش مقاوم ــاب خوی ــه اصــول انق ــر علی کف
کــرده اســت کــه در اینجــا مجــال ذکــر همــه 
آنهــا نیســت. آیــا ملــت دالور ایــران در مقابــل 
جنایــات متعــدد امریــکا در خلیــج فــارس اعــم 
ــراق و  ــه ع ــی ب ــی و اطاعات ــت نظام از حمای
حملــه بــه ســکوهای نفتــی و کشــتیها و 
قایقهــا و ســرنگونی هواپیمــای مســافربری 
ــران در  ــت ای ــا مل ــت؟ آی ــرده اس ــت نک مقاوم
جنــگ دیپلماســی شــرق و غــرب علیــه خــود 
و ایجــاد بازیهــای سیاســی مجامــع بین المللــی 
مقاومــت نکــرده اســت؟ آیــا ملــت شــجاع ایران 
در مقابــل جنــگ اقتصــادی، تبلیغاتــی، روانــی 

و حمــات ددمنشــانه عــراق بــه شــهرها و 
بمبــاران  و  مناطــق مســکونی  موشــکباران 
هــای مکــرر شــیمیایی عــراق در ایــران و 
ــت  ــا مل ــرده اســت؟ آی ــت نک ــه ، مقاوم حلبچ
ــن و  ــه منافقی ــل توطئ ــران در مقاب ــز ای عزی
ــرمایه داران  ــکار س ــدوزی و احت ــا و زران لیبراله
و حیلــه مقدس مابــان مقاومــت نکــرده اســت؟ 
ــرای  ــات ب ــوادث و جریان ــن ح ــه ای ــا هم آی
ــه اصــول انقــاب نبــوده اســت؟ ــه زدن ب ضرب
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مســئله حیــاء در بــاب تربیــت یــک   
نقــش زیــر بنایــی دارد بــه ایــن معنــا کــه پــدر 
ــارف دو  ــول و متع ــور معم ــه ط ــه ب ــادر ک و م
مربـّـِی دســت اّول بــرای انســان هســتند، اینهــا 
ــن  ــت کننــد ای ــد روی آن دّق آنچــه را کــه بای
اســت کــه نکنــد مــن پــرده حیــای ایــن بّچــه 
ــت و  ــای او را حراس ــردۀ حی ــه پ ــدرم، بلک را ب
حفاظــت و رشــد بدهنــد. نمیخواهــد تــو بــه او 
ــه! ســرکوبش نکــن، خــود او  ــوزی ن ــا بیام حی
ــده. چــه  ــن را رشــدش ب ــی دارد. ای شــرم ذات

در بُعــد دیداریــات، چــه در بُعــد شــنیداریات، 
ــکل ات،  ــا هی ــه ب ــات، چ ــد رفتاری ــه در بُع چ
ــن  ــش. باالتری ــا لباس ــه ب ــت، چ ــا لباس ــه ب چ
ــاب تربیــت نســبت  جنایــت پــدر و مــادر در ب
بــه فرزنــد اینجاســت کــه  نعــوذ بــاهلل  در ایــن 
ــه را  ــن بّچ ــای الهــی ای ــرده حی ســه رابطــه پ
بدرنــد. اینکــه بّچــه هــر کاری دل او میخواهــد 
ــه  ــد و هرچ ــد بگوی ــه میخواه ــد و هرچ بکن

ــد. ــد ببین میخواه

ــه اجــازه خواســتن  امــر قــرآن کریــم ب
بــه  ورود  هنــگام  نابالــغ  کــودکان 

ــادر ــدر وم ــگاه پ خلوت

در بــاب محیــط خانوادگــی در ارتبــاط بــا 
ــرآن  ــه در ق ــی ک ــراغ آیات ــروم س ــال می اطف

ــت: ــور اس ــورۀ ن ــت. در س هس

ــَن  ــَتْأِذنُْکُم الَّذی ــوا لَِیْس ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی  »ی
ــَم  ــُوا الُْحُل ــْم یَْبُلُغ َ ــَن ل ــْم َو الَّذی ــْت أَیْمانُُک َملََک
ــِر  ــاِۀ الَْفْج ــِل َص ــْن َقْب اٍت ِم ــرَّ ــاَث َم ــْم ثَ ِمْنُک
هیــَرِۀ َو ِمــْن  َو حِیــَن تَضُعــوَن ثِیابَکــْم ِمــَن الظَّ
ــَس  ــْم لَیْ بَعــِد َصــاِۀ الْعِشــاِء ثــَاُث َعــْوراٍت لَکُ
ــوَن  اُف ــنَّ َطوَّ َدُه ــاٌح بَعْ ــْم ُجن ِه ــْم َو ال َعلَیْ ُک َعلَیْ
ــُن  ــَک یَُبیِّ ِ ــٍض َکذل ــی بَْع ــْم َعل ــْم بَْعُضُک َعلَْیُک
إَِذا  َو  اهلُلَّ َعلیــمٌ َحکیــٌم.  َو  الْیــاِت  لَُکــمُ  اهلُلَّ 
ــا  ِذنُواْ َکَم ــَتْ ــَم َفلَْیْس ــُم الُْحُل ــاُل ِمنُک ــَغ الَْْطَف بَلَ
َِّذیــَن ِمــن َقْبلِِهــْم َکَذلـِـَک یَُبیِّــُن اهلُلَّ  اْســَتأَذَن ال

ــٌم ــٌم َحِکی ــِه َو اهلُلَّ َعلِی ــْم َءایَِت لَُک

ــه  ــن اســت؛ ای کســانی ک ــه مؤمنی خطــاب ب
ــما  ــای ش ــوک ه ــد ممل ــد بای ــان آورده ای ایم
ــودکان  ــد( و ک ــَرم بودن ــوکات َمح ــون ممل )چ
ــت اجــازه وارد شــدن  ــغ شــما در ســه وق نابال
ــددر  ــه میخواهن ــی ک ــی هنگام ــد. یعن بگیرن
اتاقهــای شــما وارد شــوند شــما را آگاه کننــد. 

ــغ اســت  ــودکان نابال منظــور ک
اول: پیــش از نمــاز صبــح. دوم: هنــگام نیمــروز 
کــه جامــه هــای خویــش را مــی نهیــد. ســوم: 
بعــد از نمــاز عشــاء، یعنــی وقتــی کــه آمــاده 

خــواب میشــوید.
بعــد میفرمایــد: »ثـَـاُث َعــْوراٍت لَُکــْم « اینهــا، 
ــْم  ــَس َعلَْیُک ــوت شماســت. »لَْی ــِت خل ســه وق
ــن  ــر ای ــنَّ «؛ در غی ــاٌح بَْعَدُه ــْم ُجن َو ال َعلَْیِه
ســه وقــت بــر شــما و آنهــا باکــی نیســت کــه 
بــدون اجــازه و آگاه ســاختن، ســرزده بــر شــما 
ــر  ــا یکدیگ ــما ب ــا و ش ــون آنه ــوند. چ وارد ش
ــه  ــه رابط ــاره ب ــن اش ــد؛ ای ــاط داری ــاد ارتب زی
ــدر و  ــد و پ ــه بیــن فرزن ــِگ داخــل خان تنگاتن

ــد: ــه میفرمای ــادر اســت. در ادام م
میکنــد،  بیــان  چنیــن  را  آیــات  خداونــد 
خداونــد دانــا و حکیــم اســت. آیــه بعــد: »َو إَِذا 
ــَم « چــون کــودکان  ــُم الُْحُل ــاُل ِمنُک ــَغ الَْْطَف بَلَ
ــد  ــد مانن ــیدند، بای ــوغ رس ــّد بل ــه ح ــما ب ش
دیگــران اجــازه ورود بگیرنــد. دیگــر بیــن آنهــا 
و دیگــران فرقــی نمیکنــد. ســه مطلــب را کــه 

ــم؛  ــن اســت میگوی ــه بحــث م ــوط ب مرب

ــه  ــات ب ــن آی ــم در ای ــرآن کری ــر ق ام
ــدان! ــه فرزن ــت ن ــادر اس ــدر وم پ

ــدان  ــرای وارد شــدن فرزن ــت ب اینجــا ســه نوب
مطــرح میکنــد:

صبــح، ظهــر، شــب. اّمــا در اینجــا ایــن خطــاب 
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در شــماره قبــل صحبــت از ســبک زندگــی بــود و اینکــه در 
تمامــی مــوارد زندگــی خــود بــدون تاثیــر از محیــط اطراف، 
بــه دنبــال تعییــن روش زندگــی صحیــح بــرای خــود 
ــود  ــاب در ســخنرانی خ ــر انق ــه رهب ــان ک ــیم. همچن باش
در خراســان شــمالی در تشــریح مفهــوم ســبک زندگــی بــه 
مســائلی نظیــر خانــواده، ازدواج، نــوع مســکن، نــوع لبــاس، 
الگــوی مصــرف، تفریحــات، کســب و کار و رفتارهــای فردی 
و اجتماعــی در محیــط هــای مختلــف اشــاره کردند، آســیب 
ــدم پیشــرفت الزم در  ــه ع ــی در زمین ــت یاب شناســی و عل
بخــش ســبک و فرهنــگ زندگــی را ضــروری خواندنــد و بــا 
دعــوت از اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه، نخبــگان سیاســی 
و فکــری، خواســتار حرکــت جــدی در ایــن زمینــه گردیدند. 
ــن  ــم، ای ــوان داری ــه در ت ــا ک ــا آنج ــت ت ــروری اس ــذا ض ل
ــم. ــرار دهی ــورد موشــکافی ق ــی خــود م ــوارد را در زندگ م

ــه اعمــال دینــی  یکــی از مــواردی کــه بنظــر مــی رســد ب
مــا رنــگ و بــوی راســتین اســامی مــی دهــد حیــا 
ــن  ــد: ))ال دی ــی فرماین ــرم م ــر اک ــه پیامب ــا ک ــت. آنج اس
ــوع دارد  ــن موض ــت ای ــان از اهمی ــه(( نش ــاء ل ــن ال حی لم
ــده، زندگــی هــای  ــوام دهن ــل ق ــن عام ــدون حضــور ای و ب
ــد.  ــن را ندارن ــه روح دی ــچ وج ــه هی ــی، ب ــر دین ــه ظاه ب
اخاقــی  نــکات  از  یکــی  بررســی   بــه  ادامــه  در 
از  خانــواده  در  تربیــت  بــاب  در  حیــا  زمینــه  در 
پردازیــم: مــی  تهرانــی  مجتبــی  آقــا  حــاج  زبــان 
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در نــوع پوشــش خــود و فرزنــدان

ــن را  ــی ای ــکام. ول ــه اح ــم ب ــن میرس ــد م  بع
بــه شــما بگویــم، اســام بــر محــور پــرده داری 
ــری  ــت فط ــری اس ــرده داری ام ــه پ ــت ک اس
بــرای انســان، مابــه االمتیــاز انســان از حیوانات 
ــا او  اســت، روی ایــن تکیــه میکنــد، همســو ب
ــه  ــه را ک ــی آنچ ــک کاری کن ــد ی ــت. نکن اس
ــه  ــوان ودیع ــه عن ــتم ب ــاد او گذاش ــن در نه م
ــدر  ــِو پ ــرده را ت ــن پ ــت، ای ــه حیاس ــه ک الهّی
ــغ  ــد. بال ــغ را میگوی ــه نابال ــدری! بّچ ــادر ب و م
شــد کــه هیــچ! وای بــه حــال آن کســانی کــه 
ــان در  ــه عری ــغ را نیم ــای نابال ــه ه ــن بّچ ای
ــد  ــان! میگوی ــه حالت ــد، وای ب ــام بیاورن ــأ ع م
ــد   ــد بیای ــه میخواه ــت ک ــه ات،در اتاق در خان
ــد. چــون آن  ــت اجــازه بگیرن ــن ســه نوب در ای
ســه نوبــت کــه در اتاقــت هســتی خلوتــگاه تــو 
ــاس خــواب هــم  ــا لب ــی. ب اســت، نیمــه عریان
تــو را نبینــد، پــرده حیــای او دریــده میشــود

عنصــر حیــاء در حضــرت فاطمــه زهــرا 
)ســام اهلل علیهــا( 

ــد  ــر و میدانی ــد دیگ ــنیده ای ــما ش ــه ش هم
ــرت  ــه حض ــع ب ــرم)ص( راج ــر اک ــه پیغمب ک
ــٌة  ــام اهلل علیهــا( فرمــود:  )فاِطَم ــرا )س زه
ــن اســت.  ــن م ــارۀ ت ــه پ ــی ( فاطم ــٌة ِمّن بَضَع
ــه اســت؟  ــی گفت ــن را چــه جاهای ــد ای میدانی
اکثــر مــواردی کــه پیغمبــر گفتــه اســت  ایــن 
ــوده اســت؟ در  ــن اســت، کجــا ب ــن م ــارۀ ت پ

