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در  کــه  عظیمــی  واقعــه  آن  ســالگرد  در 
ــال 1368 رخ داد  ــاه س ــرداد م ــم خ چهارده
ــی  ــان حقیقت ــه هم ــد ب ــر بای ــار دیگ ــک ب ی
توجــه یافــت کــه ایــن واقعــه را معنا بخشــیده 

ــت . اس
حضــرت امــام امــت )ره( انســانی از زمــره دیگر 
انســان هــا نبــود و در میــان بــزرگان تاریــخ نیز 
افــرادی چــون او بســیار نیســتند ؛ امــا تاریــخ، 
آن ســان کــه امــروزی هــا نگاشــته انــد ، نمــی 
ــرت  ــون حض ــی چ ــزرگ مردان ــدر ب ــد ق توان

امــام )ره( را دریابــد .
ــا  ــی ه ــه غرب ــان ک ــدن« ، آن س ــخ تم »تاری
ــر  ــا ب ــه انســان ه ــخ غلب ــد ، »تاری ــته ان نگاش
طبیعــت اســت درجهــت تمتعــی مســرفانه.« 
ــه مقتضــای همیــن روح عصیانگــری  ــان ، ب آن
ــت ،  ــده اس ــده ش ــروز دمی ــر ام ــه در بش ک
انگاشــته انــد کــه پیشــینیان نیــز غایتــی جــز 
ــود  ــت وج ــذا از حقیق ــد و ل ــته ان ــن نداش ای
ــد . ــرده ان ــت ک ــاک غفل ــره خ ــر ک ــان ب انس

ــه  ــک ک ــیاره کوچ ــن س ــان در ای ــات انس حی
اقیانــوس  بــر پهنــه  ســفینه ای آســمانی 
بیکــران فضــای اثیــری اســت ، تاریــخ دیگــری 
نیــز دارد کــه »تاریــخ باطنــی« اوســت ؛»تاریخ 
تمــدن« تاریــخ حیــات ظاهــری انســان و 

ــی او . ــات باطن ــخ حی ــا « تاری ــخ انبی »تاری
انســان ظاهــری دارد و باطنــی ، جســمی دارد 
ــد  ــکار دارن ــه روح را ان ــان ک ــی..... و آن و روح
ــر را  ــی بش ــخ زندگ ــر تاری ــت اگ ــب نیس عج
ــخ  ــد و تاری ــخ تمــدن بنگارن ــه تاری منحصــر ب
ــی  ــل تاریخ ــرگاه »تکام ــز از نظ ــدن را نی تم
ابــزار « بنگــرد ..... و بــه تبــع آن ،امــروز عنــوان 
ــاق  ــانی اط ــه کس ــط ب ــخ« فق ــزرگان تاری »ب
شــود کــه راه تصــرف مســرفانه و بــی محابــای 

ــد . انســان را در طبیعــت همــواره داشــته ان
ــزرگ مــی بیننــد  ــان انســان را معــده ای ب آن
کــه در طــول تاریــخ ابزارهــای مناســبی بــرای 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــع ه ــوردن و تمت ــیر و پرخ س
از لــذات حیوانــی یافتــه اســت. وقتــی تعریــف 

انســان ایــن باشــد، تاریــخ نیــز منحصــر 
خواهــد شــد در تاریــخ تمــدن و آن هــم از این 
نظــر گاه خــاص. آنچــه کــه در ایــن روزگار بــه 
ــک  ــود ی ــده میش ــدن« خوان ــخ تم ــام »تاری ن
ــه  ــت اســت ک ــدون واقعی صــورت وهمــی و ب
ــز  ــش نی ــر گذشــته خوی ــد آن را ب بشــر جدی
اطــاق بخشــیده اســت و لــذا از انبیــا و 

ــت. ــانی نیس ــان در آن نش ــباط  ایش اس
»تاریــخ ســاطین« نیــز تاریــخ قــدرت طلبــی 
ــود  ــر خ ــه ب ــت ک ــی اس ــارض های ــا و تع ه
بینــی و خــود پرســتی و اســتکبار انســان 
ــز از  ــخ نی ــن تاری ــت و ای ــته اس ــا گش ــا بن ه
آنجــا کــه متعــرض حیــات باطنــی انســان هــا 
ــد مــو جودیــت انبیــا  نمــی گــردد  نمــی توان
ــه  ــا و اســباط ایشــان و معمــاران خان و او صی
ــز  ــن ، هرگ ــد و بنابرای ــا کن ــت را معن حقیق
ــدن  ــخ تم ــه در تاری ــت ک ــع داش ــد توق نبای
ــان و  ــمی ش ــدون رس ــا ی م ــخ ه ــا تاری و ی
قــدر بزرگانــی  چــون حضــرت امــام )ره( کــه 
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»معمــاران خانــه حقیقــت  وجــود بشــر« بــوده 
ــردد. ــناخته گ ــد ش ان

ــار  ــز معم ــم نی ــرت ابراهی ــا حض ــیخ االنبی ش
ــت و  ــوده اس ــره ارض ب ــت در ک ــه حقیق خان
ــن ســیاره  ــر ای ــا ،دنیاســت و انســان ب ــا دنی ت
خاکــی باقــی اســت ،ایــن خانــه حصــن 
اغــوای  از  را  بشــر  کــه  اســت  حصینــی 
شــیاطین و هبــوط بــه اســفل درکات بهیمیــت 
ــدن  ــخ تم ــا در تاری ــا کج ــی دارد ، ام دور م
نامــی و یــادی از او مــی تــوان یافــت؟ تاریــخ 
ــرا« و  ــه را »ام الق ــان مک ــی انس ــات باطن حی
مرکــز زمیــن مــی دانــد. امــا تاریــخ تمــدن اگر 
ــم از آن  ــه عظی ــن واقع ــم نگاهــی بدی ــم نی ه
قبیلــه »جرهــم« در جســت  جــوی آب ،زمــزم 
ــد و  ــکنا گزیدن ــراف آن س ــد و در اط را یافتن
ــد و..... ــان نهادن ــی را بنی ــاع مدن ــن اجتم اولی

ــه  ــروز غلب ــر بشــر ام ــی ب ــن ظاهربین ــرا ای چ
یافتــه اســت و او را تــا بدیــن همــه بــه ســراب 
اندیشــی و تنــگ نظــر ی کشــانده؟ هــر چــه 
ــدا  ــوز مب ــه هن ــر چ ــروز اگ ــان ام هســت انس
ــر هجــرت ایــن   شــمارش روزهــا و ســالها را ب
رســول و تولــد آن دیگــری نهــاده اســت ،امــا 
دیگــر قــدرت انبیــا را نمــی شناســد و تــا ایــن 
جهــل باقــی اســت قــدر حضــرت امــام را نیــز 
نخواهــد یافــت ،چــرا کــه او نیــز از احیــا گــران 
ــه  ــذاران خان ــان و بنیانگ ــی انس ــات باطن حی
ــری  ــاب اســامی ام الق ــت اســت و انق حقیق

ایــن عصــر اســت.
ــر و باطــن  ــر چــه ظاه ــام )ره( اگ حضــرت ام
انقــاب اســامی خانــه  بــا  را شکســت و 
حقیقتــی را بنیــان نهــاد کــه کعبــه دل هــای 
ــق  ــت عتی ــت ،بی ــری اس ــت ،ام الق ــاس اس ن
ــرقی  ــه ش ــه ن ــاس ک ــام ن ــوه قی ــت و اس اس

ــی . ــه غرب ــت و ن اس
ــخ  ــخ تمــدن و تاری و باالخــره ، اگــر چــه تاری
ســاطین معمــاران خانــه حقیقــت و احیاگران 
حیــات باطنــی بشــر را فرامــوش کــرده انــد ، 
امــا »تاریــخ حیــات باطنــی انســان« از ظاهــر 
غفلــت نکــرده اســت.ظاهر جلــوه باطــن اســت 
و حجــاب او ،و اهــل نظــر مــی داننــد  کــه اگــر 
ــی  ــخ حقیق ــه تاری ــرار شــود ک ــی ق روزی حت
ــد  ــز بنویســند بای ــری بشــر را نی ــات ظاه حی
آن را بــر اســاس تحــو الت باطنــی انســان در 
طــول تاریــخ ، یعنــی تاریــخ دیــن و یــا تاریــخ 
انبیــا معنــا کننــد. بایــد تاریــخ جهــان را از نــو 
نگاشــت، تــا انســان بدانــد کــه حقیقتــا بــر او 

چــه گذشــته اســت.
منبع:کتــاب آغــازی بــر یــک پایــان صفحــه ی 

13، ســید مرتضــی آوینــی
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ی  ا هســته  ضعیــت  و
ز  ا بعد  و  قبــل  ر  کشــو

ت ا کر ا مذ

1- نطنز

بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق
1. مرکز غنی سازی بوده است و 

تصمیم بر ایجاد 10 مرکز دیگر بوده 
است

1. مرکز غنی سازی بوده است و 
ایجاد مرکز غنی سازی جدید به 

مدت 6 ماه ممنوع بوده است

1. تنها مرکز غنی سازی خواهد بود 
و تا 15 سال ایجاد مرکز جدید غنی 

سازی ممنوع است
2. 15420 سانتریفیوژ نسل یک 
و 1008 سانتریفیوژ نسل دوم در 

کارخانه صنعتی و 328 سانتریفیوژ 
نسل یک در کارخانه نیمه صنعتی 

نصب و فرآیند نصب ادامه داشت

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

فرآیند نصب متوقف شد

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

خواهد شد

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

ذخیره میگشت

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

گردد

3. 5060 سانتریفیوژ به مدت 10 
سال غنی سازی کرده ولی هیچ 

خروجی نداشته و مواد غنی شده 
باید اکسید شود

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

انجام شود

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

میباشد

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

خواهد بود
5. غنی سازی 3.5 تا 5 درصد و نیز 

20 درصد انجام میشد
5. غنی سازی بیش از 5 درصد 

ممنوع خواهد بود
5. غنی سازی بیش از 3.67 درصد 

تا 15 سال ممنوع است
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2- فردو
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

1. مرکز غنی سازی به همراه خیره سازی 

مواد غنی شده بوده است

1. مرکز غنی سازی اما بدون خروجی و 

ذخیره سازی خواهد بود

1. مرکز غنی سازی نبوده و به یک مرکز 

هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل میشود

2. 2710 سانرتیفیوژ نصب شده و در حال 

ادامه نصب تا ظرفیت کامل 2976 بوده 

است

2. 2710 سانرتیفیوژ نصب شده و نصب 

بقیه ممنوع خواهد بود

2. 1044 سانرتیفیوژ باقی و بقیه با زیر 

ساختهای آنها جمع آوری میشوند. دو آبشار 

از آنها در حال چرخش خواهند بود

3. 4 آبشار غنی سازی میکرده و تصمیم بر 

افزایش گازدهی بیشرت جهت غنی سازی 

بیشرت بوده است

3. 4 آبشار غنی سازی میکرده و گازدهی به 

بقیه ممنوع بوده است

3. غنی سازی بصورت کامل ممنوع خواهد 

بود

4. غنی سازی 5 درصد و 20 درصد انجام 

میشده است

4. غنی سازی بیش از 5 درصد ممنوع شده 

است

4. غنی سازی به صورت کامل ممنوع است

5. ذخیره مواد غنی شده 5 و 20 درصد 

انجام میشده است

5. ذخیره جدید 5 درصد ممنوع و مواد 20 

درصد نابود شود

5. غنی سازی به صورت کامل ممنوع و 

ذخیره و بردن مواد شکافت پذیر ممنوع 

است

3- اراک
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

1. رآکتور آب سنگین اراک در حال تکمیل و 

راه اندازی بود

1. تکمیل و راه اندازی آب سنگین اراک 

ممنوع شده است

1. قلب راکتور اراک نابود یا به خارج منتقل 

میشود

2. رآکتور 4 فایده داشته است: پلوتونیوم، 

برق، آموزش و رادیوایزوتوپ

2. قلب راکتور نابود و بجای آن با همکاری 2. تکمیل و راه اندازی ممنوع

های بین املللی بازطراحی و بازسازی شده تا 

پلوتونیوم در سطح نظامی ندهد

3. در صورت راه اندازی سوخت مرصف 

شده در ایران باقی خواهد بود

3. تکمیل و راه اندازی ممنوع و سوخت 

مرصف شده نخواهد داشت

3. در صورت راه اندازی رآکتور آب سنگین 

جدید، سوخت مرصف شده نبااید در ایران 

مباند و باید صادر شود

4. بازفرآوری ممنوع خواهد بود4. بازفرآوری ممنوع خواهد بود4. تصمیم بر بازفرآوری بوده است

5. کارخانه تولید آب سنگین با ظرفیت 

تولید ساالنه 16 تن فعال بوده است

5. آب سنگین تولید شده صادر و ادامه 5. اشاره ای به آن نشده است

تولید مورد اختالف است
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6

ــعه توس و  تحقیق   -4
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

تحقیق و توسعه بصورت کامل و در حد 
توان ادامه داشت. تحقیق و توسعه در چرخه 

سوخت هسته ای طبق ماده 18 پروتکل 
الحاقی شامل تبدیل مواد هسته ای، غنی 

سازی مواد هسته ای، تولید سوخت هسته 
ای، راکتورها، موسسات بحرانی، بازفرآوری 

سوخت هسته ای، فرآوری پسماندها با 
پرتوزایی متوسط یا زیاد حاوی پلوتونیوم، 

اورانیوم با غنای باال )یعنی 20 درصد و بیش 
از آن طبق بند ه ماده 18( یا اورانیوم 233 

میباشد.

تحقیق و توسعه متوقف و اوال: فقط نسبت به 
موارد جاری انجام شود و ثانیا: نباید مستلزم 

انباشت مواد غنی شده باشد

تحقیق و توسعه باید اوال: صرفا در مورد 
سانتریفیوژها انجام شود

ثانیا: بر اساس محدوده و قیودی که مورد 
توافق طرف غربی باشد

ثالثا: در یک جدول زمانی مورد توافق با 
طرف غربی انجام شود

 14( 1-IR تحقیقات بر روی سانتریفیوژهای
 4-IR ،)162 دستگاه( 2m-IR ،)دستگاه
)164 دستگاه در آبشار 4 و 11 دستگاه 

 6s-IR ،)یک دستگاه( 5-IR ،)2 در آبشار
)یک دستگاه( و IR-8 )یک دستگاه(. به 

همه دستگاه ها غیر از نسل پنج و هشت 
به صورت مجزا یا در زنجیره های گوناگون 

خوراک دهی شده است

طبق بیانیه وزارت خارجه ایران در طول تحقیقات در همان اندازه سابق متوقف گردد
 6-IR ،5-IR ،4-IR :10 سال صرفا بر روی
و IR-8 )و مطابق توضیح آقای کمالوندی( 

حداکثر تا زنجیره 54 تایی

تها ر نظا  -5
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

1. محدود بوده است. برای منونه، نظارت ها روزانه 

نبوده، به افراد خاصی اجازه ورود به کشور داده 

منیشده، دسرتسی به کارخانه های تولید روتور یا 

مونتاژ سانرتیفیوژ نبوده است و ...

1. محدودیتهای قبلی و بیش از آن به صورت بی 

سابقه برداشته شده است. مانند: ارائه اطالعات در 

مورد برنامه های ایران نسبت به تاسیسات هسته 

ای، توصیف و ارائه اطالعات نسبت به ساختامنهای 

موجود در هر سایت هسته ای، میزان و سطح 

فعالیتهای معادن اورانیوم، کارخانه های تولید 

اورانیوم، مواد منبع، طراحی راکتور اراک، اعامل 

پادمان نسبت به راکتور اراک، دسرتسی روزانه به 

دوربین های ناظر که آفالین هستند برای راستی 

آزمایی اطالعات معین، موقت و رسزده، بازدید 

فیزیکی و بازدیدهای بدون اطالع، دسرتسی مدیریت 

شده به کارخانه مونتاژ سانرتیفیوژ، روتور سانرتیفیوژ 

و معادن و کارخانه های تولید اورانیوم

1. اقداماتی بیش از توافقنامه ژنو مورد توافق قرار 

گرفته است

2. کد اصالحی 3.1 و پروتکل الحاقی اجرا منیشده 

است

2. کد اصالحی 3.1 و پروتکل الحاقی اجرا منیشده 

است

2. کد اصالحی 3.1 و پروتکل الحاقی پذیرفته شده 

است

3. نصب تجهیزات مدرن پذیرفته شده است3. نصب تجهیزات مدرن اشاره نشده است3. نصب تجهیزات مدرن ممنوع بوده است

4. دسرتسی بیشرت پذیرفته شده است که شامل 4. دسرتسی بیشرت نبوده است4. دسرتسی محدود بوده است

دسرتسی به افراد میشود

5. اجازه بررسی ابعاد احتاملی نظامی داده منیشده 

است

5. ذکر رصیحی از بررسی ابعاد احتاملی نظامی 

نشده است جز حل و فصل نگرانی های گذشته 

و حال

5. اجازه بررسی ابعاد احتاملی نظامی داده شده 

است و تاکید شده است که نگرانی های گذشته و 

حال باید بر طرف شود
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6-   تحریمها
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

1. تحریم های اتحادیه اروپا، آمریکا )کنگره 
و دستورات اجرایی رئیس جمهور، اولیه و 
ثانویه(، شورای امنیت، تحریمهای هسته 

ای، موشکی، حقوق بشر و تروریسم برقرار 
بوده است

1. در گام اول تعهد تعلیق تحریم از صادرات 
پتروشیمی، بیمه کشتی ها، تامین قطعات 

هواپیما، برگشت پول معین به ایران و ... 
داده شد. همچنین بیان شد که هیچ تحریم 
جدیدی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا وضع 

نمیشود. ولی عمل نکردند

1. وعده های مشروطی داده شده است

2. تحریمها – بصورت کلی – موجود بوده 
است

2. در گام نهایی وعده برداشتن کامل 
تحریمهای مربوط به هسته ای در چهار 

مورد تجارت )TRADE(، تکنولوژی 
)TECHNOLOGY(، مالی )FINANCE( و 

انرژی )ENERGY( داده شده است

2. وعده برداشته شدن تحریمهای 
مربوط به هسته ای در دو مورد اقتصادی 

)ECONOMY( و مالی )FINANCE( مشروط 
به اجرای تعهدات کلیدی هسته ای ایران و 

تایید آژانس شده است

3. وعده لغو تحریمهای همه جانبه هسته ای 3. تحریمهای اتحادیه اروپا برقرار بوده است
اروپا در چهار مورد تجاری، مالی، تکنولوژی و 

انرژی در گام نهایی داده شده است.

3. صرفا اجرای تحریمهای هسته ای اروپا در 
دو مورد اقتصادی و مالی مشروط و همزمان 

با انجام تعهدات کلیدی هسته ای ایران و 
تایید آژانس لغو خواهد شد

4. وعده لغو تحریمهای همه جانبه هسته ای 4. تحریمهای آمریکا برقرار بوده است
آمریکا در چهار مورد تجاری، مالی، تکنولوژی 

و انرژی در گام نهایی داده شده است.

4. تحریمهای آمریکا اوال: لغو نخواهند شد 
بلکه به صورت موقت متوقف خواهند شد، 
ثانیا: این تحریمها صرفا محدود به هسته 
ای هست، ثالثا: فقط در دو مورد مالی و 

اقتصادی خواهد بود و رابعا: صرفا در مورد 
تحریمهای ثانویه یعنی فرامرزی خواهد بود

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

است.

