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 دارد نام »رجب« قمري هجري سال از ماه هفتمين

 در يراز سپرد فراموشي بوته به را آن فضيلت نبايد كه
 با ائتالف بدون و تنها گانه دوازده ماههاي ميان

 باشد، مي برخوردار قداست و حرمت از ديگر ماههاي
 يعني »حرم« تعبير با كريم قرآن در ماه چهار واقع در

 فرد آنها از يكي كه است شده ياد حرمت از برخوردار
 حرام كشتار و قتال آن در و دارد نام رجب كه است
 ماه رجب: «اند فرموده) ص( اكرم رسول .باشد مي

 به فضيلت و حرمت در ماهي هيچ و خداست بزرگ
 حرام ماه اين در كافران با قتال و رسد نمي آن پايه

 انشعب و است پروردگار ماه رجب كه باشيد آگاه است،
 در كسي اگر و است من امت ماه رمضان ماه و من ماه
 خود از را خدا بدارد روزه روز يك حتي رجب ماه

 امام. »گرددمي دور او از الهي خشم و ساخته خشنود
 در است نهري نام رجب«: اندنيز فرموده) ع( كاظم
 ست؛ا ترشيرين عسل، از و سفيدتر شير، از كه بهشت

 نهر آن از خداوند بدارد روزه را آن از روز يك كس هر
  .»بياشامد او به
 و گوناگون مزاياي از برخورداري دليل به رجب، ماه

 دارد؛ نيز ديگري هاينام آن، معنوي ابعاد به توجه
 ماه ؛)االستغفار شهرُ( خواهي آمرزش ماه مثل هايينام
 شدن جدا و شدن واقع تنها دليل به) الفَرد رجب( تك
 به) االَصب رجب( سرشار حرام؛ هايماه ساير از آن

 شهرُ( امير مؤمنان ماه الهي؛ رحمت سرشار نزول دليل
 زا برخوردار يعني اَصم و الهي ريسمان ،)اميرِالمؤمنين

  .بسيار هايفضيلت
 نآ از بايد كه است بزرگي نعمت ماه، اين رسيدن فرا

 فلتغ با روزهايش، و شبها نگذاريم و ببريم فراوان بهره
 صلوات و دعا روزه، و نماز نيايش، و عبادت. شود سپري

 ،خجسته ماه اين در تذكر و بودن خدا ياد به سرانجام و
 اهم اين از روز يك اگر كه بس همين دارد، ديگر لذتي

 بگيريم، روزه قلب توجه با و نيت خلوص با را
 رسول. شد خواهيم الهي بزرگ رضوان مستوجب

 شعبان ماه و رجب ماه! هان« :فرمايد مي) ص( خدا
 هر باشيد، آگاه. امتم ماه رمضان ماه و اند من ماه دو
 روزه اخالص و ايمان با را رجب ماه از روز يك كه

 روزه و گردد مي الهي بزرگ رضوان مستوجب بگيرد،
 نشاند مي فرو را خداوند خشم گمان بي روز آن در اش
  .»بندد مي خويش روي بر را دوزخ درهاي از دري و

  

  
  
 امام سه طلوع كه است بزرگي هايماه از رجب، ماه

 عليه باقر محمد امام السالم، عليه علي امام معصوم،
 و شاهديم آن در را السالم عليه جواد امام و السالم
 يعني بشري، تاريخ جنبش ترين بزرگ شروع

 يمصطف محمد محبت، و مهر آور پيام شدن برانگيخته
 ا،هانسان سعادت و هدايت براي آله و عليه اهللا صلي
 ينا شهيد پيشوايان نام و ياد. است افتاده اتفاق آن در
 هادي امام و السالم عليه كاظم موسي امام حضرت ماه،
 ليهع كبري زينب كربال، آور پيام نيز و السالم عليه

 ايام البيض و است مؤمنان هايدل بخش گرما السالم
 شاهد و بود خواهد دوست كوي معتكفان پذيراي هم،

مشتاقان خلوت.  
 از آن در كه است حرام ماه چهار از يكي رجب، ماه

 در جنگ تحريم. است شده نهي ريزيخون و جنگ
 هايجنگ به دادن پايان هايراه از يكي ماه، چهار اين

 د؛بو آرامش و صلح به دعوت براي ايوسيله و طوالني
 اسلحه سال از ماه چهار جويانجنگ كه هنگامي زيرا
 شمشيرها چكاچك صداي و گذاشته زمين بر را

 وجود به انديشه و تفكر براي مجالي و گردد خاموش
 سالما. است زياد بسيار جنگ يافتن پايان احتمال آيد،
 چهارماهه بس آتش يك خود پيروان براي سال هر در

 الماس طلبي صلح روح نشانه خود اين كه داردمي اعالم
 اسالمي قانون اين از بخواهد دشمن اگر البته. است
 بشكند، را حرام هايماه حريم و كند استفاده سوء
  .است شده داده مسلمانان به مثل به مقابله اجازه

) ص( محمد حضرت كه شده نقل) ع( صادق امام از
 اين در پس است، من امت استغفار ماه رجب: فرمود

 مهربان و آمرزنده خداوند كه كنيد آمرزش طلب ماه
 رحمت كه زيرا گويندمي »اصب« را رجب و است

 شودمي ريخته بسيار من امت بر ماه اين در خداوند
 در .»بةالتو اسئله و اهللا استغفر« بگوئيد بسيار پس

 سوار ماه اين اول روز) ع(نوح  حضرت كه است حديث
 با هك كساني: فرمودند و يافت نجات و شد كشتي بر
 بدارد روزه را روز اين كه هر و بدارند روزه هستند او

 بر طبق نيز و شود مي دور او از سال يك عذاب آتش
 امام زيارت خواندن ،)ع(صادق حضرت سخن
 شده تأكيد و مستحب ماه اين اول روز در) ع(حسين
 رجب، ماه عظمت با و بزرگ هايشب جمله از .است
 الرغائب است، ليلة به ماه معروف اين جمعهاولين  شب

 واسطه به كه شده ذكر شب اين در مخصوصي اعمال و
 سرازير انسان بر فراوان پاداش و بركات اعمال آن
  .شودمي

در اين ماه، دعاهاي فراواني توسط بزرگان دين به 
 رجب مبارك ماه مشتاقان انشاء شده است. ادعيه

 اهل كه هايي انسان. است معارف و حقايق از ماالمال
 ينا حقيقت در برهند، گل از اند توانسته و هستند دل

 رجب مبارك ماه عاشقانه هاي ترنم عنوان به را ادعيه
 و بخوانند دعايي اينكه عنوان به نه كنند مي زمزمه
  .ببرند ثوابي
 تاس ايفرشته كند،مي افزون را رجب ماه زيبايي آنچه
 وردهآ پيغام نشينان خاك ما براي پروردگار سوي از كه
 طوبي: «دهد مي سر ندا چنين صبح به تا شب هر و

 انيادكنندگ بر آفرين ؛للطائعين طوبي للذاكرين،
 .»او كنندگان اطاعت بر آفرين خداوند،

 بيار يار در خاك از نكهتي صبا اي
 بيار دلدار مژده و دل اندوه ببر

 بگوي يار دهن از فزا روح نكته
 بيار اسرار عالم از خبر خوش نامه

 رتحض سخن بر،پيغام فرشته كه آنجا دلرباست چه و
 منْ جليس اَنَا: «كند مي بازگو چنين را دوست

 ؛استَغْفَرَني منِ غافرُ و اطاعتي من مطيع و جالَسني
 و باشد من نشين هم كه هستم كسي نشين هم من

 و گناه از و كند اطاعتم كه كنم مي را كسي اطاعت
 يم پوشي چشم نمايد، بخشش تقاضاي كه آن لغزش
 .»كنم
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عليه «ام داوود مادر هم شير و رضايي امام صادق 
داستان اعمال نيمه رجب و دعاي است. » السالم

معروف به ام داوود كه شيخ صدوق، شيخ طوسي، 
عالمه مجلسي و سيد بن طاووس، آن را از نظر سند 

رفع  تاثير براي رسيدن به حاجت، از نظر و معتبر،
گرفتاري ها و برطرف شدن ظلم و ستم ديگران تجربه 

 :اند بدين قرار استشده، شناخته
عليه « پسرزاده امام حسن مجتبي مادر داوود ، فاطمه

» عليه السالم « و مادر رضاعي امام صادق »السالم 
لشكري به مدينه  روايت كرده است : منصور داونيقي

 با محمدبن عبداهللا بن حسن مثني جنگيد، فرستاد و
عبداهللا محض پدر  را و برادر او ابراهيم را كشت، او

سني دستگير و ابراهيم را با تعدادي از سادات ح محمد
و به بند و زنجير كشيده بودند، و فرزند  و اسير كردند،

كه او را از مدينه به  من داوود هم در ميان آنها بود،
  .دو به سياه چال زندان انداختن بغداد منتقل نمودند،

بودن فرزندم كه از او  يحادثه دستگيري و زندان
و گاهي غم خبر مرگ او را به من مي  اطالعي نداشتم،

دادند، برايم بسيار تلخ و درد ناك بود و روزگارم با 
اشك و آه و گريه مي گذشت و حتي براي رفع مشكل 
 خود و اندوه جانكاهي كه با آن دست به گريبان بودم،

براي  از اشخاص صالح و مومن در خواست مي كردم
  د.رفع ناراحتيم دعا كنن

ز ا در حالي كه ما از دعاي آنان هم نتيجه اي نگرفتم،ا
هرروز خبر تلخ و درد ناكي  فرزند اسير و زندانيم،

دريافت مي كردم. به هر حال روزگار من با سختي و 
تلخي دردناكي دست به گريبان بود و شب و روزي 

دنبال هر راه چاره اي  براي ديدار فرزندم، و نداشتم،
عليه « مي گشتم، يك روز با خبر شدم امام صادق 

داوود از من شير خورده كه با فرزندم » السالم 
ت از آن حضر بود،بيمار شده است، به ديدن او شتافتم،

هنگامي كه مي خواستم از حضورش  عيادت كردم،
 ؟خبر تازه اي نداري مرخص شوم، فرمود: از داوود،

اشكم سرازير . با شنيدن نام داوود داغ من تازه شد
با آه درد آلودي گفتم : موالي من ! فدايت  گرديده، و

شوم داوود كجاست ؟ مدت زيادي است از او خبري 
من از دوري او و  فرزندم در عراق زندان است و ندارم،

سرنوشت نامعلوم او سخت در عذاب و ناراحتي 
تقاضا  از شما كه برادر رضاعي او هستيد، گرفتارم،

 د.كنم براي نجات و آزادي او دعا كنيمي
ده وضع با مشاه» عليه السالم « امام صادق  آري،

نگران كننده من، فرمود: چرا تا كنون از دعاي استفتاح 
 غفلت كرده اي ؟ مگر نمي داني كه به وسيله اين دعا،
درهاي آسمان گشوده مي شود ؟ و فرشتگان الهي دعا 

هيچ حاجتمند و درد  كننده را مژده اجابت مي دهند،
مند و دعا كننده اي مايوس نمي شود،و خداوند هم 

 ت؟عا را بهشت قرار داده اسپاداش اين د
با شنيدن چنين مژده اي، كه با خواندن آن دعا 

! از حضرت سوال كردم : اي موالي من دريافت داشتم،
آن دعا چيست ؟ و آداب ! فرزند خاندان پاك و معصوم

 آن چگونه است؟
فرمود : اي مادر داوود  « عليه السالم« امام صادق 

ن ماه مبارك دعا ماه محترم رجب نزديك است و در اي
همين كه ماه رجب رسيد،  مستجاب مي گردد،

كه ايام بيض و  سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم آن را،
نزديك ظهر  روزه بگير، شبانه روز نوراني نام دارد،

هشت ركعت نماز با ركوع و سجود  پانزدهم غسل كن،
آنگاه حضرت دستور ه. دقيق و حساب شده انجام بد