ــر  ــن تعبی ــت؟ ای ــه اس ــه ای  گفت ــه رابط چ
ــرده  ــل ک ــه نق ــه و خاّص ــت، عاّم ــر اس متوات
ــک   ــت، ی ــبهه ای نیس ــچ ش ــن هی ــد، در ای ان
نفــر شــبهه نکــرده کــه ایــن را پیغمبــر اکــرم 
نگفتــه اســت، مــن یــک مــورد آن را میگویــم:

حجاب از مرد نابینا
ــام( ــه الس ــم )علی ــام هفت ــت از ام دوم: روای

ــن را شــنیدید و شــاید منبریهــا  اســت کــه ای
بــرای شــما نقــل کــرده باشــند، مــن اینهــا را 

ــم میگوی
چــون مــن در اینهــا نکتــه دارم، یــک شــخص 
نابینایــی آمــد و اجــازه گرفــت کــه وارد بشــود، 
ــت و   ــه رف ــا( بافاصل ــام اهلل علیه ــرا )س و زه
پوشــش را بــر تــن کــرد. مــا میگوییــم چــادر. 
ــت  ــه او و گف ــرد ب ــر رو ک ــود. پیغمب ــه ب هرچ
ــه  ــردی؟! اینک ــرت ک ــادر س ــی چ ــرا رفت چ
ــداً  ــر عم ــن را پیغمب ــه ای ــت! البت ــا اس نابین
گفــت، بــرای اینکــه ایــن مطلــب بــه مــن و تــو 
برســد. )ای مادرهــا! توّجــه کنیــد(  گفــت ایــن 

ــو را نمیبینــد کــه ت
ــَو  ــی أََراُه َو ُه ّ ِــی َفإِن ــْن یَران ــْم یَُک َ ــْت إِْن ل َ  َفقال
ــکََّ  ــَهُد أَن ــُوُل اهلل أَْش ــاَل رس ــَح َفَق ی ــمُّ الرِّ یَُش
بَْضَعــٌة ِمّنــی ؛ زهــرا  )ســام اهلل علیهــا( عرضــه 
ــی مــن کــه او  داشــت: او مــن را نمیبینــد؛ ول
را میبینــم! او بــوی مــن را استشــمام میکنــد. 
مــن نشــنیده ام کــه زهــرا )علیهاالســام(

ــوده اســت. اینجــا  مثــًا آن موقــع عطــر زده ب
پیغمبــر فرمــود: مــن گواهــی میدهــم کــه تــو 

ــارۀ تــن منــی. پ

بــه بّچــه هــا نیســت، خطــاب بــه 
ــا  ــدر مادره ــه پ ــت، ب بزرگترهاس
ــَن  ــا أَیُّهــا الَّذی اســت. میفرماید:»ی
آَمنــوا « نــدارد یــا أَیُّهــا األطفــال. 
ای پدرهــا و مادرهــا! بّچــه هایتــان 
ــاِق  بایــد در ســه نوبــت کــه در ات
شــما وارد میشــوند از شــما اجــازه 
بگیرنــد و شــما را آگاه کننــد کــه 
میخواهنــد وارد اتــاق شــوند. ســه 
ــح،  ــت اســت؟ صب ــه وق ــت چ نوب
ظهــر، شــب. در اینجــا شــاید 
کســی بگویــد آخــر چــرا؟ بّچــه ام 
اســت، آن هــم بچه نابالــغ،  صریح 
َــْم یَْبُلُغــوا  آیــه اســت: »َو الَّذیــَن ل
الُْحُلــَم ِمْنُکــْم «، بچــه هــای نابالغ 
ــغ نشــده  ــوز بال ــی هن شــما ، یعن
اســت، او بایــد اجــازه بگیــرد و تــو 
ــه او  ــن روش تربیتــی را ب ــد ای بای
بدهــی) میگویــد چــرا بایــد اجــازه 
بگیــرد؟ در آیــه راجــع بــه ظهــر (

یعنــی در وســط روز توضیــح مــی 
ــح  ــح، صب ــد از توضی ــد. و بع ده
ــد، در  ــم میفهمی ــب آن را ه و ش

ــت  » َو  ــر اس ــه ظه ــع ب ــه راج ــط روز ک وس
ــن  ــَره « ای ِهی ــَن الظَّ ــم مِّ ــوَن ثَِیابَُک ــَن تََضُع ِحی
مربــوط بــه ظهــر اســت، چــه مــی گویــد؟ مــن 
ــات در  ــن آی ــم: ای ــک توضیحــی بده ــا ی اینج
ــاّره  ــه ح ــاز منطق ــده، و حج ــازل ش ــاز ن حج
)گــرم( اســت. نیمــروز کــه میشــد وقتــی اینهــا 
ــه، چــون هــوا  از ســر کار برمیگشــتند بــه خان
گــرم بــود چــه میکردنــد؟ لبــاس رو را در مــی 
ــود.  ــان ب ــد، گرمش ــف میدانن ــد و تخفی آوردن
ــد  ــی گوی ــدند. م ــی ش ــان م ــه عری ــه نیم کأنّ
ــت،  ــوت شماس ــاِت خل ــت، اوق ــه وق ــن س ای
ــد  ــه بلن ــر ک ــاز فج ــل از نم ــح قب ــی صب یعن
ــل  ــوی؟ از داخ ــد میش ــا بلن ــوی، از کج میش
روز  تعبیــر  بــه  میآیــی.   بیــرون  بســترت 
ــا  ــی ب ــنیدیم کس ــا نش ــت م ــم: هیچوق میگوی
ــد. موقعــی کــه  ــزل بخواب ــرون از من ــاس بی لب

ــد میشــوی، از خــواب بلن
از رختخــواب میآیــی تــو نیمــه عریانــی یعنــی 
ــاز  ــد از نم ــت. بع ــو اس ــن ت ــواب ت ــاس خ لب
عشــاء چــه؟ چــون آن موقــع نمــاز عشــاء را که 
ــد، میرفتنــد در بســتر کــه بخوابنــد.  میخواندن
ــد. »  ــاس تخفیــف میدهن ــع خــواب در لب موق
ثَلـَـُث َعــْوَراٍت « بّچــه هــای نابالــغ در ایــن ســه 
ــاِق  ــوند در ات ــد وارد ش ــر بخواهن ــت اگ موقعّی
ــا  ــه آنه ــد ب ــگاه شماســت، بای ــه خلوت شــما ک
یــاد بدهــی و تربیتــش کنــی کــه بــا اجــازه و 
آگاه ســاختن شــما وارد بشــوند. بــه در بزنــد و 
کســب اجــازه کنــد؛ چــون تــو نیمــه عریانــی و 

در ایــن حالــت شــما را نبینــد. 
انتقــاد از بــی مباالتــی پــدران و مــادران 
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هر که را و هر چه را خدا بخواهد

گی
ند

و ز
ن 

دی

مقدمه
در نوشــتار قبلــی گفتیــم کــه خداونــد متعــال خالــق، مالــک، حاکــم، عالــم، ناظــر 
ــی  ــژه مــا انســانها اســت. بنابرایــن عقان و پــروردگار جهــان و همــه موجــودات بوی
و قابــل انتظــار اســت کــه همــه چیــز بــه خواســت خــدا باشــد و خداونــد هــر گونــه 
بخواهــد و صــاح بدانــد بــا ایــن جهــان و موجــودات آن و از جملــه مــا انســانها رفتــار 
ــج/1۸( - ... إِنَّ  ــاء )الح ــا یَش ــُل م َ یَْفَع ــد: ... إِنَّ اهللَّ ــه می فرمای ــور ک ــد، همانط نمای
ــرآن کلمــات  ــد )الحــج/14(. شــاید از همیــن رو اســت کــه در ق ــا یُری ــلُ م َ یَْفَع اهللَّ
ــد. در ایــن  ــکار رفته ان ــه کــرات ب »یشــاء«، »شــاء«، »نشــاء«، »تشــاء« و »یُریــد« ب
نوشــتار بــه چنــد موضــوع کــه بــه صراحــت بــه خواســت خداونــد منــوط شــده اند 

ــود. ــاره می ش اش

دکتر محمد خلج امیرحسینی –
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
Khalaja@iust.ac.ir

1- رزق و روزی
خداونــد "هــر کــس را بخواهــد"   
ــد" رزق و روزی و  ــه بخواه ــدازه ک ــر ان ــه "ه ب
ــه بعضــی وســعت روزی،  نعمــت می بخشــد. ب
ــی  ــه بعض ــی روزی و ب ــر تنگ ــی دیگ ــه بعض ب
دیگــر بــه انــدازه خاصــی عطــا می کنــد. چنــد 
ــن موضــوع اشــاره  ــه ای ــه ب ــات ک ــه از آی نمون
ــاُء  ــْن یَش ــْرُزُق َم ُ ی ــد از: ... َواهللَّ ــد، عبارتن دارن
ُ یْبُســُط  بَِغیــِر ِحَســاٍب )البقــرۀ/۲1۲( - اهللَّ
ــُه  َ ــِدُر ل ــاِدِه َو یْق ــْن ِعَب ــاُء ِم ــْن یَش ْزَق لَِم ــرِّ ال
ــْن  ْزَق لَِم ــرِّ ــُط ال ُ یْبُس ــوت/6۲( - اهللَّ ... )العنکب
َولَِکــنَّ   ...  - )الرعــد/۲6(   ... یْقــِدُر  َو  یَشــاُء 
َ یُمــنُّ َعلَــی َمــْن یَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه ...  اهللَّ
)اإلبراهیــم/11(. بــه عنــوان یــک مصــداق بــارز 
روزی، بــارش بــاران اســت کــه بــرای هــر کــه 
ــاَب  ــإَِذا أََص ــازل می شــود. ... َف خــدا بخواهــد ن
بـِـِه َمــْن یَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه إَِذا ُهــْم یْسَتْبِشــُروَن 
)الــروم/4۸(، )هنگامــي کــه )بــاران( را بــه 
ــه بخواهــد برســاند  ــش ک هــر کــس از بندگان

ناگهــان خوشــحال مي شــوند(.

2- فرزندان
خداونــد "هــر چــه را کــه بخواهــد" می آفرینــد. 
َ َعلَــی ُکلِّ َشــيٍء  ُ َمــا یَشــاُء إِنَّ اهللَّ ... یْخُلــُق اهللَّ
ُّــَک یْخُلــُق َمــا یَشــاُء َو  َقِدیــٌر )النــور/4۵( - َو َرب
یْخَتــاُر ... )القصــص/6۸(. خداونــد بــه "هــر کــه 

بخواهــد" فرزنــد پســر، بــه "هــر کــه بخواهــد" 
فرزنــد دختــر و بــه "هــر کــه بخواهــد" هــر دو 
را می دهــد و بــه "هــر کــه بخواهــد" هیچکــدام 
ــْن  ــُب لَِم ــاُء یَه ــا یَش ــُق َم ــد. ... یْخُل را نمی ده
ُکــوَر  یَشــاُء إِنَاثًــا َو یَهــُب لَِمــْن یَشــاُء الذُّ
ــا َو  ــا َو إِنَاثً ً ــْم ُذْکَران ــوري/4۹( - أَْو یَزوُِّجُه )ش
ــوري/۵۰(.  ــا ... )ش ــاُء َعِقیًم ــْن یَش ــُل َم یْجَع
بعــاوه قیافــه و مشــخصات فرزنــدان هــم 
َّــِذي  "هــر طــور او بخواهــد" خواهــد بــود. ُهــَو ال

ــاُء ... )آل  ــَف یَش ــاِم َکی ــي اأْلَْرَح ــْم فِ ُرُک یَصوِّ
ــران/6(. عم

3- حکومت و عزت
ــس  ــر ک ــه "ه ــود را ب ــت خ ــد حکوم خداون
مثــال  بعنــوان  می کنــد.  عطــا  بخواهــد" 
مخالفــت  علیرغــم  را  حکومتــش  خداونــد 
می دهــد  طالــوت  بــه  بنی اســرائیل  قــوم 
ُ یْؤتِــي ُملَْکــُه َمــْن  و می فرمایــد کــه ... َواهللَّ
یَشــاُء ... )البقــرۀ/۲4۷(. در آیــه ای دیگــر اشــاره 
ــه هــر کــه بخواهــد"  ــد "ب می شــود کــه خداون
حکومــت می دهــد و "از هــر کــه بخواهــد" 
حکومــت را می ســتاند. همچنیــن "بــه هــر 
ــس  ــر ک ــد و "ه ــزت می ده ــد" ع ــه بخواه ک
ــَک  ــي الُْملْ ــد. ... تُْؤتِ ــل می کن ــد" ذلی را بخواه