5. قطعنامه ای از سوی شورای امنیت صادر 
میشود و اوال: از توافق جدید با جزئیاتش 
حمایت میکند، ثانیا: همه قطعنامه های 
مربوط به هسته ای را لغو میکند و ثالثا: 

تدابیر محدودیت کننده ای را در آن در یک 
دوره زمانی مورد توافق وارد میکند

7- ذخایر
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

8 هزار و چهارصد و هفتاد و پنج کیلوگرم 5 
درصد و 447.8 کیلوگرم 20 درصد ذخیره 

داشته و فرآیند غنی سازی ادامه داشت

تمام مواد 20 درصد باید نابود شود و بر 
ذخایر 5 درصد نباید به هیچوجه اضافه گردد

ذخایر 5 درصد نیز باید نابود شود و به 300 
کیلوگرم کاهش یابد

تولید ســانتریفیوژ  -8
بیانیه لوزانتوافق ژنودولت سابق

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

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

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

ســقوط ایــران در رتبه بنــدی تولیــد علــم دنیــا 
در دو ســال اخیــر بــا مراجعــه ای ســطحی بــه 
مشــخص  کامــا  رتبه بنــدی  پایگاه هــای 
ــی اســت کــه مســئوالن  ــن در حال اســت و ای
وزارت علــوم بــا سیاســت خاصــی بــرای اعــام 
ــام  ــر را اع ــال اخی ــار 15 س ــدی، آم رتبه بن
ــر  ــران خب ــم ای ــد عل ــد تولی ــرده و از رش ک

می دهنــد! 
فــارس: ســقوط جایــگاه ایــران در تولیــد علــم 
ــا یــک  در دو ســال اخیــر امــری اســت کــه ب
ــدی  ــای رتبه بن ــه پایگاه ه ــه ســطحی ب مراجع
جهانــی ماننــد ISI یــا اســکوپوس کامــا 
ــوم کــه  ــی وزارت عل ــل مشــاهده اســت ول قاب
ایــن مســاله را انــکار می کنــد در آخریــن 
ــی سرپرســت  ــان دهقان ــه از زب ــود ک ــار خ آم
ــب  ــران را صاح ــت، ای ــرده اس ــل ک ISC نق

رشــد می دانــد.
ــی  ــد علم ــام رش ــا اع ــوم ب ــه وزارت عل البت
ــه  ــط ارائ ــار غل ــر آم ــال اخی ــران در 15 س ای
ــار  ــی آم ــت کاری خاص ــا سیاس ــی ب ــداده ول ن

ــران  ــی ای ــقوط علم ــه س ــر ک ــال اخی دو س
ــام  ــرای اع ــرده و ب ــام نک ــی دارد اع را درپ
ــم در 15  ــد عل ــد تولی ــران از رش ــگاه ای جای
ســال گذشــته اســتفاده کــرده اســت در 
حالیکــه اگــر فقــط دو ســال اخیــر را بررســی 
کنیــم بــا ســقوط چنــد پلــه ای ایــران در 

ــتیم. ــه رو هس ــم رو ب ــد عل تولی
جعفــر مهــراد اســتاد علــم اطاعــات و دانــش 
شناســی دانشــگاه شــیراز و سرپرســت ســابق 
ــن  ــود در ای ــت خ ــان فعالی ــه در زم ISC ک
ــه  ــه روز ارائ ــار ب ــداوم آم ــور م ــه ط ــگاه ب پای
ــاه ســال 93  ــی در دی م مــی داد در گفت وگوی
آخریــن آمــار تولیــد علــم ایــران را ارائــه کــرد 

ــر داد. ــم خب ــد عل و از کاهــش تولی
بــه گفتــه مهــراد، پژوهشــگران ایرانــی در 
طــول ســال 2014 میــادی تعــداد 26 هــزار 
ــوی  ــه از س ــد ک ــد کردن ــدرک تولی و 494 م
ــه در  ــرز ک ــون رویت ــتنادی تامس ــگاه اس پای
ــت  ــت ثب ــروف اس ــه آی اس آی مع ــران ب ای

ــد. ــه ش و نمای

میــزان تولیــدات علمــی ایــران در ســال 2013 
ــزار و  ــراد، 29 ه ــوی مه ــز از س ــادی نی می
ــا  985 مــدرک اعــام شــد کــه در مقایســه ب
ــه  ــق ب ــران موف ــه ای ــادی ک ــال 2012 می س
ــت  ــده اس ــدرک ش ــزار و 185 م ــد30 ه تولی

ــر اســت. ــدرک کمت ــداد200 م تع
همچنیــن در پایــگاه اســکوپوس در ســال 
2012 کشــورمان 40 هــزار و 104 مقالــه 
نمایــه کــرده امــا در ســال 2013 ایــران 
بــا کاهــش بیــش از 1000 مقالــه نســبت 
بــه ســال 2012، 39 هــزار و 99 مقالــه در 

اســکوپوس نمایــه کــرد.
بــا ایــن وجــود وزارت علــوم در تازه تریــن 
آمــار منتشــر شــده خــود حرفــی از ســال های 
2013 و 2014 بــه میــان نمــی آورد و آمــاری 
از 15 ســال گذشــته را ارائــه می دهــد بــه 
طوریکــه محمــد جــواد دهقانــی، رئیــس مرکز 
ــاوری  ــوم و فن ــانی عل ــاع رس ــه ای اط منطق
ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای و سرپرس
اســام )ISC( گفتــه اســت: براســاس مــدارک 
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ــتنادی  ــای اس ــده در پایگاه ه ــت ش ــی ثب علم
آی.اس.آی و اســکوپوس تــا اردیبهشــت 1394 
ســهم جمهــوری اســامی ایــران از تولیــد 
ــل  ــا در 15 ســال گذشــته رشــد قاب ــم دنی عل

ماحظــه ای داشــته اســت.
ایــن مســاله کــه از ســوی دهقانــی بیــان 
شــده اســت خبــر جدیــدی نبــوده و همــگان 
می داننــد کــه رشــد علمی کشــور در 15 ســال 
اخیــر شــتاب قابــل توجهــی گرفــت و دســت 
آوردهــای گوناگــون علمی توســط دانشــجویان 
ایرانــی پــی در پــی خبرســاز می شــد بــه 
طوریکــه یــک پــای ثابــت همــه پیشــرفت های 
و  فضایــی  صنایــع  در  کشــور  چشــمگیر 
ــو،  ــوم نان ــته ای، عل ــاوری هس ــا، فن ماهواره ه
رباتیــک، دانشــجویان دانشــگاه های ایــران 
ســال های  در  دســتاوردها  ایــن  و  بودنــد 
ــای  ــه بندی ه ــته، در رتب ــت گذش ــی دول پایان
علمــی جهانــی نیــز خــود را نشــان داد و 
ــرعت  ــان در س ــت جه ــه نخس ــورمان رتب کش

ــرد. ــب ک ــی را کس ــد علم رش
ــت:  ــه اس ــار گفت ــا افتخ ــی ب ــن دهقان همچنی
ایــران در حــال حاضــر یــک و نیــم درصــد از 
علــم دنیــا را تولیــد می کنــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال 2000 تنهــا ســیزده صــدم 
ــاص  ــران اختص ــه ای ــا ب ــم دنی ــد از عل درص
ــال  ــران از س ــم ای ــد عل ــهم تولی ــت و س داش
2000 تــا 2011 مرتبــا افزایــش یافتــه اســت.

ــار  ــای افتخ ــت و ج ــتباه نیس ــر اش ــن خب ای
ــک  ــه ســهم ی ــه ب ــی ک ــی دهقان ــم دارد ول ه
ــاره  ــا اش ــم دنی ــد عل ــدی از تولی ــم درص و نی
کــرده اســت بــه ایــن امــر اشــاره نکــرده کــه 
ایــن آمــار ســقوط مــا را در ســال هــای اخیــر 
نشــان مــی دهــد بــه طوریکــه در ســال 2012 
ــا را  ــم دنی ــد عل ــد تولی ــورمان  1.6 درص کش
ــه خــود اختصــاص داد. امــا در ســال 2013  ب
کــه نیمــی از آن تحــت مدیریــت تیــم کنونــی 
ــز  ــا نی ــم دنی ــد عل ــران از تولی ــوده، ســهم ای ب
ــه 1.5 درصــد کاهــش یافتــه و ایــن مســاله  ب

ــر مشــهود اســت. در نمــودار زی

همچنیــن دهقانــی در حالــی از ارتقــای رتبــه 
ایــران از رتبــه 48 بــه جایــگاه 16 در 15 
ــران  ــه ای ــه رتب ــر می دهــد ک ــر خب ســال اخی
ــود  ــام شــده ب ــگاه 15 اع ــاه 92 جای در تیرم
و دهقانــی از ایــن مســاله صحبتــی بــه میــان 
نمــی آورد کــه جایــگاه 16 ســقوط مــا را دربــر 

داشــته اســت.
بــه هــر حــال جامعــه دانشــگاهی انتظــار 
شــنیدن اخبــار بــه روزتــر و جدیدتریــن آمــار 

را از وزارت علــوم دارد.

9
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۱۰

ع(  ( ضا  ر م  ما ا ــخه    نس
فتنه  ر  د حــق  تشــخیص  ی  ا بر

هادی شریفی

فتنــه بــه زبــان ســاده بــه 
ــود  ــی ش ــه م ــرایطی گفت ش
ــه  کــه حــق و باطــل چنــان ب
ــه  ــوند ک ــه می ش ــم آمیخت ه
تشــخیص آنهــا از یکدیگــر ســخت اســت و 
ــه همیــن  ــدازد و ب ــه خطــا می ان فــرد را ب
ــور از آن بســیار دشــوار اســت.  جهــت عب
ــان  ــه بی ــی ب ــام رضــا)ع( در حدیث ــا ام ام
ســاده از دســتورالعمل و نحــوه شناســایی 
ایــن  باطــل در  از  حــق و جدایــی آن 
ــر  ــه در زی ــد ک ــوار پرداخته ان ــرایط دش ش
ــم. ــی پردازی ــه آن م ــد ب ــر و مفی مختص

در کتــاب وســائل الشــیعه1 جلــد 16 
ــی  ــث 21289، حدیث ــه 179 حدی صفح
از امــام رضــا)ع( دربــاره فتنــه آمــده 
مّمــن  إّن  می فرماینــد:  کــه  اســت 
ــو  ــن ه ــت، م ــَل البی ــا أه ــُل موّدتن ینتح
ــال.  ــن الّدّج ــی شــیعِتنا م ــًة عل أشــدُّ فتن
ــا  ــواالِت أعدائِن ــال: بم ــاذا؟ ق ــُت: بم فقل
ــک،  ــه إذا کان کذل ــا. إنّ ــاداِة أولیائِن و مع
ــُر  ــتبَه األم ــل و اش ــقُّ بالباط ــَط الح اختل
ــی  ــٍق. یعن ــن مناف ــٌن م ــَرف مؤم ــم یُع فل
"همانــا از کســانی کــه مدعــی مــودت مــا 

اهــل بیــت هســتند کســی هســت کــه در 
ــال  ــا از دج ــیعیان م ــرای ش ــری، ب فتنه گ
شــدیدتر اســت. )راوی( گفتــم: بــرای چه؟ 
ــا  ــتی ب ــر دوس ــه خاط ــت: ب ــام( گف )ام
دشــمنان مــا و دشــمنی بــا دوســتان مــا. 
چــون چنیــن شــد، حــق بــا باطــل آمیخته 

ــناخته  ــق بازش ــن از مناف ــود و مؤم می ش
" نمی شــود.

از فتنــه ای  امــام)ع(  ایــن حدیــث  در 
ــه دجــال  ــه از فتن ــد ک صحبــت مــی کنن
شــدیدتر اســت و شــرایط را بــه گونــه 
ــا باطــل  ای ایجــاد مــی کنــد کــه حــق ب
آمیختــه مــی شــود و تشــخیص آن بســیار 
ــی  ــکار اساس ــک راه ــا ی ــت ام ــخت اس س
ــد  ــان می دهن ــه نش ــناخت فتن ــرای ش ب
ــمنان  ــا دش ــل ب ــرف باط ــه ط و آن اینک
ــا  ــد و ب ــی کن ــتی م ــت)ع( دوس ــل بی اه
ــن  دوســتان اهــل بیــت)ع( دشــمنی! و ای
ــت  ــه اس ــرایط فتن ــکار در ش ــن راه بهتری
ــم  ــخیص دهی ــم تش ــی توانی ــا م ــه م ک
ــش  ــق فرمای ــت. طب ــل کیس ــق و باط ح
امــام)ع( هــر طرفــی کــه ســراغ دشــمنان 
ــا دوســتان اهــل  اهــل بیــت)ع( رفــت و ب
بیــت)ع( دشــمنی کــرد، باطــل اســت 
و بایــد از او تبــری کــرد؛ و بــاز طبــق 
فرمایــش ایشــان طــرف باطــل از منافقیــن 
ــیار  ــری بس ــه ظاه ــر چ ــود اگ ــد ب خواه

ــد. ــته باش ــن داش موم
فتنــه  کــدام  امــام)ع(  منظــور  اینکــه 
ــر  ــخت ت ــال س ــه دج ــه از فتن ــت ک اس
ــا  ــوان آن را ب ــاید بت ــت ش ــدیدتر اس و ش
ــاس کار  ــرا اس ــق داد، زی ــه 88 تطبی فتن
ــا  ــز ب ــه 88 نی ــت و فتن ــال دروغ اس دج
ــب  ــند تقل ــدون س ــن و ب ــای دروغی ادع
گســترده در انتخابــات کلیــد خــورد و 

همچنیــن تاییــد و پشــتیبانی مــادی و 
معنــوی دشــمنان اهــل بیــت)ع( از ریگــِی 
جندالشــیطان و مدونــا خواننده  کابالیســت 
ــق  ــم رجــوی مناف شــیطان پرســت و مری
گرفتــه تــا آمریــکا، انگلیــس و رژیــم 
ــه دستشــان  ــش ک صهیونیســتی کودک ک
بــه خــون صدهــا هــزار شــیعه و مســلمان 
آغشــته اســت و دشــمنی بــا دوســتان اهل 
ــوع  ــت و در ن ــراه داش ــه هم ــت)ع( را ب بی
ــه  ــود ک ــدید ب ــرب و ش ــیار مخ ــود بس خ
ــادی  ــر م ــران ناپذی موجــب خســارات جب
ــباهت  ــه ش ــن فتن ــذا ای ــد ل ــوی ش و معن
بســیاری بــا آنچــه کــه امــام)ع( فرمودنــد 
ــان  ــم فراری ــی بینی ــم م ــوز ه دارد و هن
ــه دامــن  ــه در داخــل و خــارج ب ــن فتن ای
ــول  ــه در ط ــس ک ــکا و انگلی ــان آمری هم
ــدا و  ــن خ ــا دی ــود ب ــمنی خ ــخ دش تاری
اهــل بیــت)ع( ثابــت کــرده انــد پنــاه مــی 
برنــد. و بــاز طبــق فرمایــش امــام رضــا )ع( 
ــوان جنبــش مــرده ســبز را نیــز از  مــی ت
اصحــاب نفــاق و منافــق نامیــد حتــی 
ــاید  ــه ش ــند. البت ــد باش ــل تهج ــر اه اگ
فتنــه هــای دیگــری تــا ظهــور امــام زمــان 
ــا)ع(  ــام رض ــا ام ــند، ام ــج( در راه باش )ع
یــک قانــون کلــی بیــان کــرده انــد کــه در 
ــتفاده  ــوان از آن اس ــی ت ــه ای م ــر فتن ه
ــرد. ــدا ک ــح و حــق را پی ــرد و راه صحی ک
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قا  آ حضرت  ن  ــخنا س
تای کود ــه  ب م  ا قد ا د  ر مو ر  د

88 بات  نتخا ا ر  د ن  ا گــر فتنــه   
ــز  ــه افتخار آمی ــردن حادث ــود ک - ناب
انتخابــات پرشــور 88 و هتــک آبــروی 
نظــام در مقابــل ملت هــا ظلمــی کــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــد، آن ظلم ــردم ش ــه م ب
نظــام اســامی شــد، آن هتکــی کــه از آبــروی 
ــه وســیله            ی بعضــی  ــا ب ــل ملته نظــام در مقاب
ــی  ــده م ــه را ندی ــا هم ــت، اینه ــام گرف انج

ــد... گیرن

- تهمــت زدن بــه یــک نظــام اســامی، 
بــه یــک مجموعــه، گنــاه بســیار بــزرگ 

تــری اســت. 

- در ایــن فتنه هــای بعــد از انتخابــات، آن 
چیــزی کــه اســاس قضیــه اســت، ایــن اســت 
کــه رأی مــردم و حضــور مــردم از نظــر 
یــک عــده ای نفــی شــد، مــورد خدشــه قــرار 
ــت  ــورد تهم ــد، م ــب ش ــام تکذی ــت، نظ گرف
قــرار گرفــت. گنــاه بزرگــی کــه انجــام دادنــد، 

ــود. ــن ب ای

- اینهــا بایســت تســلیم میشــدند 
یــک  می گیــرد،  انجــام  انتخاباتــی 
ــک  ــد، ی ــاق می افت ــی اتف ــت قانون حرک
ــال  ــه دنب ــود ب ــا خ ــم ب ــه ای ه نتیج

زور  بــه  را   نتیجــه  ایــن  مــی آورد؛ 
خشــونت بخواهنــد عــوض کننــد. یــک 
عــده ای را بِکشــند تــوی صحنــه؛ احیانًا 
اگــر اقتضــاء شــد، خشــونت هــم بکنند، 
ــک  ــد، بان ــم راه بیندازن ــوزی ه آتش س
هــم آتــش بزننــد، اتوبــوس هــم آتــش 
ــی را  ــج قانون ــه نتای ــرای اینک ــد، ب بزنن
برگرداننــد. خــوب، ایــن حرکتــی اســت 
ــم  ــت، ه ــرع اس ــاف ش ــم خ ــه ه ک

ــت.  ــون اس ــاف قان خ

ــروع  ــال 88 را ش ــه ی س ــه فتن ــانی ک - کس
کردنــد ...بــه کار کشــور ضربــه ی ســختی 
زدنــد. اگــر ایــن فتنــه نبــود، باشــک کارهــای 

ــت. ــش می رف ــر پی ــور بهت ــون کش گوناگ

 - اینهــا دشــمنان را امیــدوار کردنــد و 
ــه  ــه علی ــه کســانی ک ــد ب ــه دادن روحی
ــد  ــدی کرده ان ــامی جبهه بن ــام اس نظ

ــد.   و یــک جبهــه ای تشــکیل داده ان

- گنــاه بزرگــی کــه برخــی از دســت اندرکاران 
ــدوار  ــد، امی ــام میدهن ــور انج ــا در کش فتنه ه
کــردن دشــمن اســت؛ دشــمن را امیــدوار 
میکننــد کــه میتوانــد منفــذی در بیــن مــردم، 

در بیــن عوامــل گوناگــون، در بیــن مســئوالن 
نظــام بــاز کنــد.  

- البتــه کســانی بخواهنــد از طــرق 
ــه  ــب ب ــد، خ ــل کنن ــی عم ــر قانون غی
ــه در  ــد؛ کمااینک ــور میکنن ــرر کش ض
ــی وارد  ســال 88 از راه هــای غیــر قانون
شــدند، کشــور را دچــار هزینــه کردنــد، 
ــت  ــت درس ــباب زحم ــردم اس ــرای م ب
ــباب  ــم اس ــان ه ــرای خودش ــد، ب کردن
بدبختــی و سرشکســتگی در زمیــن و در 

ــدند.  ــی ش ــأ اعل م

- کارشــان منطقــی نبــود، معقــول نبــود؛ 
ــد. خــب،  ــه درســت کردن ــرای کشــور هزین ب
می آیــد.  فائــق  مســائل  ایــن  بــر  کشــور 
ــن  ــوی اســت. ای ــوری اســامی ق ــام جمه نظ
ــا  ــوی چشــم کردنه ــا و انگشــت ت خرابکاری ه
و ایــن مزاحمتهــا و آزارهــا، جمهوری اســامی 
ــرای کشــور  ــدازد. منتهــا ب ــا نمی ان را کــه از پ

ــود.  ــت میش ــه درس هزین
وارد  کــه  اشــکاالتی   88 ســال   -
ــور وارد  ــه کش ــه ب ــارتی ک ــد، خس ش
ــت  ــور و مل ــتند کش ــد و نگذاش کردن
ــت  ــی را درس ــل میلیون ــم آراء چه طع

 1 39  4 د  ا د خر ردهم،  چها ه  ر ــما ش



صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا

۱2

ــون  ــف از قان ــر تخل ــه خاط ــد، ب بچش
ــر  ــرای خاط ــا ب ــده ای ی ــک ع ــود. ی ب
ــا هدفهــای خــاف  اغــراض نفســانی، ی
سیاســی، یــا هرچــه - حــاال در آن 
ــم -  ــی بکنی ــم قضاوت ــه نمیخواهی زمین
از قانــون تخلــف کردنــد، خطــا کردنــد، 
ــم  ــدند؛ ه ــی وارد ش ــر قانون از راه غی
ــه  ــم ب ــد، ه ــه زدن ــان صدم ــه خودش ب
ــور  ــه کش ــم ب ــد، ه ــه زدن ــت صدم مل
ــون  ــت، راه قان ــد. راه درس ــه زدن صدم
اســت. همــه تابــع قانــون باشــند، همــه 

ــند.  ــون باش ــلیم قان تس

ــی  ــای بزرگ ــی خط ــال 88 بعض ــه درس  -البت
ــک  ــه ی ی ــور را در لب ــدند، کش ــب ش را مرتک
ــک مشــکل  ــد، ی ــرار دادن ــی ق ــن پرتگاه چنی
ــد؛  ــدارک دیدن ــور ت ــرای کش ــی را ب اینچنین
ــرد،  ــک ک ــال کم ــدای متع ــداهلل خ ــا بحم ام
ــد. ــور کن ــکل عب ــن مش ــت از ای ــت توانس مل

ــه  ــر چنانچ ــم اگ ــش میکن ــن خواه -م
ــد،  ــرح میکنی ــال 88 را مط ــائل س مس
ــن  ــده را در ای ــی و عم ــئله ی اصل مس
ــان  ــّد نگاهت ــر و در م ــورد نظ ــا م قضای
قــرار دهیــد؛ آن مســئله ی اصلــی ایــن 
ــل  ــی در مقاب ــک جماعت ــه ی ــت ک اس
ــکل  ــه ش ــور، ب ــی کش ــان قانون جری
غیــر قانونــی و بــه شــکل غیــر نجیبانــه 
ــه کشــور لطمــه  ــد و ب ایســتادگی کردن
و ضربــه وارد کردنــد؛ ایــن را چــرا 