دعاي مخصوص را را به او تعليم  كامل اعمال و آداب
  د.دا

ام داوود مي گويد : من دستور آن حضرت را درباره 
و محضر  آن دعا و اعمال به طور دقيق يادداشت كردم،

و  او را ترك گفتم، تا اين كه ماه رجب فرا رسيد،
 در بود، 		طبق آن چه فرموده دستور هاي امام را بر

از نيمه شب شانزدهم  همان روز ها عملي كردم،
عي و جم» صل اهللا عليه و آله « پيغمبر  گذشته بود،

از فرشتگان و پيامبران و صالحاني را كه براي آنها دعا 
« رسول خدا  و رحمت فرستاده بودم، در خواب ديدم،

به من فرمود : اي ام داوود اين » صل اهللا عليه و آله 
 .دشفيعان تو هستن جماعتي را كه مشاهده مي كني،

حاجت تو  و دعا كرده اند و مژده مي دهند كه،براي ت
خداوند تو را مشمول رحمت خود  برآورده شده است،

محفوظ مي دارد، فرزند تو را هم حفظ مي  قرار داده،
 .مي گرداند و او را سالم به آغوش تو بر كند،

پيامبر و اولياي  خواب خوش و لذت بخشي ديده بودم،
م، آنان به من وعده الهي را در خواب مالقات كرده بود

همين كه سياهي شب از پهنه  آزادي فرزندم را دادند،
و طلوع خورشيد به چهره  زمين دامن جمع كرد،
به خاطر وعده پيامبر و نور  هستي نور طالئي پاشيد،
ام روشن گرديده بود، حال و اميدي كه در دل غم زده

حيات تازه اي يافته بودم، ساعت ها پس ازديگري 
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برروزگارم مي گذشت و همچنان نور اميد روزگارم را 
و از فاصله زماني كه پيغمبر به من  گرمتر مي كرد،

مژده آمدن فرزندم را داده بود، به اندازه اي كه يك 
ود گذشته ب سوار تيز رو بتواند از عراق به مدينه آيد،

 .دو فرزندم به من وارد گردي كه ناگاه در خانه باز شد
 زنداني و دور از وطن به آغوشم بازگشت،داوود  آري،

 و آنگاه كه از وضع روزگار و نحوه آزادي او جويا شدم،
 من در زندان بغداد بودم، برايم توضيح داد : مادر !

دست و پايم را به بند كشيده بودند، در فشار بند هاي 
آهنين و زندان تنگ و تاريك، روزگار تلخ و درد ناكي 

يمه رجب گذشت، شب داشتم، اما همين كه ن
شانزدهم در خواب ديدم، بلندي ها و ناهمواري هاي 

را كه روي قطعه حصيري و ت زمين برايم هموار شده، و
نماز مي خواندي و برايم دعا مي كردي  نشسته بودي و

 سويه چند نفر گرفته و بادست و سر ب را اطرافت و
ذكر خدا بودند، مي توانم  آسمان، در حال تسبيح و

و  من آن صحنه را در خواب ديدم، . به هر حال،ببينم
آن شخصيت نوراني را هم كه فهميدم جد ما رسول 

و به من هم فرمود : اي پسر  خداست مشاهده كردم،
ناراحت نباش، خداوند دعاي مادرت را  پير زن صالح !

 ت.در حق تو مستجاب گردانيده اس
 يماموران منصور دوانيق همين كه از خواب بيدار شدم،

سراغ مرا گرفتند، همان شبانه مرا نزد  به زندان آمدند،
 د.او بردن

داد غل و زنجير از دست و گردنم باز كردند،  او دستور
 مبلغ ده هزار دينار به من داد، مهرباني و شفقت كرد،

ه و ب ماموران او همان شبانه مرا به شتري سوار كردند،
 !مدينه رسانيدند

ويند : آنگاه داوود را نزد فاطمه، يعني ام داوود مي گ
و آن حضرت براي  بردم،» عليه السالم « امام صادق 

فرزندم توضيح داد : علت آزادي تو از زندان اين بود 
 را در خواب» عليه السالم « علي  ،كه، منصور دوانيقي

ديده بود و آن حضرت فرموده بود : اگر فرزند مرا آزاد 
منصور هم در  را در آتش خواهم انداخت،و نكني، ت

 حالي كه لهيب آتش را نزد خود مشاهده مي كرد،
 !ناچار به آزادي تو اقدام كرد

« بعد از آزادي فرزند، ام داوود مي گويد از امام صادق 
آيا اين دعا ! سوال كردم اي موالي من» عليه السالم 

را در غير ماه رجب هم مي توان خواند ؟ آن حضرت 
عه هماهنگ شود، اين دعا فرمود : اگر روز عرفه با جم

و هر كس هم به اين دعا اقدام كند  را مي توان خواند،
خداوند او را مشمول غفران و آمرزش  ،پس از پايان

اين بود سرگذشت فاطمه دختر  .خود قرار مي دهد
و حديثي كه از امام صادق  عبداهللا، معروف به ام داوود،

ن و آموزش آ اي كه از دعاروايت كرده، و نتيجه
  .حضرت بدست آورده بود

  
  

-----------------------------------------------------------------------------------  

  بدون شرح

          
  اميركبير زمانه در مقابل امير كويت نشستن سردار ديپلماسي ود رجوي با ساواك                                                 سند همكاري مسعو

--------------------------------------------------------------------------------------------  
  و ...، 4، 3، 2سخن از برجام 

  به اين آيه قرآن:توجهي يعني بي
و و ودالْيه نْكلَنْ تَرْضَى ع ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى حار120... (بقره/ لَاالنَّص(  

  .هاي آنها شوي و) از آنان پيروي كنيهرگز يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد، (تا به طور كامل تسليم خواسته
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  ميريمشهيد نشويم، مي
  (در تجليل از مقام شهداي مدافع حرم)

  آهنكده راهعضو هيئت علمي دانشمحمدرضا طاليي، نويسنده: 
  

      
  

غرب  مان در جنوبدر چند ماه گذشته فضاي محله
تهران با تشييع سه شهيد مدافع حرم بسيار منقلب 

 هاي محلهماه سه شهيد را در خيابان بود. تقريبا در دو
ما تشييع كرده بودند. هواي منقلب را بعد از تشييع 

 ها ديد،دارها و فروشندهشد در رفتار مغازهبه خوبي مي
تر شده بودند. در جوانان مسجدي و خيلي ماليم

اي دميده شده بود، نمونه عملي از تازهبسيجي خون 
حرف هايي كه مدام مي شنيدند ديده بودند. بعضي از 
بچه هاي فرهنگي بسيج  سرخورده و در فكر بودند كه 
اينقدر حرف زده بودند و تبليغ راه شهداو انقالب كرده 
بودند ولي ديگر از دوستانشان به اين حرفها عمل كرده 

  .بودند و موفق شده بودند
اصال حضور شهيد و اثر خون شهيد همينطور است... 

  آبياري فرهنگ اسالمي بوسيله خون شهيد است.
راستي به اين فكر كرده ايم كه اگر شهيد نشويم، پايان 
كار ما مرگ است. يعني به هر حال چه بخواهيم و چه 
نخواهيم ما را از اين دنيا مي برند و پايان كار همه ما 

بستر، چه در حادثه رانندگي، مرگ است، حال چه در 
چه در جواني و يا پيري! و نهايتا اين سرمايه (عمر) را 
از ما خواهند گرفت.  لذا است كه غبطه اي كه به 
جايگاه عمل اين شهيدان غريب مي خوريم آن است 
كه آنها بهترين و آخرين سرمايه خود را نيز به 

  .دصاحبش فروخته اند و بابت آن بها دريافت كرده ان
در وصف شهداي مدافع  مقام معظم رهبريبيانات در 

 نسبت به ديگرايشان امتيازاتي براي اين شهدا حرم 
اعتقاد «، »اقدام داوطلبانه«بر مي شمرند. شهيدان 

، »خالصانه با پشت سر گذاشتن هيجانات جواني
دفاع «و » پشت كردن به تعلقات زندگي و زن و فرزند«

چهار شاخصي است » سالمالعليهم بيتاز حريم اهل
نند كشمردند و تأكيد ميكه آقا براي اين شهيدان مي

  .باالترين آنهاست» چهارمين ويژگي«
  

  
  

  
  

در ادامه به جايگاه شهداي مدافع حرم از ديدگاه مقام 
 معظم رهبري پرداخته مي شود:

شهيد "صفت مشترك دارند:  تمام اين شهيدان يك
امتيازي كه آنان را متمايز كرده است:  "مدافع حرم

كردند، امروز دشمنان رفتند و دفاع نمياگر اينها نمي«

السالم حرم حضرت زينب بيت عليهماهل
اك ا خكرده بودند، سامرا را بنابود عليها را با اهللاسالم

ن يرسيد كاظمشان ميتيكسان كرده بودند و اگر دس
  كردند.و نجف و كربال را هم با خاك يكسان مي

 ي ديگرياما فقط دفاع از حرم نيست كه به آنها جلوه
داده، امتياز ديگرشان كوتاه كردن دست متجاوزان از 
خاك ايران اسالمي است؛ آن هم نه در مرزهاي كشور 
كه كيلومترها دورتر از آن، يعني دفاع از كشور، دين 

با دشمني «هيدان مدافع حرم و انقالب اسالمي. ش
كردند، اين مبارزه كردند كه اگر اينها مبارزه نمي

آمد داخل كشور. اگر جلويش گرفته دشمن مي
شد ما بايد اينجا در كرمانشاه و همدان و در بقيه نمي

جنگيديم و جلوي اينها را استانها با اينها مي
گرفتيم. در واقع اين شهداي عزيز ما جان خودشان مي

مي را در راه دفاع از كشور، ملت، دين و انقالب اسال
  فدا كردند.

امتياز ديگر اين شهيدان كه حكايت از مظلوميت آنها 
امتياز سوم هم اين «است. » شهادت در غربت«دارد، 

است كه اينها در غربت به شهادت رسيدند. اين هم 
پيش خداي متعال فراموش  يك امتياز بزرگي است و

  شود.نمي
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را شود چرا خود وقتي به برخي از زنان گفته مي
گويند خب شما نگاه پوشانيد، با اعتراض مينمي

نكنيد! چرا براي راحتي شما مردان، آزادي ما زنان 
بايد محدود شود. چه دليلي دارد كه براي يك عده، 

  گروه ديگري به زحمت بيفتند؟!
  در اين باره چند نكته مطرح است:

همان طوري كه شما در كوچه و خيابان و بازار و  -1
كنيد و حق داريد به اطراف نگاه كنيد و مي... حركت 

به هر حال نيازمند هستيد براي انجام كارهاي خود 
با چشم باز اقدام كنيد، آقايان نيز از اين حق 

توانيد به جمع زيادي از برخوردارند و شما نمي
شوند بگوييد، انسانهايي كه در جامعه حاضر مي

 چشمان خود را ببنديد!
اعم از زن و مرد، در جامعه وقتي يك انسان،  -2

شود بايد داراي پوشش مناسب باشد به حاضر مي
اي كه به حريم مادي و معنوي ديگران تجاوز گونه

تواند انكار كند كه نكند؛ چرا كه هيچ كس نمي
پوشش يك بعد اجتماعي، رواني و اخالقي كامال 

تواند در جامعه بدون روشن و موثر دارد. كسي نمي
د و بگويد هر كس مايل نيست، نگاه پوشش ظاهر شو

نكند و اين مشكل اوست و نبايد مزاحم آزادي 
شخصي من بشود؛ چنين سخني پذيرفته نيست. 
آزادي من نبايد به آزادي شما لطمه بزند و آزادي 
شما هم نبايد به آزادي من صدمه بزند. آري شما در 
خلوت خود و در تنهايي، هر گونه كه خواستي باش! 