ــْن تََشــاُء َو تُِعــزُّ  َمــْن تََشــاُء َو تَْنــِزُع الُْملْــَک ِممَّ
ــُر  ــِدَک الَْخی ــاُء بِی ــْن تََش ــِذلُّ َم ــاُء َو تُ ــْن تََش َم
ــه  ــن نکت ــه ای ــن آی ــران/۲6(. در ای ... )آل عم
ــتن  ــا نداش ــتن ی ــه داش ــل اســت ک ــل تام قاب
حکومــت لزومــا بــه معنــای داشــتن عــزت یــا 
ذلــت نیســت چــرا کــه ایــن دو در آیــه بطــور 
کســی  اســت  ممکــن  آمده انــد.  جداگانــه 
ــد  ــل باش ــی ذلی ــد ول ــته باش ــت داش حکوم
ــد و  ــته باش ــت نداش ــری حکوم ــس دیگ و ک
عزیــز باشــد. حکومتــی ارزش دارد و قریــن 
ــُه(  ــزت اســت کــه حکومــت الهــی )ُملَْک ــا ع ب
ــود.  ــوت ب ــت طال ــه حکوم ــور ک ــد همانط باش
دقــت شــود در آیــه مربــوط بــه طالــوت 
کلمــه "ُملَْکــُه" و در آیــه اخیــر کلمــه عمومــی 

ــت. ــده اس ــک" آم "الُْملْ

4- نصرت و یاری
خداونــد "هــر کــس را بخواهــد" یــاری و 
نصــرت می دهــد و او را کمــک می کنــد. ... 
ُ یَؤیــُد  یَْنُصــُر َمــْن یَشــاُء ... )الــروم/۵( - ... َواهللَّ

ــران/13(. ــاُء ... )آل عم ــْن یَش ــِرِه َم بَِنْص

5- علم و حکمت
ــر  ــه "ه ــد" و ب ــس را بخواه ــر ک ــد "ه خداون
ــا  ــت عط ــم و حکم ــد" عل ــه بخواه ــدازه ک ان
بــاال می بــرد.  می کنــد و درجــات آنهــا را 
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ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــات ک ــه از آی ــد نمون چن
ــا  اشــاره دارنــد، عبارتنــد از: ... َو َعلََّمــُه ِممَّ
ــْن  ــَة َم ــاُء ... )البقــرۀ/۲۵1( - یْؤتِــي الِْحْکَم یَش
یَشــاُء ... )البقــرۀ/۲6۹( - ... نَْرَفــُع َدَرَجــاٍت َمــْن 
نََشــاُء َو َفــْوَق ُکلِّ ِذي ِعلـْـٍم َعلِیــٌم )یوســف/۷6( 
ــا  ــِه إاِلَّ بِم ــْن ِعلِْم ــيْ ٍء ِم ــوَن بَِش - ... َو الیُحیُط

ــره/۲۵۵(. ــاَء ... )البق ش

6- هدایت و ضالت
بخواهــد" هدایــت  را  "هــر کــس  خداونــد 
می کنــد و بــه ســعادت می رســاند و "هــر 
کــس را بخواهــد" گمــراه می کنــد. قابــل 
توضیــح آنکــه "گمــراه کــردن" انســانها توســط 
ــال  ــه ح ــردن ب ــا ک ــای "ره ــه معن ــد ب خداون
خــود" یــا "عــدم هدایــت" آنهــا توســط اوســت. 
همــه انســانها در تمامــی لحظــات بــه هدایــت 
ــه اکســیژن  ــه ب ــد همانطــور ک الهــی نیازمندن
نیــاز دارنــد. در نتیجــه عــدم هدایــت الهــی بــه 
ــا  ــواع دامه ــاری در ان ــی، گرفت ــای گمراه معن
ــت  ــه هاک ــیطان و در نتیج ــای ش و کمین ه
ــاندن  ــدم رس ــه ع ــور ک ــود، همانط ــد ب خواه
ــه  ــای خف ــه معن ــان ب ــک انس ــه ی ــیژن ب اکس
ــه  ــه از آیــات کــه ب کــردن اوســت. چنــد نمون
ایــن موضــوع اشــاره دارنــد، عبارتنــد از: ... 
َــی ِصــَراٍط ُمْســَتِقیٍم  ــْن یَشــاُء إِل ي َم ُ یْهــدِ َواهللَّ
 ُ اهللَّ یْهــِدي   ...  - النــور/۲3(  و  )البقــرۀ/۲13 
 ُ لُِنــوِرِه َمــْن یَشــاُء ... )النــور/3۵( - ... یِضــلُّ اهللَّ
َمــْن یَشــاُء َو یْهــِدي َمــْن یَشــاُء ... )المدثــر/31( 
َ یَْهــدي َمــنْ یُریــد )الحــج/16(. در  - ... َو أَنَّ اهللَّ
ــد  ــل توجــه اســت کــه خداون ــه قاب ــن زمین ای

متعــال هدایــت انســانها را حتــی بــه حضــرت 
رســول )ص( هــم منتســب نمی کنــد و آن 
چنانکــه  می دانــد،  خــود  بــه  منحصــر  را 
 َ ــنَّ اهللَّ ــْم َولَِک ــَک ُهَداُه ــَس َعلَی ــد: لَی می فرمای
ــَک  َّ ــرۀ/۲۷۲( - إِن ــاُء ... )البق ــْن یَش ــِدي َم یْه
ــْن  َ یْهــِدي َم ــْن أَْحَبْبــَت َولَِکــنَّ اهللَّ ــِدي َم اَلتَْه

ــص/۵6(. ــاُء ... )القص یَش

7- فضل و رحمت و تزکیه
خداونــد "هــر کــس را بخواهــد" شــامل فضــل 
ــه  ــد نمون ــرار می دهــد. چن و موهبــت خــود ق
ــد،  ــن موضــوع اشــاره دارن ــه ای ــات کــه ب از آی
ــِه  ِ یْؤتِی ــِد اهللَّ ــْل إِنَّ الَْفْضــَل بِی عبارتنــد از: ... ُق
َمــْن یَشــاُء ... )آل عمــران/۷3( - ... َذلِــَک 
ــدۀ/۵4،  ــاُء ... )المائ ــْن یَش ــِه َم ِ یْؤتِی ــُل اهللَّ َفْض
الجمعــة/4(.  المائــدۀ/۵4،  الحدیــد/۲1، 
همچنیــن خداونــد "هــر کــس را بخواهــد" 
ــرار  ــود ق ــت خ ــر و برک ــت و خی ــامل رحم ش
ــن  ــه ای ــات کــه ب ــه از آی ــد نمون می دهــد. چن
 ُ موضــوع اشــاره دارنــد، عبارتنــد از: ... َواهللَّ
ــْن یَشــاُء ... )البقــرۀ/1۰۵(  ــِه َم یْخَتــصُّ بَِرْحَمِت
)آل   ... یَشــاُء  َمــْن  بَِرْحَمِتــِه  یْخَتــصُّ   -
ُ فِــي َرْحَمِتــِه  عمــران/۷4( - ... لِیْدِخــَل اهللَّ
َمــْن یَشــاُء ... )الفتــح/۲۵( - یْدِخــُل َمــْن یَشــاُء 
ــار  ــی از آث ــان/31(. یک ــِه ... )اإلنس ــي َرْحَمِت فِ
فضــل و رحمــت الهــی، تزکیــه و پاکــی اســت 
و خداونــد "هــر کــه را بخواهــد" پــاک و مزکــی 
ِ َعلَیُکــْم َو َرْحَمُتــُه  می کنــد. ... َو لـَـْواَل َفْضــُل اهللَّ
 َ ــنَّ اهللَّ ــًدا َو لَِک َ ــٍد أَب ــْن أََح ــْم ِم ــی ِمْنُک ــا َزَک َم
 ُ ــِل اهللَّ َ ــور/۲1( - ... ب ــاُء ... )الن ــْن یَش ــي َم یَزکِّ

ــاء/4۹(. ــاُء ... )النس ــْن یَش ــي َم یَزکِّ

8- مغفرت و عذاب
خداونــد "هــر کــس را بخواهــد" می بخشــد و به 
ــذرد  ــش درمی گ ــد و از گناهان ــم می کن او رح
و "هــر کــس را بخواهــد" بــه خاطــر گناهانــش 
ــه  ــات ک ــه از آی ــد نمون ــد. چن ــذاب می کن ع
ــد از:  ــد، عبارتن ــاره دارن ــوع اش ــن موض ــه ای ب
ــاُء ...  ــْن یَش ُب َم ــذِّ ــاُء َو یَع ــْن یَش ــُر لَِم ... یْغِف
ــاُء َو  ــْن یَش ُب َم ــذِّ ــران/1۲۹( - ... یَع )آل عم
ُب  ــذِّ ــدۀ/4۰( - یَع ــاُء ... )المائ ــْن یَش ــُر لَِم یْغِف
َمــْن یَشــاُء َو یَْرَحــُم َمــْن یَشــاُء َو إِلَیــِه تُْقلَُبــوَن 

ــوت/۲1(. )العنکب

9- رسول، امام و حاکم
یکــی از موضوعاتــی کــه تنهــا در اختیــار 
ــد"  ــس را او بخواه ــر ک ــت و "ه ــد اس خداون
انتخــاب و برگزیــده می شــود، رســالت و امامــت 
و حاکمیــت امــت اســت. از آنجــا کــه رســول، 
امــام، ولــی و حاکــم وظائــف مهمــی از جملــه 
راهبــری مــردم را بعهــده دارنــد، بایــد بهتریــن 
و شایســته ترین مــردم باشــند. در نتیجــه آنهــا 
ــران  ــد و دیگ ــاب می کن ــد انتخ ــا خداون را تنه
ُّــَک یْخُلــُق  اختیــاری در ایــن بــاب ندارنــد. َو َرب
ــَرُۀ ...  ــُم الِْخی ــا َکاَن لَُه ــاُر َم ــاُء َو یْخَت ــا یَش َم
ُ یْجَتِبــي إِلَیــِه َمــْن یَشــاُء  )القصــص/6۸( - ... اهللَّ
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ــِة  ــَن الَْمَائَِک ــي ِم ُ یْصَطِف ... )شــوري/13( - اهللَّ
 ُ ــج/۷۵( - ... َواهللَّ ــاِس ... )الح ــَن النَّ ــًا َو ِم ُرُس
ــرۀ/۲4۷(. در  ــاُء ... )البق ــْن یَش ــُه َم ــي ُملَْک یْؤتِ
واقــع خداونــد نســبت بــه انتخــاب رســول خود 
ُ أَْعلـَـُم َحیُث یْجَعُل  از همــه آگاهتــر اســت. ... اهللَّ
ِرَســالََتُه ... )األنعــام/1۲4(. دو نمونــه صریــح از 
ــد از  ــم عبارتن ــام و حاک ــل ام ــاب و جع انتخ
ــاَل  ــوت. ... َق ــاب طال ــم و جن ــرت ابراهی حض
ِّــي َجاِعُلــَک لِلنَّــاِس ... )البقــرۀ/1۲4( - َو َقــاَل  إِن
ــوَت  ــْم َطالُ ــَث لَُک ــْد بََع َ َق ــْم إِنَّ اهللَّ ــْم نَِبیُه لَُه
َملـِـًکا ... )البقــرۀ/۲4۷(. مســلما اگــر عــده ای در 
اختیــار انحصــاری خداونــد بــرای انتخــاب امــام 
و ولــی دخالــت نمی کردنــد و بــه انتخــاب 
خــدا در غدیــر خــم گــردن می نهادنــد، امــروز 
شــاهد ایــن همــه تشــتت، ســرگردانی و هــرج 
و مــرج در جهــان اســام نبودیــم و گروههائــی 
همچــون وهابیــت، القاعــده، تکفیــری و داعــش 
ــت و  ــروی و جنای ــام کج ــام اس ــا ن ــدر ب اینق

ــد. ــت نمی کردن خیان

ــه  ــه ضــروری ب ــد نکت ــه چن ــا توجــه ب در انته
نظــر می رســد:

1- بارهــا در آیــات قــرآن تاکیــد شــده اســت 
ــور  ــن بط ــٌم. بنابرای ــٌم َحکی ُ َعلی ــه: ... َو اهللَّ ک
منطقــی نتیجــه می شــود کــه خواســت خداوند 
ــات  ــر کلم ــارت دیگ ــه عب ــم و ب ــم و حکی عال
ــتای  ــاء" در راس ــه او همچــون "یش منتســب ب
ــر اســاس  ــد. او ب ــرار دارن ــم او ق حکمــت و عل
ــه کســی  ــه چ ــد ب ــود اراده می کن ــت خ حکم
روزی زیــاد دهــد، چــه کســی را هدایــت کنــد، 

ــا چــه کســی را  ــم دهــد ی ــه چــه کســی عل ب
ــد  ــر خواســت خداون ــع ه ــد. در واق ــاری ده ی
دارای دالیلــی متقــن و حکیمانــه دارد. در بــاب 
ــم.  ــال می پردازی ــر ســه مث ــه ذک ــه ب ــن نکت ای
ــه  ــد ک ــاری می ده خــدا کســی را نصــرت و ی
او و دیــن او را یــاری دهــد، ... َو لَیْنُصــَرنَّ 
ــزان  ــدا می ــج/4۰(. خ ــُرُه ... )الح ــنْ یْنُص ُ َم اهللَّ
بســط روزی بندگانــش را موجــب طغیــان آنهــا 
ــدازه خاصــی روزی  ــه ان ــن ب ــد و بنابرای می دان
ــْوا  ــاِدِه لََبَغ ْزَق لِِعَب ــرِّ ُ ال ــَط اهللَّ َــْو بََس می دهــد، َول
ــاُء ...  ــا یَش ــَدٍر َم ُل بَِق ــزِّ ــْن یَن ــي اأْلَْرِض َولَِک فِ
)شــوري/۲۷(. خــدا کســی را کــه توبــه و انابــه 
ــِه َمــْن  کنــد هدایــت می کنــد، ... َو یْهــِدي إِلَی

ــد/۲۷(. ــاَب )الرع َ أَن

خواســت  اصابــت  اصلــی  شــرائط  از   -۲
ــتگی ها  ــک نفــر، شایس خداونــد در مــورد ی
و قابلیت هــای اوســت. شــاید بتــوان گفــت 
ــار  ــا چه ــانی ب ــر انس ــت ه ــتگی و قابلی شایس
ــعی و  ــتند: س ــاط هس ــده در ارتب ــل و قاع اص
ــا  ــاِن إاِلَّ َم ــَس لِْلِنَْس ــر، َو أَْن لَی ــاش و صب ت
ــْو أَنَّ  َ ــوی، َول ــان و تق ــَعی )النجــم/3۹(، ایم َس
ــْم  ــا َعلَیِه ــْوا لََفَتْحَن ــوا َواتََّق ــَری آَمُن ــَل الُْق أَْه
ــَماِء َواأْلَْرِض ... )األعــراف/۹6(،  بـَـَرَکاٍت ِمــَن السَّ
َ یْنُصْرُکــْم  یــاری دیــن خــدا، ... إِْن تَْنُصــُروا اهللَّ
ــتمداد از  ــد/۷( و اس ــْم )محم ــْت أَْقَداَمُک َو یَثبِّ
ــْم ...  ــَتِجْب لَُک ُُّکــُم اْدُعونـِـي أَْس ــاَل َرب خــدا، َو َق

ــر/6۰(. )غاف

ــول  ــانها در ط ــا انس ــت م ــار و خواس 3- اختی

خواســت و اراده خداونــد اســت. از اینــرو اســت 
کــه دســتور داده شــده اســت حتــی در اظهــار 
انجــام کارهایمــان، بگوئیــم ان شــاء اهلل، کمــا 
اینکــه چنیــن آمــده اســت، َو اَلتَُقولـَـنَّ لَِشــيٍء 
 ... ُ ــاَء اهللَّ ــًدا - إاِلَّ أَْن یَش ــَک َغ ِ ــٌل َذل ــي َفاِع ِّ إِن
)الکهــف/۲3 و ۲4(. بنابرایــن بــرای انجــام 
کارهــا و اقدامــات خــود، شایســته اســت عــاوه 
ــن  ــنن و قوانی ــتورات، س ــق دس ــه طب ــر آنک ب
از  می کنیــم،  همــت  و  برنامه ریــزی  الهــی 

ــم. ــد درخواســت کمــک کنی خداون

ــد وعــده داده اســت اگــر بندگانــش  4- خداون
ــام  ــح انج ــل صال ــند و عم ــته باش ــان داش ایم
ــند،  ــع باش ــروردگار خاش ــر پ ــد و در براب دهن
ــَن  َِّذی ــد. إِنَّ ال ــد ش ــتقر خواهن ــت مس در بهش
ِِّهــْم  الَِحــاِت َو أَْخَبُتــوا إِلـَـی َرب آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ
ــُدوَن  ِ ــا َخال ــْم فِیَه ــِة ُه ــاُب الَْجنَّ ــَک أَْصَح أُولَِئ
ــت  ــل بهش ــه اه ــه ب ــب آنک ــود/۲3(. جال )ه
ــود.  ــا می ش ــد عط ــت خداون ــمه ای از خواس ش
ــان  ــد برایش ــت بخواهن ــل بهش ــه اه ــر چ ه
ــاُءوَن ...  ــا یَش ــا َم ــْم فِیَه ــت. ... لَُه ــم اس فراه
)النحــل/31 و الفرقــان/16( - لَُهــْم َمــا یَشــاُءوَن 
فِیَهــا َولََدیَنــا َمِزیــٌد )ق/3۵(. هــر چــه دلشــان 
بخــواد و چشمشــان لــذت ببــرد موجــود اســت. 
... َو فِیَهــا َمــا تَْشــَتِهیِه اأْلَنُْفــُس َو تَلَــذُّ اأْلَْعیــُن 

ــرف/۷1(. ... )الزخ
ــد چنیــن بخواهــد کــه همــه  امیــدوارم خداون
ــت  ــاب بهش ــرم او از اصح ــل و ک ــه فض ــا ب م

ــاء اهلل. ــم. انش ــرار گیری ق

از شرائط اصلی اصابت 
خواست خداوند در مورد 
یک نفر، شایستگی ها و 
قابلیت های اوست. شاید 
بتوان گفت شایستگی 
و قابلیت هر انسانی با 
چهار اصل و قاعده در 
ارتباط هستند: سعی و 
تاش و صبر، ایمان و 
تقوی،  یاری دین خدا و 
استمداد از خدا.
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پیوند دانشگاه با صنعت

تنهــا ایجــاد بخشــی از اکوسیســتم مــورد نیــاز 
صنعتــی هرگــز منجــر بــه یــک راه حــل پایــدار 

ــد شــد.  نخواه
ــه وجــود  ــی ب ــح و مناســب هنگام ــم صحی عل
می آیــد کــه دانشــگاه در ارتبــاط نزدیــک 
ــا صنعــت بومــی خــودش باشــد. البتــه ایــن  ب
ــی نیســت و  ــم غرب ــی از عل ــز متفاوت ــم چی عل
ــم  ــر آن حاک ــز ب ــدی نی ــی جدی ــط ریاض رواب
ــل  ــه در داخ ــم ک ــه می دانی ــا هم ــتند ام نیس
بی نهایــت  کنونــی  علــوم  وســیع  دریــای 
ــال  ــا دنب ــدارد م ــی ن ــت. لزوم ــاب هس انتخ
همــان صــورت مســاله هایی باشــیم کــه بــرای 
غربی هــا مطــرح شــده اســت. اولیــن گام بــرای 
ــوزش اســت.  ــت آم ــا صنع ــاط ب ــراری ارتب برق
متاســفانه دانشــگاه کــه خــود را در قلــه علــم 
می بینــد حاضــر بــه آمــوزش دیــدن خصوصــا 
در حــوزه فنــاوری نیســت. آمــوزش فنــاوری از 
ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه موجــب برقراری 
زبــان مشــترک میــان صنعــت و دانشــگاه 
می شــود. اگــر همیشــه دانشــگاه آمــوزش داده 
ــت  ــت الزم اس ــه اس ــوزش گرفت ــت آم و صنع
یــک جریــان دایمــی نیــز وجــود داشــته باشــد 
کــه در آن صنعــت آمــوزش بدهــد و دانشــگاه 

ــوزد.  بیام
مســاله دوم لــزوم انــس بــا فضــای عملگرایــی 
ــا  ــس ب ــه ان ــور ک ــت. همانط ــگاه اس در دانش
ــن  ــرورش ذه ــب پ ــق موج ــری و تحقی یادگی
بــا  انــس  دانشــجویان و اســاتید می شــود 
کارهــای عملــی و تمــاس دایمــی با آزمایشــگاه 
نیــز موجــب تقویــت اعتمــاد بــه نفــس عملــی 
ــن  ــود. ای ــگاه می ش ــه در دانش ــب تجرب و کس
ــمی  ــگاه های رس ــا آزمایش ــد ب ــوع را نبای موض
ــن  ــت. ای دوره آموزشــی دانشــگاه اشــتباه گرف

ــتند  ــی هس ــده اندک ــد فای ــگاه ها واج آزمایش
تمــام دســتور کارهــا  آنهــا  چــرا کــه در 
هســتند.  آمــاده  لــوازم  همــه  و  مشــخص 
ــت.  ــخص اس ــا مش ــای آنه ــواالت و جوابه س
بنابرایــن مــا در آزمایشــگاه کمتــر ریســک 
می کنیــم و انتخاب هــای محــدودی داریــم. 
کار عملــی واقعــی یعنــی در نظــر گرفتــن یــک 
هــدف شــخصی و تــاش بــرای تحقــق آن بــا 
تمــام ابزارهــای ممکــن. یعنــی مطالعــه آزاد و 
خریــد از بــازار و ممارســت عملــی بــا قطعــات 
و فرآیندهــا. یعنــی رفتــن تمــام راههــا و ایــن 
ــاً  ــه واقع ــد ک ــاد می ده ــا ی ــه م ــه ب ــت ک اس

ــد داد. ــواب خواه ــا ج ــدام راه ه ک
ــرای نزدیــک کــردن دانشــگاه  راهــکار ســوم ب
ــن  ــرار گرفت ــرای ق ــداوم ب ــاش م ــت ت و صنع
ــا  ــر م ــت. اگ ــت اس ــای صنع ــای نیازه در فض
الزم  پیش نیازهــای  صنعتــی  آمــوزش  بــا 
ــا  ــر ب ــیم و اگ ــرده باش ــدا ک ــرای کار را پی ب
مداومــت در کار عملــی ابــزار الزم بــرای تحقــق 
ــیم الزم  ــت آورده باش ــه دس ــان را ب ایده هایم
اســت آگاهــی گســترده دربــاره نیازهــای 
صنعــت نیــز پیــدا کنیــم تــا در صــورت 
بــا توانایی هایمــان بتوانیــم در  تطبیــق آن 
راســتای رفــع آنهــا اقــدام کنیــم. اینهــا شــامل 
ــره و  ــع و مذاک ــواع صنای ــا ان ــری ب ــاط گی ارتب
ــی  ــای فعل ــاره نیازمندی ه ــاع درب ــب اط کس
صنعــت کشــور اســت. ســه راهــکار فــوق 
ــرده  ــه کار ب ــم ب ــار ه ــه در کن می بایســت هم
شــود تــا ثمربخــش باشــد و نقصــان هــر یــک 
موجــب ناتمــام مانــدن تاش هــا بــرای پیونــد 
دانشــگاه بــا محیــط بومــی کشــورمان خواهــد 

شــد.