ــد؟ ــی کنی ــوش م فرام

ــم  ــی گ ــئله ی اصل ــا، مس ــن قضای ــا در ای -ام
نشــود. خــب، در انتخابــات ســال 88، آن 
کســانی کــه فکــر میکردنــد در انتخابــات 
تقلــب شــده، چــرا بــرای مواجهــه ی بــا تقلــب، 
اردوکشــی خیابانــی کردنــد؟ چــرا ایــن را 
جــواب نمیدهنــد؟ صــد بــار مــا ســؤال کردیم؛ 

نــه در مجامــع عمومــی، نخیــر، بــه شــکلی که 
قابــل جــواب دادن بــوده؛ امــا جــواب ندارنــد. 
خــب، چــرا عذرخواهــی نمیکنند؟ در جلســات 
خصوصــی میگوینــد مــا اعتــراف میکنیــم کــه 
تقلــب اتفــاق نیفتــاده بــود. خــب، اگــر تقلــب 
ــار  ــور را دچ ــرا کش ــود، چ ــاده ب ــاق نیفت اتف
ــور  ــرای کش ــرا ب ــد؟ چ ــات کردی ــن ضایع ای
ــد؟ اگــر خــدای متعــال  هزینــه درســت کردی
ــای  ــرد، گروه ه ــک نمیک ــت کم ــن مل ــه ای ب
ــد  ــد، میدانی ــم می افتادن ــان ه ــه ج ــردم ب م
ــروز در  ــد ام ــاد؟ می بینی ــی می افت ــه اتفاق چ
کشــورهای منطقــه، آنجاهائــی کــه گروه هــای 
مــردم مقابــل هــم قــرار میگیرنــد، چــه اتفاقــی 
ــن  ــک چنی ــب ی ــور را ل ــد؟ کش دارد می افت
ــت  ــت، مل ــد نگذاش ــد؛ خداون ــی بردن پرتگاه
هــم بصیــرت به خــرج دادنــد. در قضایــای 

ــی اســت. ــن مســئله ی اصل ــال 88، ای س
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مصاحبه با آیت ا... 
سيد هاشم حميدی

ــام  ــا، س ــاج آق ــاء: ح نب
و  قــوت  خــدا  علیکــم. 
ــه  ــید. از اینک ــته نباش خس
ــد،  ــرار دادی ــا ق ــار م ــان را در اختی وقتت

سپاســگزاریم.
ــا: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.  حــاج آق
اوال تشــکر می کنــم از لطفــی کــه بــه 
ــگاه را  ــریات دانش ــن نش ــد. م ــده داری بن
می خوانــم و نشــریه شــما رو هــم مطالعــه 
می کنــم و خوشــبختانه خیلــی خــوب 
هســت و تلفنــی هــم از دکتــر صالــح زاده 

ــرده ام. تشــکر ک

ــاء: در ابتــدا یــک معرفــی از خودتــان  نب
فرهنگــی،  علمــی،  مختلــف  ابعــاد  در 
جهــادی و فعالیتهایــی کــه داشــته اید، 

بفرماییــد.
ــال 1309  ــد س ــده متول ــا: بن ــاج آق ح
از   1323 ســال  در  هســتم.  شمســی 
ــل  ــارغ التحصی ــی ف ــم ابتدای کاس شش
ــن  ــه وط ــدان ک ــوزه هم ــدم و وارد ح ش
ــال 1327  ــدم. از س ــت ش ــوده اس ــن ب م
ــال 1330 دروس  ــا س ــم و ت ــم رفت ــه ق ب

ــال 1346  ــا س ــدم و ت ــطح را می خوان س
بــه مــدت شــانزده ســال درس خــارج فقــه 
و اصــول را از آیــات عظــام مرحــوم آقــای 
بروجــردی، حضــرت امــام، محقــق دامــاد، 
ــرده ام و  ــتفاده ک ــی اس ــی و گلپایگان اراک
تفســیر و فلســفه را نــزد عامــه طباطبایــی 
فــرا گرفتــه ام. در همــان ســالها هــم مــن 
خــودم درس مــی دادم. ســال 1346 در 
ــان پنجــم نیــروی هوایــی مســجدی  خیاب
ــت  ــن درخواس ــه از م ــد ک ــاخته بودن س
ــا  ــت آنج ــام جماع ــن ام ــه م ــد ک کردن
ــی  ــاب در مدرســه عال ــد از انق بشــوم. بع
شــهید مطهــری نیــز مشــغول بــه درس و 
بحــث شــدم. از ســال 1372 بــه تدریــس 
ــوده ام.  ــغول ب ــول مش ــه و اص ــارج و فق خ
کتابهــای مختلفــی را نیــز تالیــف کــرده ام. 
ــث و  ــح االحادی ــه تنقی ــوان نمون ــه عن ب
ــی نوشــته ام. اســتاد  ــه عرب ــه ب ــار ک االخب
ــه  ــد ک ــی می فرمودن ــه طباطبای ــا عام م
احادیثــی کــه مــا مطالعــه می کنیــم، 
ــه ایــن معنــی کــه  منقــح نشــده اســت. ب
احادیــث فقهــی تــا بحــال بســیار کار شــده 
اســت امــا اینــکار در مــورد ســایر احادیــث 

نظیــر احادیــث اخاقــی آنقــدر بــر رویــش 
ــر  ــد ب ــی بیای ــر کس ــت. اگ ــده اس کار نش
روی آنهــا کار کنــد و آنهــا را تنقیــح کنــد 
کار خوبــی خواهــد بــود. البتــه بایــد آنهــا 
بــا مطابقــت بــا قــرآن محــک زده بشــوند.

در ســال 1383 یــک ناراحتــی قلبــی پیــدا 
ــی یو  ــتان در سی س ــه در بیمارس ــردم ک ک
ــه کار  ــردم ک ــر می ک ــدم. فک ــتری ش بس
ــت  ــت و ناراح ــده اس ــام ش ــر تم ــا دیگ م
ــا  ــم. ب ــن کار را نکردی ــرا ای ــه چ ــودم ک ب
ــن کار  ــا ای ــه کاش م ــم ک ــود می گفت خ
را شــروع می کردیــم و دیگــران بعــد از 
ــردم  ــذر ک ــا ن ــد. آنج ــه می دادن ــا ادام م
ــه عمــل  ــازی ب ــر بیمــاری مــن نی کــه اگ
جراحــی پیــدا نکنــد و مــن ســالم مرخــص 
ــا  ــم. اتفاق ــروع کن ــن کار را ش ــوم، ای بش
بعــد از معایناتــی کــه کردنــد گفتنــد کــه 
نیــازی بــه عمــل جراحــی نیســت امــا باید 
فعالیتهــای خــود را کــم کنیــد. مــن هــم 
ــت  ــر دس ــم ب ــدن، قل ــص ش ــد از مرخ بع
ــا در  ــردم. مث ــروع ک ــم و کار را ش گرفت
بــاب طلــب علــم، داریــم کــه طلــب العلــم 
فریضــه علــی کل مســلم. اگــر به ســند این 
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ــت ا...  ــخ 16 دی 1393، خدمــت حضــرت آی در تاری
حمیــدی امــام جماعــت مسجدالشــهداء دانشــگاه 
رســیدیم و مصاحبــه ای صمیمانــه بــا ایشــان 

ــذرد. ــان می گ ــه از نظرت ــتیم ک داش
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سی سال جهاد در سنگر دانشگاه
مجتهد، پدر شهيد ، شاگرد امام راحل، 

نماینده سابق مجلس، مسوول وقت نهاد و
امام جماعت مسجد الشهدای دانشگاه

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



حدیــث مراجعــه کنیــد، متوجــه می شــوید 
کــه از نظــر ســندی حدیــث قــوی نیســت. 
امــا ایــن حدیــث مطابــق آیــه قــرآن 
ــن کل  ــر م ــو ال نف ــه فل ــق آی اســت. مطاب
ــم یحــذرون.  ــه .... لعله ــم طائف ــه منه فرق
می فرمایــد کــه چــرا از هــر جمعیتــی 
یــک عــده نمی رونــد نــزد پیامبــر تــا فقــه 
یــاد بگیرنــد و بــرای مــردم بازگــو کننــد. 
ــث  ــد و آن حدی ــد بروی ــه می گوی ــن آی ای
ــس  ــد. پ ــب را می گوی ــن مطل ــم همی ه
ــن  ــت. از ای ــتی اس ــث درس ــث، حدی حدی
ــال  ــر ح ــت. در ه ــم هس ــاز ه ــا ب نمونه ه
ــم  ــی بروی ــراغ حدیثهای ــه س ــرای اینک ب
کــه ضعیــف نباشــد، ســراغ اصــول کافــی 
رفتــم و از احادیــث آن شــروع کــردم 
چراکــه عمــده احادیــث آن معتبــر اســت. 
ــن کار، یــک کتــاب قطــوری  ــا بحــال ای ت
ــث  ــا حــدود اواســط احادی شــده اســت. ت

ــه ام. ــش رفت ــد پی توحی
ــهید  ــوم ش ــم از مرح ــادی کن ــد ی بگذاری
بهشــتی اعلــی اهلل مقامــه. در زمانیکــه مــن 
در قــم بــودم، ایشــان از فضــای برجســته 
قــم بــود. ایشــان هــم دوره بــود بــا شــهید 
اهلل  آیــت  ســبحانی،  اهلل  آیــت  مفتــح، 
ــه  ــی ک ــن عظمت ــا ای ــیرازی. ب ــکارم ش م
ــتان  ــک دبیرس ــر ی ــان مدی ــت، ایش داش
ایشــان  کــه  دبیرســتانی  بــود.  شــده 
ــان باجــک  ــود در انتهــای خیاب مشــغول ب
ــود. ایشــان می گفتنــد کــه طلبه هــا  قــم ب
نباشــند،  وارد  علــوم جدیــد  بــه  اگــر 
جدیــده  علــوم  تحصیل کرده هــای  بــا 
اگــر هــم کام بشــوند، نمی تواننــد بــا 
ــد  ــد. بای ــرار کنن ــاط برق ــوب ارتب ــا خ آنه
ــاب  ــه ط ــود ک ــکیل ش ــی تش کاس های
ــان  ــوند. از می ــنا ش ــده آش ــوم جدی ــا عل ب
طــاب، آیــت اهلل مصبــاح یــزدی و آقــای 
دوانــی و مــن و دیگــر دوســتان در مرکــزی 
ــود  ــه ایــن منظــور تشــکیل شــده ب کــه ب
مشــغول بــه درس خوانــدن شــدیم. در 
ــه  ــد مکالم ــی در ح ــان انگلیس ــا زب آنج
ــیمی  ــک و ش ــر فیزی ــر دروس نظی و دیگ
تدریــس می شــد. در ســال 1357 حضــرت 
ــه  ــن را فرســتاند ب ــی م ــت اهلل گلپایگان آی
مجمــع اســامی لنــدن کــه یــک موسســه 
ــی کــه  ــود. در آنجــا آن تحصیات ــی ب دین
شــروع کــرده بودیم، بســیار برایمــان مفید 
واقــع شــد. خــود شــهید بهشــتی بــه آلمان 

ــان کــه راه می رفتیــم  ــود. در خیاب رفتــه ب
ــه  ــد و ب ــان دی ــا را در خیاب ــری م ــک نف ی
مــن گفــت خمینــی خمینــی. در آن ســال 
حضــرت امــام )ره( در پاریــس بودنــد کــه 
مــا بــه ماقــات ایشــان هــم رفتیــم. بعــدا 
ــم  ــرده بودی ــروع ک ــه ش ــی ک ــن دروس ای
در دانشــگاه ها هــم بــه درد مــا خــورد 
چراکــه مــا نســبت بــه ایــن علــوم جدیــده 

ــم. ــه نبودی ــر بیگان دیگ

نبــاء: حــاج آقــا از چــه ســالی وارد 
شــدید؟ صنعــت  و  علــم  دانشــگاه 

ــگاه ها  ــاب دانش ــل انق ــا: اوای ــاج آق ح
ــه  ــا را گرفت ــن آنه ــه منافقی ــطه اینک بواس
ــایی،  ــد از بازگش ــدند. بع ــته ش ــد بس بودن
مســئول نهــاد رهبــری دانشــگاه، مرحــوم 
ــود. او  ــه ب ــی اهلل مقام ــی اعل ــای قدوس آق
از مــا دعــوت کــرد کــه بیاییــم و معــارف 
ــد  ــا گفتن ــه م ــن ب ــم. همچنی درس بدهی
کــه اقامــه نمــاز را هــم بــر عهــده بگیریــم 
و آن هــم بــر عهــده مــا افتــاد. از آن 
ــگاه  ــری دانش ــاد رهب ــئول نه ــرف، مس ط
متاســفانه ســکته کردنــد و وفــات یافتنــد. 
آقایونــی کــه در اینجــا بودنــد بــه مــا 
ــز  ــئولیت را نی ــن مس ــتند و ای ــف داش لط
بــه گــردن مــا انداختنــد. بنابراین مســئول 
ــرای  ــدا ب ــه بع ــا اینک ــم ت ــم بودی ــاد ه نه
خــودم مشــکل پیــدا شــد و در بیمارســتان 
بســتری شــدم و بــه مــن گفتنــد کــه بایــد 
ــن  ــه ای ــه ب ــم ک ــم کن ــم را ک فعالیتهای
ترتیــب دیگــر مســئولیت نهــاد را واگــذار 
کــردم. بعــدا می خواســتم کــه دیگــر نمــاز 
هــم نیایــم، امــا بــه مــن گفتنــد شــما کــه 
بخوانیــد،  نمــاز  می خواهیــد  باخــره 

ــد. ــا بخوانی ــد و در اینج بیایی

ــس  ــگاه تدری ــم در دانش ــوز ه ــاء: هن نب
؟ می کنیــد

حــاج آقــا:االن نــه دیگــر. تــا قبــل از آن 
موقــع کــه در بیمارســتان بســتری بشــوم 
ــه  ــر ب ــد از آن دیگ ــا بع ــی دادم ام درس م
تدریــس در دانشــگاه ادامــه نــدادم. البتــه 
ــارج  ــه خ ــزل دارم ک ــی در من ــک درس ی
ــاتید  ــرای اس ــه ب ــه و اصــول هســت ک فق

برگــزار می کنــم.
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نماینــده  ظاهــرا  نبــاء: 
بوده ایــد؟ هــم  مجلــس 

ابتــدای  در  آقــا:  حــاج 
مجلــس  نماینــده  انقــاب 
ــامی دوره اول و  ــورای اس ش
ــدان  ــوزه هم ــودم. از ح دوم ب
کاندیــد شــده بــودم. در آن 
زمــان مرحــوم آیــت اهلل مدنی 
ــد.  ــه همــدان بودن ــام جمع ام
ایشــان گفتــه بودنــد کــه اگــر 
ــدی(  ــا حمی ــی )حــاج آق فان
ــه ایشــان رای  ــن ب ــد، م بیاین
ــان  ــم آقای ــد ه ــم. بع می ده
علمــا بیانیــه دادنــد و بــه ایــن 
ترتیــب مــن رای آوردم و وارد 
مجلــس شــدم. در مجلــس 
کمیســیون  رئیــس  مــن 
ــودم کــه  ــوان محاســبات ب دی
مســئولیت رســیدگی بــه بیت 
المــال را دارد و اینکــه آیــا 
مصــارف درســت انجــام شــده 

ــر. ــا خی ــت ی اس

نبــاء: هنــوز هــم در مســجد محــل 
داریــد؟ فعالیــت 

حــاج آقــا: بلــه از ســال 1346 کــه 
آمــدم، در همیــن مســجد کــه نامــش 
االن  تــا  هســت  )ع(  الحســین  انصــار 

دارم. فعالیــت 

ــاء: االن مســئولیتی هــم جایــی دیگــر  نب
داریــد؟

ــا: نخیــر. البتــه عضــو شــورای  ــاج آق ح
مرکــزی جامعیــت روحانیــت مبارز هســتم. 
در دوران مبــارزه کــه افــرادی ماننــد آیــت 
اهلل مطهــری، شــهید مفتــح، شــهید باهنــر، 
شــهید محاتــی، شــهید بهشــتی و آقــای 
ــا  ــا آنه ــد ب ــی بودن ــدوی کن ــوم مه مرح
همــکاری داشــتم و االن هــم در آنجــا 

ــال هســتم. فع

نبــاء: حــاج آقــا در مــورد جبهــه و فرزنــد 
شــهیدتان هــم توضیحاتــی را بفرماییــد.

ــه  ــوط ب ــه مرب ــزی ک ــا: آن چی ــاج آق ح
ــت.  ــخت اس ــش س ــت، گفتن ــودم هس خ
یــک خاطــره ای کــه دارم ایــن اســت کــه 
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ــودم،  ــه ب ــه رفت ــه جبه ــه ب ــار ک ــک ب ی
جبهــه  در  را  شــیرازی  صیــاد  شــهید 
ماقــات کــردم. ایشــان مــا را خیلــی 
ــت دارم  ــه دوس ــم ک ــرد. گفت ــرام ک احت
ــه ای  ــم، هدی ــا می آی ــه اینج ــی ب ــه وقت ک
بــرای رزمنــدگان بیــاورم. ایشــان بواســطه 
عاقــه ای کــه بــه روحانیــت داشــت گفتند 
وقتــی یکــی از شــما آقایــون روحانــی کــه 
ــردان  ــک گ ــدازه ی ــه ان ــا، ب ــد اینج می آیی
ارزشــمند اســت. یــک بــار هــم یــک 
ــا او  ــم ب ــه االن ه ــاله ک ــیزده س ــه س بچ
عکــس دارم آمــده بــود و بــه مــن التمــاس 
می کــرد کــه قــرار حملــه اســت و بگوییــد 
ــات.  ــه عملی ــتند ب ــم بفرس ــن را ه ــه م ک
بــا ســپاه صحبــت کــردم امــا آنهــا گفتنــد 
ــی  ــئولیت دارد. او خیل ــا مس ــرای م ــه ب ک
ســنش کــم اســت و بــرای مــا مســئولیت 
دارد. مــن هــم او را قانــع کــردم کــه بمانــد 
ــه  ــم ک ــم نمیدان ــد. االن ه ــرکت نکن و ش
ــت.  ــده اس ــهید ش ــا ش ــت ی ــده اس او زن
ــن اســت کــه یــک  خاطــره دیگــر هــم ای
دفعــه بــه ســپاه همــدان رفتــه بــودم 
ــه  ــد ک ــرار ش ــودم ق ــده ب ــون نماین و چ

ــا پســرم  ــم. اتفاق ــرای آنهــا صحبتــی کن ب
ــا  ــم آنج ــی رفتی ــود. وقت ــم ب ــم همراه ه
ــی  ــم، جواب ــدا زدی ــا را ص ــه آنه ــر چ ه
ــم  ــک ســنگر رفتی ــه ی ــد ب ــد. بع نمی دادن
و تعــدادی را دیدیــم. بــه آنهــا گفتــم 
ــد  ــد؟ گفتن ــواب نمی دهی ــما ج ــرا ش چ
ــه  ــه مســئولین ب ــد ک ــا گفته ان ــه م ــه ب ک
اینجــا نیاینــد چراکــه خطــر دارد. مــا 
می خواســتیم شــب بمانیــم امــا آنهــا 
راضــی  و  دارد  خطــر  کــه  می گفتنــد 
نبودنــد کــه مــا بمانیــم و ناراحــت بودنــد. 
رضــا )فرزنــد حــاج آقــا( گفــت کــه هرچــه 
کــه اینهــا می گوینــد درســت اســت و 
مــا بایــد برویــم. مــا هــم رفتیــم. از آنجــا 
ســر راه بــه منطقــه حــاج عمــران برخــورد 
ــود  ــا در آنجــا حســینیه ای ب ــم. اتفاق کردی
کــه پــر بــود از رزمنــدگان. خــدا خواســت 
ــرای  ــیم و ب ــا برس ــه آنج ــب ب ــا ش ــه م ک

ــم. ــت کنی ــا صحب آنه
امــا در مــورد پســرم. در انتهــای ایــن 
کتــاب یــک نامــه ای بــه او نوشــته ام. 
ــه او  ــت، ب ــم گرف ــه ایشــان دیپل ــی ک وقت
نوشــتم کــه هــر پــدری ســعادت فرزنــدش 