حضور انسانهاي ديگر، به عدد افراد پيرامون اما در 
كنيم و بايد الزامات خود، ما ارتباط دوسويه برقرار مي

ديني، قانوني، اخالقي و عرفي را بپذيريم. بنابراين 
هاي الزم را نسبت به من هستم كه موظفم مراقبت

توانم نسبت به ظاهر خود بنمايم. در اين صورت مي
  اعتراض كنم. برخورد و نگاه غلط ديگران

كنند، در انسانها وقتي اجتماعي زندگي مي -3
بسياري از امور بايد به خاطر ديگران، محدوديتها و 
وظايفي را بپذيرند كما اين كه حق دارند ديگران هم 
به نفع آنها محدوديتهايي را قبول كنند. وقتي چراغ 

كنيد بايد ديگران كه سبز است و شما عبور مي
رمز هستند بايستند تا شما راحت و مواجه با چراغ ق

آزاد حركت كنيد و بالعكس در زماني كه سمت شما 
قرمز است، موظفيد محدود شويد و بايستيد و تحمل 
كنيد تا ديگران آزاد باشند وبه سالمتي گذر كنند. 
صدها مورد از اين دست در جامعه و روابط انساني 
م وجود دارد كه اگر ما نسبت به آنها تمكين نكني

ماند بلكه هرج و مرج جامعه پايدار و برقرار باقي نمي
 شود.ميدان جنجال و برخورد مي و
اگر گروهي خواستند آزادانه در جامعه عربده  -4

بكشند، سنگ پرتاب كنند، حرف زشت بزنند، زباله و 
بايست كثافت پخش كنند و ... آيا شما حاضريد و مي
ا محدود براي راحتي و آزادي و ميل آنها خود ر

كنيد!؟! اگر پاسخ منفي است كه چنين است، با 
توجه به قوانين پذيرفته شده در كشور اين سخن 

خواهم با اين ظاهر خاص درستي نيست كه من مي
-در جامعه حركت كنم و هر كس مايل نيست مي

تواند نگاه نكند يا چشم ببندد. بلكه بايد طرفين 
 ل كنند.براساس موازين الهي، قانوني و عرفي عم

اگر جمعي از مردان جامعه بخواهند به فرمايش  -5
اين گروه از زنان عمل كنند، متاسفانه با توجه به 
فراواني زنان با ظاهر نامناسب در برخي از اماكن و 
مناطق ، نتيجه اين رفتار يا خانه نشيني و تعطيلي 
كار مردان است يا خوردن به در و ديوار و نداشتن 

امعه، چون به هر سو نگاه كند، با شرايط حركت در ج
مناظر ناخوشايند و غيرمجاز مواجه است و بايد چشم 

 ببندد و دست از حضور يا فعاليت بردارد .
در يك جامعه اسالمي و الهي ، تك تك افراد  -6

جامعه بايد به كمك يكديگر بشتابند؛ هم يكديگر را 
به خوبي ها و خيرات توصيه كنند(امر به معروف) و 

ديگران را از ارتكاب زشتي بازدارند (نهي از  هم
منكر)، هم در امور اقتصادي و اجتماعي به كمك 
محرومان و زير دستان بشتابند (تعاونوا علي البر و 
التقوي) و هم با مشاركت جمعي در پي تحقق 

ها و اهداف بلند مادي و معنوي باشند. آرمان

مه سرنوشت آحاد جامعه به هم گره خورده است و ه
سرنشينان يك كشتي هستند. بنابراين بايد همه به 
فكر همديگر و رفع مشكالت برادران و خواهران خود 
باشيم . در چنين فضايي و با چنين نگرشي واقع 
بينانه، ديگر اين گفتمان معنا ندارد كه شخصي به 

خواهي كنم ، تو ميديگري بگويد من اين كار را مي
كني؛ يا براي من  خواهي بايد تحملبخواه، نمي

 خوشي و سختي تو اهميتي ندارد.
وقتي افكار و سالئق در جامعه متفاوت است و از  -7

نگاه برخي افراد يك عمل خوب است و از نظر برخي 
ديگر بد، گريزي نيست مگر از اين كه همگان بر 
اساس معيارها و قوانين پذيرفته شده در جامعه 

نشود. در همه  حركت كنند تا اختالف و تشنج ايجاد
كشورهاي دنيا وقتي شما حاضر شديد بايد از قوانين 
آنها پيروي كنيد؛ در غير اين صورت به عنوان 

كنند. در اين صورت در متخلف با شما برخورد مي
كشور جمهوري اسالمي ايران، مالك قوانين الهي و 
مصوب نظام است. بنابراين نداشتن پوشش كامل از 

عه يك تخلف قانوني و االهي سوي مردان و زنان جام
و تجاوز آشكار به حقوق و منافع ديگران است. طرفه 
اين كه كساني با ظاهري شيك و تميز و با ادب 
عرفي و روبنايي به راحتي اقدام به اين تعدي و قانون 

كنند و خود را كامال حق به جانب و با شكني مي
 دانند!؟كالس مي

د و معاد، حتي در گذشته از دين و باور به خداون -8
جوامع الئيك و سكوالر هم اگر افراد به صورت 
افسارگسيخته لباس بپوشند و در جامعه ظاهر شوند، 
اين گونه رهايي به مسابقه در جلب توجه و دلبري و 

شود. نتيجه اين گونه رفتارها، روابط آزاد منجر مي
تن ندادن به ازدواج و تربيت فرزند از يك سو و 

ها از سوي ديگر، يدگي خانوادهسردشدن و پاش
 هاي ديگري است كه همپيرشدن جمعيت و بحران

اينك جوامع غربي به اصطالح آزاد، با آن دست به 
اميد آن كه آحاد جامعه به  گريبان هستند.

  مسئوليتهاي خود پايبند باشند.

  شما نگاه نكنيد!
  االسالم و المسليمن حميد كريمي، حجت

 گروه معارف اسالمي دانشگاه علم و صنعت ايرانهيئت علمي عضو 
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همواره موضوع حق حكومت و واليت اذهان از ديرباز 
ها را به خود مشغول كرده است و مكاتب انسان

بشري و فرابشري هر يك پاسخي را براي اين دغدغه 
اند. در مكتب شيعه، اصل واليت سال مهيا كردهكهن

شود كه از توحيد شروع و به واليت فقيه ختم مي
نظريه اصلي حكومت و حق حاكميت را تبيين 

ند. برآنيم كه در سلسله مقاالتي به اختصار به كمي
تبيين و توضيح اين نظريه به پاسخ به برخي شبهات 
مرتبط بپردازيم. قسمت اول اين مقاالت در پي پاسخ 
به اين شبهه است كه آيا واليت فقيه كه به عنوان 
يك مدل حكومتي برخواسته از عقايد شيعه در عصر 

ظري شاذ است كه حاضر در ايران اقامه شده است ن
اولين فقيه مطرح كننده آن حضرت امام خميني 

باشد و يا اينكه فقهاي به نام ديگري نيز به (ره) مي
اند. در اين مهم اعتقاد داشته و آن را تبيين كرده

ذيل با ذكر چند مقدمه به ارائه پاسخ صريح به اين 
  موضوع خواهيم پرداخت.

  
مطلقه  تنها صاحب واليت بالذات و حكومت -1

بالذات، اهللا سبحانه و تعالي است، چون مالك و 
خالق همه چيز اوست. كما اينكه در قرآن كريم 

  داريم: 
...» آنچه در آسمانها و زمين است از آن اوست  «

 )83 - (آل عمران
حكم نيست مگر براى خداوند، فرمان داده است كه «

  )52-(نحل.» جز او نپرستيد، اين دين استوار است
بگو خداوندا اى فرمانرواى هستى، به هر كس كه  «

خواهى فرمانروايى بخش و از هر كس كه خواهى 
بازگيرى و تويى كه هر كس را كه خواهى گرامى 

  )6 - (زمر.» دارى و هر كه را خواهى خوار كنى
  

بر اساس عقايد شيعه امام واسطه فيض الهي  -2
براي تمامي موجودات است، لذا هيچ گاه زمين از 
حجت معصوم خالي نبوده است چون سنت خدا بر 
اين است كه فيض از طريق انسان كامل معصوم به 

فرمايند: (ع) ميامام هاديموجودات برسد كما اينكه 
ماند و به خدا زمين هرگز از حجت خالي نمي«

، كتاب 1(الكافي، ج .» قسم من آن حجت هستم
 ). پيامبر اكرم (ص) و برخي179ـ  178الحجة، ص 

پيامبران ديگر از جمله حضرت ابراهيم (ع) هم داراي 
اند و مقام امامت تنها منحصر به مقام امامت بوده

ائمه معصومين بعد از پيامبر (ص) نيست (رجوع 
سوره مباركه بقره). اما  124كنيد به تفسير آيه 

گردد كه پيامبران و ائمه نيز به نيابت و تاكيد مي
يت هستند و واليت اذن ذات حق داراي مقام وال

  بالذات تنها صاحبش حضرت باري تعالي است.
  
بر اساس عقايد حقه شيعه هم اكنون هم واليت  -3

اما در در دست امام معصوم حضرت حجت (ع) است. 
عصر حاضر بنا به دالئلي كه ذكر آن در اين مجال 

گنجد امام عصر حضور دارند وليكن ظهور ندارند. نمي
ا مالك اصلي حكومت و عالم حال سوال اين است آي

يعني خداوند متعال بشريت را در امر حكومت معطل 
و حيران ساخته است؟ ايا اين امر با حكمت خداوند 
متعال سازگار است؟ همين سواالت درباره امام زمان 
(عج) نيز مطرح است به اين معنا كه آيا ايشان در 
زمان غيبت مسلمين را بدون حاكم و مدل حكومتي 

اند؟ آيا اين امر با عصمت ايشان از اشتباه كردهرها 
  سازگار است؟

  
در انديشه شيعه قطعا پاسخ سواالت فوق منفي  -4

است؛ يعني خداوند قطعا مسلمين را معطل نساخته 

و امام معصوم هم حكومت را در زمان غيبت به حال 
اين امر به صورت عقلي و خود رها نساخته است. 

م قابل اثبات است كما بدون رجوع به روايات ه
اينكه حضرت امام خميني (ره) و برخي ديگر از 
فقها مانند مرحوم آيت اهللا فاضل لنكراني هم از 

. اما دانندطريق عقلي اين موضوع را بديهي مي
در روايات هم به اين موضوع اشاره شده است كما 

پيوسته بايد براي «فرمايند: اينكه امام صادق (ع) مي
باشد شايسته، تا هرگاه تندروي كنند مردم رهبري 

» آنان را باز دارد و اگر كوتاهي نمايند به كمال رساند
). در زمان غيبت صغري هم 178ص  1(كافي، ج 

چهار نفر به عنوان نواب خاص امام عصر با اسم و 
مشخصات توسط ايشان تعيين گشته و به رفع امور 

بت نيا«مسلمين پرداختند. از اين دوره به دوران 
شود. اما حال سوال اين است  نام برده مي» خاص

كه در زمان غيبت كبري اين وظيفه بر عهده 
كيست؟ پاسخ سوال چندان مشكل نيست چون 
حضرت صاحب (عج) خود در جواب اين سوال 

  اند: فرموده
در حوادث و پيشامد ها به راويان حديث ما رجوع «

خدا كنيد ، زيرا آنها حجت من بر شما و من حجت 
  )484، ص 2اكمال الدين، ج ( ».بر آنها هستم

و در كنار اين حديث احاديث ديگري از نقل شده كه 
  كنيم:به چند مورد اشاره مي

اداره جامعه و اجراي «فرمايند: امام حسين (ع) مي
احكام به عهده دانشمندان الهي است كه در 

تحف العقول ( »...حالل و حرام خدا امين هستند
  )172ص

.» علماء وارثان انبياء هستند«رسول خدا(ص): 
  )58ص  1(اصول كافي ج 

 واليت فقيه؛ تبيين توضيح
  

  قسمت اول: واليت فقيه در پرتو انديشه فقهاي شيعه
  

  دكتر ميرسامان پيشوايي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي شيمي
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زمام امور مردم «: اندهامام حسين(ع) فرمودو باز 
به دست عالماني است كه علمشان از سرچشمه 
وحي گرفته شده باشد. و امين بر حالل و حرام 