اســتفاده از پتانســیل دانشــگاه برای 
رفــع مشــکات صنعــت همــواره به 
صورت یــک آرزو باقی مانده اســت. 
هــر زمــان کــه نیروهای دانشــگاهی 
بــرای همــکاری بــا صنعــت کشــور قــدم پیــش 
ــرو  ــت روب ــادی صنع ــا بی اعتم ــته اند ب گذاش
ــی نیــز بــه  شــده اند و هــر بــار کــه صنعت
ــگاه  ــش از دانش ــدن نیازهای ــرآورده ش ــد ب امی
درخواســت کمــک کــرده نــاکام مانــده اســت. 
نیروهــای دانشــگاهی انتظــار دارنــد صنعــت از 
تحقیقــات بنیــادی پشــتیبانی مالــی بــه عمــل 
ــگاه  ــه دانش ــه دارد ک ــز گل ــت نی آورد و صنع
قــادر بــه انجــام یــک کار جــدی صنعتــی 

نیســت.
نظــام  یــک  ایــران  دانشــگاهی  نظــام 
ــادر  ــه ق ــت ک ــرب اس ــده از غ ــرداری ش کپی ب
ــره  ــای روزم ــا نیازه ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ب
ــرب  ــت. در غ ــودش نیس ــی خ ــط زندگ محی
مطالعــه ایــن دروس و پیگیــری ایــن نــوع 
ــاً  ــاوری واقع ــن ســطح از فن ــات و در ای تحقیق
ــا  ــه کاربردهــای صنعتــی می شــود ام منجــر ب
ــات و  ــران همــان دروس و همــان تحقیق در ای
مقاالتــی کــه در مجــات غربــی یــا داخلــی و 
ــه چــاپ می رســند  ــی ب ــا اســتانداردهای غرب ب
هیــچ نســبتی بــا فنــاوری داخلــی برقــرار 
نمی کننــد. چــرا کــه ســطح فنــاوری ایــران بــا 
کشــورهای غربــی یکــی نیســت. نتیجــه این که 
ــاوری پرداختــن  ــرای پیشــرفت صنعــت و فن ب
بــه علومــی کــه در غــرب موثــر اســت در ایــران 
ــران زیرســاخت های  ــود. در ای ــر نخواهــد ب موث
الزم بــرای بــکار بســتن دانش هــای ســطح اول 
جهانــی وجــود نــدارد. البتــه ایــن بــدان معنــا 
ــذاران  ــرمایه گ ــا س ــت ی ــه از دول ــت ک نیس
بخــش خصوصــی درخواســت کنیــم اقــدام بــه 
ــی  ــد. وقت ــاخت هایی کنن ــن زیرس ــاد چنی ایج
ــادی در  ــه ه ــات نیم ــاخت قطع ــه س کارخان
یــک کشــور وجــود نــدارد معنایــش و علتــش 
ــت  ــص و صنع ــزاران تخص ــه ه ــت ک ــن اس ای
مرتبــط بــا آن نیــز در آن کشــور وجــود 
ــتمی  ــگاه سیس ــک ن ــن در ی ــد و بنابرای ندارن
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لیله القدِر عمرسعد
شهید سیدمرتضی آویني

وقــاص  ابــي  ســعد  بــن  عمــر   
نخســت مایــل نبــود کــه امــر میــان او و امــام 

کشــد...  پیــکار  بــه  حســین)ع( 
 هــر کســي را لیلــه القــدری هســت کــه در آن 
ناگزیــر از انتخــاب خواهــد شــد و عمرســعد را 
نیــز ســاعتي اینچنیــن فــرا خواهــد رســید. امــا 
اکنــون او مــي گریــزد و دهــر نیــز در کمینــش، 

کــه او را بــه ایــن لیلــه القــدر بکشــاند.
ــاص  ــي وق ــعد اب ــد س ــعد فرزن ــن س ــر ب عم
ــي  ــي از آن ده تن ــح قادســیه؛ و یک اســت، فات
کــه مي گوینــد رســول خــدا)ص( هنــگام 
مــرگ از آنــان  رضایت   داشــته  اســت. هنـــوز  
ــت رســول خــدا نگذشــته،  ــرن از رحل ــیم ق نـ
ــه در  ــت ک ــاص اس ــي وق ــعد اب ــر س ــن پس ای
ــتاده  ــي او ایس ــول اهلل و وص ــد رس ــر فرزن براب
اســت. ابن ســعد تاشــي بســیار کــرد تــا 
ــي)ع(  ــن عل ــین ب ــا حس ــکار ب ــه پی کارش ب
نکشــد، امــا دهــر هیــچ کــس را ناآزمــوده رهــا 
ــه در کمیــن مــي نشــیند  نمــي کنــد؛ صبوران
تــا تــو را بــه دام انتحــان در آرد و کارت را 

ــاد. ــَک لَبالِمرص َّ ــه اِنَّ َرب ــد ک ــره کن یکس
ــن  ــوعا بی ــش از تاس ــه پی ــی ک از گفت وگوهای
ابن ســعد و امــام گذشــته اســت خــوب میتــوان 
دریافــت کــه او کیســت. امــام مي فرمایــد: 
ــه  ــي ک ــداری؟ خدای ــروا  ن ــدای پ ــر از خ "مگ

معــادت بــه ســوی اوســت. عــزم پیــکار بــا مــن 
کــرده ای حــال آنکــه مــرا نیــک مــي شناســي 
و میدانــي کــه فرزنــد کیســتم. بیــا و ایــن قــوم 
ــه خــدا  ــا ب ــا مــن همــراه شــو ت را واگــذار و ب

نزدیــک شــوی."
ــرد و  ــه ک ــش را بهان ــي مایملک ــعد گاه ابن س
گاهــي خانــواده اش را... تــا اینکــه امــام امیــد 
بازگــردد  کــه  برخاســت  و  بازگرفــت  رو  از 
درحالــي کــه مــي گفــت: "چــه مــي اندیشــي؟ 
آیــا نمــي دانــي کــه بــه زودی تــو را در بســتر 
خواهنــد کشــت و در قیامــت نیــز رحمــت خدا 
از تــو دریــغ خواهــد شــد؟ امیــدوارم از گنــدم 
ــي." و  ــره مجوی ــي به ــدک زمان ــز ان ــراق ج ع
ایــن ســخن دامــي اســت کــه دهــر در کمیــن 
ابن ســعد گســترده اســت تــا لــب بــه تمســخر 
بگشــاید کــه: "اگــر بــه گنــدم دســت نیافتــم، 
جــو کــه هســت!" وبــا ایــن ســخن بــه پرتــگاه 
ــعد را  ــوز عمرس ــا هن ــد. آی ــدا درافت ــت خ لعن

امیــد نجاتــي هســت؟
تــاش امــام بــرای آنکــه عمرســعد را از ورطــه 
ای کــه در آن گرفتــار  افتــاده بــود نجــات 
ــه جایــي نرســید. در تاریخ هــا آمــده  بخشــد ب
ــوعا  ــر تاس ــش از عص ــا پی ــام ت ــه ام ــت ک اس
بارهــا بــا او بــه گفت و گــو نشســت و اگــر 
چــه از آنچــه در ایــن دیدارهــا گذشــته اســت 
ــچ  ــد هی ــر ش ــه ذک ــر ک ــان مختص ــز هم ج
ــام  ــي ام ــیرۀ سیاس ــا س ــم، ام ــز نمیدانی چی
حســین)ع( از آنچنــان روشــنایي و صفاتــي 
ــبهه ای  ــای ش ــچ ج ــه هی ــت ک ــوردار اس برخ

ــذارد. ــي گ ــي نم باق
راوی   پــر روشــن اســت کــه امــام حســین)ع( 
در مــرداب وجــود عمرســعد بــه جســت وجوی 
کــدام گوهــر نابــي آمــده اســت؟ شــاید در ایــن 

ــای آزاد  ــوس ه ــا اقیان ــه روزگاری ب ــرداب ک م
ــات  ــوز نشــاني از حی ــد داشــته اســت هن پیون
ــه  ــي ک ــون تاریک ــن مدف ــاید در ای ــد، ش باش
ــه  عمرســعد فطــرت الهــي خویــش را در آن ب
ــه  ــه ای رو ب ــوز روزن خــاک ســپرده اســت هن
ــي  ــاب کرامت ــام آفت ــاب گشــوده باشــد. ام آفت
ــغ  ــز دری ــا نی ــه ه ــود را از ویران ــه خ ــت ک اس
ــه در  ــه چگون ــده ای ک ــمان را دی ــد. آس نمیکن
ــرد؟ آب را  ــي نگ ــز م ــر آب نی ــای حقی گوداله
دیــده ای کــه چگونــه پســت ترین دره هــا 
ــوان کار  ــه میت ــرد؟ چگون ــاد نمي ب ــز از ی را نی
ــا  ــام را ب ــت؟ ام ــود گرف ــاس ازخ ــاکان را قی پ
ــر او را در آن  ــه غی ــت ک ــدی اس ــد عه خداون
راهــي نیســت، و بــر همیــن پیمــان اســت کــه 

ــای مــي فشــارد. امــام پ
ــن و  ــا م ــه ب ــت ک ــه رازي اس ــن راز ن ــه، ای ن
تــو در میــان نهنــد. والیــت امــام بــر مخلوقــات 
ــم،  ــة ذرات عال ــي هم ــت، یعن ــت خداس والی
ــة عشــقي  ــه جذب ــا ســر، بقایشــان ب ــای ت از پ
اســت کــه آنــان را بــه ســوی امــام مــي کشــد، 
ــر او  ــد. اگ ــي خبرن ــه ب ــن جذب ــا خــود از ای ام
کشکشــانه مــا را بــه کــوی خــود نکشــد، و بــر 
پــای خویــش رهایمــان کنــد، یــاران!، همــه از 
ــه  ــده ای ک ــمان را دی ــم. آس ــي مانی ــاز م راه ب
از او بلندتــر هیــچ نیســت، امــا در گــودال 
ــام در  ــرد؟ ام ــي نگ ــز م ــر آب نی ــای حقی ه
وجــود عمرســعد در جســت وجوی نشــاني 
از دریاســت؛ دریــای آزاد، دریایــي کــه بــه 
ــن قیــن هــر چنــد  اقیانــوس راه دارد. زهیــر ب
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خــود نمــي خواســت، امــا امــام آن عهــد 
ــرد. ــازه ک ــا او ت ــده را ب ــوش ش فرام

ــام  ــا ام ــه کار او ب عمرســعد نمــي خواســت ک
ــع  ــت از مطل ــن حقیق ــد. ای ــکار بیانجام ــه پی ب
ــوم  ــته معل ــاد نگاش ــن زی ــه اب ــه ب ــه ای ک نام
اســت: "خداونــد آتــش را خامــوش کــرد و 
ــاح  ــه ص ــت ب ــد و کار ام ــرار ش ــاق  برق اتف
آمــد."... بــا ایــن همــه قصــد دارد باطــن خــود 
ــاد  ــن زی ــا اب ــد. ام ــان کن ــاد کتم ــن زی را از اب
ــب عمرســعد را  ــه فری ــود ک ــن ب ــر از ای زیرکت
بخــورد وگفــت: "ایــن نامــه مــرد خیرخواهــي 
اســت کــه امیــر خویــش را انــدرز گفتــه و دل 

بــر قــوم خویــش ســوزانده اســت".
دســت تقدیــر همــة لــوازم را یکجــا گــرد 
آورده اســت تــا آنچــه بایــد بــه انجــام برســد. 
ــت  ــر اس ــز حاض ــن نی ــن ذی الجوش ــمر ب ش
ــش در آنچــه  ــا ســخنان خوی ــاد را ب ــا ابن زی ت
قصــد کــرده اســت تشــجیع کنــد... اگــر 
ــا او  خداونــد انســان را رهــا کنــد، دهــر نیــز ب
ــه راســتي مگــر  ــا ب همداســتان مــي شــود. ام
ــد  ــه خداون ــود ک ــرور ب ــوان ش ــا مي ت ــا کج ت
انســان را در کاری اینچنیــن زشــت یــاری 
کنــد؟ شــمر از جانــب ابــن زیــاد مأمــور شــد 
ــر  ــاند و اگ ــعد برس ــه عمرس ــه او را ب ــا امری ت
ــا حســین)ع( ســر  آن شــور بخــت از جنــگ ب
بــاز زد، خــود بــه جــای او بنشــیند و عمرســعد 
ــاد  ــن زی ــرای اب ــرش را ب ــد و س ــردن بزن را گ
ــعد  ــه عمرس ــاد را ب ــن زی ــة اب ــتد. او نام بفرس
رســاند و منتظــر مانــد تــا جــواب آن را دریافت 
کنــد. ابــن زیــاد نوشــته بــود: "مــن تــو را بــه 

ــت از او  ــه دس ــتاده ام ک ــین نفرس ــب حس جان
ــر  ــي. بنگ ــوده بگذران ــت را بیه ــرداری و وق ب
کــه اگــر حســین و اصحابــش تســلیم رأی 
ــن  ــزد م ــه مســالمت ن ــان را ب ــن شــدند، آن م
ــر  ــه ب ــان حمل ــر آن ــه... ب ــر ن ــیل دار و اگ گس
ــه کــن  ــز و پیکرشــان را مثل و خونشــان را بری
کــه حــق آنــان ایــن اســت. آنــگاه کــه حســین 
کشــته شــد، او را زیــر ســم ســتوران بینــداز و 
بــر ســینه و پشــتش اســب بتــاز، کــه ناســپاس 
ــن کار  ــه ای ــم ک ــن مي دان ــف. م اســت و مخال
پــس از مــرگ او را زیانــی نخواهــد رســاند، امــا 
ــم.  ــن کن ــا او این چنی ــه ب ــرده ام ک ــد ک عه
چنــان کــه بــه امــر مــا عمــل کنــي، پاداشــت 
پــاداش کســي اســت کــه مطیــع فرمــان بــوده 
ــر  ــاره گی ــود کن ــام خ ــه، از مق ــر ن ــت، اگ اس
ــن  ــن ذي الجوش ــمر ب ــه ش ــکر را ب ــر لش و ام