را می خواهــد. روحانیــت کار پیغمبرهــا 
ــما  ــه ش ــل دارم ک ــن تمای ــد و م را می کن
برویــد حــوزه و مشــغول درس و بحــث 
بشــوید. اتفاقــا آن دوران مصــادف بــود 
بــا پیــروزی انقــاب. بعــد از انقــاب، 
ایشــان اســلحه بدســت شــد و در کمیتــه 
عضــو شــد و همــواره در مســجد فعالیــت 
مســتمر داشــت. گاهــی می شــد کــه 
داشــت غــذا میخــورد، تمــاس می گرفتنــد 
ــد  ــه کرده ان کــه منافقیــن فــان جــا حمل
کــه ایشــان هــم اســلحه را بــر می داشــت 
ــرم،  ــل از پس ــال قب ــک س ــت. ی و می رف
دامــادم شــهید ابوالقاســم اقدســی شــهید 
شــد. یــک فرزنــد پنــج مــاه هــم داشــت. 
ــل از  ــود. قب ــق ب ــی رفی ــا او خیل ــرم ب پس
انقــاب اینهــا اعامیه هــای حضــرت امــام 
ــک شــب  ــد. ی ــع می کردن ــاپ و توزی را چ
بعــد از شــهادت دامــادم، دیــدم کــه پســرم 
ــه  ــر طاقچ ــر س ــت و ب ــزی نوش ــک چی ی
گذاشــت. کســی حــق نــدارد نوشــته 
ــن  ــا م ــد ام ــازه بخوان ــدون اج ــی را ب کس
ــتم،  ــت داش ــودم و والی ــدرش ب ــون پ چ
رفتــم و آن نوشــته را خوانــدم. دیــدم کــه 
یــک شــعری را نوشــته. »خوشــا آنــان کــه 
بــا عــزت ز گیتــی، بســاط عشــق برچیدنــد 
ــه  ــد ب ــا شــروع کردن و رفتنــد.« )حــاج آق
گریــه کــردن(. »خوشــا آنــان کــه در 
ــد و  ــش غلطیدن ــون خوی ــت، بخ راه عدال
ــه حــدود 10  ــد«. خاطــرم هســت ک رفتن
ــه  ــه وصیتنام ــم ک ــدا ه ــود. بع ــی ب بیت
ایشــان را خوانــدم، نوشــته بــود کــه چــرا 
ــه  ــد بی ســعادت باشــیم ک ــدر بای ــا اینق م
هــر روزه شــاهد شــهادت دوســتانمان 
باشــیم و خودمــان بــه ایــن ســعادت 
ــود.  ــهادت ب ــتاق ش ــی مش ــیم. خیل نرس
ایشــان رفتنــد بــه کردســتان و بــا کوملــه 
ــم  ــان ه ــود. ایش ــر ب ــا درگی و دموکرات ه
ــا  ــد در آنج ــود. بع ــده ب ــپاه ش ــو س عض
مجــروح شــد و یــک کلیــه اش را از دســت 
ــه  ــرد ک ــت نمی ک ــر موافق ــپاه دیگ داد. س
ــرود.  ــه ب ــه جبه ــش ب ــطه مجروحیت بواس
ــی  ــه یک ــم ک ــش دیدی ــدا در نامه های بع
از ســرداران بــه نــام ســردار معمایــی 
در نامــه ای نوشــته اســت، یــا کســی 
ــی  ــه فان ــت، ک ــته اس ــان نوش ــه ایش ب
ــت و  ــه اس ــوق گرفت ــدون حق ــی ب مرخص
ــه  ــیجی ب ــوان بس ــه عن ــه ب ــد ک می خواه
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ــت و  ــب او رف ــن ترتی ــرود. بدی ــه ب جبه
شــهید شــد. ایشــان در عملیــات خیبــر در 
جزیــره مجنــون شــهید شــد. جنــازه اش را 
ــد از  ــارده ســال. بع ــا چه ــد ت هــم نیاوردن
ــایی  ــان شناس ــازه ایش ــال جن ــارده س چه
ــد و در قطعــه 26  ــران آوردن ــه ای شــد و ب
ــای  ــه و وصیتنامه ه ــد. زندگینام ــن ش دف
ایشــان هــم در ایــن کتابچــه موجود اســت 

ــد. ــتفاده کنی ــد از آن اس ــه می توانی ک

ــورد  ــما در م ــر ش ــا نظ ــاج آق ــاء: ح نب
کــه  و صنعــت  علــم  دانشــگاه  اینکــه 
ــت،  ــگاه ها اس ــه دانش ــه فیضی ــروف ب مع

می باشــد؟ چــه 
حــاج آقــا: واقعــا همینطــور اســت. مــن 
ــغول  ــا مش ــه در اینج ــم ک ــار می کن افتخ
هســتم. هرکســی هــم کــه می آیــد و 
ــه  ــد ک ــد، می گوی ــا را می بین ــاز اینج نم
ــه  ــم اینگون ــران ه ــگاه ته ــی در دانش حت
ــت  ــا بیس ــدهلل ت ــا الحم ــت. در اینج نیس
ــن  ــود. م ــکیل میش ــم تش ــاز ه ــف نم ص
ــگاه  ــن دانش ــا در ای ــیاری از دوره ه در بس
ــس  ــب رئی ــر تائ ــه دکت ــوده ام. از زمانیک ب
ــدهلل  ــی الحم ــوده ام. همگ ــت، ب ــوده اس ب
ــه  ــد ب ــد و پابن ــد و مقی ــاتیدی متعه اس
مســجد و جماعــت بوده انــد. انشــاءهلل کــه 

ــد. ــه باش ــم اینگون ــر ه ــای دیگ جاه

نبــاء: نظــر شــما در مــورد عفــاف و 
حجــاب چــه اســت؟

ــاب  ــاف و حج ــورد عف ــا: در م ــاج آق ح
خیلــی هــم حســاس هســتم. آن زمانیکــه 
مســئول دفتــر رهبــری بــودم، بــه مســئول 
ــه  ــی ک ــه خانمهای ــودم ک ــه ب ــرم گفت دفت
بــرای مراجعــه می آینــد، بایــد بــا حجــاب 
کامــل بیاینــد. االن متاســفانه بعضی هــا در 
ایــن مــورد خیلــی شــل عمــل می کننــد. 
ــجویان  ــه از دانش ــم ک ــتورالعمل داری دس
ــامی را  ــول اس ــه اص ــد ک ــد گرفته ان تعه
بایــد رعایــت کننــد. کارمندانــی هــم کــه 
از دانشــگاه حقــوق می گیرنــد هــم چنیــن 
ــم از  ــث داری ــد. حدی ــدی را می دهن تعه
ــت  ــن زین ــه بهتری ــرا )س( ک حضــرت زه

ــد و او  زن آن اســت کــه مــردی او را نبین
هــم مــردی را نبینــد. حــاال اگــر مــا ایــن 
ــا را  ــل حداقله ــم، الاق ــت نمی کنی را رعای

رعایــت کنیــم.

نبــاء: اگــر ناهنجــاری در دانشــگاه دیــده 
شــود، وظیفــه اســاتید، دانشــجویان و 

ــت؟ ــدان چیس کارمن
حــاج آقــا: زمانیکــه مــن مســئول نهــاد 
بــودم، یــک جمعیــت امــر بــه معروفــی را 
درســت کــرده بودیــم مخصــوص خانم هــا. 
ــود.  ــت ش ــه درس ــت ک ــب اس ــن واج ای
جوانــان می گوینــد کــه اگــر مــا بخواهیــم 
ــم  ــا نمی توانی ــم، م ــروف کنی ــه مع ــر ب ام
و ممکــن اســت کــه بگوینــد شــما حــرف 
بایــد  مــا گفته ایــد. خانم هــا  بــه  بــد 
ــان  ــر آقای ــد. گرچــه تذک ــن کار را بکنن ای
ــی  ــدارد ول ــا اشــکال شــرعی ن ــه خانم ه ب
ــر  ــا تذک ــه خانم ه ــا ب ــت خانم ه ــر اس بهت
دهنــد بــرای اینکــه یــک وقــت حرفــی در 
ــال  ــگاه فع ــن االن در دانش ــر ای ــد. اگ نیای

ــا  ــن را باره ــال شــود. ای ــد فع نیســت، بای
گفتــه ام کــه در امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر گاهــی فکــر می کنیــم کــه بگوییــم 
یــا نگوییــم؟ شــهدا را مجســم ببینیــم کــه 
ــان  ــان خودم ــا از ج ــد م ــا می گوین ــه م ب
ــی  ــن حرف ــت شــما از گفت ــتیم آنوق گذش
ــدش  ــا ب ــد ی ــش بیای ــی خوش ــه کس ک

بیایــد می ترســید؟

ــه  ــد ک ــش می آی ــی پی ــر از گاه ــاء: ه نب
ــه  ــتادی ب ــوت اس ــی در کس ــردی حت ف
ــر  ــه نظ ــد. ب ــی می کن ــام هتاک ارکان نظ

ــرد؟ ــکار ک ــد چ ــما بای ش
کمیتــه  بایــد  را  اینهــا  آقــا:  حــاج 
انضباطــی اســاتید اقــدام کنــد و اگــر هــم 
ــدام  ــر اق ــد از باالت ــد بای ــام نش کاری انج

ــود. ش

ــاتید،  ــه اس ــد ب ــی داری ــر پیام ــاء: اگ نب
بفرماییــد. دانشــجویان  کارمنــدان، 

حــاج آقــا: عــرض کنــم کــه اول مســئولین 
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و اســاتید از نظــر عملکــردی اهمیــت 
بیشــتری دارنــد چراکــه بقیــه از آنهــا 
ــده ای  ــه ع ــد ک ــد. ببینن ــت می کنن تبعی
ــان را  ــدند و عزیزانش ــهید ش ــد و ش رفتن
از دســت دادنــد بــرای اســام و دیــن. مــا 
هــم بایــد مســئولیت خودمــان را درســت 
ــدا  ــود ابت ــواده خ ــه خان ــم. ب ــام بدهی انج
ــم.  ــت کنی ــا را درس ــم و آنه ــد بپردازی بای
ــتند  ــه هس ــا محجب ــی خانمه ــا بعض مث
ــا  ــاال بعضی ه ــر. ح ــان خی ــا فرزندانش ام
می گوینــد کــه گنــاه کــه فقــط بــی 
حجابــی نیســت. درســت اســت امــا نبایــد 
بــه ایــن بهانــه آن را تعطیــل کنیــم. 
ــت.  ــم اس ــی مه ــاله خیل ــن مس ــا ای اتفاق
حدیــث داریــم کــه حضــرت رســول )ص( 
می فرماینــد کــه »کیــف بکــم اذا فســدت 
نســائکم و فســق شــبانکم«. مــردم وضــع 
شــما چطــور اســت اگــر زنــان شــما فاســد 
ــه  ــر ب ــق و ام ــما فاس ــردان ش ــوند و م ش
ــاد  ــد، از فس ــد؟. ببنی ــم نکنی ــروف ه مع
ــود.  ــدا می ش ــون پی ــق آقای ــا، فس خانم ه

ایــن خیلــی واضح اســت. مســئولین ســعی 
ــه دانشــگاه ها را  ــرام فیضی ــه احت ــد ک کنن

ــد. ــظ کنن حف

ــری  ــم رهب ــام معظ ــورد مق ــاء: در م نب
جماتــی را بفرماییــد.

حــاج آقــا: مــا از قدیــم خدمــت ایشــان 
ــم  ــد پســر معم ــا چن ــته ایم. آق ارادت داش
دارد کــه خیلــی خودشــان را در انظــار 
آقــای  وقتــی  یــه  نمی دهنــد.  نشــان 
روحانــی گفتنــد کــه رفتــم جبهــه و دیــدم 
ــع  ــه ای )آن موق ــای خامن ــد آق ــه فرزن ک
ــد( در جبهــه اســت.  رئیــس جمهــور بودن
گفتــم کــه شــما اینجــا چــکار می کنیــد؟ 
ــر  ــن پس ــد م ــا نمی دانن ــه اینه ــت ک گف
ــه اینهــا نگوییــد کــه  کــه هســتم. شــما ب
مــن فرزنــد ایشــان هســتم. حضــرت آقــا از 
ــد و متقــی. فرزندانشــان  ــن بودن اول متدی

ــه همیــن شــکل هســتند. هــم ب

ــئله  ــه در مس ــی ک ــورد وقایع ــاء: در م نب
ــاد،  ــاق افت ــگاه اتف ــجد دانش ــن مس تحص
را  توضیحاتــی  کــه  هســتیم  کنجــکاو 
بفرماییــد. آنطــور کــه می دانیــم، شــما در 
ــامان  ــی را در س ــت خوب ــع مدیری آن موق
دادن بــه مســئله و متشــنج نشــدن آن 

ــتید. داش
ــه االن  ــدی ک ــای محم ــا: آق ــاج آق ح
ــت  ــی اســت، آنوق ــاد نمایندگ مســئول نه
ــدی  ــه حمی ــود ک ــه ب ــران گفت ــه دیگ ب
ــی  ــوب کس ــده خ ــه رانن ــت ک ــه اس گفت
هســت کــه بهــش نزننــد، نــه اینکــه فقــط 
او بــه کســی نزنــد. مــن بــه بچه هــا 
می گفتــم کــه اینطــوری خــوب اســت. در 
ــه  ــگاه را ک ــوی دانش ــه ک ــان، واقع آن زم
ــاد،  ــاق افت ــدش اتف ــاه بع ــک م ــدود ی ح
کننــد.  پیــاده  اینجــا  در  می خواســتند 
ــدگان مســئله  ــی از گردانن ــک شــب یک ی
رفته انــد  عــده ای  کــه  گفــت  و  آمــد 
بیــرون  از  گفته انــد  خوابگاه هــا  در  و 
ــد.  ــای دانشــگاه را بزنن ــا بچه ه ــد ت آمده ان

آنهــا هــم بچه هــای خوابــگاه را جمــع 
کرده انــد کــه بیاینــد و مقابلــه کننــد. 
فــوری گفتــم کــه بیاییــد و دعــای توســل 
ــد و از پشــت پنجــره  ــا آمدن ــم. آنه بخوانی
ــگاه  ــجویان دانش ــط دانش ــه فق ــد ک دیدن
هســتند و کســی دیگــر نیســت و رفتنــد. 
ــه  ــن ب ــد و م ــی آم ــای قم ــد از آن، آق بع
او گفتــم کــه ای کاش حداقــل رئیــس 
ــا  ــی از اینه ــه احوال ــد و ی ــگاه می آم دانش
ــد  ــر بیای ــر وزی ــه اگ ــت ک ــید. گف می پرس
چطــور؟ خــوب هســت؟ رفــت و وزیــر 
علــوم یــا شــاید معــاون وزیــر را آورد. 
ایشــان آمــد و بــرای دانشــجویان صحبــت 
ــن  ــا ای ــع کــرد کــه م ــا را قان کــرد. بچه ه
مســائل را رســیدگی می کنیــم و شــما ایــن 
تحصــن را خاتمــه بدهیــد. مــا هــم گفتیــم 
ــتیم  ــه می نوش ــتیم بیانی ــد. داش ــه باش ک
کــه گفتنــد می خواهنــد حملــه کننــد 
بــه مســجد. فــردای آن روز دیــدم کــه در 
ســالن شــهید بهرامــی مراســم پرســش و 
تحصــن  بچه هــای  گذاشــته اند.  پاســخ 
ــا  ــر م ــد س ــا می خواهن ــه اینه ــد ک گفتن
ــه  ــه ب ــم ک ــا می خواهی ــد و م کاه بگذارن
ــه  ــم ک ــن گفت ــم. م ــه بدهی ــن ادام تحص
آیــا شــما مــن را مجتهــد می دانیــد؟ مــن 
ادامــه تحصــن را بــر شــما حــرام می کنــم. 
ــه تحصــن را  ــد ک ــول کردن ــم قب ــا ه اینه
خاتمــه دهنــد. اگــر تحصــن را ادامــه 
درگیــری  و  میآمدنــد  آنهــا  می دادنــد، 
بوجــود می آوردنــد. بدیــن ترتیــب مســئله 
ختــم بــه خیــر شــد. حــاال مــن خاطــرات 
مربــوط بــه آن را نیــز بــه شــما می دهــم.

ــان  ــدا حافظت ــون. خ ــی ممن ــاء: خیل نب
ــد. ــا کنی ــا را دع ــد. م باش
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یکا  مر آ ا  چــر
ســت؟ ا فق  ا تو ی  مضا ا تشــنه 

دکتر محمد سلیمانی، استاد دانشکده برق 
دانشگاه علم و صنعت،

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسامی

در مــورد مذاکــرات هســته 
برداشــته  قدمهــای  و  ای 
فــراوان  تاکنــون  شــده 
ــه شــده  ــل ارائ ــه شــده، تحلی ســخن گفت
و اظهارنظــر گردیــده اســت. ولــی در مــورد 
علــت عطــش آمریــکا بــرای امضــای یــک 
توافــق بــا ایــران کمتــر بحــث شــده اســت. 
اجــازه مــی خواهــم در ایــن مــورد نکاتــی 
را مطــرح کنــم شــاید مــورد توجــه تحلیــل 
گــران و دولــت و مذاکــره کننــدگان قــرار 

ــرد: گی
ــارات  ــدارک و اظه ــناد، م ــام اس 1-    تم
آمریکائیهــا و غربیهــا و بیانیــه هــای آنهــا 
حکایــت از دو فعــل کلــی دارد: یکــی 
ایــران تعهــدات ســنگین ارائــه دهــد و 
آنهــا تعهــدات طوالنــی و شــاید ابــدی 
باشــند و امــکان نظــارت و بازرســی نســبتاً 
مســتقیم را بــرای آمریــکا و غــرب فراهــم 
نمایــد. دیگــری آن اســت کــه تحریمهــای 
ــم  ــی ه ــود، تحریم ــته نش ــی برداش اصل
اگــر برداشــته شــد تعلیقــی باشــد و قابــل 

ــریع. ــت س بازگش
ــه  ــا و بیانی ــری ه ــع گی ــرور موض 2-    م
هــای شــرکای اصلــی آمریــکا و خــود 
آمریــکا نشــان مــی دهــد کــه اوالً آمریــکا 
ــا،  ــاخت ه ــودی زیرس ــال ناب ــرب بدنب و غ
ــران،  تأسیســات و تجهیــزات هســته ای ای

بافاصلــه پــس از توافــق و اعمــال راســتی 
آزمائــی بــه معنــای بررســی عمــل انجــام 
ــداً تصمیمــی  ــا بع ــران هســتند ت شــده ای
گرفتــه شــود. ثانیــاً آمریــکا حربــه تحریــم 
ــت  ــوه در دس ــه بالق ــل و چ ــه بالفع را چ
داشــته باشــد و هــر زمانــی بــدون درنــگ 

ــد. ــدام کن ــد اق بتوان
3-    اگــر مطالــب منــدرج در فکــت 
شــیت آمریــکا صحیــح باشــد یــا اگــر ایــن 
مطالــب مــورد توافــق قــرار گیــرد، ایــن بــه 
منظــور رفتــن ایــران زیــر چنــگال خونیــن 
ــد  ــیت را بای ــت ش ــن فک ــت و ای آمریکاس
ــه فکــت  "نکبــت شــیت" نامیــد. عــدم ارائ
شــیت مکتــوب ایرانــی دغدغــه هــا را 
چنــد برابــر کــرده اســت. خصوصــاً کــه بــه 
نظــر مــی رســد عامــداً نوعــی پنهانــکاری 

ــت. ــان اس ــی کاری در جری و مخف
ــه نوعــی  4-    رســانه هــای اســتعماری ب
ــق  ــای تواف ــیفته امض ــران را ش ــت ای دول
ــرف  ــه ط ــد، در حالیک ــی کنن ــی م معرف
ــه امضــاء  آمریــکا و غــرب را بــی تمایــل ب
ــای  ــوع الق ــن ن ــد. ای ــی نماین ــج م تروی
ــا و  ــی در لبخنده ــط و معکــوس را حت غل

ــد. ــه وضــوح دی ــوان ب ــی ت ــا م اخــم ه
بــا کمــی تأمــل و تحلیــل شــرایط و 
ــه ســادگی  ــق ب ــار موث ــه اخب دسترســی ب
مــی تــوان نتیجــه گرفــت و نشــان داد کــه 
ــا  ــق اســت. ب ــکا عاشــق امضــای تواف آمری

ــم: ــی کنی ــرور م ــر را م ــکات زی ــم ن ه

1-    بــا امضــای توافــق طبــق فکــت 
شــیت آمریــکا، ظــرف مــدت حــدود یــک 
مــاه تمــام ذخایــر، تأسیســات هســته 
ــزات  ــود و تجهی ــی ش ــود م ــران ناب ای ای
ــه  ــان ب ــردد. از آن زم ــی گ جمــع آوری م
بعــد دیگــر ایــران صاحــب امکانــات و زیــر 
ســاخت الزم نیســت. ایــران اگــر بخواهــد 
بازگشــت کنــد بــا دو چالش اساســی روبرو 
ــری  ــه و دیگ ــان و هزین ــی زم ــت: یک اس
ــردو و اراک  ــز و ف ــاندن نطن ــی. رس بازرس
ــال  ــن س ــد چندی ــت اول نیازمن ــه حال ب
ــت و  ــز اس ــگفت انگی ــه ش ــاش و هزین ت
ــی  ــدازه فعل ــن ان ــه همی ــر ب ــد ذخای تولی
ــرای  ــه ب ــد، ک ــی خواه ــان م ــالها زم س
ایــران اصــوالً غیــر ممکــن اســت. در عیــن 
حــال ایــران بــا قــدرت هســته ای ضعیــف 
شــده تعهداتــی را داده اســت کــه خــودش 
ــدون  ــت ب ــکان فعالی ــرده و ام ــاء ک امض
ــدارد  مجــوز و بازگشــت بــدون مجــوز را ن
و عمــًا بازرســی هــای پیشــرفته پذیرفتــه 
شــده توســط ایــران اجــازه چنیــن کاری را 