  ».خدا باشند
  :مقبوله عمر بن حنظلهروايت معروف به 

پرسيدم:  يد: از امام صادق(ع)عمربن حنظله مي گو
دو تن از دوستان ما، در دين ما ميراث اختالف 
داشتند به نزد سلطان و يا قاضي بردند و از آنان 
خواستند كه بين آن دو حكم كنند، آيا اين 
كاررواست؟ امام فرمود: هركس داوري از آنها 
بخواهد، چه حق باشد وچه باطل، در حقيقت از 

ه و هرچه را به حكم آنان باز طاغوت دادخواهي كرد
ستاند، حرام، هرچند حق وي باشد... پرسيدم: پس 
چه بايدبكنند؟ فرمود: بايد بنگرند كه از شما چه 
كسي حديث ما را روايت كرده، حالل و حرام ما را 
شناخته است. پس رضا دهد و خوشنود شودبه 

   ...داوري او، كه من نيز او را حاكم بر شما قرار دادم
د كه اين روايت بر نعقيده دار (ره)خميني م اما

  :مشروعيت الهي واليت فقيه داللت دارد، زيرا
  

شيعيان را از رجوع به حاكمان  امام صادق(ع) يك:
طاغوت در همه زمينه ها نهي كرده است، چنان كه 

  .حضرت به آيه قرآن تمسك نمود
  

در روايت حاكم است كه » اكماح«مقصود از واژه  دو:
كند. از اين رو زاويه هاي جامعه حكومت ميبر همه 

» حاكما«از واژه » قاضيا«حضرت به جاي كلمه 
   .استفاده كرده است

 
فاني قد جعلته عليكم «با اين جمله:  امام(ع) سه:

زيرا  ;براي فقيهان واليت جعل نموده است» حاكما
فمن قد روي   :شرايطي كه در حديث آمده است

، »حرامنا و عرف احكامنا حديثنا و نظر في حاللنا و
 .بر فقيه تطبيق مي شود

 
تعداد احاديث بيش از اين مقداري است كه در مقال 
نقل شد، لذا جهت مطالعه بيشتر عالقمندان 

توانند به كتب واليت فقيه امام خميني (ره)، آيت مي
اهللا جوادي آملي و مرحوم آيت اهللا معرفت مراجعه 

  نمايند.
  
نصب ولي «در عصر غيبت  شيعه معتقد است كه -5

صورت » فقيه از طرف خدا يا امام معصوم (نصب عام)
گيرد. البته اين  عقيده نتيجه بديهي اين عقيده مي

است كه حاكميت تنها از آن خداست زيرا تنها او 

مالك حقيقي همه چيز است (آيات آن در قرآن 
پيشتر ذكر شد). لذا تنها كسي حق حاكميت 

رد كه خداوند متعال به او (مشروعيت حكومت) دا
اذن داده و يا به عبارتي ديگر حكومت او را امضاء 
كرده باشد. اين اذن و امضاء در حقيقت همان چيزي 

شود. در زمان است كه از آن تعبير به نصب ولي مي
پيامبر خداوند متعال به اسم و مشخصات پيامبر را 
-تعيين و به كمك وحي به او دستوراتي را ارسال مي

كرد. در زمان امامان با حكم خداوند متعال و اعالم 
پيامبر امامان با اسم و مشخصات براي واليت 
مسلمين تعيين شدند هر چند كه وحي الهي به آن 

شد شامل حال معنايي كه شامل پيامبر (ص) مي
گشت. در زمان غيبت صغري نيز چهار امامان نمي

نايب خاص كه معصوم هم نبودند از طرف امام 
تعيين شدند و البته ارتباط امام با اين نواب خاص 
برقرار بود. در زمان غيبت كبري ديگر كسي با اسم 
براي اين امر از طرف امام زمان تعيين نگشت بلكه 

هاي مورد نياز براي چنين مشخصات و شايستگي
بايست با رجوع به او فردي اعالم شد و مردم مي

مر تعبير به نيابت چنين فردي را حاكم كنند. از اين ا
شود. پس حق حاكميت و اذن از عام يا نصب عام مي

طرف خداوند و امام معصوم تنها به فقيه جامع 
الشرايط براي حكومت بر مسلمين داده شده است و 
اگر مردم به او رجوع كنند (اصل مقبوليت) كه 

شود و گرنه اگر ولي فقيه در حكومت بر حق بر پا مي
شخصي با غير شرايط اعالم شده غربت قرار گيرد و 

از طرف مردم برگزيده شود حكومت او طاغوت و 
حاكم حقيقي همچنان همان فقيه جامع الشرايط در 

  غربت خواهد بود؛
هر چند كه او به علت عدم همراهي مردم قدرت  

نقش اقامه احكام را نداشته باشد. دقت كنيد كه 
مردم تنها كشف فردي با مشخصات بيان شده 

طرف امام است و مشروعيت و نصب از طرف از 
پس نصب الهي به اين . خداوند متعال است

معناست نه اينكه خداوند موجوي را از آسمان 
با نور به عنوان ولي خود به زمين بفرستد!! 
جالب اين است براي اينكه اين توهم پيش 
نيايد خداوند پس از پيامبر ابتدا وحي را قطع 

ه توهم اين پيش نيايد كردند و سپس براي اينك
تواند نائب امام باشد ابتدا كه غير معصوم نمي

چها نائب غير معصوم با اسم و مشخصات از 
طرف امام زمان تعيين شدند تا در دوران نيابت 
عام مردم به بهانه معصوم نبودن نائب از واليت 

  الهي شانه خالي نكنند.

گفت  تواناما در مورد نوع واليت فقيه اجماال مي -6
واليت در عقيده شيعه داراي دو جنبه تكويني و 
تشريعي است كه جنبه تكويني تنها در اختيار پيامبر 
يا امام معصوم است و ولي فقيه داراي چنين مقامي 

ولي فقيه تنها به نيابت از امام معصوم (ع) نيست. 
دار است و بايد تاكيد كرد كه تصدي حكومت را عهده

يت فقيه با واليت ائمه در اين هاي واليكي از تفاوت
است كه ولي فقيه بر خالف امام معصوم صاحب امر، 
حكم واسطه فيض الهي را ندارد.  اما در باب واليت 
تشريعي عقيده بسياري از علما بر اين است كه فقيه 

باشد. هاي واليت تشريعي را دارا ميبسياري از جنبه
مطرح شود سه مقام در باب واليت اجماال عرض مي

) مقام قضا (قضاوت درباره امور مورد 1باشد: (مي
) 2اختالف مردم يا بهتر بگوييم همان مقام قاضي) (

مقام افتاء (به معناي ارائه فتاواي ديني يا بهتر 
) مقام اداره 3بگوييم همان منصب مرجعيت فقهي) (

دقت جامعه (به معناي اداره امور حكومتي مردم). 
(از جمله افرادي  كنيد تمامي علماي شيعه

مانند آيت اهللا خويي و آيت اهللا خوانساري) دو 
مقام نخست را براي فقيه ثابت شده مي دانند و 
احدي از علماي به نام شيعه در اينكه فقيه در 
عصر غيبت داراي دو مقام نخست است 

حدود مقام اداره اما در باب اختالفي ندارند. 
كه در اختالفاتي وجود دارد  حكومت و جامعه

  بندهاي بعد به آن خواهيم پرداخت.
  
آيا تنها امام شايد اين شبهه پيش آيد كه  -7

اند و در خميني (ره) به واليت فقيه پرداخته
تاريخ شيعه ساير فقها به اين موضوع مهم 

بر خالف القائات برخي افراد  اند؟التفات نداشته
مغرض، حقيقت اين است پيش از امام خميني (ره) 
بسياري از فقها مانند مالي نراقي، شيخ مفيد، 
صاحب جواهر و .... به واليت فقيه با همان اختياراتي 
كه امام خميني مطرح فرموده بودند (شامل مقام 
سوم يعني اداره جامعه) پرداخته بودند. براي نمونه 

ترين و كه به عنوان قوي تاب جواهر الكالمك
شود و در ترين اثر فقهي شيعه شناخته ميمتقن

هاي علميه عراق، ايران و ... به عنوان تمامي حوزه
شود به يكي از مهمترين كتاب فقهي تدريس مي

خوبي بر واليت فقيه با تمام شئون ذكر شده تاكيد 
عتقد نيستند كند و در نقد افرادي كه به اين امر ممي
  گويد:مي
آن كسى كه در مسأله واليت فقيه وسوسه «

كند، از طعم فقه چيزى نچشيده است و از مى
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لحن گفتار مبارك ائمه طاهرين و اسرار آنان 
كه  -و در منظور و مراد آنان  چيزى نفهميده است

دقّت و  - اندفقيه را به عنوان حاكم و حجت قرار داده
   79، ص 21جواهر الكالم، ج  - [»تأمل نكرده است

  
هاي فكري به برخي افراد متمايل به طيف -8

اصطالح سنتي با تمسك به برخي متون، شيخ 
شمارند كه به انصاري (ره) را جزو فقهايي مي
اما در جواب . واليت فقيه اعتقاد نداشته است

بايد گفت كه شيخ انصاري (ره) نيز مانند تمامي 
اصل واليت فقيه با علماي به نام شيعه بر 

اند. اما در اختيارات مقام قضا و افتا تاكيد كرده
مسئله سوم از ايشان دو نقل در كتاب ارزشمند 

در نقل اول ايشان كه در مكاسب آمده است. 
كتاب بيع مكاسب آمده است (كه مورد تمسك طيف 
حجتيه قرار گرفته است) در حوزه مقام اداره جامعه 

-ر اين حوزه شامل مواردي ميتنها واليت فقيه را د
دهند اين امور دانند كه شرع مقدس رضايت نمي

سرپرست بماند (مانند: ، سرپرستي اموال معطل و بي
باشد). اما در غايب كه در معرض تلف شدن مي

اموري كه مشروعيت ايجاد آن مشكوك است (مانند 
اجراي احكام انتظامي) اختيارات واليت فقيه مانند 

فرمايند در نيست. در پايان هم مي امام معصوم
اينگونه امور ورود واليت فقيه همچون دست كشيدن 
به شاخه خاردار است. اما همانطور كه گفتيم با 

حكمت سازگاز نيست كه حتي در احكام انتظامي 
هم مردم و احكام دين معطل بمانند و جالب اينكه 
خود شيخ انصاري هم در كتاب قضاي مكاسب از نظر 

مقبوله عمر كند و با استناد به خود عدول مي قبلي
و منه يظهر كون الفقيه «گويد: مي بن حنظله

؛ سپس با استناد به ...» مرجعا في االمور عامه
(مقبوله عمر بن » فاني قد جعلته عليكم حاكما«

اين حديث فرمايد: حنظله) شيخ انصاري (ره) مي
شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و نه 

به مقام قضا كه اگر تنها به قضا نظر داشت فقط 
. جالب "حاكما"و نه  "حكما"گفت بايد مي

اينكه كتاب قضا بعد از كتاب بيع مكاسب 
نوشته شده و اگر بخواهيم نظر نهايي شيخ 
انصاري را بدانيم به نظر مي رسد نظر دوم نظر 

  نهايي او باشد.
  
فقيه ديگري كه مورد تمسك طيف سنتي مخالف  -9
گيرد آيت اهللا خوئي (ره) است. يت فقيه قرار ميوال

اما در باب نظر آيت اهللا خويي به كالم خود ايشان 
كنيم كه بهتر از هر كالم ديگري روشنگر اكتفا مي

 ادعاي غلط اين طيف فكري است:
به دو دليل فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت «

تواند مجري احكام انتظامي اسالم باشد: اوال مي
راي احكام انتظامي در راستاي مصلحت اج

عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته 

تواند مخصوص يك دوره زمان و اين نمي... شود
... و حضور معصوم در  (زمان حضور) بوده باشد

اين مصلحت كه در راستاي تامين سعادت و سالمت 
زندگي جامعه در نظر گرفته شده مدخليتي ندارد. 