ــد". ــود میدان ــي را او خ ــه باق بســپار ک
عمرســعد بــه روشــني دریافــت کــه شــمر بــن 
ذی الجوشــن در ایــن میانــه چــه کــرده اســت. 
او مــي داننســت کــه حســین بــن علــي تســلیم 
ــه از او  ــه ای اســت ک ــن جمل ــد شــد. ای نخواه
ــه  ــد ک ــرده ان ــل ک ــین)ع( نق ــف حس در وص
خطــاب بــه شــمر گفتــه اســت : "و اهلل همــان 
ــوی  ــان دو پهل ــت در می ــي داش ــه عل ــي ک دل
ــد." آنــگاه فرماندهــي لشــکر  پســرش نهــاده ان

پیــاده را بــه او ســپرد و آمــاده جنــگ شــد.
شــامگاه تاســوعا عمرســعد چــون قصــد کــرد 
ــا  ــرد: "ی ــاد ک ــد فری ــاز کن ــه را آغ ــه حمل ک
خیــل اهلل، ارکبــي و ابشــری!ـ لشــکر خــدا 
ــت." و  ــما را بهش ــاد ش ــژده ب ــوید م ــوار ش س

عجبــا! ایــن همــان کامــي اســت کــه پــدرش 
ســعد ابــي وقــاص در جنــگ قادســیه بــر زبــان 
ــعد  ــن س ــر ب ــتي عم ــه راس ــا ب ــود. آی آورده ب
نمــي دانــد کــه چــه مــي کنــد، یــا خــود را بــه 

ــت؟ ــي زده اس نادان
راوی   هنــوز نیــم قــرن از حجــه الــوداع 
نگذشــته، امــت محمــد)ص( تیــغ بــر اوصیــای 
او کشــیده اند و بــا نــام اســام، قلــب اســام را 
کــه امــام اســت، میدرند! اجسامشــان بــه جانب 
قبلــه نمــاز مــي گذارنــد، امــا ارواحشــان هنــوز  
همــان اصنامــي را مــي پرســتند کــه ابراهیــم 
ــه  ــب قبل ــه جان ــان ب ــود. اجسامش ــته ب شکس
نمــاز میگذارنــد، امــا ارواحشــان بــا باطــن قبله 
کــه امامــت اســت، پیــکار میکننــد. جاهلیــت 
ــت  ــرک ب ــر آن مش ــه در درون دارد و اگ ریش
پرســت کــه در درون آدمــي اســت ایمــان 
ــه اال  ــان ))ال ال ــر زب ــه ب ــاورد، چــه ســود ک نی
اهلل(( برانــد؟ آن گاه جانــب عــدل و باطــن 
قبلــه را رهــا مــي کنــد و خانــة کعبــه را عــوض 
از صنمــي ســنگي مــي گیــرد کــه روزی پنــج 
ــرش خــم و راســت شــود و ســالي  ــار در براب ب
چنــد روز گرداگــردش طــواف کنــد و ای کاش 
تــا همیــن جــا بســنده مــي کــرد و قلــب قبلــه 

ــد! ــا تیــغ نمــي دری را ب
عجبــا! جهــان را ببیــن کــه چــه ســان وارونــه 
ــاً َعلــي َوجِهــه  مــي شــود! اََفَمــن یَمشــي ُمِکّب
اَهــدي اَمَّــن یَمشــي ســویّاً َعلــي ِصــراٍط 

ــَتقیٍم؟ ُمس
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آنچــه کــه باعــث تعجــب و تأســف اســت، آنکــه علیرغــم ایــن همــه تحریم هــای جدیــد علیــه ایــران پــس از توافق نامــه ژنــو، 
ــوده اســت.  ــه اســت" ب ــا خــاف روح توافق نام ــر "اینه ــراری و بی اث ــه تک ــر جمل ــر ذک ــت حداکث ــه دول عکس العمــل مجموع
ســؤال ایــن اســت کــه چــرا گفتــه نمی شــود "اینهــا خــاف متــن توافق نامــه اســت"؟؟!! البتــه وقتــی هــدف فقــط و فقــط 
رســیدن بــه هــر نــوع توافقــی در مــدت زمــان معینــی )صــد روز اول دولــت( باشــد چنیــن خبطــی قابــل انتظــار اســت. بــا 
ــن  ــدت ای ــد، انتظــار آن اســت در آســتانه اتمــام م ــوق دان مي دانن ــدگان، خــود را حق ــده مذاکره کنن ــه آنکــه فرمان توجــه ب
توافق نامــه کــه آن را فتح الفتــوح دانســته اند، اوالً بــار دیگــر هــدف رســیدن بــه توافــق بــه هــر قیمتــی نباشــد، ثانیــاً توافــق 

احتمالــی را الاقــل از نظــر حقوقــی بــه دقــت بررســی کننــد.

ده!
گزن

ت 
یق

تحریم اهی یک توافق!حق

ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

15



بیانیــه بســیج اســاتید دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران در مــورد صــدور حکــم اعــدام

 روحانی بزرگ شیعه 
شیخ نمر النمر

ــمَّ اْســَتقاُموا َفــا َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َو ال ُهــْم یَْحَزنُــوَن )احقــاف13(   ُ ثُ ُــوا َربَُّنــا اهللَّ إِنَّ الَّذیــنَ قال
ــر  ــد ب ــر ایــن ســخن پایــدار و ثابــت ماندن ــان کــه گفتنــد: آفریننــده مــا خداســت و ب آن

ــود. آنهــا هیــچ تــرس و بیمــی و حــزن و اندوهــی )در دنیــا و عقبــی( نخواهــد ب

ــن و  ــب، خائ ــم غاص ــر رژی ــار دیگ  ب
اشــغالگر آل ســعود ماهیــت ضــد 
ــا صــدور حکــم اعــدام  بشــریش را ب
بــرای یــک متفکــر و مبــارز شــیعه بــه نمایــش 
گذاشــت. متفکــری کــه تنهــا ابــزار مبــارزه اش 
ــر از  ــر النم ــیخ نم ــود. ش ــش ب ــش و قلم زبان
بارزتریــن علمــای شــیعه در شــبه جزیــره 
حجــاز مــی باشــند کــه ســال هــای متمــادی 
از عمــر پربرکتشــان را صــرف احیــای تعالیــم 
ــه  ــت حق ــدی)ص( و والی ــاب محم ــام ن اس
ــره  ــبه جزی ــت)ع( در آن ش ــل بی ــه اه حقیقی
نمودنــد. ایــن مبــارز نســتوه در ظلمــات مطلــق 
ســلطه آل ســعود و وهابیــت بــر بــاد حرمیــن 
شــریفین جــزو معــدود کســانی بــود کــه لــب 
ــت و  ــود و راه راس ــاگری گش ــه افش ــم ب و قل
ــن نمــود.  ــردم تبیی ــرای م حــق اهل بیــت را ب
ــای  ــه دل ه ــی ک ــر حاکمان ــن خاط ــه همی ب
سیاهشــان آکنــده از بغــض اهــل بیــت نبــوت 
و طهــارت )علیهــم آالف التحیــه و الثنــاء( بــود، 
تحمــل ســخنان و نوشــته هایــش را ننمودنــد 
و بــا یورشــي ناجوانمردانــه بــدو وی را بــا تنــی 
ــه بنــد کشــیدند.  اکنــون و پــس از  زخمــی ب
ســال هــا حبــس و شــکنجه روحــی و جســمی 
ــی دادگاه فرمایشــی حکــم  ــک ب ــا تشــکیل ی ب
اعــدام ایــن انســان وارســته را صــادر نمودنــد. 

بــه راســتی وقاحــت و الدینــی، حــکام غاصــب 
ــت و  ــه ای از هاک ــه ورط ــه چ ــعود را ب آل س
فاکــت افکنــده اســت؟ ایــن خانــدان جنایتکار 
بــا وقاحــت تمــام بــا اشــغال بحریــن به کشــتار 
ــد و از  ــی نماین ــدام م ــور اق ــیعیان آن کش ش
ــا دادگاه بیــن المللــی  طــرف هیــچ ســازمان ی
مواخــذه نمــی شــوند. ایشــان بــه حمایــت های 
اربــاب جنایتکارتــر از خودشــان یعنــی ایــاالت 
متحــده دل خــوش نمــوده انــد و روز بــه روز در 
ســرکوب حرکــت هــای آزادی خواهانــه جــری 
تــر و ســبع تــر مــی شــوند. امید اســت کســاني 
ــم  ــن رژی ــه ای ــوز ب ــور هن ــل کش ــه در داخ ک
دســت نشــانده غــرب، چشــم دوســتي دوختــه 
ــیده و  ــت کش ــي دس ــاده لوح ــن س ــد، از ای ان
ماهیــت ضــد بیــداري اســامي آن را بیــش از 

ــد.  پیــش درک کنن
 بــدون شــک اجــرای حکــم اعــدام ایــن 
روحانــی بــزرگ خــط قرمــز شــیعیان جهــان و 
اعــان جنــگ بــه هــر نــوع تفکــر آزادیخواهــی 
و همــه آزادگان جهــان اســت. رژیــم پوســیده 
و فرتــوت آل ســعود بایــد بدانــد کــه بــا اجــرای 
ایــن حکــم، فرآینــد آغــاز اضمحــال و نابــودی 
خــود را کلیــد زده اســت. بی شــک، مســلمانان 
ــاکت  ــکار س ــم آش ــن ظل ــل ای ــان در مقاب جه
ــی  ــی اساس ــش های ــت و چال ــد نشس نخواهن

بــرای رژیــم غاصــب آل ســعود ایجــاد خواهنــد 
نمــود.

بســیج اســاتید دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران 
ــه  ــم ظالمان ــن حک ــودن ای ــوم نم ضمــن محک
جمهــوری  مســئوالن  از  ســعود  آل  رژیــم 
اســامی مصرانــه می خواهــد کــه از طــرق 
دیپلماتیــک و روش هــای قانونــی بــه حمایــت 
از ایــن روحانــی مظلــوم پرداختــه و مانــع 
ــن از  ــد. همچنی ــم گردن ــن حک ــرای ای از اج
جامعــه دانشــگاهیان محتــرم انتظــار مــی رود 
بــا حرکتــی فراگیــر بــه حمایــت از ایــن بــزرگ 
مظلــوم عصرمــان برخیزیــم. امیــد کــه ریشــه 
ظالمــان آل ســعود بــه زودی از ایــن کــره 

ــه: ــود ک ــده ش ــی برچی خاک
 ِ َفُقِطــَع دابـِـُر الَْقــْوِم الَّذیــَن َظلَُمــوا َو الَْحْمــُد هلِلَّ

َربِّ الْعالَمیــَن )انعــام 4۵(
پــس ریشــه گــروه ظالمــان مقطــوع اســت؛ و 
ــان  ــروردگار جهانی ــه پ ــدای را ک ــتایش خ س

اســت.
درود خداونــد و فرشــتگان و اولیــاء مقربــش بــر 

فخــر عالــم تشــیع شــیخ نمــر النمــر 
والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
۹3/۷/۲۷
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اخبار

عزاداری محرم  
بــا توجــه ورود بــه ایــام ســوگواری حضــرت اباعبــدا... الحســین)ع(، 
ــرم  ــه اول مح ــب های ده ــزاداری در ش ــل ع ــنوات قب ــق س مطاب
در مسجدالشــهداء دانشــگاه برگــزار می گــردد. همچنیــن حرکــت 
باشــکوه دســته عــزاداری دانشــگاهیان دانشــگاه روز دوشــنبه 
پنجــم مهرمــاه پــس از نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر انجــام خواهــد 
شــد. در ایــن راســتا هیئــت امــام محمــد باقــر)ع( نیــز از تمامــی 
دانشــگاهیان بویــژه اســاتید مومــن و عاشــورائی دانشــگاه دعــوت 
بعمــل  آورده اســت کــه در ایــن برنامه هــا شــرکت فعــال داشــته 

باشــند.