ــران نمــی دهــد. ــه ای ب
2-    بــا امضــاء ایــن توافــق آمریــکا 
ــت و  ــداده اس ــزام آور ن ــدی ال ــچ تعه هی
ــن  ــد، در ای ــم تعهــدی آبکــی بده ــر ه اگ
ــی  ــرا نم ــر زور آن را اج ــی ب ــای متک دنی
ــم  کنــد. برداشــتن و گذاشــتن یــک تحری
ــر  ــکا حداکث ــرای آمری ــروز ب ــای ام در دنی

ــرد. ــی ب ــان م ــد روز زم چن
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لذا چه اتفاقی می افتد:
ایــران ذخایــر، زیرســاخت هــا، تأسیســات 
و تجهیــزات را نابــود یــا جمــع آوری مــی 
ــع  ــودی و جم ــم از ناب ــکا ه ــد و آمری کن
ــن  ــود. در ای ــی ش ــن م ــا مطمئ آوری آنه
ــی و  ــا حرف ــی ی ــکا صحبت ــرایط آمری ش
بیانــی از برداشــتن تحریــم مــی کنــد 
و ممکــن اســت چنــد تحریــم دســت 
چنــدم را هــم بــردارد و حتــی چنــدر 
ــران را آزاد  ــول بلوکــه شــده ای غــازی از پ
کنــد. ولــی بافاصلــه پــس از نابــودی 
و  تأسیســات  هــا،  زیرســاخت  ذخایــر، 
تجهیــزات ایــران مجــدداً همــه تحریــم هــا 
ــای  ــه ه ــه بهان ــد را ب ــای جدی و تحریمه
مختلــف مصــوب و برقــرار مــی کنــد. 
ــکا  ــورد، و آمری ــی خ ــم م ــه ه ــق ب تواف
درخواســت توافــق جدیدتــری مــی کنــد، 
ــران  ــران مــی شــود. ای ــی ای ــده اصل و بازن
ــرای بازســازی و بازگشــت  ســرمایه الزم ب
ــته  ــم داش ــر ه ــدارد و اگ ــته ای را ن هس
باشــد چندیــن ســال طــول مــی کشــد تــا 
ــق برســد.  ــل از اجــرای تواف ــه نقطــه قب ب
در ایــن مــدت فشــارهای دیگــر و اقدامــات 
جدیدتــر اعمــال مــی گــردد. ملــت ایــران 
ــر  ــق را "بدت ــگاه تواف ــد آن ــی توان ــط م فق
ــن  ــس. در ای ــد و ب ــای" بنامن از ترکمانچ
ــن  ــا از بی ــران در دنی ــت ای ــورت جیثی ص
رفتــه، عــزت و آبــروی ایــران لکــه دار 
ــت  ــتکبار در موقعی ــوض اس ــده و در ع ش

ــه  ــتان هم ــرد. انگش ــی گی ــرار م ــر ق برت
بــه دهــان مــی مانــد. دولــت یازدهــم هــم 
ــد  ــای جدی ــازی ه ــیه س ــه حاش ــروع ب ش
انحــراف  بــرای  احتمــاالً  و  مــی کنــد 

ــی: ــان عموم اذه
ــه  ــام ب ــرای اس ــدم اج ــان ع 1.      فرم
ــود، ــی ش ــادر م ــری ص ــتگاههای دیگ دس

2.      وزرای فخیمــه در بــوق "پولهــای 
ــد، ــی دمن ــف" م کثی

3.      مشــاوران شــاذ رئیــس جمهــور 
ــید روی  ــیر و خورش ــک ش ــرورت ح از ض

ــد، ــی کنن ــت م ــران صحب ــم ای پرچ
4.      ابومشــاغلهای دولــت بــا تحقیــر 
صنعــت بومــی فریــاد مــی زننــد کــه 
صنعــت ایــران "آبگوشــت بــز باشــی" بیــش 

ــت، نیس
ــخن از  ــی س ــتمداران دولت 5.       سیاس
"سیاســت خارجــی حافــظ شــیرازی" مــی 

ــد، گوین
6.       علــی آقــا در ســریالهای اســتانی از 

"شکســتن حصــر" مــی گویــد،

7.      اون یکــی علــی آقــا ســریال جدیــد 
"جلســات غیــر علنــی" مــی ســازد،

ــه ســقف خــوردن " اعتــدال" و  8.      از ب
"تدبیــر" حکایتهــا روایــت مــی شــود،

9.      بــه ادبیــات مســئولین عبــارات 
ــارات »کم ســواد« ،  ــه عب ــدی ب شــاذ جدی
»بــز دل«، »بــه جهنــم«، »تــازه بــه دوران 
»بی دیــن«،  »بی قانــون«،  رســیده«، 

»حســود«، »افراطــی«، »کاســب تحریــم«، 
»دنیــا  »جیب بــر«،  »بی شناســنامه«، 
ندیــده«، »مســتضعف فکــری«، »بیکارنــد، 
نمی شناســند«،  را  دیــن  انــد،  متوهــم 
»منتقــدان  دارنــد«،  دیــد  »خطــای 
»مخلوقــات  »عقب مانــده«،  فاســد«، 
ــود، ــی ش ــه م ــرزان«، و ... اضاف ــو و ل ترس

10.  و در نهایــت همــه دولتیــان مشــابه دو 
ســال اخیــر کل مشــکات را گــردن دولــت 
ــا را از  ــادر آنه ــدر و م ــه و پ ــی انداخت قبل
قبــر در آورده و فحــش هــا نثارشــان مــی 
کننــد و بازخواســت مــی کننــد کــه چــرا 
"مســکن مهــر مزخــرف" را ایجــاد کردیــد و 

چــرا »خــود کفائــی مزخــرف« را فرهنــگ 
نمودیــد؟

ــه  ــد ک ــی کن ــان م ــت اذع ــی مل 11.  ، ول
ــود. ــا دلواپســان ب حــق ب

ــون  ــه: چ ــود ک ــی ش ــه م ــس ماحظ پ
آمریــکا نمــی خواهــد توافــق را اجــرا 
ــه  ــد ب ــه باش ــق هرچ ــای تواف ــد، امض کن
ــرا  ــرای اج ــکا ب ــت. آمری ــکا اس ــع آمری نف
نکــردن توافــق مذاکــره مــی کنــد. صدهــا 
دلیــل مــی تــوان آورد کــه امریــکا قصــدی 
ــرای اجــرای مفــاد توافــق نامــه )هرچــه  ب
ــا  ــای آن صده ــی امض ــدارد. ول ــد( ن باش
نفــع و ســود بــرای آمریــکا دارد. تجربیــات 
الجزایــر، ســعد آبــاد، کمــپ دیویــد، لیبــی 
و غیــره همــه حاکــی از ایــن ترفنــد 

ــت. ــه آمریکاس ماهران

 1 39  4 د  ا د خر ردهم،  چها ه  ر ــما ش
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دی ا ز آ د  لگر سا
ومت،  مقا ــهر  ش  

، خرمشــهر
ن  هیا نشــگا ا د م  تما بــر   

د با ک  ر مبا
شعر نو از: داوود علی دادی )منتظر(

خرمشهر را خدا آزاد کرد
روزی که خرمشهر آزاد شد

گویی نه یک شهر، کشور آزاد شد
گویی تمام ملت ایران آزاد

آزاد آزاد آزاد گشتند
شهر ها پر از شعف بود
شوری دگر به سر بود

درون مردم شهر
پر از شور و شعف بود

یکی میون مردم
نقل و نبات می داد

اون یکی از خوشحالی
فریاد سر می داد

یکی دستان خود را
باالی سر برده بود
انگشت پیروزی را
باال نشان می داد
یکی حلقه شوقی

دور چشاش بسته بود
اون یکی سیالب اشک
از چهره اش روان بود

یکی می گفت خدایا
پاره تن رها شد

اون یکی از خوشحالی
سجده شکر جا آورد
یکی میون دستاش
گل و شیرینی آورد

یکی دیگه از اون ور
فریاد بر می آورد

خدا خدا خرمشهر
خرمشهر هم آزاد شد

خالصه یک شوری بود
حال خیلی خوبی بود
میون سوت و کف ها
شادابی و شوری بود
بوی عطر و صلوات
در همه جا عیان بود
بوی ذغال و اسفند
توی فضا عیان بود
انگار که توی فضا
بوی خدا بیان بود

پیروزی بزرگی
برای ما رقم خورد

روزی که دشمنان را
گویی سنگی به سر خورد

این همه اش همت و
غیرت یک ملت بود

درایت رهبر
راسخ یک ملت بود

با اعتقاد و ایمان
دور از هوای نفسش

فرمود آن رهبر
خرمشهر را خدا آزاد کرد

 1 39  4 د  ا د خر ردهم،  چها ه  ر ــما ش
صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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بشــر یخ  ر تا گ  ر بز ز  و ر ر  چهــا ز  ا یکی  مبعــث:  دکتر محمدرضا طایی-عیــد 
 استادیار دانشکده  مهندسی راه آهن

خلقــت  دوره  در  خداونــد 
ــوه هــا  ــوادث جل ــر ح بش
ــی از  ــای بزرگ ــش ه و نمای
ــود را  ــی خ ــت و بزرگ عظم
ــش  ــا نمای ــان ه ــت انس ــت هدای ــه جه ب
ــن روزهــا  ــادآوری ای ــرای ی داده اســت و ب
دســتور بــه بزرگداشــت و پاسداشــت آنهــا 
داده و ثــواب و پــاداش فراوانــی بــرای 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــن روزه ــن در ای عاملی
اســت. در ســوره ابراهیــم آیه 5 بــه حضرت 
موســی )ع( دســتور مــی دهــد کــه مــردم 
ــد: ــر ده ــام اهلل تذک ــت ای ــه بزرگداش را ب

ــِرْج  ــا أَْن أَْخ ــی بِآیَاتَِن ــلَْنا ُموَس ــْد أَْرَس َولََق
ْرُهْم  ُلَمــاِت إِلـَـی النُّــوِر َوَذکِّ َقْوَمــَک ِمــَن الظُّ
ــاٍر  ِّــُکلِّ َصبَّ بَِأیَّــاِم اهللِّ إِنَّ فـِـي َذلـِـَک آلیـَـاٍت ل

ــُکوٍر ﴿5﴾ َش
ــود  ــات خ ــا آی ــی را ب ــت موس ))در حقیق
کــه  فرمودیــم[  او  بــه  ]و  فرســتادیم 
بــه ســوی  تاریکیهــا  از  قــوم خــود را 
روشــنایی بیــرون آور و روزهــای خــدا 
را بــه آنــان یــادآوری کــن کــه قطعــا 
ــکیبای  ــر ش ــرای ه ــادآوری[ ب ــن ]ی در ای

عبرتهاســت((  سپاســگزاری 
لــذا بــر این اســاس علمــای بــزرگ از قدیم 
بــر اعمــال و ذکــر هــای روزهــا و مناســبت 

هــای ســال مداومــت داشــته انــد و زندگی 
خــود را بــر اســاس  اعمــال عبــادی معموال 
بــا آغــاز از مــاه رجــب تنظیــم مــی کردند. 
لــذا شایســته اســت بــر اســاس ایــن روال 
جــاری در زندگــی بــزرگان، مــا نیــز کمــی 
از روزمــره گــی هــای زندگــی خــارج شــده 
و بــا توجــه و تذکــر گرفتــن از ایــام بــزرگ 
ــود  ــروردگار خ ــه پ ــتر ب ــال دل را بیش س

متوجــه و متصــل نماییــم.
ــاد  ــن اعی ــی از بزرگتری ــث یک ــد مبع عی
مســلمین و روز بســیار شــریفی اســت کــه 
ــه ای بزرگتــر از آن در تاریــخ  شــاید حادث
ــرا در سرنوشــت  اتفــاق نیفتــاده اســت. زی
ــن  ــه ای ــه ای ب ــچ روزی حادث ــان هی انس
بزرگــی در خــود نداشــته کــه لطــف 
ــه  ــال او شــده و حلق ــامل ح ــروردگار ش پ
ــل  ــود کام ــن او و معب ــی بی ــر ارتباط اخ
گردیــده اســت. در حدیثــی از امــام جــواد 
)ع( مــی خوانیــم کــه در مــاه رجــب شــبی 
ــر آن  ــید ب ــه خورش ــه از هرآنچ ــت ک اس
ــه  ــتری نهفت ــر بیش ــد در آن خی ــی تاب م
اســت. آن شــب 27 رجــب اســت کــه در 
ــه  ــه رســالت برانگیخت ــر ب ــح آن پیامب صب
ــادت در آن از  ــه عب ــل ب ــر عام ــده و ب ش

ــادت  ــال عب ــصت س ــاداش ش ــیعیان، پ ش
ــت. ــده اس ــرار داده ش ق

در کتــاب مفاتیــح الجنــان چهــار روز را بــه 
عنــوان روزه هــای بزرگــی در طــول ســال 
معرفــی مــی کنــد کــه حــوادث بزرگــی در 
آنهــا در طــول تاریــخ بشــر اتفــاق افتــاده 
و ایــن چهــار روز در کل ســال در روایــات 
ــد و  ــده ان ــتحبی ش ــه روزه مس ــاز ب ممت
ثــواب روزه مســتحبی در ایــن روزهــا برابــر 
ــن  ــت. ای ــده اس ــوان ش ــال عن روزه 60 س

روزهــا عبارتنــد از: 
روز  کــه  ذیقعــده(،    25( االرض  دحــو 
ــه  ــه کعب ــر خان ــن از زی ــدن زمی ــن ش په
ــد حضــرت  ــش و روز تول ــدای پیدای در ابت
)علیهمــا  عیســی  حضــرت  و  ابراهیــم 
الســام( و در روایتــی روز قیــام قائــم 

ــود. ــد ب خواه
ــن روز  ــه(،  ای ــر )18 ذی الحج ــد غدی عی
ــر  ــت امی ــه وصای ــر ب ــه مفتخ ــزرگ ک ب
ــخ شــاهد  ــن اســت در طــول تاری المومنی
حــوادث بزرگــی بــوده اســت کــه از جملــه 
ــتی  ــه کش ــت ک ــن روز روزی اس ــه ای آنک
ــر  ــش ب ــت، آت ــن نشس ــر زمی ــوح)ع( ب ن
پیــروز  روز  شــد،  ســرد  ابراهیــم)ع( 
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ــر ســاحران،  شــدن حضــرت موســی)ع( ب
ــی  ــرت  عیس ــمعون از حض ــت ش و وصای
)ع( و یوشــع از حضــرت موســی  )ع( و 
آصــف بــن برخیــا از حضــرت ســلیمان )ع(   

ــت اس
میــاد پیامبــر اکــرم )ص( )17 ربیــع 
االول( کــه روز در هــم کوبیــده شــدن 
کاخ هــا و نمادهــای بــزرگ شــرک و بــت 

پرســتی در جهــان آن دوره اســت
ــوت  ــب(، روز نب ــث )27 رج ــد مبع و عی
روز  و  )ص(  خاتــم  حضــرت  رســالت  و 

ــت  ــر اس ــت بش هدای
در شــب روز عیــد مبعــث اعمــال فراوانــی 
ــی  ــه ان م ــه از جمل ــت ک ــده اس ــر ش ذک
ــه غســل ، نمــاز مخصــوص شــب  ــوان ب ت
و  شــده   وارد  دعاهــای  رجــب،  نیمــه 

ــود. ــاره نم ــن اش ــر المومنی ــارت امی زی
روایــت شــده اســت کــه ابــو عبــداهلل 
ــردان و  ــان گ ــه از جه ــن بطوط ــد ب محم
ــل  ــاء اه ــی از علم ــان و یک ــرق شناس ش
ــش  ــال پی تســنن اســت و در ششــصد س
ــت  ــرده اس ــی می ک ــان زندگ ــن زم از ای
در ســفرنامه خــود کــه معــروف اســت 
ــتان ورود  ــه" داس ــن بطوط ــه اب ــه "رحل ب

ــه نجــف اشــرف  ــه ب ــه معظم خــود از مک
موالیمــان  مبــارک  قبــر  و  روضــه  در 
امیرالمؤمنیــن علیــه الســام را ذکــر کــرده 

ــه: ــت و گفت اس
 اهــل ایــن شــهر تمامــی رافضــی )شــیعه(  
ــه  ــه مبارک ــن روض ــرای ای ــتند و از ب هس
ــه  ــه آن ک ــده از جمل ــر ش ــی ظاه کرامات
در شــب بیســت و هفتــم مــاه رجــب 
کــه نــام آن شــب نــزد اهــل آنجــا " 
ــن و  ــه از عراقی ــت ک ــا"   اس ــُة الَْمْحی لَْیلَ
ــل  ــر َش ــارس و ُروم ه ــاِد ف ــان و ب خراس
و مفلــوج و زمینگیــری کــه هســت، در 
آنجــا جمــع می شــوند. ایــن مبتایــان 
ــردم  ــدو م ــّدس می برن ــح مق ــزد ضری را ن
ــا  ــتن آنه ــدن و برخاس ــوب ش ــر خ منتظ
و  بعضــی ذکــر می گوینــد  می شــوند.  
ــد و بعضــی  ــاوت می کنن ــرآن ت بعضــی ق
تماشــای روضــه می کننــد تــا آن کــه 
ــذرد. آن  ــب بگ ــث از ش ــا دو ثل ــف ی نص
وقــت جمیــع ایــن مبتایــان و زمینگیــران 
بکننــد  حرکــت  نمی توانســتند  کــه 
صحیــح  کــه  حالــی  در  برمی خیزنــد 
در  بیمــاری  و  می باشــند  تندرســت  و 
ــال  ــا در آن ح ــود آنه ــده نمی ش ــا دی آنه

ــوُل  ــٌد َرُس ــَه ااِل اهلُل ُمَحمَّ ــد »ال اِل می گوین
اهللِ َعلـَـیُّ َولــیُّ اهللِ«  و ایــن امــری مشــهور 
ــب را در  ــودم آن ش ــن خ ــه م ــت. البت اس
ــه  ــرادی ثق ــن از اف ــردم لک ــا درک نک آنج
ــاد داشــتم، شــنیدم  ــر ســخن اعتم ــه ب ک
ــه آن  ــه مهمانخان ــه ای ک ــز در مدرس و نی
ــن  ــر زمی ــه نف ــدم س ــت، دی ــرت اس حض
گیــر کــه قــادر بــر حرکــت نبودنــد یکــی 
ــان  ــل اصفه ــری از اه ــل روم و دیگ از اه
ــا  ــود از آنه ــان ب ــل خراس ــومی از اه و س
ــده اید  ــوب نش ــما خ ــه ش ــیدم چگون پرس
ــه شــب  ــا ب ــد م ــد؟ گفتن و اینجــا مانده ای
بیســت و هفتــم نرســیده ایم و همیــن جــا 
مانده ایــم تــا شــب بیســت و هفتــم ســال 
آینــده کــه شــفا بگیریــم. شــیخ عبــاس در 
مفاتیــح الجنــان می گویــد مبــادا اســِتْبعاد 
کنــی ایــن مطلــب را چــرا کــه معجــزات و 
کرامــات بســیاری از ایــن مشــاهد مشــّرفه 
ــل  ــیده و قاب ــر رس ــه توات ــرده و ب ــروز ک ب

ــت.  ــمارش نیس ش
بــه امیــد یــوم اهلل بــزرگ ظهــور حضــرت 

حجــت )علیــه الســام(
منبع: مفاتیح الجنان- اعمال مناسبتها
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شــماری  لحظــه  همیشــه 
اینکــه  بــرای  می کــردم 
آخریــن جلســه قبــل مــاه 
ــرا برســد. چــون هــر  رجــب ف
ــش  ــی صحبتهای ــه، وقت ــن جلس ــال در ای س
ــورد بحــث تمــام می شــد،  ــاره موضــوِع م درب
ــیدن  ــرا رس ــه ف ــر ب ــه آخ ــد دقیق ــرای چن ب
ــرد و در  ــاره می ک ــعبان اش ــب و ش ــاه رج م
ــی کــه لحــن صحبتهایــش عــوض شــده  حال
ــم  ــرکات عظی ــری از ب ــره گی ــرای به ــود، ب ب
ایــن مــاه تذکراتــی مــی داد. از جملــه تــاش 
ــع  ــرای اصــاح و تهذیــب خلقیاتــی کــه مان ب
ــد.  ــارک رمضــان می ش ــاه مب ــری از م بهره گی
مثــل همیشــه بــه تــداوم ذکــر »اَْســَتغفُر اهلل َو 
ــاه تأکیــد می کــرد  ــن م ــة« در ای ــَئُلَه الّتوب اَّس
و می گفــت بزرگداشــت ایــن مــاه،  اختصاصــی 

ــدارد: ــام ن ــه اس ب
آنطــور کــه دیــدم، در زمــان جاهلیــت، مــردم 
بــه انتظــار مــاه رجــب می نشســتند تــا 
ــه  ــده ای ک ــان عقی ــان را از روی هم حاجاتش