ني (علم اصول) دالئل احكام انتظامي ثانيا از نظر ف
اسالم اطالق دارد ... اين روايت (روايت عمر بن 

در عصر حنظله) به ضميمه رواياتي كه صدور حكم 
داند مي غيبت را شايسته فقهاي جامع الشرايط

به خوبي داللت دارد كه اجراي احكام انتظامي 
در دوران غيبت  بر عهده فقهاي شايسته 

  )224ص  1كمله المنهاج ج(مباني ت» است.
توان گفت در اعتقاد به اصل به عنوان جمع بندي مي

واليت فقيه و همچنين در حدود اختيار فقها در عصر 
غيبت در دو مقام قضا و مقام افتاء اختالفي ميان 
فقهاي به نام شيعه وجود ندارد. در مقام اداره جامعه 
نيز در برخي شئون اختالفاتي وجود دارد هر چند كه 

كه در تقريبا همگي فقها به نام اتفاق نظر دارند 
بسياري از امور جامعه مانند احكام انتظامي يا 
سرپرستي اموال در حال تلف شدن و .. فقيه داراي 

البته بسياري از فقهاي به نام مانند واليت است. 
امام خميني (ره)، صاحب جواهر، مالي نراقي، 

اند كه شيخ مفيد، عالمه حلي و.. بر اين عقيده
م (اداره در تمام يا اكثريت شئون مقام سو

   جامعه) نيز فقيه داراي واليت است.

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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  .... بريماز رنجي كه مي
  زخم كهنه: آيين نامه تمديد قرارداد اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاه

  نويسنده: تعدادي از اساتيد جوان دانشگاه

  
  

بود كه رئيس دانشگاه با شعار  94ابتداي سال  از
لزوم ارزيابي اعضاي هيات علمي دانشگاه  "كليدي"

به ويژه اعضاي هيات علمي پيماني، فرآيند تمديد 
قرارداد اعضاي هيات علمي دانشگاه علم و صنعت را 
با يك آيين نامه سراسر اشكال آغاز نمود. آيين 

تلف به سمع و اي كه اشكاالت آن در جلسات مخنامه
نظر ايشان رسيد و همواره پاسخ ايشان اين بود كه 
اين آيين نامه با عجله نگارش شده و تصحيح خواهد 

هاي قبلي به تفصيل گفته شد. همانطور كه در شماره
پراشكال، دو  "داسي"شده است، در اين آيين نامه 

 2اشكال عمده وجود دارد. اول آنكه براساس ماده 
بت اعضاي هيات علمي پيماني و آيين نامه و نس

رسمي دانشگاه، براي تمديد قرارداد اعضاي هيات 
- بايستي ميانگين ارزيابيميعلمي جديد دانشكده، 

شان، هميشه از اعضاي هيات علمي قديمي باالتر 
باشد كه خود توهيني آشكار به اعضاي هيات علمي 

آيين  3قديمي دانشگاه است. دوم آنكه براساس ماده 
اعضاي هيات علمي براي تمديد قرارداد حداقل  نامه،

امتياز پژوهشي را نياز دارند.  15امتياز ترفيع ساالنه 
امتيازي كه اگر خود رئيس دانشگاه (و البته برخي 

به مرتبه استادي  گيتازبروساي اسبق دانشگاه كه 

اند) را از ابتدا با همين معيار ارزيابي كرده نائل آمده
ساله به مرتبه استاد تمامي نائل  10بودند، احتماال 

سال. صحبت از  30آمدند، نه پس از مثال مي
اشكاالت اين آيين نامه ديگر براي همه مالل آور 
شده است و خاطرم هست كه جلسات برگزار شده با 

نهاد مقام دفتر حضور اساتيد و رئيس دانشگاه در 
معظم رهبري، خود ايشان هم از بازگو شدن مجدد 

تر آنكه عليرغم اينكه الت برآشفتند. جالباين اشكا
تعداد قابل توجهي از اساتيد معيارهاي سخت گيرانه 
اين آيين نامه را كسب كرده بودند، اما تمديد قرارداد 
آنها به داليل واهي و مختلف، حتي تا اسفند سال 

هاي نيز به تعويق افتاد، تعويقي كه آشفتگي 94
  كند.جاد كرده و ميمي دانشگاه ايزيادي در فضاي عل

  
  و اما بعد....

سال جديد آغاز شده است و اعضاي هيات علمي 
درصد آنها تا انتهاي  25پيماني دانشگاه كه بيش از 

اند، سال گذشته درگير بحث تمديد قراردادشان بوده
جديد  "غيرداسي"به انتظار رونمايي از آيين نامه 

اي نامه اند. آيينتمديد قرارداد توسط رئيس دانشگاه
كه هدف آن ارزيابي و نه برخوردهاي غيرمنطقي و 

اي كه ماحصل آن اي با آنها باشد. آيين نامهسيلقه
ارتقا سطح علمي دانشگاه و رشد فناوري در آن باشد. 

اي كه در يك مسير كامال علمي و بدون آيين نامه
زدگي، اساتيد پيماني دانشگاه را به سمت شتاب

نامه اي كه سوق دهد. آيين شانارتقاي جايگاه علمي
اي روشن و صريح باشد و نه سرتاسر ابهام. آيين نامه

كه تنها معيار تمديد قرارداد اساتيد پيماني دانشگاه 
ها و سليقه گروهمعياري در كنار معيار باشد و نه 

اي كه چون آيين نامه سال ها. آيين نامهدانشكده
نشگاه را به قبل، يك سال وقت اساتيد و مديريت دا

  هاي ناشي از آن تلف نكند. چالش
  

آيد با توجه به آنكه فرآيند سخن كوتاه، به نظر مي
ورود و خروج اعضاي هيات علمي به دانشگاه، 
منحصرا از اختيارات هيات جذب آن است، آيين نامه 
تمديد قرارداد اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاه به 

ن هيات برسد تصويب اعضاي محترم و فرهيخته اي
 تا هم وجاهت قانوني داشته باشد و هم پختگي الزم

  را.
  

 آن مرد با داس آمد
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  صنعت و صنعتگر در قرآن
  نويسنده: محمد خلج اميرحسيني، عضو هيئت علمي دانشكده برق

  
صنعت و محصوالت صنعتي نقشي اساسي در زندگي 

قلمرو وسيعي هاي امروزي دارند. امروزه صنعت انسان
ها همانند كشاورزي، پزشكي، دارد و بسياري از عرصه

ارتباطات، نظامي، نساجي و هنر را وابسته به خود 
نموده است. در يك كالم، اقتصاد هر كشوري به 
پيشرفت صنعت آن كشور گره خورده است. بنا بر اين، 
كشور اسالمي و انقالبي ما كه براي حفظ استقالل 

قاوم نياز دارد، بايستي صنعتي خود به اقتصادي م
  پيشرفته، كارا و خوداتكاء داشته باشد.

گويد كه اگر بخواهيم هم ايمان و هم تجربه به ما مي
اي پيشرفت كنيم و در عين حال هويتمان در هر عرصه

هم محفوظ بماند، بايد از آيات قرآن و روايات ائمه 
ش تالاطهار (ع) بهره بگيريم. از اينرو، در اين نوشته 

شده است تا نگاهي كوتاه به آيات قرآن در مورد 
صنعت و صنعتگر داشته باشيم. نكات جالب و كاربردي 
زيادي در مورد خصوصيات يك محصول صنعتي از 

  گردند.آيات قرآن حاصل مي
چند خصوصيت اصلي يك محصول صنعتي عبارت 

  خواهند بود با:
يكي از خواص يك محصول صنعتي  رافع نيازها: -1

بايد بر طرف كننده يك يا چند نياز و حاجت مردم 
باشد و حالل يك يا چند مشكل باشد. خداوند علت 
آموختن صنعت زره به حضرت داود (ع) را حفاظت در 

 و علَّمناه صنْعةَ لَبوسٍكند. برابر خطرات جنگ بيان مي
 نلَكُم لتُحصنَكُم منْ بأْسكُم فَهلْ أَنْتُم شاكرُو

و ساختن زره را بخاطر شما به او تعليم ، 80(انبياء/
داديم، تا شما را در جنگهايتان حفظ كند آيا شكرگزار 

  ).هستيد؟
يك محصول صنعتي بايد با دقت  طراحي دقيق: -2

كامل طراحي گردد و همه پارامترهاي آن به اندازه 
الزم و بهينه تعيين شوند. خداوند جهان خلقت و همه 

إِنَّا نمايد. را با قدر و اندازه الزم معرفي مي اجزاء آن
ركُلَّ شَيبِقَد خَلَقْناه البته ما هر چيز را به ، 49(قمر/ ء

 ء قَدراًقَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شَي)، ... اندازه آفريديم
اى قرار داده و خدا براى هر چيزى اندازه، 3(طالق/
فرمايد اود (ع) مي). همچنين خداوند به حضرت داست

أَنِ اعملْ سابِغات و ها را به اندازه بساز. كه حلقه زره
رْدي السف رهاى كامل و فراخ بساز زره، 34... (سباء/ قَد

  ).ها را به اندازه و متناسب كنو حلقه

  
  

  
  

  
  

يك محصول صنعتي پس از  متقن و باكيفيت: -3
طراحي بايد محكم و مستحكم و استوار و در يك كالم 
متقن ساخته شود و اصطالحا باكيفيت باشد. خداوند 

هاي صنعت خود را متقن معرفي نموده و ساخت كوه
عظيم و استوار را كه همانند ابرها درحال حركت 

 و تَرَىكند. اي از اين اتقان بيان ميهستند را نمونه
 اللَّه نْعحابِ صرَّ السرُّ متَم يه ةً ودها جامبسالْجِبالَ تَح

بينى و ها را مىكوه، 88... (نمل/ ءالَّذي أَتْقَنَ كُلَّ شَي

پندارى در حالى كه مانند ابر آنها را ساكن و جامد مى
اين صنع و آفرينش خداوندى است كه  ،در حركتند

  ).همه چيز را متقن آفريده
يك محصول صنعتي در عين متقن  زيبا و نيكو: -4

بودن بايد زيبا، دلپذير، برازنده و نيكو باشد. خداوند 
ساخت و خلقت همه اشياء از جمله انسان را به 

الَّذي أَحسنَ نيكوترين وجه ممكنه مقرر نموده است. 
خََلقَهكُلَّ شَي او كسى است كه هر چه ، 7(سجده/ ... ء
نِ أَحس لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في)، نيكو آفريد را آفريد
ما انسان را در بهترين صورت و نظام ، 4(تين/ تَقْويمٍ

  ).آفريديم
يك محصول صنعتي بايد با  ضرر:سازگار و بي -5

تمام اشياء اطراف خود و همچنين تمام نيازهاي انسان 
. دسازگار باشد و تزاحمي با ديگر نيازها نداشته باش

بعبارت ديگر اينگونه نباشد كه يك يا چند نياز و 
حاجت را رفع كند ولي خودش مشكالت جديدي را 
بوجود بياورد. بعنوان مثال، براي نگاه داشتن آسمانها 
نياز به ستون است ولي خداوند اين ستونها را طوري 
ساخته است كه نامرئي باشند و مزاحمتي براي 

قَ السماوات بِغَيرِ عمد خَلَها بوجود نياورند. انسان
آسمانها را بدون ستونى كه آن ، 10... (لقمان/ تَرَونَها

). بعنوان مثالي ديگر، خلقت چارپاياني را ببينيد آفريد
مانند گوسفند چنان است كه تمام اجزاء آنها نافع 
هستند و پس از ذبح نه تنها هيچ آسيب و ضرري به 