هجوم به ایمیل اساتید  
ــای  ــه، ایمیل ه ــه لحظ ــه ب ــترده و لحظ ــور گس ــت بط ــی اس مدت
ــراد  ــی اف ــرد. برخ ــي گی ــرار م ــه ق ــورد هجم ــرم م ــاتید محت اس
ــا اماکــن دیگــر اشــتباه  ــا نظــام اســامي و دانشــگاه را ب کــه گوی
ــکار  ــا بی ــام ی ــیون نظ ــود اپوزس ــد خ ــه را همانن ــد و هم گرفته ان
فــرض کرده انــد، بطــور گســترده و مســتمر ایمیل هــای مجرمانــه 
ــاب  ــد انق ــده ض ــدود ش ــایت های مس ــی س ــدم بعض ــت چن دس
ــرای اســاتید محتــرم دانشــگاه کــه غالبــا در  و معلــوم الحــال را ب
ــه  ــدم توج ــتند. ع ــتند، می فرس ــش هس ــه و پژوه ــال مطالع ح
ــا و  ــا و اهانت ه ــری از بهتان ه ــرای جلوگی ــه ب ــئولین مربوط مس
تشــویش اذهــان عمومــی تــا جایــی ادامــه دارد کــه حتــی اخیــراً 
ایمیلــی بــا عنــوان »فــروش پکیــج فیلم هــای ج ن س ي« بــرای 
ــري  ــه راه کار حداکث اســاتید فرســتاده شــده اســت. از آن جــا ک
ــر  ــي و غی ــر قانون ــن اعمــال غی ــه ای ــرم نســبت ب مســئولین محت
شــرعي »خواهــش کــردن« از خاطــي و مجــرم بــراي توقــف کارش 
مــي باشــد، خــوب اســت در ایــن مــوارد نیــز از ایــن اهــرم بســیار 

ــار دیگــر اســتفاده فرماینــد! ــر ب قــوي و مؤث

یک سؤال  
ــن  ــل تمری ــد کاس ح ــاری، چن ــال ج ــد در نیمس ــر می کنی فک
ــرای دانشــجویان  ــر و عصــر ب ــاز ظه ــه نم ــاعات اقام ــاً در س دقیق
ــزاری  ــال برگ ــاری در ح ــی اجب ــمی و حت ــورت رس ــگاه بص دانش
اســت؟ )خواســتیم تعــداد ذکــر نگــردد تــا قبــح کار از بیــن نــرود(

یک ارتقاء عجیب  
اخیــراً در یــک حرکــت عجیــب، اقــدام بــه ارتقــاء یکــی از اســاتید 
فعــال در جریــان فتنــه گردیــد. پرونــده ایشــان در مدیریــت 
گذشــته بــا توجــه بــه سوابقشــان در فتنــه، مطابــق قانــون، تأییــد 
ــدام آن  ــن اق ــرد در ای ــه ف ــر ب ــئله منحص ــک مس ــود. ی ــده ب نش
اســت کــه اصــرار برایــن بــوده تــا ایــن پرونــده بــر اســاس قانــون 
آن زمــان )یعنــي ســال ۸۸( بررســی گــردد!!! و تاریــخ ارتقــاء هــم 
از همــان زمــان ثبــت گــردد!!!. ســؤاالتي کــه اکنــون بــراي اعضــاي 
ــوالً  ــا اص ــه اوالً آی ــن ک ــت ای ــرح اس ــي مط ــات علم ــرم هی محت
هیئــت ممیــزه فعلــي، کــه اخیــرا منصــوب شــده اســت، می توانــد 
ــون هیئــت ممیــزه چندیــن ســال پیــش تصمیــم بگیــرد؟  ــا قان ب
ثانیــاً اگــر بــه هــر دلیلــی پرونــده ارتقــاء یکــی از اســاتید دیگــر، 
در جلســات آتــي هیــات ممیــزه فعلــي تاییــد نشــود و مدتــی بعــد 
تاییــد گــردد، آیــا ارتقــاء را بــه تاریــخ گذشــته خواهنــد زد؟ ثالثــاً 
مبنــاي قانونــي چنیــن اقدامــات تبعیــض آمیــز و غیــر منطقــي و 
پرداخــت هــاي مالــي از بیــت المــال بدیــن منظــور چــه خواهــد 

بــود؟

منشور اخاقي  
ــر  ــام دیگ ــت ن ــگام ثب ــا دانشــجویان در هن ــر اســاس شــنیده ه ب

ــد! ــا کنن ــه و امض ــي را مطالع ــور اخاق ــتند منش ــف نیس موظ

وضعیت هتاکان  
ــر  ــي ب ــاک اول مبن ــات و مشــاهدات، حکــم هت ــر اســاس اطاع ب
اخــراج از دانشــگاه از وزارت علــوم صــادر شــده ولــي دانشــگاه علــي 
رغــم آن کــه عمــل وي از مصادیــق مجرمانــه اي اســت کــه طبــق 
قوانیــن جزایــي کشــور بایــد در قــوه قضاییــه نیــز طــرح گــردد )و 
حداقــل از 6 مــاه تــا دو ســال زندانــي دارد و البتــه در ایــن مــدت 
حــق حضــور در دانشــگاه را هــم نــدارد(، متأســفانه پرونــده وي را 
بــه قــوه قضاییــه ارجــاع نــداده اســت و وي همچنــان بــه تدریــس 
ــي  ــاي جانب ــي و فعالیت ه ــل پراکن ــه ایمی ــه داده و ب ــود ادام خ
خــود مشــغول اســت. در مــورد هتــاک دوم نیــز )علــی رغــم اینکــه 
بــر اســاس شــنیده ها حــدود یــک مــاه اســت کــه از ایــن شــخص 
ــرف  ــري از ط ــدام مؤث ــچ اق ــون هی ــا کن ــت( ت ــده اس ــکایت ش ش
مســئولین دانشــگاه انجــام نگردیــده و پرونــده وي بــه وزارت علــوم 

و قــوه قضاییــه ارســال نشــده اســت.
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در ســال دهــم هجــری رســول خــدا )ص( 
ــدند و در  ــرف ش ــود مش ــج خ ــن ح ــه آخری ب
ــردم،  ــد: »م ــود فرمودن ــروف خ ــه ی مع خطب
ــما را در  ــر ش ــالی دیگ ــاید س ــم ش ــی دان نم
ــال  ــروز خــون و م ــه. از ام ــا ن ــم ی اینجــا ببین
شــما بــر یکدیگــر حــرام اســت تــا آنکــه خــدا 
را دیــدار کنیــد‹‹. هنــگام بازگشــت از مکــه در 
منــزل ُجْحفــه کــه کاروان هــا از یکدیگــر جــدا 
مــی شــوند و غدیرخــم نــام گرفتــه اســت بــه 
امــر خــدا دســتور دادنــد کــه تمــام مــردم در 
آنجــا بماننــد و در آن مجمــع خطبــه ای ایــراد 
فرمودنــد و علــی)ع( را بــه جانشــینی خــود بــه 
ــان معرفــی کردنــد و در جملــه ای معــروف  آن
فرمودند:»هــر کــس مــن مــوالی اویــم، علــی 

ــوالی اوســت‹‹. م
ــول  ــج، رس ــن ح ــس از آخری ــاه پ ــا دو م ام
ــی)ع(  ــان عل ــد و دنیاطلب ــت فرمودن خــدا رحل
را واگذاردنــد و از گــرد او پراکنــده شــدند 
بــرای  بنــی ســاعده  ابوبکــر در ســقیفه  و 
ــد. در آن  ــاب ش ــدا انتخ ــول خ ــت رس خاف
ــاع  ــه دف روز تنهــا کســی کــه مــی توانســت ب
از ســنت رســول برخیــزد، دختــر پیغمبــر 
ــرد  ــه رویک ــه در مقال ــور ک ــود. همانط )ص( ب
ــوم  ــماره س ــه در ش ــرت فاطم ــی حض سیاس
ــاع  ــه در دف ــان شــد، زهــرای مرضی نشــریه بی
ــا  ــد؛ ت ــاش نمودن ــیار ت ــن بس از امیرالمومنی
جایــی کــه بــر اســاس اذعــان بســیاری از 
محققــان تاریخــی، ایشــان، اولیــن و موثــر 
تریــن مدافــع حریــم والیــت علــی )ع( بودنــد. 
امــا از رحلــت رســول خــدا زمــان زیــادی 
نگذشــت کــه همســر علــی)ع(، زهــرای اطهــر 

ــتافت.  ــق ش ــوار ح ــه ج ب
پــس از بــه خافــت رســیدن خلیفــه اول، 
ــر )ص(  ــا پیغمب ــا توانســت ب ــه ت ابوســفیان ک
جنگیــد و در فتــح مکــه از بیــم کشــته شــدن 
بــه ســفارش عبــاس عمــوی پیغمبــر )ص( بــه 
ــان مســلمان شــد و در دل دشــمن اســام  زب
بــود، فرصــت را غنیمــت شــمرد و نــزد علی)ع( 
آمــد و گفت:»چه شــده اســت کــه کار حکومت 
را بایــد پســت تریــن خانــدان از قریــش عهــده 
ــه را  ــی مدین ــر بخواه ــدا اگ ــه خ ــود. ب دار ش
ــی)ع(  ــم‹‹. عل ــی کن ــاده م ــوار و پی ــر از س پ
ــام  ــمن اس ــاز دش ــفیان از دیرب ــت: »ابوس گف
ــود  ــه در دل او ب ــی)ع( از آنچ ــوده ای‹‹. عل ب

ــود  ــت آگاه ب ــی گذش ــرون م ــه در بی و از آنچ
ــام مســلمانی  ــدن ن ــرای باقــی مان و دانســت ب

ــوش بنشــیند.  ــد خام بای
امــام در توجیــه ســکوت خــود بــه ایــن 
ــتناد  ــی )ع( اس ــر موس ــارون در براب ــخن ه س
ــول  ــی خشــیت ان تق ــت: ان ــه گف ــد ک کرده ان
ــدان  ــن ب ــه ای ــرائیل. البت ــن بنی اس ــت  بی فرق
معنــا نبــود کــه امــام از فرصــت هــای مناســب 
بــرای احقــاق حــق از دســت رفتــه خــود 
ــه  ــان مرحل ــد. آن حضــرت در هم ــاش نکن ت
ــودداری  ــت  خ ــاه از بیع ــد م ــا چن ــت  ت نخس
کــرد. بــه عــاوه در همــان روزهــای نخســت، 
دســت زن و فرزنــدان خــود را می گرفــت و بــه 
ــا حــق از دســت  ــت ت ــای انصــار می رف خانه ه

ــد.  ــاز یاب ــه را ب رفت
مخالفــت  بــا حکومــت  بــرای امــام کار دشــواری 
ــت  ــالهای نخس ــژه در س ــه وی ــام، ب ــود. ام ب
کوشــید تــا بــا پنــاه بــردن بــه انــزوا، خــود را از 
مواجــه شــدن بــا حکومــت  بــاز دارد. ســعد بــن 
ــود. او بیعــت نکــرد و  ــی ب ــه خوب ــاده تجرب عب
ناگهــان در زمــان خافــت  خلیفــه اول یــا دوم، 
ــک  ــان او را کشــتند. ی ــه جنی ــر رســید ک خب
ــه  ــد: ب ــی)ع( می پرس ــام عل ــی از ام ــار کس ب
ــد  ــر رســول خــدا )ص( فرزن ــاد شــما، اگ اعتق
ــود،  ــید ب ــغ و رش ــه بال ــت ک ــری می داش پس
آیــا عــرب حکومــت  خــود را بــه او می ســپرد؟ 
ــردم  ــن  ک ــر جــز آنچــه م ــام پاســخ داد: اگ ام
انجــام مــی داد، او را می کشــتند. ابــن ابــی 
الحدیــد می گویــد: مــن از ابوجعفــر نقیــب 
ــگفتی  ــیدم: ش ــد( پرس ــی زی ــن اب ــی ب )یحی
مــن از علــی اســت کــه چگونــه در ایــن مــدت 
طوالنــی بعــد از وفــات رســول خــدا)ص( 
ــای  ــه کینه ه ــود آن هم ــا وج ــد و ب ــده مان زن
قریــش، جــان ســالم بــه در بــرد. ابوجعفــر بــه 
ــدازه  ــه آن ان ــا ب مــن گفــت: اگــر او خــود را ت
کوچــک نکــرده و بــه کنــج انــزوا نخزیــده بــود، 
کشــته شــده بــود. امــا او خــود را از یادهــا بــرد 
و بــه عبــادت و نمــاز و قــرآن مشــغول کــرد، و 
ــه فراموشــی ســپرد. و از آن جــا  شمشــیر را ب
ــان پرداخــت، و  ــه اطاعــت  حاکمــان زم ــه ب ک
خــود را در برابــر آنــان کوچــک کــرد، او را رهــا 

عاشورا نتیجه فراموشی پیمان غدیر
مــروری مختصــر بــر وقایــع صــدر اســام، از غدیرخــم 