ــدة  ــد. عقی ــب کنن ــاه طل ــن م ــتند در ای داش
آنهــا ایــن بــود کــه اگــر در مــاه رجــب، 
ــت  ــه اجاب ــد، ب ــب کنن ــود را طل ــات خ حاج
ــام  ــه از اس ــت ک ــان جاهلی ــد. در زم می رس
خبــر نبــود، مــاه رجــب در بیــن مــردم چنیــن 

ــت. ــته اس ــابقه ای داش س
ــاه  ــن م ــای ای ــه دعاه ــت ب ــر مداوم ــی ب خیل
دعــای  جملــه  جملــه  و  می کــرد  تأکیــد 
»خــاَب الوافِــدوَن علــی َغیــِرک«  را می خوانــد 
ــاه  ــاه، م ــن م ــت: ای ــی داد. می گف ــح م و توضی
ــه  ــه ب ــن زمین ــت و در ای ــن حاجتهاس گرفت
ــائلیَن  ــَج الّس ِ ــُک َحوائ ــن یَملِ ــا َم ــای »ی دع
ــر  ــد از ه ــن« در بع ــَر الّصاِمتی ــُم َضمی و یَعلَ
نمــاز، اشــاره می کــرد. و مــن فکــر می کــردم 
چــرا در تمــام مســاجد و نمازهــای مــا، تنهــا 
ــکل شــیء«  ــا مــن ارجــوه ل وتنهــا دعــای »ی
تکــرار می شــود و همــه جــا مــردم را از دیگــر 
ــاه  ــن م ــر ای ــز دیگ ــر مغ ــا و پ ــای زیب دعاه

می کننــد! محــروم 
ــردن.  ــت ک ــه نصیح ــرد ب ــروع می ک ــد ش بع
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وقتی خدا اطاعت می کند...
)بزرگداشت ماه های رجب و شعبان(

جماتــی از ایــن دســت کــه: دوســتان! از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد؛ خــوب اســتفاده 
ســفارش  همــه  »ایــن  می گفــت:  کنیــد. 
ــی  ــی و مکان ــای زمان ــتفاده از موقعیته ــه اس ب
ــا  ــد م ــدا نمی خواه ــه خ ــن اســت ک ــرای ای ب
را بــه جهنــم ببــرد. مــا خودمــان هســتیم کــه 
بــد می کنیــم. لــذا بــه دوســتان ســفارش 
نکنیــد؛  غفلــت  رجــب  مــاه  از  می کنــم 
ــان  ــه انس ــد. اینهاســت ک ــتغفار کنی ــاد اس زی
ــی  ــا را از آن عذابهای ــد و م ــر می کن را تطهی
کــه ایــن جســمها طاقتــش را نــدارد، دور 
ــه از  ــدای گری ــه ص ــود ک ــا ب ــد«. اینج می کن
همــه جــای مجلــس بلنــد می شــد و بعــد در 
میــان نصیحتهایــش خــودش هــم مــی زد زیــر 

ــه ... گری
ــتادش  ــار از درس اخــاق اس ــک ب خــودش ی
ــام  ــه ام ــه آنچ ــود ک ــه ب ــی گفت ــام خمین ام
بــود  چیزهایــی  همــان  عمدتــاً  می گفــت 
ــاید  ــا ش ــم ی ــده بودی ــان خوان ــا خودم ــه م ک
از دیگــران هــم شــنیده بودیــم، امــا وقتــی از 
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زبــان ایــن مــرد بیــرون می آمــد تمــام جلســه 
ــت  ــس نمی توانس ــچ ک ــورد و هی ــکان می خ ت
جلــوی گریه هایــش را بگیــرد. حــاال شــده بــود 
حکایــت خــود حــاج آقــا مجتبــی تهرانــی)ره( 
کــه همــان حرفهــا یــا حدیثهایــی را کــه بارهــا 
ــم را تکــرار می کــرد  ــا شــنیده بودی ــده ی خوان
امــا وقتــی از زبــان او می شــنیدیم گویــی 
ــت کــه می شــنویم و  ــن بــار اس بــرای اولی

تــکان می خوردیــم.
ادامــه مــی داد: »خداونــد می خواهــد  بــاز 
رابطــه بیــن او و بنــده اش و ایــن رابطــه قطــع 
ــی  ــای عمل ــده خط ــة بن ــر از ناحی ــود. اگ نش
ســرزده و اگــر از نظــر معرفتــی جاهــل اســت، 
هــر چــه کــه باشــد،  اینهــا مانع نشــود کــه این 
رابطــه قطــع شــود. اصــًا بزرگــی و کرامــت او 
اقتضــا می کنــد کــه نگــذارد ایــن رابطــه قطــع 
شــود؛ لــذا بــه پیغمبــرش هــم همیــن را امــر 
ــتی  ــودی هس ــو موج ــد: ت ــد و می گوی می کن
ــم  ــا بندگان ــد همــان روش کــه مــن ب کــه بای
ــل  ــه عم ــی خداگون ــی؛ یعن ــته باش دارم داش
کنــی. یعنــی ای پیامبــر! تــو بایــد از بنــدگان 
خــدا دســتگیری کنــی و دســت رد بــه ســینة 

ــن روش، روش مــن اســت. ــی! ای کســی نزن
ایــن روش، روش الهــی اســت. ایــن روش 
را مؤمــن هــم بایــد در آداب معاشــرتی اش 
حفــظ کنــد. بــه یــک معنــا »طــرد« در آداب 
معاشــرت اســامی وجــود نــدارد. طــرد کردن، 
نــادر اســت؛ هــر چه هســت دســتگیری اســت. 
اگــر خطــای عملــی اســت، بایــد اغماض شــود 
ــش  ــدم کش ــی و ع ــر درون ــا از نظ ــر خط و اگ
ــرای  ــود؛ ب ــاض ش ــد اغم ــم بای ــت، آن ه اس
اینکــه دســتگیری و بــه صــراط مســتقیم 

ــوند«. ــت ش هدای

بــه  کــه  خدایــی  می کــرد:  اضافــه  بعــد 
و  دیگــران  کــه  می فرمایــد  پیغمبــرش 
خطــاکاران را طــرد نکــن و ایــن کار جــزو ادب 
ــا ممکــن اســت خــودش  اســامی نیســت، آی
ــد؟ ــرد کن ــتباهاتمان ط ــر اش ــه خاط ــا را ب م

حــاج آقــا هــر ســال در ایــن شــب، بــه حدیــث 
مشــهور »داعــی« اشــاره می کــرد کــه همــان 
فرشــته ای اســت کــه پیغمبــر اکــرم »ص« در 

ــد: ــی می فرماین روایت
ــابَِعِة  ــماِء الّس ــی السَّ ــَب فِ ــی نََص » اِنَّ اهللَ تَعال
َملَــکاَ«؛ خداونــد در آســمان هفتــم فرشــته ای 

نصــب فرمــوده اســت کــه
ــه  ــی« گفت ــه او »داع ــی«؛ ب ــُه الّداع َ ــاُل ل »یُق

می شــود.
ــَک  ِ ــادی ذل ــٍب یُن ــهُر َرَج ــَل َش ــاِذا َدَخ  »َف
ــس  ــاح«؛ پ ب ــی الصَّ ــُه اِل ــٍة ِمن ــُک ُکلَّ لَیلَ الَملَ
هنگامــی کــه مــاه رجــب وارد می شــود، ایــن 
فرشــته هــر شــب تــا بــه صبــح نــدا می دهــد:

»طوبــی لِلّذاکریــَن، طوبــی لِلّطائِعیــن«؛ خوشــا 
ــه حــال اهــل  ــه حــال اهــل ذکــر! خوشــا ب ب

طاعــت!
ــد:  ــک می گوی ــن مل ــی«، ای ــوُل اهلُل تَعال »َو یَق

ــد: ــدا می گوی ــب خ ــردم! امش ای م
»اَنـَـا َجلیــُس َمــْن جالََســنی«؛ مــن همنشــین 

کســی هســتم کــه بــا مــن همنشــین باشــد،
تعبیــر  )چــه  اَطاَعنــی«.  َمــن  ُمطیــُع  »َو 
عجیبــی!( مــن از کســی کــه از مــن اطاعــت 
کنــد، اطاعــت می کنــم. یعنــی هــر چــه 

بخواهــی بــه تــو می دهــم.

ــن  ــه از م ــر ک ــَتغَفَرنی«؛ ه ــِن اْس ــُر َم »َو غافِ
طلــب غفــران و بخشــش کنــد،  او را می آمــرزم.

ــْهُر َشــهری«؛ ایــن مــاه، مــاه مــن اســت؛  »اَلشَّ
مــاه رجــب مــاه خداســت.

ــن  ــدة م ــم، بن ــده ه ــدی«؛ بن ــُد َعب  »َوالَعْب
ــت، اس

ــن  ــی«؛ رحمــت، رحمــت م ــُة َرْحَمت »َوالّرْحَم
اســت؛ رحمــت مــن فراگیــر اســت.

ــر  ــُه«؛ ه ــهِر اَجْبُت ــی هذالشَّ ــی فِ ــْن َدعان »َفَم
ــش را  ــد، جواب ــرا بخوان ــاه م ــن م ــه در ای ک

می دهــم.
ــس در  ــر ک ــُه«؛ و ه ــَئلَنی َآْعَطْیُت ــّن َس »َو َم
ایــن مــاه از مــن چیــزی درخواســت کنــد، بــه 

ــم. ــا می کن او عط
»َو َمــِن اّســَتّهدانی َهَدیُْتــُه«؛ هــر کــس از مــن 

هدایــت بخواهــد، هدایتــش می کنــم.
ــْهَر َحْبــًآ بَینــی َو بَیــَن  »َو َجَعلّــُت َهذاالشَّ
ــن خــود  ــاه را ریســمانی بی ــن م ــادی«؛ ای ِعب

ــرار دادم. ــده ام ق و بن
«. چــه تعبیــر  َــیَّ ِــِه َوَصــَل اِل ــِن اّعَتَصــَم ب »َفَم
ــه  باالیــی اســت! اگــر کســی در مــاه رجــب ب
ایــن حبــل و ریســمان اعتصــام پیــدا کنــد، بــه 

مــن خواهــد رســید.
ــت از  ــردم درس ــاس می ک ــن احس ــتش م راس
ابتــدای مــاه رجــب، لحــن و ادبیــات حــاج آقــا 
مجتبــی گرایــش عجیبــی بــه ســمت »امیــد« 
ــن  ــن لحــن و ای ــرد و ای ــدا می ک و »رجــا« پی
ــدا  ــش پی ــه و افزای ــن طــور ادام ــات همی ادبی
ــوم  ــت و س ــب بیس ــه در ش ــا اینک ــرد ت می ک
مــاه مبــارک رمضــان و شــب قــدر ســوم،  بــه 

اوج خــودش می رســید...

 1 39  4 د  ا د خر ردهم،  چها ه  ر ــما ش



یزید آخرالزمان )کاوشي 
در شباهت هاي یزید و 

سفياني(

در ایــن عالــم بــه جهــت نظمــي کــه 
داده  قــرار  آن  در  متعــال  خداونــد 
اســت بیــن همــه اجــزاء و افــراد، 
ــود  ــي وج ــد تنگاتنگ ــاط و پیون ارتب
دارد کــه اساســي ترین پیونــد میــان ذوات 
مقــدس معصومیــن ع بــا تمــام هســتي از 
ــخ اســت و در  ــان تاری ــا پای ــت ت ــداي خلق ابت
ایــن میــان، ارتبــاط ناگسســتني امــام حســین 
ع و حضــرت مهــدي عــج ارتباطــي پرمعناســت 
ــه  ــت ک ــزي اس ــام راز و رم ــن دو ام ــان ای می
یــاد و نــام آنــان را همیشــه در کنــار هــم نگــه 

ــت.]1[ ــته اس داش
 و آنچــه باعــث پیونــد و ارتبــاط بیشــتر ایــن 
دو امــام بزرگــوار مي گــردد، شــباهت عجیــب 
ــت  ــام اس ــام هم ــن دو ام ــمنان ای ــن دش بی
تشــابه میــان یزیــد بــه عنــوان چهــره شــاخص 
دشــمنان امــام حســین ع و ســفیاني یکــي از 
دشــمنان سرســخت امــام زمــان ع بــه همیــن 
ــه  ــت ب ــده اس ــعي ش ــه س ــن مقال ــت ای جه
شــباهت هاي میــان یزیــد و ســفیاني پرداختــه 
شــود و شــباهت هاي شــخصي و رفتــاري ایــن 

دو در حــد امــکان بیــان گــردد.
1( نسب 

همانطورکــه جــد یزیــد ابوســفیان و جــده اش 
هنــد جگــر خــوار محســوب مي شــد ســفیاني 

ــفیان و  ــل ابوس ــات از نس ــق روای ــر طب ــز ب نی
ــام  ــر خــوار مي باشــد. ام ــد جگ همســرش هن
صــادق ع فرمودنــد: مــا و اوالد ابوســفیاني 
ــه  ــا ب ــمني م ــتیم دش ــواه هس ــراد دو خان اف
ــدا  ــم خ ــا مي گوئی ــت م ــدا اس ــم در راه خ ه
راســت گفتــه و آنهــا مي گویندخــدا دروغ 
ــد  ــر9 جنگی ــا پیامب ــه اســت ابوســفیان ب گفت
ــکار  ــب ع پی ــن ابي طال ــي ب ــا عل ــه ب و معاوی
ــد و  ــي ع جنگی ــا حســین عل ــد ب نمــود و یزی
ــا  ــه شــهادت رســانید و ســفیاني هــم ب او را ب

ــد]2[ ــد جنگی ــد ع خواه ــم آل محم قائ
2( ناپاکي والدت )زنازاده بودن(

ــر  ــه در براب ــخناني ک ــین ع در س ــام حس ام
ســپاه عمــر ســعد ایــراد کردنــد در ایــن 
ــه  ــید ک ــوش باش ــان به ــد: ه ــه فرمودن رابط
ایــن )یزیــد( ناپــاک زاده فرزنــد ناپــاک زاده مــرا 
در میــان دو انتخــاب قــرار داده اســت کشــته 
شــدن یــا قبــول ذلــت و چقــدر دور اســت کــه 

ــم ]3[. ــت دهی ــه ذل ــن ب ــا ت م
ــان  ــن اب ــز عمــر ب ــا ســفیاني نی ــاط ب  در ارتب
کلبــي از حضــرت صــادق ع روایــت کــرده کــه 
فرمــود گویــا ســفیاني )راوي مي گویــد یــا 
ــرود  ــه شــهر شــما ف ــق ســفیاني( در کوف رفی
آمــده از جانــب او صــدا مي زنــد هرکــس یــک 
نفــر از شــیعیان علــي را بیــاورد هــزار درهــم 

بــه او خواهیــم داد... آگاه باشــید آنــروز فقــط 
ــد ــت مي کنن ــما حکوم ــر ش ــازادگان ب زن

3( دین
ــا  ــود ام ــلمان ب ــر مس ــه در ظاه ــد اگرچ یزی
براســاس تعلیمــات مســیحیت پــرورش یافتــه 
و بــه مســیحیت تمایــل داشــت یزیــد از طــرف 
مــادر از قبیلــه بنــي کلــب بــود کــه پیــش از 
اســام مســیحي بودنــد و حــال و هــواي دوران 
مســیحیت در ســر آنــان بــود و یزیــد تــا زمــان 
ــاي خــود  ــزد دایي ه ــه ن ــن قبیل ــي در ای جوان
ــش از  ــن رو بی ــت از ای ــرورش یاف ــه پ در بادی
آن کــه تربیــت او اســامي باشــد تربیــت 

مســیحي داشــت.
ــات مختلفــي وارد  ــن ســفیاني روای ــاره دی درب
ــیحي  ــه مس ــا ب ــته اي از آنه ــه دس ــده ک ش
ــد. امــام علــي ع  ــح دارن ــودن ســفیاني تصری ب
ــفیاني  ــروج س ــد:... و خ ــاره فرموده ان در این ب
بــا پرچمــي ســبز و صلیبــي از طاســت دســتة  
دیگــر از روایــات ســفیاني را در ابتــدا مســلمان 
مي گــرود.  نصرانیــت  بــه  کــه  مي داننــد 
و دســته ســوم روایــات، دیــن ســفیاني را 
جمع بنــدي  در  کرده انــد.  معرفــي  اســام 
ــات  ــان روای ــتي می ــات و آش ــن روای ــان ای می
شــاید بتــوان گفــت کــه ســفیاني در ابتــدا بــه 
ظاهــر مســلمان اســت و در نهایــت بــه آییــن 

25
صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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ــش  ــن گرای ــزه ای ــرود انگی ــیحیت مي گ مس
مي توانــد بهره گیــري از امکانــات غــرب در 
ــد  ــدي ع باش ــام مه ــت ام ــا حرک ــي ب رویاروی

.]4[
4( مرکز خافت

ــد  ــت یزی ــز خاف ــام مرک ــه ش ــه ک همان گون
ــام ســفیاني را  ــکان قی ــات م ــوده اســت روای ب
ــد امــام علــي ع  نیــز از ســرزمین شــام مي دان
ــد  ــد: ســفیاني از شــام خــروج مي کن فرموده ان
ــد ]5[ ــت مي کنن ــام از او اطاع ــل ش ــس اه پ

ــه اوالد پیامبــر  5( دشــمني و کینــه  نســبت ب
ــیعیان  )ص( و ش

در ایــن رابطــه نقــل شــده وقتــي کــه ســرهاي 
مقــدس شــهیدان کربــا را وارد مجلــس یزیــد 
ســاختند یزیــد در حالــي کــه بــا چــوب 
دســتي خــود بــر لــب و دنــدان امــام حســین 
ــد ..... کاش  ــعار را مي خوان ــن اش ــي زد ای ع م
بــزرگان مــن کــه در جنــگ بــدر کشــته شــده 
ــزرج  ــة خ ــه قبیل ــد ک ــروز مي دیدن ــد ام بودن
چگونــه از ضربــات نیــزه بــه زاري آمــده اســت 
ــتم ]7[  ــدف نیس ــدان خن ــن از فرزن ]6[ ... م
اگــر از فرزنــدان احمــد )رســول اکــرم( انتقــام 

ــرم ]8[ نگی
ــر  ــه جاب ــن رابط ــز در ای ــفیاني نی ــاره س درب
جعفــي روایــت مي کنــد کــه امــام باقــر 

ــروج  ــش خ ــفیاني و پیروان ــد... س )ع( فرمودن
ــتن و آزار اوالد  ــز کش ــدي ج ــد و قص مي کنن
ــدارد]9[.  ــا را ن ــیعیان آنه ــر )ص( و ش پیغمب
بــه  نســبت  ســفیاني  دشــمني  و  کینــه 
شــیعیان بــه حــدي اســت کــه عمــر بــن ابــان 
ــرده  ــت ک ــي از حضــرت صــادق )ع( روای کعب
ــد  ــفیاني )راوي مي گوی ــا س ــود گوی ــه فرم ک
ــهر  ــه ش ــفیاني( در کوف ــق س ــود رفی ــا فرم ی
شــما فــرود آمــده و از جانــب او صــدا مي زنــد 
هرکــس یــک نفــر از شــیعیان علــي را بیــاورد 
هــزار درهــم بــه او خواهیــم داد کار بــه آنجــا 
ــرد  ــه همســایه همســایه را مي گی مي رســد ک
و مي گویــد ایــن از شــیعیان علــي اســت. 
ــم  ــزار در ه ــد و ه ــردن او را مي زن ــپس گ س

مي گیــرد]10[
6( اباحه گري و تکلیف گریزي

روزي  مي نویســد:  مصــري  نعمــان  قاضــي 
ــد  ــر افکن ــه نظ ــه معاوی ــدا )ص( ب ــول خ رس
امــت مــن چــه روز )ســختي(  فرمــود:  و 
از تــو خواهــد داشــت؟و خانــدان مــن از 
ــود  ــارج مي ش ــو خ ــب ت ــه از صل ــدي ک فرزن
ــدي  ــان فرزن ــش دارد! هم ــدي را در پی روز ب
ــرد و  ــتهزا مي گی ــه اس ــدا را ب ــات خ ــه آی ک
آنچــه را خداونــد از حریــم مــن حــرام کــرده، 
ــا  ــاط ب ــمارد]11[ و در ارتب ــال مي ش وي ح

ــد:  ــن )ع( مي فرماین ــز امیرالمؤمنی ســفیاني نی
ــود  ــات خ ــه جنای ــفیاني ب ــپاه س ــدا س ــه خ ب
ادامــه مي دهــد تــا هیــچ حرامــي نمانــد 
جــز اینکــه حالــش بشــمارند، هیــچ پیمانــي 
نمانــد جــز اینکــه نقــض کننــد. هیــچ خانــه اي 
از خشــت رخــام تــا ســنگ خــام باقــي نباشــد 
ــان در آن  ــم و ستمش ــه ظل ــه دامن ــز اینک ج