زنند بلكه منفعت هم ها نميطبيعت و زندگي انسان
 و إِنَّ لَكُم في الْأَنْعامِ لَعبرَةً نُسقيكُم مما فيرسانند. مي

 بطُونها و لَكُم فيها منافع كَثيرَةٌ و منْها تَأْكُلُون
و براى شما در چهارپايان عبرتى است ، 21(مومنون/

كنيم و از آنچه در درون آنهاست شما را سيراب مى
شما در آنها منافع بسيارى است و از گوشت آنها  براى
  ).خوريدمى

ساخت يك محصول صنعتي عالي  وري باال:بهره -6
كان االمالمكان پرهزينه نباشد و بايد حتيبايد حتي

هزينه و پرسود باشد. خداوند متعال انسان را كه كم
اشرف مخلوقاتش است را از خاك كه بظاهر مخلوقي 

و اللَّه خَلَقَكُم منْ تُرابٍ ثُم فريند. آارزش است ميكم
خداوند شما را از خاكى آفريد، ، 11... (فاطر/ منْ نُطْفَةٍ

  ).اىسپس از نطفه
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يك محصول صنعتي بايد تعمير و نگهداري:  -7
پس از ساخت و در حين استفاده تحت مراقبت باشد 
و عيب و ايرادهاي حاصله برطرف شوند و بعبارتي 

ضمانت واقعي باشند. خداوند پس از خلق جهان داراي 
هستي، آن را به حال خود وانگذاشت، بلكه مدام بر آن 
نظارت دارد و امور مربوط به آن را تدبير و جهان را 

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ كند. بسوي تكامل هدايت مي
شِ علَى الْعرْ تَوىستَّةِ أَيامٍ ثُم اس السماوات و الْأَرض في

پروردگار شما، خداوندى است ، 3... (يونس/ يدبرُ الْأَمر
كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر 

. )، ..تخت قرار گرفت و به تدبير كار (جهان) پرداخت
  ).6(مجادله/ ء شَهيدكُلِّ شَي و اللَّه على

ذكر در الالزم به ذكر است كه خصوصيات فوق
 شوند كه شرائطمحصوالت صنعتي، هنگامي ايجاد مي

الزمي فراهم شده باشند. بعضي از شرائط الزم صنعت 
  و صنعتگر عبارتند از:

براي يك توليد محصول صنعتي قطعا  تخصص: -1
تخصص مربوط به آن الزم است. خداوند ابتدا تخصص 

آموزد و سپس ساخت زره را به حضرت داود (ع) مي
و علَّمناه صنْعةَ دهد. دستور دقت در ساخت آنرا مي

وسٍ لَكُمو ساختن زره را بخاطر شما ، 80(انبياء/ ... لَب
چنين خداوند به حضرت نوح ). همبه او تعليم داديم

 وفرمايد طبق دستورالعمل ما كشتي را بساز. (ع) مي
، و كشتي را 37... (هود/ اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننا و وحيِنا

  ).در حضور ما و طبق وحى ما بساز

در ساخت محصوالت صنعتي  دقت و حوصله: -2
بايستي دقت كافي بخرج داد و صبر و حوصله داشت 

ايد كيفيت را فداي سرعت نمود. خداوند متعال و نب
تواند هر شيئي را و حتي كل جهان را در يك چشم مي

إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه به هم زدن بسازد. 
فرمان او چنين است كه هرگاه ، 82(يس/ كُنْ فَيكُونُ

اش، موجود ب گويدچيزي را اراده كند، تنها به آن مي
). اما خداوندي كه شوددرنگ موجود ميآن نيز بي

چنين قدرتي دارد، ساخت و خلقت جهان را طي 
آفريند ها سال و در طي شش مرحله و دوره ميميليون

إِنَّ كند. ها اصطالحا عجله نميو از ديدگاه ما انسان
 امٍأَي ستَّةِ ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات و الْأَرض في

  ).3... (يونس/
بدون شك اگر در مراحل مختلف توليد  نظارت: -3

و ساخت محصوالت صنعتي نظارت كافي نباشد، 
امكان اشتباه و ايجاد عيب در آنها زياد خواهد بود. 

فرمايد كشتي را تحت خداوند به حضرت نوح (ع) مي
...  يِناو اصنَعِ الْفُلْك بِأَعيننا و وحنظارت ما بساز. 

در حضور ما و طبق وحى ما ، و كشتي را 37(هود/
  ).بساز

يادمان نرود كه آنچه اصل است ياد و  ياد خدا: -4
ذكر خدا و عمل صالح است و بقيه امور از جمله توليد 
محصول صنعتي تنها براي گذران امور دنيوي هستند 
و نبايد ما را به غفلت و فراموشي خداوند بكشانند. 

س از آنكه به حضرت داود (ع) دستور ساخت خداوند پ

دهد عمل صالح انجام دهد به مردم دستور ميزره مي
أَنِ اعملْ سابِغات و قَدر في السرْد و اعملُوا صالحاً دهند. 

هاى كامل و فراخ زره، 34(سباء/ إِنِّي بِما تَعملُونَ بصير
 و عمل صالح كنها را به اندازه و متناسب بساز و حلقه

دهيد بينا هستم). انجام دهيد كه من به آنچه انجام مي
حضرت ابراهيم و اسماعيل هنگام ساخت خانه كعبه 

 وياد خدا بودند و درخواست قبول آن را از او داشتند. 
و يتنَ الْبم داعالْقَو يمرَاهإِب نَا  إِذْ يرْفَعبيلُ راعمإِس

هنگامي را كه ابراهيم و ، و 127(البقرة/...  تَقَبلْ منَّا
و (بردند، هاي خانه (كعبه) را باال مياسماعيل، پايه

 . همچنين ذوالقرنينگفتند) پروردگارا از ما بپذير)مي
پس از ساخت آن سد عظيم و مهندسي شده، آن را 

 ... داند. قَالَ هذَا رحمةٌ منْ ربياز رحمت پروردگار مي
  .)98(الكهف/

 ،خالصه آنكه براي داشتن صنعتي پيشرفته و غني
بايستي اوال نيت خود را خالص كرده و براي خدمت مي

به جامعه از خداوند متعال كمك بخواهيم و ثانيا با 
اعمال مديريتي علمي و جهادي، محصوالت صنعتي 

طعا ق متقن و باكيفيت و داراي ضمانت توليد كنيم.
كمك شاياني به اقتصاد مقاومتي توفيق در اين كار 

خواهد نمود و از اولين اثرات آن رونق توليد، كاهش 
اثر شدن هر نوع تحريم از جانب نرخ بيكاري و بي

  دشمنان هويت و استقالل نظام اسالمي خواهد بود.
  
  

------------------------------------------------------------------------------------------  

  بدون شرح
  يا تعليق و تخريب آن، كداميك؟) ،آنو ارتقاء اي كشور (رونق افراد موثر در صنعت هسته

  شود)التصوير عذرخواهي مي(قبال از ارائه تصوير يك فرد ممنوع

    

   



 سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل

 ١٣                                                                                 1395، ارديبهشت 22، شماره ساتيد دانشگاه علم و صنعت ايرانبسيج انبا، نشريه 

  آقاي دكتر مساحمصاحبه با 
  عمرانمهندسي عضو هيئت علمي دانشكده 

  

  
  

مساح عضو هيئت علمي سعيدرضا خدمت آقاي دكتر 
اي مصاحبهدانشكده مهندسي عمران رسيديم و 
  گذرد.خودماني با ايشان داشتيم كه از نظرتان مي

  
سالم عليكم. خدا قوت و خسته نباشيد. از اينكه  نباء:

وقتتان را در اختيار ما قرار داديد، سپاسگزاريم. در 
ابتدا يك معرفي از خودتان در ابعاد مختلف علمي، 

ايد، هايي كه داشتهفرهنگي، جهادي و فعاليت
  بفرماييد.

پيش از هر چيز ماه رجب و ايام مبارك  دكتر مساح:
كنم و اميدوارم آن را خدمت عزيزان تبريك عرض مي

مند شويم. از نشريه وزين و واليي نبا همه از آن بهره
كنم از بابت اين فرصت كه در اختيارم هم تشكر مي

-در تهران در محله سبالن 1340قرار داد. بنده متولد 
اصليتم يزدي است. مرحوم پدر  نظام آباد هستم ولي

 20مرد در و پدر بزرگم در روستايي به نام مجو
كيلومتري شهر يزد سكونت داشتند و از بزرگان 
منطقه و منشاء خيرات زيادي بودند و هنوز از آنها به 

شود. يك نمونه از باقيات الصالحات نيكي ياد مي
 همرحوم پدرم احداث دانشگاه پيام نور در بهترين نقط

مجومرد است كه براي ساخت آن همه ارث و ميراث 
و امالك خود در مجومرد را وقف اين دانشگاه كرد. 
وي يك آدم مذهبي و روشن و از مبارزان ملي شدن 

پدرم براي پرداخت خمس به  بود. يزد در صنعت نفت
رفت تا آن را به امام بدهد. يك رساله هم نجف مي

د و بعد فهميديم توي خونه داشتيم كه بدون نام بو
  شان را رحمت كند.مال امام بوده است. خداوند همه

سابقه سياسي و انقالبي پدرم روي من خيلي اثر 
گذاشت و روحيه ضد شاه و دستگاه سلطنت و ضد 

، آيد سر كالساستعماري پيدا كردم. يكدفعه يادم مي
. من زديك معلم انشاء داشتيم كه حرفهاي انقالبي مي

نشاء راجع به فرخي يزدي نوشتم كه هم رفتم يك ا
زمان رضا شاه دهانش را دوختند. در سن نوجواني كه 
مصادف با حوادث انقالب شد بنده هم مثل همه با 

هاي پيروي از منويات امام راحل (س)، در فعاليت
اي امام هانقالبي حضور داشتم و با تكثير و پخش پيام

ست يادم ه پرداختم وو نيز شعارنويسي به فعاليت مي
كه حدود شانزده سالم بود و  56كه در تابستان سال 

ها نيفتاده بود روي هنوز شعار مرگ بر شاه بر سر زبان
. "مرگ بر شاه"مان خيلي بزرگ نوشتم ديوار محله
ها االن متوجه فضاي اون موقع نيستند كه البته بچه

اين كارها براي نوجوانان در آن زمان چقدر 
. چون آنقدر فضاي رعب و وحشت بود آميز بودمخاطره

توانست هزينه سنگيني براي طرف كه چنين كاري مي
داشته باشد. البته االن هم تا حدي چنين است، چرا 

طلب و كه بعضي آقايان، افراد انقالبي را خشونت
دانند. در راهنمايي كه بودم، افراطي و تندرو و ... مي

وز اي كه رهداشتم به نام رضا كمر بصيرتي با دوست
شهيد شد. با او يك روز در خيابان  57بهمن  21

ه كرديم. او بطالقاني از جلوي سفارت آمريكا عبور مي
من گفت اين جا خانه ارباب است. من گفتم ارباب 
ديگه كيه؟ گفت آمريكا، ما مستعمره آمريكا هستيم! 
آن موقع اين حرف برايم خيلي اثر داشت. غيرتي بودم 

ت شدم كه يعني چه؟ چرا ما بايد ارباب و خيلي ناراح

داشته باشيم و چرا آمريكا ارباب ماست؟! الحمدهللا 
حضرت امام (س) كه آمدند، با خودشان آگاهي و نور 
هم آوردند و مردم بيدار و آگاه شدند و سلطه آمريكا 

  را از كشورمان قطع كردند.
انقالب كه اوج گرفت، اغلب كارم شعارنويسي بود و 

شهريور، توفيق  17در تظاهرات بودم. روز همواره 
صبح خود  7:30شهادت نداشتم. آنهايي كه تا ساعت 

گاه تظاهرات رسانده بودند در حلقه محاصره را به وعده
قرار گرفتند. با شروع تيراندازي و كشتار، بسياري را 
ديدم كه در كف خيابان افتاده و مدام تير بود كه از 