تــا آغــاز خافــت امیرالمؤمنیــن
دکتر ابوالفضل خلخالی،
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
ab_khalkhali@iust.ac.ir 

کردنــد، اگــر چنیــن نکــرده بــود او را بــه قتــل 
ــد  ــدام خال ــه اق ــپس ب ــد. او س ــانده بودن رس
بــرای قتــل امــام اشــاره می کنــد. مؤمــن 
ــدم  ــه ع ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــز ب ــاق نی الط
ــن دوره،  ــام در ای ــاش سیاســی از طــرف ام ت
تــرس از آن بــوده اســت کــه مبــادا جنیــان او 

ــد ســعد( بکشــند! را )همانن
زندگــی امــام در انــزوای مدینــه، ســبب شــد تا 
آن حضــرت ناشــناخته باقــی بمانــد. زمــان بــه 
ــه،  ــا در مدین ــام تنه ــت و ام ــرعت می گذش س
آن هــم در میــان چهره هــای قدیمــی صحابــه، 
ــام  ــراق و ش ــا در ع ــود. ام ــنا ب ــره ای آش چه
کســی امــام را نمی شــناخت. تنهــا برخــی 
قبایــل یمنــی کــه از زمــان ســفر چنــد ماهــه 
ــد،  ــده بودن ــه یمــن، آن حضــرت را دی ــام ب ام
بــا وی آشــنایی داشــتند. جنــدب بــن عبــداهلل 
ــان  ــا عثم ــت  ب ــس از بیع ــی پ ــد: زمان می گوی
بــه عــراق رفتــم، در آنجــا بــرای مــردم فضایــل 
ــن پاســخی  ــردم. بهتری ــل می ک ــی)ع( را نق عل
ــود کــه، ایــن  کــه از مــردم می شــنیدم ایــن ب
حرفهــا را بــه کنــاری بگــذار، بــه چیــزی فکــر 
ــن  ــد. م ــته باش ــت داش ــی برای ــه نفع ــن ک ک
می گفتــم: ایــن مطالــب، چیزهایــی اســت کــه 
ــا آن  ــت، ام ــودمند اس ــا س ــر دوی م ــرای ه ب

ــت. ــت و می رف ــر می خاس ــخص ب ش
االخــر ســال 13  اول در جمــادی  خلیفــه 
هجــری درگذشــت و چنانکــه نوشــته انــد 
در آخریــن روز زندگــی خــود، عمــر را بــه 
جانشــینی خــود معیــن کــرد. خلیفــه دوم نیــز 
در ذوالحجــه ســال بیســت و ســوم از هجــرت 
بــا خنجــری کــه بــه پهلــوی او زدنــد، در بســتر 
ــش  ــت. پی ــد روز درگذش ــس از چن ــاد و پ افت
ــر )ص(،  ــاران پیغمب ــن از ی ــردن، شــش ت از م
یعنــی علــی)ع(، عثمــان، زبیــر، ســعد پســر ابــو 
وقــاص، عبدالرحمــان پســر عــوف و طلحــه را 
ــرد  ــزد ک ــود، نام ــه نب ــه در آن روز در مدین ک
ــه  ــدت س ــد و در م ــورت بپردازن ــه مش ــا ب ت
ــا  ــد. ب ــه ی مســلمانان را تعییــن کنن روز خلیف
چنیــن ترکیبــی از یــاران رســول خــدا و چنــان 
سفارشــی دربــاره ی پذیرفتــن رأی آنــان، از 
ــه خافــت  ــی)ع( ب ــوده کــه عل ــوم ب ــاز معل آغ
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نبأ نشریه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بسیج اساتید 
دانشگاه علم وصنعت ایران

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

مطالــب منتشــر شــده در نشــریه لزومــًا موضــع بســیج اســاتید دانشــگاه 
نیســت.

ــرم  ــب ارســالی دانشــگاهیان محت ــا مطال ــاد، پیشــنهاد ی ــه انتق ــأ از هرگون  نشــریه نب
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود، آنهــا را بــه 

ــتید. ــی naba@iust.ac.ir بفرس آدرس الکترونیک

نخواهــد رســید؛ زیــرا عبدالرحمــن بــه خاطــر 
خویشــاوندی، طــرف عثمــان را رهــا نمــی کرد. 
ــزد علــی)ع(  ــان ســه روز عبدالرحمــن ن در پای
رفــت و گفــت: »اگــر خلیفــه شــوی بــه کتــاب 
خــدا و ســنت رســول و ســیرت دو خلیفــه ی 
ــی)ع(  ــرد؟‹‹ عل ــی ک ــار خواه ــس از او رفت پ
گفــت: »امیــدوارم در حــد تــوان و علــم خــود 
رفتــار کنــم‹‹. و چــون از عثمــان پرســید 
ــد. ــوم ش ــه س ــان خلیف ــت: »آری‹‹ و عثم گف

ــون  ــانی چ ــار کس ــام در کن ــن ام ــرار گرفت ق
طلحــه و زبیــر و عثمــان، بــرای امــام شــکننده 
بــود. چــرا کــه در ایــن جمــع امــام را تحقیــر 
کردنــد. عجیــب آن اســت کــه خلیفــه دوم در 
زمانــی کــه شــش نفــر را برگزیــد، هــر یــک از 
آنــان را بــا صفتــی وصــف کــرد. در ایــن میــان، 
ــه و  ــه بی پای ــبت داد ک ــام نس ــه ام ــی ب صفت
ــام را  ــود. او ام ــده ب ــرد کنن ــال ُخ ــن ح در عی
ــه« فــرد شــوخی  متهــم کــرد کــه »فیــه دعاب
اســت. بعدهــا معاویــه و عمروبن عــاص بــر 
ــاره  ــه دوم، درب ــخن خلیف ــن س ــاس همی اس
امــام می گفتنــد: »فیــه تلعابــه« یعنــی او 
شــوخ طبــع اســت. امــام اتهــام عمروبن عــاص 
را بــه شــدت رد کــرد و ایــن در اصــل، رّد 

ــود. ــه دوم ب ســخن خلیف
بــی کفایتی هــای خلیفــه ســوم در پایــان 
عمــرش باعــث شــد روزهــای ســختی برایــش 
ــر علیــه او  رقــم بخــورد و بســیاری از مــردم ب
ــد،  ــی الحدی ــن اب ــل اب ــه نق ــد. ب شــورش کنن
تحلیــل محمــد بــن ســلیمان ایــن بــوده اســت 
کــه یکــی از عوامــل اختــاف در دوره خلیفــه 
ــر  ــا ب ــه بن ــود ک ــورایی ب ــکیل ش ــوم تش س
ــرای انتخــاب جانشــین  ــه دوم ب ــت خلیف وصی
تشــکیل شــده بــود. زیــرا هــر یــک از اعضــای 
شــورا هــوس خافــت داشــتند. طلحــه از 
ــود.  ــود کــه در انتظــار خافــت می ب کســانی ب
ــرد و هــم  ــه او کمــک می ک ــز، هــم ب ــر نی زبی

ــد.  ــت می دی ــق حکوم ــود را الی خ
علیــه  شــورش  گیــرودار  پــر  روزهــای  در 
ــار علــی)ع( میــان شورشــیان  عثمــان، چنــد ب
و خلیفــه ســوم میانجــی بــوده و رفــت و آمــد 
داشــته اســت. اندک انــدک کار بــر خلیفــه 
ــت  ــندهای دس ــد. در س ــوار گردی ــوم دش س
اّول مــی بینیــم علــی)ع( تــا آخریــن لحظــات 
از خلیفــه ســوم حمایــت مــی کــرد. در شــِب 
ــزد علــی)ع(  حادثــه، خلیفــه ســوم کســی را ن
فرســتاد کــه اینــان آب را از مــا بازداشــته 
ــا برســانید.  ــه م ــی ب ــد آب ــد، اگــر مــی توانی ان
ــر و عایشــه و  ــه طلحــه و زبی ــام را ب ــن پیغ ای
ــتین  ــتاد. نخس ــر )ص( فرس ــان پیغمب ــز زن نی
ــی)ع( و  ــد، عل ــاری او آمدن ــه ی ــه ب کســانی ک

ــزد  ــی ن ــی)ع( در تاریک ــد. عل ــه بودن ام َحبیب
شورشــیان رفــت و گفــت: »مــردم آنچــه مــی 
ــه  ــد و ن ــی مان ــان م ــه کار مؤمن ــه ب ــد ن کنی
بــه کار کافــران. آب و نــان را از ایــن مــرد بــاز 
ــود را  ــیر خ ــیان اس ــان و پارس ــد! رومی مداری
نــان و آب مــی دهنــد. ایــن مــرد بــا شــما در 
نیفتــاده اســت. چگونــه در بنــدان و کشــتن او 

ــمارید؟‹‹ ــی ش ــال م را ح
همیــن کــه شورشــیان کار خلیفــه ســوم 
را پایــان دادنــد بــه فکــر اداره ی حکومــت 
بــه  را  اســت مســلمانان  بدیهــی  افتادنــد. 
ــن  ــه ای معی ــد خلیف ــود و بای ــاز ب ــی نی حاکم
ــرد  ــی)ع( گ ــر عل ــو ب ــر س ــردم از ه ــردد. م گ
ــا  ــری. ام ــت را بپذی ــد خاف ــه بای ــد ک آمدن
ــن  ــود و در ای ــاعد نب ــان مس ــه زم ــوس ک افس
ــر  ــت پیغمب ــه از رحل ــال ک ــج س ــت و پن بیس
ــب تر  ــالی نامناس ــچ س ــت هی ــی گذش )ص( م
ــود.  ــی)ع( نب ــت عل ــرای خاف ــال ب ــن س از ای
برخــی ســنت ها دگرگــون شــده و برخــی 
دولــت  درآمــد  و  مانــده  معطــل  حکمهــا 
در کیســه ی کســانی ریختــه شــده کــه در 
ــام و  ــرای اس ــی ب ــدان رنج ــدت چن ــن م ای
مســلمانان متحمــل نشــده بودنــد. علــی)ع( از 
ــر از  ــا مشــکل ســخت ت ــن مشــکلها و دهه ای
ــد و  ــرا بگذاری ــت: »م ــی گف ــود و م آن، آگاه ب
دیگــری را بــه دســت آریــد.« بیعــت مــردم بــا 
علــی)ع( بیعــت انبــوه مــردم بــود و او چنیــن 
فرمایــد: »چنــان بــر مــن هجــوم آوردنــد 
ــد و  ــه آبشــخور روی آرن کــه شــتران تشــنه ب
چراننــده پــای بنــد آنهــا را بــردارد و یکدیگــر 
را بفشــارند؛ چندانکــه پنداشــتم خیــال کشــتن 
مــرا در ســر مــی پروراننــد یــا در محضــر مــن 
بعضــی خیــال کشــتن بعضــی دیگــر را دارند‹‹.

و بدینســان علــی)ع( کــه در غدیــر خــم ســال 
ــر  ــوان رهب ــه عن ــق ب ــر ح ــری ب ــم هج ده

ــود در ســال 3۵  ــر گزیــده شــده ب مســلمین ب
ــی  ــس از گذشــت ۲۵ ســال در حال هجــری پ
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــت گرف ــت را بدس حکوم
ــود.  ــده ب ــل ش ــد ارزش تبدی ــه ض ــها ب ارزش
ــه  ــه ب ــن ک ــد دی ــان ض ــرایط جری ــن ش در ای
از  داشــت،  نمــود  تزویــر  و  زور  زر،  شــکل 
فرصــت بوجــود آمــده اســتفاده خوبــی کــرد و 
در حالیکــه دســتان عدالــت بســته بــود، بســیار 
ــه  ــت فاصل ــر معناس ــدر پ ــد. و چق ــوی ش ق
کوتــاه بیــن هجدهــم ذی الحجــه و دهــم 
ــورا را  ــر و عاش ــن غدی ــاط بی ــه ارتب ــرم ک مح
ــی آورد. حــوادث روز دهــم محــرم  ــاد م ــه ی ب
ــت  ــه پش ــک نتیج ــی ش ــری ب ــال 61 هج س
کــردن مردمــان آنــروز بــه پیمانــی اســت کــه 
بــا رســول خــدا در غدیــر خــم بــر ســر رهبــری 
مــردم بعــد از ایشــان بســته بودنــد. اگــر مــردم 
بــر روی پیمــان روز هجدهــم ذی الحجــه ســال 
1۰ هجــری در محــل غدیــر خــم پایمــردی می 
ورزیدنــد، بــدون شــک فرزنــد رســول خــدا بــا 
اهــل بیــت خــود در روز 1۰ محــرم ســال 61 

ــد... ــا نمیرفتن ــگاه کرب ــه قتل هجــری ب
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