وارد شــود ]12[.
7( حمله به مدینه 

پــس از حادثــه خونیــن کربــا و آگاهــِي مــردم 
از ماهیــت یزیــد و پلیــدي و خباثــت وي، قیــام 
ــي  ــردم وال ــد م ــاز ش ــه آغ ــاد در مدین و جه
مدینــه را بیــرون کردنــد و یزیــد را از خافــت 
خلــع کــرده.]13[. و گفتنــد کســي کــه قاتــل 
اوالد رســول خــدا )ص( و ناکــح محــارم و 
ــت  ــت لیاق ــر اس ــارب خم ــوة و ش ــارک صل ت
خافــت نــدارد.]14[. یزیــد کــه از ماجــرا 
ــم ســاخت  ــع شــد لشــکر عظیمــي فراه مطل
و فرماندهــي آن را بــه عهــده مــردي خونریــز 
ــت. وی  ــه« گذاش ــن عقب ــلم ب ــام »مس ــه ن ب
حرمــت قبــر مطهــر رســول خــدا )ص( را نگــه  
ــه  ــل روض ــود داخ ــبان خ ــا اس ــتند و ب نداش
منــوره شــدند و مردمــي کــه بــه قبــر مطهــر 
رســول خــدا )ص( پنــاه آورده بودنــد کشــتند 
تــا روضــه مســجد پــر از خــون شــد و تــا قبــر 
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ــه از  ــن فاجع رســول خــدا )ص( رســید. در ای
بــزرگان مهاجــر و انصــار هــزار و هفتصــد تــن 
ــل  ــه قت ــن ب ــزار ت ــلمین ده ه ــایر مس و از س

رســیدند.
نظیــر آنچــه لشــکر یزیــد در حملــه بــه 
ــراي  ــد ب ــام دادن ــّره انج ــه ح ــه در فاجع مدین
ــده  ــل ش ــات نق ــز در روای ــفیاني نی ــپاه س س
اســت ســفیاني پــس از حملــه بــه کوفــه 
ــج(  ــدي )ع ــام مه ــور ام ــرف آن از حض و تص
ــراي  ــن رو ب ــود. از ای ــع مي ش ــه مطل در مدین
دســتگیري آن حضــرت ســپاهي را بــه ســمت 
مدینــه گســیل مــي دارد ســپاه ســفیاني بــراي 
ــادي  ــده زی ــرت ع ــتن حض ــتگیري و کش دس
ــاند  ــل مي رس ــه قت ــد و ب ــتگیر مي کن را دس
ــد:...  ــاره مي فرمای ــن ب ــي )ع( در ای ــام عل ام
گســیل  مدینــه  بــه  را  ســپاهي  ســفیاني 
ــر  ــدان پیامب ــا کســاني از خان ــي دارد و آن ه م
)ص( بتواننــد دســتگیر مي کننــد و از بنــي 
ــي را مي کشــند.  ــان فراوان ــردان و زن هاشــم م
ــه ســمت  در ایــن هنــگام مهــدي و مبیــض ب

مکــه مي رونــد ]15[.
8( امــام ســتیزي )قصــد کشــتن امــام در 

ــي( ــن اله ــرم ام ح
ــه  ــتم ذي الحج ــهداء )ع( روز هش ــید الش  س
ــن ســعید  ــرا عمــرو ب از مکــه بیــرون آمــد زی

ــان  ــه فرم ــنگیني ب ــا لشــکر س ــاص ب ــن الع ب
یزیــد وارد مکــه شــد تــا بــا حســین بــن علــي 
ــرت  ــت آن حض ــت یاف ــر دس ــد و اگ ع بجنگ
ــرادر خــود  ــه ب ــام ب ــد ]16[. ام را شــهید نمای
محمــد حنفیــه فرمــود بــرادر مــن بیــم از آن 
دارم کــه یزیــد خونــم را در حــرم )امــن خــدا( 
ــه  ــن خان ــت ای ــبب حرم ــن س ــزد و بدی بری

ــود ]17[. ــته ش شکس
ــود  ــع مي ش ــه مطل ــد از آنک ــز بع ــفیاني نی س
کــه حضــرت مهــدي ع بــه مکــه رفتــه 
ــان  ــتگیري ایش ــراي دس ــپاهي را ب ــت س اس
ــق  ــا ســپاه ســفیاني هرگــز موف مي فرســتد ام
نمي شــوند داخــل مکــه شــوند و در ســرزمین 

ــد. ــرو مي رون ــن ف ــه زمی ــدا ب بی
9( جنایات بزرگ در مدت کم

ــه  ــن ک ــت خونی ــاه خاف ــدت کوت ــد در م یزی
ســه ســال و چنــد مــاه بیشــتر طــول نکشــید 
از میــان  جنایــات بزرگــي مرتکــب شــد. 
ــن  ــه خونی ــم او فاجع ــت مه ــه جنای ــا س آنه
کربــا، کشــتار وســیع مــردم مدینــه، و آتــش 
زدن کعبــه بــود. ذهبــي در معرفــي یزیــد 
ــو و  ــن، تندخ ــي، خش ــد ناصب ــد یزی مي نویس
ــود مســکرات مي نوشــید و مرتکــب  ــي ادب ب ب
ــهادت  ــا ش ــت وي ب ــود. دول ــرات مي ش منک
ــه حــره در  ــا واقع ــاز و ب ــام حســین )ع( آغ ام

ــت ]18[. ــان یاف ــه پای مدین
ــه  ــود آنک ــا وج ــد ب ــه یزی ــم بمثاب ــفیاني ه س
از آغــاز قیــام او تــا کشــته شــدن بیشــتر 
از 15 مــاه طــول نمي کشــد امــا جنایــات 
ــد  ــام مي ده ــم انج ــدت ک ــن م ــادي در ای زی
ــاره فرمودنــد بــه  امیرالمومنیــن )ع( در ایــن ب
خــدا ســپاه ســفیاني بــه جنایــات خــود ادامــه 
مي دهــد تــا هیــچ حرامــي نمانــد جــز اینکــه 
ــد جــز  ــي نمان ــچ پیمان ــش بشــمارند هی حال
اینکــه نقــض کننــد، هیــچ خانــه اي از خشــت 
خــام تــا ســنگ رخــام باقــي نباشــد جــز اینکه 
ــود و  ــان در آن وارد ش ــم و ستمش ــه ظل دامن
مــردم در اثــر ســوء تدبیــر و کشــورداري آنــان 
ــه  ــوند هم ــي ش ــراب و ناامن ــتخوش اضط دس
ــته  ــک دس ــد ی ــرت بریزن ــک حس ــردم اش م
بــراي تبــاه شــدن دینشــان و دســته اي دیگــر 

ــاه شــدن دنیایشــان ]19[. ــراي تب ب

]1[ محمدرضــا فوادیــان فــرات تــا فــرات، 
ص83. اول،  دفتــر 

ــي محمــدي شــاهرودي، ترجمــه  ]2[ عبدالعل
ــاب 392. ــار، ج2، ص310، ب ــي االخب معان

]3[ ســعید داودي و مهــدي رســتم نــژاد، 
رویدادهــا،  انگیزه هــا  ریشــه ها،  عاشــورا 

.423 ص  پیامدهــا، 
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ــانه هاي  ــي در نش ــي، تأمل ــرت اهلل آیت ]4[ نص
ــور، ص140 ـ 138. ظه

]5[ الغیبة نعماني، باب8، ح14، ص316.
]6[ ایــن بیــت از ابیــات عبــداهلل بــن زبْغــري 
از دشــمنان رســول خــدا )ص( اســت وي 
اشــعاري را پــس از جنــگ احــد و کشــته 
ــرود و در  ــدا )ص( س ــاران رســول خ شــدن ی
آن آروزکــرد کــه کاش کشــتگان مــا در جنــگ 
ــه  ــه قبیل ــد ک ــد و مي دیدن ــروز بودن ــدر ام ب
ــد از بیــت  ــه زاري مي کننــد یزی خــزرج چگون

ــرود. ــود س ــه را خ ــرد و بقی ــتفاده ک اس
]7[ ِخْنــِدف لقــب همســر الیــاس بــن مضــرار 
بــن نــزار اســت کــه نامــش دیابنــت حلــدان 
ــرش  ــام همس ــه ن ــاس را ب ــد الی ــت فرزن اس
فرزنــدان ِخنــِدف نامیدنــد بنابرایــن خنــدف از 
ــد  ــه یزی ــش و از جمل ــاي قری ــاي اع جّده ه

محســوب مي شــود.
]8[ عاشــورا ریشــه ها، انگیزه هــا رویدادهــا، 

پیامدهــا، ص112 ـ 111.
]9[ مهدي موعود، ص1001 ـ 1000.

]10[ همان، ص989.
ــا،  ــا رویداده ــه ها، انگیزه ه ــورا ریش ]11[ عاش

پیامدهــا، ص213.
ــي ، ترجمــه  ]12[ کامــل ســلیمان، روزگارهائ

ــور، ص1091. ــر مهدي پ ــي اکب عل
ــا،  ــا رویداده ــه ها، انگیزه ه ــورا ریش ]13[ عاش
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صراط مستقیم
محمد خلج امیرحسینی

 عضو هیئت علمی 
دانشگاه علم و صنعت ایران

هــر روز مکلفیــم ده بــار بگوییــم 
ــم،  ــتعانت می جویی ــو اس ــا از ت خدای
نَْســَتعیُن.  ـاَک  إِیَـّ َو  نَْعُبــُد  ـاَک  إِیَـّ
هدایــت  درخواســت  اســتعانت  مهمتریــن 
ــم  ــار بگویی ــم ده ب ــر روز مکلفی ــه ه ــت ک اس
ــت  ــتقیم" هدای ــراط مس ــه "ص ــا را ب ــا م خدای
الُْمْســَتقیَم. صــراط  ــراَط  الصِّ اْهِدنَــا  کــن، 
مســتقیم همــواره بصــورت مفــرد آمــده اســت 
و بنابرایــن یکــی بیشــتر نیســت و اینکــه 
بســیار  از  بعضــی روشــنفکرنماها صحبــت 
بــودن آن می کننــد ســخنی ناصــواب و گــزاف 
اســت و آن راههــا کجراهــه هســتند. َو أَنَّ هــذا 
ــُبَل  ِبُعــوا السُّ ِصراطــي  ُمْســَتقیماً َفاتَِّبُعــوُه َو التَتَّ
اُکــْم  َق بُِکــْم َعــْن َســبیلِِه ذلُِکــْم َوصَّ َفَتَفــرَّ
ــن راه  ــام/153(، "ای ــوَن )االنع ــْم تَتَُّق ــِه لََعلَُّک ِ ب
مســتقیم مــن اســت، از آن پیــروی کنیــد! و از 
راه هــای پراکنــده )و انحرافــی( پیــروی نکنیــد، 
ــازد!  ــق، دور می س ــق ح ــما را از طری ــه ش ک
ــه  ــد شــما را ب ــن چیــزی اســت کــه خداون ای
آن ســفارش می کنــد، شــاید پرهیــزگاری 

ــد!". ــه کنی پیش
ــی همــان  ــه لحــاظ عقیدت صــراط مســتقیم ب
دیــن حنیــف ابراهیمــی یــا دیــن اســام 
اســت آنجــا کــه خداونــد بــه حضــرت رســول 
ــه  ــرا ب ــروردگارم م ــو: »پ ــد: بگ )ص( می فرمای
راه راســت هدایــت کــرده آیینــی پابرجــا، 

ــی روی  ــای خراف ــه از آیینه ــم ک ــن ابراهی آیی
ــي   َّن ــْل إِن ــود.«، ُق ــرکان نب ــد و از مش برگردان
ـي إِلــی  ِصــراٍط ُمْســَتقیٍم دینــاً  ِـّ َهدانــي  َرب
ــَن  ــا کاَن ِم ــاً َو م ــَم َحنیف ــَة إِبْراهی ــاً ِملَّ قَِیم
ــه  ــام/6(. صــراط مســتقیم ب ــِرکین  )االنع الُْمْش
ــد  لحــاظ عملــی همــان صرفــا عبــادت خداون
ُُّکــْم  َرب َو  ـي  ِـّ َرب ُهــَو   َ متعــال اســت، إِنَّ اهللَّ
َفاْعُبــُدوُه هــذا ِصــراٌط ُمْســَتقیم )آل عمــران/51 
- مریــم/36 - الزخــرف/64(، َو أَِن اْعُبُدونــي  

ــس/61(. ــَتقیٌم )ی ــراٌط ُمْس ــذا ِص ه
بــرای صــراط مســتقیم الگوهائــی اثباتــا و نفیــا 
معرفــی شــده اند. کســانی کــه در صــراط 
ــد و در واقــع صــراط  مســتقیم قــدم برمی دارن
مســتقیم همــان صــراط آنهــا اســت، کســانی 
ــت داده  ــا نعم ــه آنه ــد ب ــه خداون ــتند ک هس
ــِر  ــْم َغْی ــَت َعلَْیِه ــَن أَنَْعْم ــراَط الَّذی ــت، ِص اس
ــن  ــه ای ــَن. البت ِّی ال ــْم َو الَ الضَّ ــوِب َعلَْیِه الَْمْغُض
و صالحیــن  پیامبــران، صدیقیــن، شــهداء 
ــت داده  ــا نعم ــه آنه ــد ب ــه خداون ــتند ک هس
ــَک  ــوَل َفُأولِئ ُس َ َو الرَّ ــِع اهللَّ ــْن یُِط ــت. َو َم اس
ــَن  ــَن النَِّبیِّی ــْم ِم ُ َعلَْیِه ــَم اهللَّ ــَن أَنَْع َِّذی ــَع ال َم
َو  الِِحیــَن  الصَّ َو  ــَهداِء  الشُّ َو  یِقیــنَ  دِّ الصِّ َو 
ــانی  ــاء/69(. کس ــا )النس ــَک َرفِیق ــَن أُولِئ َحُس
ــتند،  ــتقیم دور هس ــراط مس ــا از ص ــه قطع ک
گمراهــان و مغضوبیــن الهــی هســتند، ِصــراَط 
الَّذیــَن أَنَْعْمــَت َعلَْیِهــْم َغْیــِر الَْمْغُضــوِب َعلَْیِهــْم 
ــک  ــم در ی ــی ه ــن اله . مغضوبی ــنَ ِّی ال َو الَ الضَّ
نــگاه کلــی، کافــران لجــوج، مشــرکین و 
منافقیــن هســتند. َو لِکــْن َمــْن َشــَرَح بِالُْکْفــِر 
ِ )النحــل/106(،  َصــْدراً َفَعلَْیِهــْم َغَضــٌب ِمــَن اهللَّ
"آنهایــی که ســینه خــود را برای کفر گســترده 
ســاختند غضــب پــروردگار بــر آنهــا اســت". َو 
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َب الُْمنافِِقیــَن َو الُْمنافِقــاِت َو الُْمْشــِرِکیَن َو  یَُعــذِّ
ــْوِء َعلَْیِهــْم  ِ َظــنَّ السَّ ِّیــَن بـِـاهللَّ ان الُْمْشــِرکاِت الظَّ
ــْم َو  ــْم َو لََعَنُه ُ َعلَْیِه ــْوِء َو َغِضــَب اهللَّ ِــَرُة السَّ دائ
أََعــدَّ لَُهــْم َجَهنَّــَم )فتــح/6(، "خداونــد مــردان و 
زنــان منافــق و مــردان و زنــان مشــرک و آنهــا 
را کــه دربــاره خــدا گمــان بــد می برنــد مــورد 
غضــب خویــش قــرار می دهــد، و آنهــا را لعــن 
می کنــد، و از رحمــت خویــش دور می ســازد، 
و جهنــم را بــرای آنــان آمــاده ســاخته اســت".

ــراط  ــت در ص ــه حرک ــت ک ــت داش ــد دق بای
مســتقیم ســخت اســت چــون شــیطان گفتــه 
و کمیــن  آن می نشــیند  در مســیر  اســت 
ــْم  ــَدنَّ لَُه ــي  أَلَْقُع ــا أَْغَویَْتن ــاَل َفِبم ــد، ق می کن
ــَتقیم  )االعــراف/16(. از طــرف  ــَک الُْمْس ِصراَط
ــه  ــد هــم هــر کــه را بخواهــد ب دیگــر، خداون
 ُ صــراط مســتقیم هدایــت می کنــد، ... َواهللَّ
یْهــِدي َمــْن یَشــاُء إِلَــی ِصــَراٍط ُمْســَتِقیٍم 
ــتن  ــه خواس ــور/23(. البت ــرة/213 و الن )البق
خداونــد مطابــق حکمــت اســت. او مشــخصات 
ــوده  ــان نم ــای صــراط مســتقیم را بی و الگوه
اســت و هــر کــه را کــه بــه او و دینــش ایمــان 
ــه  ــد، ب ــک بجوی ــه او تمس ــاورد و ب ــی بی واقع
صــراط مســتقیم هدایــت می کنــد. ... َو إِنَّ 
ــی  ِصــراٍط ُمْســَتقیم   ــوا إِل ــاِد الَّذیــنَ آَمُن َ لَه اهللَّ
ــْد  ِ َفَق ــاهللَّ ِ ــْم ب ــْن یَْعَتِص ــج/54( و ... َو َم )الح
ُهــِدَي إِلی  ِصــراٍط ُمْســَتِقیم  )آل عمــران/101(.

در یــک کام می تــوان چنیــن گفــت کــه: 
بــرای اطمینــان از حرکــت در صــراط مســتقیم 
بایــد از خداونــد متعــال اســتعانت بجوییــم، بــه 
او تمســک بجوییــم، او را عبــادت کنیــم، بــه او 
و دیــن او ایمــان بیاوریــم و اولیــاء و شــهدای 

الهــی را سرمشــق خــود قــرار دهیــم.

هی  گیا ــن  یش و آ
معده  ــت  ی تقو ی  ا بر
هوش و  عصاب  ا و 

گرانبهاتریــن  از  یکــی  آویشــن 
ــن اســت،  ــی روی زمی گیاهــان داروی
ــاده  ــوق الع ــون و ف ــواد گوناگ ــرا م زی
بــدون  کــه  دارد  وجــود  آن  در  مؤثــری 
ــک  ــای ی ــه داروه ــدازه مجموع ــه ان ــراق ب اغ
داروخانــه در وجــود آدمــی تأثیــر و در درمــان 
می کنــد.  اعجــاز  مختلــف  بیماری هــای 
ــد: خــواص دارویــی آویشــن را چنیــن گفته ان

1. آویشــن مقــوی معــده و اعصــاب اســت؛ بــه 
علــت عطــر و طعــم مطبوعــی کــه دارد، یــک 

داروی اشــتهاآور و هاضــم غــذا اســت.
ــی  ــنج )آنت ــد تش ــک داروی ض ــن ی 2. آویش
اسپاســمودیک( اســت و تعــداد زیــادی از 
هیــچ  ظاهــراً  کــه  مختلــف  بیماری هــای 
گونــه شــباهتی بــا یکدیگــر ندارنــد و همــه آن 
ــای  ــا و ماهیچه ه ــت تشــنج رگ ه ــه عل ــا ب ه
صــاف و مجــاری داخلــی بــدن بــروز می کننــد 

را معالجــه می کنــد.
3. آویشــن گازهــای روده هــا را جــذب کــرده 
ــده و  ــخ مع ــان نف ــرده و در درم ــن ب و از بی

ــر اســت. ــا مؤث روده ه
و  تحریــک  را  خــون  گــردش  آویشــن   .4

می کنــد. منظــم  را  آن  جریــان 
زیــاد  را  ادراک  قــوه  و  آویشــن هــوش   .5

. می کنــد
6. آویشــن اعمــال اعضــای جنســی را در بــدن 

تحریــک و تقویــت می کنــد.

ــوی،  ــای ری ــان بیمــاری ه 7. آویشــن در درم
زکام، برونشــیت، آســم، گریــپ، ســیاه ســرفه و 
آنژیــن مفیــد بــوده و خلــط آور خوبــی اســت.