در كنارم به زمين  شد و افراديكنارم رد مي
افتادند. دهها شهيد را در آنروز به كمك مردم به مي

هاي اطراف از جمله دوش كشيده و به بيمارستان
صبح  تا عصر آن روز  8برديم. از بيمارستان بهادري 

ها پشته ساخته بود كشتند و شاه از كشتهمردم را مي
خردادي ديگر مردم را به زعم خود  15تا با تكرار 

رساند و انقالب را در نطفه خفه كند. در بيمارستان بت
بهادري آنقدر شهيد آورده بودن كه آنها را به ناچار در 

 نجا كه كنيد حياط بر روي هم گذاشته بودند. فكر
 كه زماني آغوشتان در ساله 18-17 جوان يك دادن

 اثر هميشگي بر چه بريدمي بيمارستان سمت به را او
 نقطه شهريور 17 روز. گذاشت خواهد روح و روان شما

 جواناني معصوم هايچهره و بود امزندگي در عطفي
 مرگ دم تا هرگز را دادند جان ديدگانم برابر در كه

ام فكر كرده بودند كه با خانواده .كرد نخواهم فراموش
ام و وقتي نزديك روحيه جسورم، حتما شهيد شده

غروب با پيراهن كامال خوني به خانه رسيدم، داشتند 
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كردند. در آن دوران، دو بار دستگير شدم ولي گريه مي
ها، پس از به خاطر كوچكي جثه و پر بودن زندان

دن، ه كرپذيرايي مفصل و كتك و بازداشت و لگد و ل
كردند. ولي من ول كن نبودم و بالفاصله پس ولم مي

 پيوستم. اينها راترين تظاهرات مياز رهايي به نزديك
بايد جوانان توجه كنند كه آن موقع چه وضعي بود و 
قدر انقالب را، با همه مشكالتي كه هست، بهتر بدانند. 
يكبار در اول شب ماموران ريختند به خانه ما. هم 

-هم من كه در منزل نبوديم به توسط همسايه پدرم و
ها مطلع شده و فراري شديم و رفتيم مدتي يزد 
مانديم. علتش اين بود كه در شب اول محرم و پس از 

نظامي،كه  حكومت شروع ساعت منع رفت و آمد
ساعت نه شب بود، در جنوب شهر مردم براي عزاداري 

قض ن ها ريختند و كشتار وسيعي به بهانهبه خيابان
حكومت نظامي به راه افتاد. براي اعالن همبستگي با 
آنها به بام منزل رفته و با سر دادن تكبير و نيز با 
فرياد، مردم محله را به تظاهرات فراخوانديم. نيم 

نفره در  500ساعتي نگذشته بود كه يك تظاهرات 
مان براه افتاد. يك ساواكي كه منزلش در نزديكي محله

ا به عنوان آغازگر تظاهرات آن شب لو ما بود پدرم ر
  ام!داده بود. خالصه، ظاهرا از اول افراطي و تندرو بوده

  
  تحصيالت دانشگاهي را كجا گذرانديد؟ نباء:

آن موقع، مدارس تعطيل شده بود و  دكتر مساح:
ها نيز محدود بود. در سراسر كشور، گنجايش دانشگاه

 30ت هزار نفر ظرفيت بود براي جمعي 150كال 
ميليوني. بنابراين اميد ورود به دانشگاه خيلي كم بود. 

هاي كيسينجر صهيونيست، البته اين هم از سياست
وزير امور خارجه آمريكا بود تا جوانان، خصوصا از خاور 
ميانه به دليل اهميتش، براي تحصيل به كشورهاي 
غربي مهاجرت كنند و آنجا تحت تاثير فرهنگ غرب 

تحصيالت عاليه به كشورشان برگردند  قرار گيرند و با
و مسئول و مدير شوند و مجري سياستهاي غربي و 
آمريكايي باشند و هر وقت نياز شد پاي توافقات ننگين 
را بر ضد كشور و مردم خود امضا كنند. و اين يعني 

  استعمار نوين.
به هر حال، عليرغم ميل شخصي و شروع انقالب و اين 

نبود انقالب چه وقت پيروز كه از نظر پدرم معلوم 
گفت برو آنجا درس شود، با اصرار پدرم كه ميمي

بخوان و به مبارزه هم بپرداز، و نيز با اين توجيه كه 
سال به طول انجاميده و انقالب ما  20انقالب الجزاير 

هم به درازا خواهد كشيد، به آمريكا رفتم. در آنجا 
نشجوي درس خواندم و رسيدم به دوره دكترا و دا

دكترا شدم. البته اتفاقات بسياري در اين مدت دوازده 
ساله دوري از ميهن برايم رخ داد. از جمله آنكه از 

همان اوايل عضو انجمن اسالمي دانشجويان در آمريكا 
هاي مختلف و كانادا شدم و با طيف وسيعي از گروه

ام شدت پيدا كرد و از هاي انقالبيآشنا شدم و فعاليت
ها از جمله گروهك منافقين گيري با گروهكآنجا در

 يميالدي، منافقين به جلسه 1982آغاز شد. در سال 
ما در دانشگاهي در شهر داالس از ايالت تگزاس حمله 

اي را دستگير كرد كه از كردند و پليس آمريكا عده
ميان آنها سي و دو نفر از اعضا و هواداران انجمن 

افقين را نيز آزاد كردند! اسالمي به زندان افتاديم و من
دانستيم كه ما را براي وارد كردن فشار بر جمهوري مي

ها نگه خواهند داشت. بدين منظور اسالمي براي مدت
پس از سئوال از دفتر حضرت امام و گرفتن اين پاسخ 
 كه مرگ شما در اعتصاب غذا همچون مرگ پاسدار و

 ،روداست كه داوطلبانه بر روي مين مي ايبسيجي
همگي پس از اين با احساسي شيرين، متحدا و متفقا 
اعتصاب غذاي كامل را آغاز كرديم . در زندان به مدت 
سي روز اعتصاب غذا ادامه يافت و خيلي تالش كردند 
تا آن را بشكنند، ولي نتوانستند. با توجه به آنكه از 
مرگ بابي سندز و همرزمانش در اعتصاب غذا در 

گذشت و ت زمان زيادي نميهاي انگليس مدزندان
براي جلوگيري از وقوع چنين اتفاقي در آمريكا، با رو 
به وخامت گذاشتن حال چند نفر، همگي ما را از زندان 

ها آزاد كردند. اما در عوض، ما را دادگاهي كرده و ماه
به دادگاه در رفت و آمد بوديم. البته اين داستان 

كنم. جالب پوشي ميجزئيات بسياري دارد كه چشم
است بدانيد كه گذرنامه و برگه اقامت دانشجويي من 
را پس ندادند و تا زماني كه از آمريكا اخراج شدم (كه 

سال به طول انجاميد)، بدون برگه اقامت  9حدود 
كردم و به سختي دانشجويي در آمريكا زندگي مي

خواندم. در اين مدت هم چندين بار دستگير درس مي
ي، ميهمان پليس آمريكا بودم. هر شدم و در انفراد

افتاد، چون ما سي و دو نفر شناخته شده اتفاقي مي
 شود كهگرفتند. ِيادآور ميآمدند و ما را ميبوديم، مي

هاي هر سي و دو نفر در طي چند سال و به بهانه
گوناگون از آمريكا اخراج شدند. دو بار از دانشگاه 

 و آيبياف بدليل همين مسائل سياسي اخراج شدم.
بار اول پس از . بودند موثر هااخراج اين در منافقان

زنداني شدن در شهر داالس كه اسامي دستگير 
ت قرار گرف آي در اختيار دانشگاهبيشدگان توسط اف

آي. يبو بار دوم نيز بواسطه راپورت منافقين و فشار اف
ميالدي،  1989البته در زمان بوش پدر در سال 

ه دادند ككردند و گرين كارت مياعطاء ميپناهندگي 
من با اينكه در شرايط سختي بودم زير بار اين ننگ 

 مدت ده سال براي نرفتم و گرين كارت نگرفتم.
 مناطق و شهرهاي در اسالمي مسئول تبليغات انجمن

 سيتن و پيسيسيمي تگزاس، هايايالت در گوناگون
 و قدس روز در آنتونيوسن شهر در تگزاس در. بودم
 سخنراني و هاپوستسياه مسجد رفتممي ايام ديگر
 آتشين و انقالبي هايسخنراني نوارهاي و كردممي

 تانپوسسياه ميان در و تكثير را ايكس مالكوم شهيد
  .كردممي پخش

- پس از اخراج دوم و در هنگامي كه در شهر سن
آنتونيوي تگزاس بودم و بصورت مخفيانه زندگي 

آي دنبالم بود. يك شب پيغامي به من بيفكردم، امي
داده شد و من به بيرون از منزل رفتم. ظاهرا رد من 
را گرفته بودند و چهار نفر من را تعقيب و به من از 
پشت حمله كردند. تا آمدم به خودم بجنبم، با چاقو 

ام به من سه ضربه كاري زدند. يكي به زير جناق سينه
، يكي به كنار قلبم و خورد و ششم را سوراخ كرد 

ديگري به بازويم اصابت كرد. بعد هم فرار كردند و 
روز در بيمارستان با  7رفتند. من با اسم مستعار، 

شرايط بسيار بدي از نظر جسمي بستري بودم و با 
كردم. به علت اينكه پليس مرگ دست و پنجه نرم مي

آمريكا احتمال داشت پيدايم كند، من را به خانه يكي 
دوستان بردند و ده روز در آنجا بستري شدم و حالم  از

رو به بهبودي رفت. حالم كه بهتر شد، به دانشگاه 
A&M  رفتم. در اين دانشگاه مدرك كارشناسي

گرفتم. دوره كارشناسي ارشد را در دانشگاه 
پي گذراندم و دكترا را در دانشگاه ايالتي سيسيمي
ي اين دوران بدون پي شروع كردم. در همهسيسيمي

برگه اقامت دانشجويي و با دردسر فراوان درس 
واحد (عالوه بر  36خواندم. در دوره دكترا، مي

ارشد) گذراندم و آماده امتحان واحدهاي كارشناسي
ميالدي  1991جامع شدم. آن زمان ماه فوريه سال 

 FBIبود. در آن زمان بود كه  1369يعني بهمن سال 
مجبور به بازگشت به ايران شدم. در من را پيدا كرد و 

آن زمان، در ايران دوره دكترا هنوز يا شروع نشده بود 
و يا قوت نداشت. بنابراين به يك شركت مشاوره 
معروف رفتم و مشغول كار شدم. بعد مطابق قانون 

هاي مجلس، براي دانشجويان اخراجي از دانشگاه
 با خارج از كشور، به چندين دانشگاه معرفي شدم و

توجه به اينكه دانشگاه علم و صنعت به منزلمان 
نزديك بود، به اين دانشگاه براي تكميل دوره دكتري 
آمدم. الزم است به اين نكته اشاره كنم كه بنده در 
طول تحصيلم، از هيچ بورس تحصيلي استفاده نكردم، 
نه در آمريكا و نه در ايران. در دوره تحصيلي دكترا در 

واحد غير تكراري ديگر را  27ار خودم ايران، به اختي
  گذراندم و سپس در امتحان جامع گروه شركت كردم.
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آقاي دكتر در مورد اتفاقاتي كه اخيرا براي شما  نباء:
  در دانشگاه پيش آمده است، توضيحاتي بفرماييد.