8. آویشــن ترشــح آب دهــان، ترشــح عــرق و 
ترشــح بــول را زیــاد می کنــد و از ایــن لحــاظ 
ــتفاده  ــورد اس ــوط م ــای مرب آن را در بیماریه

ــد. ــرار می دهن ق
ــد و  ــاد می کن ــرا را زی ــح صف ــن ترش 9. آویش
آن را بــه جریــان می انــدازد، بنابرایــن، ســلول 
ــی دارد و  ــت وام ــه کار و فعالی ــد را ب ــای کب ه
در ایــن مــورد اصطاحــا می گوینــد کلرتیــک 

اســت.
10. آویشــن قاعــده آور )مــدر طمــث( اســت و 
در بانوانــی تجویــز می شــود کــه قاعــده آنــان 
بنــد آمــده اســت، یــا اینکــه ترشــحات ســفید 

ــده می شــود. ــا دی در آنه
ــه  ــول ک ــود تیم ــت وج ــه عل ــن ب 11. آویش
ــگل  ــی و ضــد ان در آن اســت یــک ضــد عفون
ــل  ــای روده از قبی ــواع کرم ه ــوی اســت و ان ق
تریکوســفال آنکیلوســتوم و اکســیور )کرمــک( 
را می کشــد و عــاوه بــر کشــتن کرم هــا، 

ــرد. ــن می ب ــز از بی ــرم را نی ــم ک تخ
کــه  می گیرنــد  اسانســی  آویشــن،  از   .12
ــا  ــان درده ــرای درم ــی ب مســّکن بســیار خوب
اســت و ایــن اســانس را در ترکیب بــم ترانکیل 
و بــم اپودلــدوک کــه پمادهــای مســّکن خیلی 
ــور  ــه ط ــرده و ب ــل ک ــتند، داخ ــری هس مؤث
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ن ما یز عز ر  ــکا هم ــت  گذش ر د
درگذشــت  خبــر  تاســف  کمــال  بــا 
را  جذبــی  خانــم  ســرکار  همکارمــان 
صدیــق،  اســتادی  ایشــان  شــنیدیم. 
دلســوز و پــرکار بودنــد و درگذشتشــان 
ضایعــه ای بــزرگ بــرای جامعــه علمــی 
ــت  ــم و صنع کشــور بخصــوص دانشــگاه عل
ــرزش  ــال آم ــد متع ــت. از خداون ــران اس ای
مســئلت  ایشــان  بــرای  را  رضایــش  و 
داریــم. بــرای شــادی روحشــان فاتحــه 

. ت ا لصلــو مع ا

نیســتی صهیو یــم  ژ ر محکومیــت 
نمازگــزاران  توســط  باشــکوهی  تجمــع 
نکبــت  روز  در  دانشــگاه  مسجدالشــهدای 
اطــراف  صهیونیســتی(  رژیــم  )تاســیس 
ــن  ــد. در ای ــزار گردی ــهداء برگ ــره الش مقب
حامیــان  و  صهیونیســتی  رژیــم  مراســم 
و  آمریــکا  بویــژه  آن  عربــی  و  غربــی 
ــن مراســم  آل ســعود محکــوم شــدند. در ای
ایــراد ســخنانی  بــه  ا... حمیــدی  آیــت 

پرداختنــد. کوتــاه 

ــد نش م  نجا ا هم  ی  ــته ا هس ه  ظر منا
چنــد هفتــه پیــش قــرار بــود از طــرف 
ــره ای  ــگاهی مناظ ــی دانش ــر هم اندیش دفت
توافــق  و مخالــف  موافــق  اســاتید  بیــن 

لــوزان انجــام پذیــرد. چنــد نفــر از اســاتید 
بــه عنــوان مخالــف اعــام آمادگــی کردنــد 
هیچکــس  شــد  تــاش  چــه  هــر  ولــی 
ــرد.  ــق نک ــوان مواف ــه عن ــی ب ــام آمادگ اع
ــه  ــه جلس ــل ب ــره تبدی ــه مناظ ــذا جلس فل
محمــدی  آقــای  بــا  پاســخ  و  پرســش 
هــم  قبــا  شــد.  هســته ای  کارشــناس 
دعــوت بــه مناظــره فرهنگــی از طــرف 
ــد.  ــخ مان ــی بی پاس ــابق فرهنگ ــاون س مع

ــرا؟! ــا چ واقع

حقوقدان یــک  سفســطه  و  لطــه  مغا
ــی  ــت توفیق ــرگاه دول ــد ه ــر می رس ــه نظ ب
ــی  ــادی و فرهنگ ــکات اقتص ــل مش در ح
نمی یابــد و آمریــکا هــم دشــمنی خــود 
ــای  ــاب آق ــد، جن ــه رخ می کش ــتر ب را بیش
روحانــی متوســل بــه طــرح موضوعاتــی 
ــوند  ــوع می ش ــی باموض ــداری و جمات پن
ــه آنهــا مشــغول  ــرای مدتــی جامعــه ب ــا ب ت
شــوند. مثــا بــه یــک بــاره می گوینــد: 
ــه  ــاق ب ــا زور و ش ــردم را ب ــوان م »نمی ت
ــچ  ــد: »هی ــم گفتن ــرا ه ــرد.« اخی بهشــت ب
پلیســی نمی توانــد بگویــد مــن ایــن کار 
ــا  ــت«. ی ــه اس ــدا گفت ــون خ ــردم چ را ک
ــه  ــه کســی ک ــوان ب ــد: »نمی ت ــه گفتن اینک
اجتهــاد  گفــت،  دارد،  کلــت  و  دســتبند 
کــن«. اگــر شــخصی نامطلــع در خــارج 

ر خبا ا
موضعــی آن را اســتعمال مــی کننــد )بــه 

پوســت بــدن می مالنــد(.
غلیــظ  جوشــانده  بــا  ســر  شســتن   .13
ــرم  ــد گ ــن را در ص ــرم آویش ــن )ده گ آویش
ــد(  ــه کار برن ــرده ب ــاف ک ــانیده، ص آب جوش
ــر و  ــوی س ــزش م ــری از ری ــب جلوگی موج
ــه آن  ــر ب ــود و اگ ــای آن می ش ــت پیازه تقوی
مداومــت کننــد مــوی ســر را می رویانــد.

14. از همــه ایــن خــواص مهــم تــر، خاصیتــی 
اســت کــه در رأس همــه قــرار دارد و آن وجود 
آنتــی بیوتیک هــای قــوی در آن اســت. در 
کتــاب مفــردات پزشــکی درایــن بــاره صریحــا 
ــری و ضــد  ــده اســت: »آویشــن ضــد باکت آم
ــن  ــم چنی ــت«، ه ــوی اس ــده ق ــی کنن عفون
ــی  ــده خیل ــی کنن ــد عفون ــواص ض »دارای خ
ــل  ــل آن را مث ــن دلی ــه همی ــوی اســت«، ب ق
آنتــی بیوتیــک هــا در بیماری هــای میکروبــی 
طــور  )بــه  بــدن  داخلــی  عفونت هــای  و 
ــد. ــز می کنن ــرده( تجوی ــا دم ک ــانده ی جوش

مؤمــن  حکیــم  تحفــه  آویشــن  بــاره  در 
می نویســد: »و چــون شــب وقــت خــواب 
مقــدار یــک مثقــال آن را بخورنــد و بخوابنــد و 
مداومــت بــر آن نماینــد ذهن را تقویت بخشــد 
و رنــگ رو را نیکــو گردانــد.« و در جــای دیگــر 
)برانگیزنــده  مبهــی  »آویشــن  می نویســد: 
قــوای جنســی( اســت« هــم چنیــن آشــامیدن 
ــاب  ــا عن ــاوی ب ــدار مس ــا مق ــانده آن ب جوش

ــت.« ــد اس ــون مفی ــه خ ــرای تصفی ب
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از کشــور، اینگونــه ســخنان را از رئیــس 
ــد  ــر می کن ــنود فک ــورمان بش ــور کش جمه
ــا  ــار راه ه ــا در چه ــران پلیس  ه ــا در ای مث
ایســتاده اند و بعضــی از راننــدگان را بــه 
خاطــر ســرباز زدن از فرامیــن الهــی، طبــق 
ــد و عــده ای  اجتهــاد خــود جریمــه می کنن
ــت  ــه دس ــاق ب ــان ش ــار خیاب ــم در کن ه
بپوشــید  چــادر  می گوینــد  خانم هــا  بــه 
ــا  ــه اص ــال آنک ــد. ح ــت روی ــه بهش ــا ب ت
ــوان  ــم نت ــی ه ــورد اینچنین ــک م ــاید ی ش
مغالطه هــای  منتظــر  شــنید.  یــا  دیــد 

ــتیم. ــدی هس بع

نی خا رضا ر  ــا فت ر و  بیات  د ا
در تاریــخ آمــده اســت کــه رضاخــان دارای 
رفتــار و ادبیاتــی خــاص بــود کــه قلــدری و 
ــی  ــود. مدت ــا ب ــای آنه پرخــاش از ویژگی ه
ــه  ــری اینگون ــاری از بکارگی ــه اخب  اســت ک
جلســات  بعضــی  در  ادبیــات  و  رفتــار 
ــن  ــه ای ــد. نمون ــوش می رس ــاال بگ ــراز ب ت
شــخص  در  انقــاب  اوایــل  در  رفتارهــا 
ــر  ــه او مبتک ــود و البت ــور ب ــدر متبل بنی ص
از آراء خــود بعنــوان  و مبــدع اســتفاده 

ــت. ــران اس ــر دیگ ــر س ــاق ب چم
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منتقدان ــب  لق ــن  ی جدیدتر
در  روحانــی  دکتــر  آقــای  جنــاب 
اردیبهشــت مــاه هــم لقــب جدیــدی را بــه 
ــن لقــب  ــد. ای ــدان خــود اهــداء کردن منتق
»کــم حافظــه« اســت. ایشــان ایــن لقــب را 
ــار  ــی در انتش ــه عموم ــه مطالب ــخ ب در پاس
گفتنــد  و  دادنــد  ایرانــی  گزاره بــرگ 
مــا همــان روز توافــق لــوزان و قبــل از 
کرده ایــم!!!  منتشــر  آنــرا  آمریکائی هــا 
ــای  ــاف لقب ه ــب برخ ــن لق ــه ای ــق ک الح
هــم  بامــزه  کمــی  قبلــی  توهین آمیــز 
ــت  ــن اس ــل روز روش ــه مث ــرا ک ــت. چ اس
ــتند  ــره هس ــم مذاک ــای تی ــن اعض ــه ای ک
ــه  ــد هفت ــی چن ــار و در ط ــن ب ــه چندی ک
ــد  ــی را دادن ــرگ ایران ــول انتشــار گزاره ب ق
آشــفته  و  متضــاد  ســخنانی  بــا  ولــی 
ــر  ــه ه ــد. ب ــر نکردن ــرانجام آن را منتش س
می بایســتی  »راســتگویان«  لقــب  حــال 
ــد. ــم باش ــت یازده ــده دول ــم برازن ــاز ه ب

میز آ ر ا ــد هش و  ــکوک  مش تی  کا حر
از  معــدودی  تعــداد  قبــل،  هفتــه  دو 
دانشــجویان کــه نگــران از دســت دادن 
مطالبــات  و  هســتند  اســامی  انجمــن 
دوران  مطالبــات  جنــس  از  خاصــی 

مقابــل  دارنــد،  اصاحــات  باصطــاح 
تجمــع  دانشــگاه  ریاســت  ســاختمان  در 
ــگ  ــد غیرهماهن ــی الب ــد. در اقدام می کنن
و اتفاقــی، پنــج نفــر از اســاتید )هتــاک 
بازگشــت  فتنــه   اصحــاب  از  یکــی  دوم، 
ــه  ــی ک ــران قبل ــی از مدی ــده، یک داده ش
دانشــگاه  بــه  را  آزادی  نهضــت  رئیــس 
ــر  ــک تشــکل غی ــود، مســئول ی ــوت نم دع
ــروف  ــه مع ــر ک ــر دیگ ــک نف ــی و ی قانون
هفتــه  در  ســاعت  ده  زیــر  حضــور  بــه 
تجمــع  بــه جمــع  اســت(،  دانشــگاه  در 
نفــر  پنــج  ایــن  می پیوندنــد.  کننــدگان 
ــی،  ــگ و اتفاق ــد غیرهماهن ــی الب در اقدام
جلســه  داشــتن  بــه  موفــق  بافاصلــه 
آنهــا  می شــوند.  دانشــگاه  ریاســت  بــا 
پــس از جلســه، در جمــع افــراد حاضــر 
البتــه  و  مســاعد  قول هــای  و  می شــوند 
راهکارهایــی را بــه آنهــا بــرای رســیدن 
معمــوال  می دهنــد.  خواسته هایشــان  بــه 
بلــد  خودشــان  مســتقل  دانشــجویان 
را  خودشــان  قانونــی  مطالبــات  هســتند 
ســوال  حــال  کننــد.  مطالبــه  و  مطــرح 
ایــن اســت کــه ورود و دخالــت اینچنینــی 
ــه  ــتادی ب ــوت اس ــرادی در کس ــن اف چنی
فضــای دانشــجویی آیــا معنــای خاصــی 



عنــوان مثــال از خــاک آن نقطــه یــا دیــوار 
دســتمالی  می کننــد.  نمونه بــرداری 
و  می کشــند  دیــوار  روی  کــه  دارنــد 
ــرار  بعــد آن دســتمال را مــورد آزمایــش ق
ــته ای  ــت هس ــا فعالی ــه در آنج ــد ک می دهن
صــورت می گیــرد یــا خیــر«. بــه نظــر 
دســتمال  بــا  بازرســی  شــیوه  می رســد 
و  مفــرح  امــر  یــک  عنــوان  بــه  تنهــا 
جــوک از طــرف مقابــل قابــل درک باشــد، 
آنهــا  گزاره بــرگ  در  آنکــه  خصوصــا 
ــم  ــی ه ــرفته بازرس ــت از ادوات پیش صحب
شــده اســت و مــدام بــر بازرســی شــدید از 

اصــرار می ورزنــد. نظامــی  مراکــز 

فا و لوعده  ا ئیــس،  ر ی  قا آ جنــاب 
روســای  بــه  آیین نامــه ای  قبــل،  ســال 
دانشــکده ها ابــاغ شــد کــه در آن شــرایطی 
و  غیرمنصفانــه  ســخت گیرانه،  بســیار 
ــاتید  ــرارداد اس ــد ق ــرای تمدی ــابقه ب بی س
بــود.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  پیمانــی 
ایــن بمانــد کــه طراحــان ایــن شــرائط 
چــه افــرادی بوده انــد و چــه مقاصــدی 
ــی  ــیر قانون ــرا از مس ــه چ ــته اند و اینک داش
خــود یعنــی هیئــت جــذب نگذشــته اســت. 
ریاســت  بــه  جلســه  چنــد  در  موضــوع 
محتــرم دانشــگاه تذکــر داده شــد و ایشــان 
هــم قــول پیگیــری و بازنگــری دادنــد. 
ــی  ــه اختصاص ــم در مصاحب ــاء ه ــریه نب نش
ــا ایشــان )شــماره 10، دیمــاه  و مضبــوط ب
93، صفحــه 23(، موضــوع را ســوال نمــود. 
ــول  ــه قب ــد: »بل ــن پاســخ دادن ایشــان چنی
فکــر می کنــم  بــا شماســت،  دارم حــق 
ــری  ــای بازنگ ــن ج ــد و ای درســت می گویی
ــن شــده  ــرائط تعیی ــال ش ــر ح ــه ه دارد. ب
بایــد طــوری باشــد کــه شــدنی و حداقلــی 
باشــد و ایــن شــرائط الاقــل بــرای دو ســه 

اجتماعی  نشــریه فرهنگــی   
نشگاه  تید دا ســا سیاســی و علمی بســیج ا

یران ا و صنعت  علــم 

صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع 
بسیج اساتید دانشگاه نیست.

ــاد، پیشــنهاد  ــه انتق ــأ از هرگون نشــریه نب
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم 
اســتقبال  محتــرم  اســاتید  ویــژه  بــه 
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود، 
naba@iust. آنهــا را بــه آدرس الکترونیکــی

ac.ir بفرســتید.

ــد  ــت همانن ــرار اس ــاره ق ــا دوب ــدارد؟ آی ن
آن ســال ها از فضــای دانشــجوئی بــرای 
در  هــم  آن  سیاســی  جریاناتــی  ایجــاد 
ــن  ــا ای ــرد؟ آی ــتفاده ک ــات اس ــال انتخاب س
کارهــا بــه صــاح دانشــگاه و آرامــش و 
نبایــد  آیــا  اســت؟  آن  علمــی  فضــای 
پــر  ســالهای  آن  بــه  بازگشــت  نگــران 

باشــیم؟ و متشــنج  نــاآرام  و  تنــش 

گذشت ل  ســا یک 
ولــی  شــد  تبدیــل   94 بــه   93 ســال 
ــه  ــیدگی ب ــام رس ــری از فرج ــان خب همچن
پرونــده آن دو فــرد هتــاک نیســت و حــال 
ــویش گرانه  ــای تش ــه فعالیته ــا ب ــه آنه آنک
در  براســتی،  می دهنــد.  ادامــه  خــود 
ــن،  ــره زمی ــورهای روی ک ــک از کش کدامی
ــور  ــت آن کش ــتخدم دول ــه مس ــرادی ک اف
و  ارکان آن کشــور توهیــن  بــه  هســتند 
قانونــی  رســیدگی  و  می کننــد  هتاکــی 
ــه چنیــن سرنوشــتی دچــار  ــده آنهــا ب پرون
ــد نباشــد ایــن موضــوع  می شــود؟! شــاید ب

ــود. ــت ش ــس ثب ــاب گین در کت

ئیس ر ــک  ی فاضات  ا
دانشــگاه،  شــورای  جلســه  آخریــن  در 
رئیــس یکــی از دانشــکده ها در اقدامــی 
اســاتید  علیــه  غیراخاقــی  و  مشــکوک 
ســخن پراکنی  خــود  دانشــکده  جــوان 
ــدام مــورد اعتــراض  ــن اق نمــوده اســت. ای
عمومــی و خصوصــی تعــدادی از اعضــاء 
شــورا و تعــداد زیــادی از اســاتید دانشــگاه 
ــی  ــوت علم ــه ق ــب آنک ــت. جال ــرار گرف ق
زبانــزد  دانشــکده  ایــن  جــوان  اســاتید 
ــاز  ــا امتی ــا ب ــی از آنه ــرا یک ــت و اخی اس
یافتنــد  ارتقــاء  دانشــیاری  بــه  باالئــی 
ــس از  ــس پ ــای رئی ــن آق ــه ای ــال آنک ح
بیســت و انــدی ســال هنــوز یــک بــار 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــی نیافته ان ــاء علم ــم ارتق ه
توجــه مســائلی، حتــی در  بــا  می رســد 
توفیــق  ایــن  بــه  هــم  ریاستشــان  دوره 
طبیعــی دســت نیابنــد. ضمنــا وی یکــی از 
ــه  ــی کمیت ــات هفتگ ــی جلس ــای اصل اعض

مجعــول »مدیریــت در ســایه« اســت.

! ! ! ل  ــتما دس یک  با  ی  ــته ا هس سی  ر ز با
ــات  ــه اعتراض ــخ ب ــی در پاس ــای عراقچ آق
ــی از  ــا بازرس ــق ب ــورد تواف ــی در م عموم
ــس  ــد: »بازرســان آژان ــی گفتن ــز نظام مراک
ــای  ــد جاه ــه نتوانن ــی ک ــب خاص ــا ترتی ب
)نقطــه  نقطــه  آن  بــه  ببیننــد  را  دیگــر 
مشــکوک نظامــی( بــرده می شــوند. بــه 
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ــم  ــعی می کن ــت. س ــخت اس ــال اول س س
ــرائط را  ــن ش ــاره ای ــر دوب ــه زودت ــر چ ه
ــفانه  ــم.« متاس ــر کن ــد نظ ــی و تجدی بررس
آنچــه کــه هم اکنــون در دانشــکده ها در 
اعمــال همیــن شــرایط  اســت،  جریــان 
ــی اســاتید اســت و در بعضــی  ــرای ارزیاب ب
دانشــکده  همــان  قبیــل  از  دانشــکده ها 
ــس(،  ــک رئی ــات ی ــر افاض ــر )خب فوق الذک
ــه شــده اند. ــات گرفت ــل تصمیم ــا از قب گوی

نه ا عر شــا نوع  ز  ا جی  ر خا ســت  سیا
ــا  ــد: »م ــیراز گفتن ــی در ش ــاب روحان جن
از  را  و سیاســت خارجــی  اعتــدال  درس 
از  را  وحــدت  و  محبــت  درس  و  حافــظ 
ــروت و  ــتان م ــا دوس ــم. ب ــعدی آموختی س
ــا  ــه آی ــارغ از آنک ــدارا«. ف ــمنان م ــا دش ب
ــه  ــه را چگون ــن جمل ــش اول ای ــان بخ ایش
ــد، بایــد گفــت کــه شایســته  عمــل نموده ان
ــی را از  ــت خارج ــم سیاس ــر مه ــت ام نیس
ــت  ــو گرف ــمند( الگ ــه ارزش ــاعران )البت ش
روایــات  قــرآن،  آیــات  از  بایــد  بلکــه 
ــات  ــی و بیان ــون اساس ــن )ع(، قان معصومی
ــوان  ــت. بعن ــری برگرف ــم رهب ــام معظ مق
یــک مثــال اصــل 152 قانــون اساســی 
ــی  جمهــوری   می گویــد: »سیاســت  خارج
اســامی  ایــران  بــر اســاس  نفــی  هــر گونــه  
حفــظ  ســلطه پذیری ،  و  ســلطه جویی  
ارضــی   تمامیــت   و  اســتقال  همه جانبــه  
ــلمانان   ــه  مس ــوق  هم ــاع  از حق ــور، دف کش
قدرت هــای   برابــر  در  تعهــد  عــدم   و 
ســلطه گر و روابــط صلــح  آمیــز متقابــل  
بــا دول  غیــر محــارب  اســتوار اســت .« 
می گویــد:  حافــظ  جنــاب  آنکــه  حــال 
ــت آرد  ــه دس ــیرازی ب ــرک ش ــر آن ت »اگ
ــم  ــش بخش ــال هندوی ــه خ ــا را - ب دل م

ســمرقند و بخــارا را«!!!