 اي را بيان كنمالزم است در ابتدا مقدمه دكتر مساح:
از اخذ مدرك دكترا، تر شود. بنده پس تا موضوع روشن

براي چهار ترم در دانشگاه زنجان با چهار قرارداد 
ماهه مشاوره تدريس كردم. تا اينكه متوجه شدم شش

وزارتخانه براي جذب اساتيد فراخوان داده است. بنده 
ها، مجددا دانشگاه درخواست دادم و از ميان دانشگاه

 دعلم و صنعت را بواسطه اينكه به منزلمان نزديك بو
انتخاب كردم و طبق روال قانوني توسط هيات جذب 
مصاحبه عمومي شدم و ظاهرا باالترين امتياز را نسبت 
به سايرين كسب كردم. بعد هم طبق روال، مصاحبه 
علمي شدم كه مجدد باالترين امتياز را نسبت به ديگر 
جذب شدگان تا آن زمان كسب نمودم. باالخره در 

دانشگاه علم و صنعت  عضو هيات علمي 89بهمن سال 
در دانشكده مهندسي عمران، گروه سازه و زلزله شدم. 
البته بايد يادآور شوم كه پيش از اين روال بسيار 

ه اي كفرما بود به گونهها حكماي در دانشگاهناعادالنه
كردند و بندرت هاي علمي بصورت بسته عمل ميگروه

كردند و اگر جذبي هم صورت كسي را جذب مي
گرفت معموال از آشنايان افراد گروه يا دانشجويان مي

خودشان بودند. براي نمونه بنده ده سال بعد از نفر 
قبلي جذب گروه شدم. خوشبختانه در دولت پيشين 

ها تا حدود زيادي اين معضل و نارسايي بزرگ دانشگاه
 تريبر طرف شد و روش جذب اساتيد بصورت عادالنه

ها همانند من ب خيليانجام پذيرفت. بدين ترتي
توانستند با يك روال منطقي و عادالنه به استخدام 

م كه خواهيدانشگاه در بيايند. از مسئولين دانشگاه مي
براي روشن شدن افكار عمومي دانشگاهيان، نسبت به 
صالحيت علمي اساتيد جذب شده، با شجاعت تمام 

استاد جذب شده در  114اعالم نمايند كه سهم اين 
اول شدن دانشگاه در گزارش تايمز چند درصد رتبه 

گمان پاسخ شما همگان را در اينكه بوده است؟ بي
ند اها در شش سال گذشته جذب دانشگاه شدهبهترين

  را اقناع خواهد كرد.
، درخواست خود براي تبديل 94در آبان ماه سال 

وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي را به همراه كليه 
ات و در موعد تعيين شده در نامه مدارك و مستند

نيا، مدير اداري، به مرحوم جناب آقاي دكتر عباس
رياست وقت دانشكده، تحويل دادم و همزمان نيز دفتر 
جذب و معاون پشتيباني دانشگاه را كتبا مطلع كردم. 

ا آغاز هنيا، بد اخالقيمتاسفانه پس از فوت دكتر عباس
 ف وقت را پيششد و مسئولين دانشگاه سياست اتال

 ام به پايان برسد و راه را برايگرفتند تا دوره پنج ساله
اخراجم هموار ببينند. بنابراين قطعا حقم ضايع شده 

است و من جدا خواستارم تا تقاضاي تبديل وضعيتم 
  به جريان بيفتد و مسير عادي خود را طي كند.

بايد يادآور شوم كه با نظر غير رسمي كارشناسان 
 146امتيازهاي ارتقاء اينجانب دست كم  دانشكده،

و علمي پژوهشي و  ISIامتياز است. بنده شش مقاله 
ميليارد  3/1المللي داشتم و دو مقاله كنفرانس بين

م اهاي صنعتي براي دانشگاه آوردهتومان قرارداد پروژه
 گزارش كه خاتمه سه تا از آنها اعالم شده است. سه

صفحه تحويل  1500 فرما دررمورد تائيد كا علمي
صوتيات -شده است و دو جلد كتاب در زمينه سازه

آماده براي چاپ دارم. سه سال است كه عضو هيات 
تحريريه يك مجله علمي و پژوهشي هستم و دبيري 

ام. مدت دو يك همايش ملي را نيز بر عهده داشته
سال  3سال معاون اجرايي دانشكده بوده و به مدت 

تيد دانشكده عمران و نيز هم مسئوليت بسيج اسا
م. امشاوره دانشجويان ايثارگر و شاهد را بر عهده داشته

ساعت حضور فعال در دانشگاه  70در هفته حداقل 
ام. نمره ارزشيابي اينجانب در دو درسي كه داشته

ترم،  9ترم از  5است و در  18,6و  18,9دهم مي
 وميانگين ارزشيابي من از ارزشيابي گروه، دانشكده 

اي كه دانشجويان عزيز دانشگاه باالتر بوده است. نمره
د، اندر مورد رفتار اجتماعي با دانشجو به اينجانب داده

است. بنابراين مشكل علمي و آموزشي ندارم. از  19
نظر اعتقادي و سياسي هم سوابقم معلوم است و از 
مدافعين انقالب اسالمي و نظام واليت فقيه هستم و 

در دفاع از نظام و رهبري و مخالفت  فردي هستم كه
(كه بهتر است آن را به واقع كودتاي رنگي   88با فتنه 

نافرجام بناميم) صريح هستم و احتماال همين مساله 
ها گران تمام شده است. وگرنه است كه براي بعضي

رفتار مديريت دانشگاه قابل درك نيست. متاسفانه 
ده محرمانه اخيرا شنيدم كه بر خالف قانون، پرون

بعضي از اساتيد در اختيار افراد غير مسئول قرار گرفته 
است و بعد از آن مشكالت افرادي از جمله من شروع 
شده است كه در صورت صحت، به دليل خيانت در 
امانت بعضي اشخاص بايد تحت پيگرد قانوني قرار 

من در مقابل و شفاف بودن ح يرصگيرند. ظاهرا اين 
كودتاي رنگي نافرجام، برايم موضوعاتي همچون 

آي و بيدردسر ساز شده است. در آمريكا كه اف
منافقين دنبال حذف من بودند، االن هم در دانشگاه 
افرادي دنبال حذف اين حقير هستند. جوانان بايد 

هاي بحراني، تاريخ معاصر را خوب بدانند تا در زمان
 32مرداد سال  28دچار غفلت و يا اشتباه نشوند. در 

سواد به نام شعبان بي مخ به همراه شخصي فاسد و بي
اي زن فاسد توانست ضربه 250تن از الوات و  2500

مهلك را در پي غفلت پدران ما به اين كشور وارد 
  ساخته و دولت قانوني را سرنگون سازد.

دوست دارم در پايان مطلبي را بيان كنم. يكي از 
م، اافتخار كردهداليلي كه هميشه به سربازي انقالب 

اي است كه از امام راحل نقل شده و به خاطر جمله
است. امام در جواب  42خرداد  15مربوط به پيش از 

 ها هستند. منشاه گفته بود كه سربازان من در گهواره
مام بيني اهميشه خودم را يك مصداق ناقابل اين پيش

كنم. بر فرض محال كه دانسته و به آن افتخار مي
تيد افتخار فرمانده جنگ نرم بودن را، كه مواليم توانس

و فرمانده كل قوا به من داده است و نه شما، 
ناجوانمردانه و با نيرنگ و فريب از من بگيريد، ولي با 
افتخار سربازي كه امام به من داده است چه خواهيد 

  كرد؟
به هر حال فقط بنده نيستم و دوستان ديگر نيز گرفتار 

. اندال سليقه در اجراي قوانين شدهنظري و اعمتنگ
در مورد بنده، كامال خالف قانون و برخالف مصوبه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، هيات رئيسه دانشگاه، 
تصميمات غيرقانوني گرفته است كه قابل تعقيب 
است. به هر حال اميدوارم آقايان تجديد نظر كنند و 

وزه كاري در حها از سياسيمانند موضوع بورسيه
دانشگاه دست برداشته شود. در حال حاضر در همين 
دانشگاه، افراد هتاك به نظام و مقدسات، عليرغم 

روند و مشغول كار محكوميت قانوني، سر كالس مي
هستند، اما بنده و امثال بنده را دنبال آن هستند كه 
برايشان مشكل درست كنند. بخصوص اگر صريح 

مطلب زياد است و  اللهجه و شجاع هم باشند. البته
بنده از خيلي از جزئيات صرف نظر كردم و اگر مايل 

توانم بعدا آنها را بازگو كنم. به هر حال االن بوديد مي
ماند. شويم و ظلم پايدار نميهم داريم امتحان مي

خداوند انشااهللا جامعه علمي كشور را حفظ و در خط 
 خدمت به كشور و انقالب نگاه دارد و رهبري حضرت

متصل نمايد. به  آقا را به ظهور حضرت حجت (عج)
گذرد و افراد خودشان را با مي هر حال اين مسائل

كنند. از شما عزيزان رفتارشان به ديگران معرفي مي
  كنم.كه يار مظلوم هستيد تشكر مي

 خيلي ممنون. خدا يارتان باشد. نباء:
--------------------------------------  
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 ار آن و كنيم توجه آن به بايد ما همه كه مهمى نكته
 ينا دهيم قرار بيگانگان با خود سياست اساس و اصل
 ما كجا تا و كى تا جهانخواران و ما دشمنان كه است

 ما آزادى و استقالل مرزى چه تا و كنندمى تحمل را
 همه از عدول جز مرزى آنان يقين به. دارند قبول را

 به. شناسندنمى مانالهى و معنوى ارزشهاى و هويتها
 شما اب ستيز و مقاتله از دست هرگز كريم، قرآن گفته

 ما. برگردانند دينتان از را شما اينكه مگر دارندنمى بر
 و امريكا و صهيونيستها نخواهيم چه و بخواهيم چه

 و دينى هويت تا بود خواهند تعقيبمان در شوروى

 ينمغرض بعضى. نمايند دارلكه را مانمكتبىِ شرافت
 مجامع در توزى كينه و نفرت سياست اعمال به را ما

 با و دهند؛مى قرار شماتت مورد و توصيف جهانى
 گويندمى كودكانه اعتراضهاى و بيمورد دلسوزيهاى
 چشم از و است شده دشمنيها سبب اسالمى جمهورى

 خوب چه كه! است افتاده شانايادى و شرق و غرب
 جهان ملتهاى كه شود داده پاسخ سؤال اين] به[ است
 زمانى چه در ايران، ملت خصوصاً و مسلمانان، و سوم
 مروزا كه اندداشته اعتبار و احترام شرقيها و غربيها نزد
 و اصول همه از ايران ملت اگر آرى، !.اندشده اعتباربى

 عزت خانه و كند عدول خود انقالبى و اسالمى موازين
 با ار -السالم عليهم -معصومين ائمه و پيامبر اعتبار و

 است ممكن وقت آن نمايد، ويران خود دستهاى
 و فقير و ضعيف ملت يك عنوان به را او جهانخواران

 حدى همان در ولى بشناسند؛ رسميت به فرهنگبى
ما  باشند ابرقدرت آنها نوكر، ما باشند آقا آنها كه

 حافظ و خوار جيره ما باشند قيم و ولى آنها ضعيف؛
 لكهب اسالمى؛ -ايرانى هويت با ايران يك نه آنها؛ منافع
 د؛كن صادر شوروى و امريكا را اششناسنامه كه ايرانى
 و بكشد را شوروى يا امريكا سياست ارابه كه ايرانى
 و شرق شوروى و امريكا عزاى و مصيبت همه امروز
 تحت از ايران ملت تنها نه كه است اين در غرب

 به هم را ديگران كه است، شده خارج آنان الحمايگى
 توزى كينه و .كندمى دعوت جباران سلطه از خروج

 قرار شماتت مورد و توصيف جهانى مجامع در
 اعتراضهاى و بيمورد دلسوزيهاى با و دهند؛مى

 دشمنيها سبب اسالمى جمهورى گويندمى كودكانه
 افتاده شانايادى و شرق و غرب چشم از و است شده
 داده پاسخ سؤال اين] به[ است خوب چه كه! است
 خصوصاً و مسلمانان، و سوم جهان ملتهاى كه شود
 احترام شرقيها و غربيها نزد زمانى چه در ايران، ملت

 گرا آرى، !.اندشده اعتباربى امروز كه اندداشته اعتبار و
 انقالبى و اسالمى موازين و اصول همه از ايران ملت
 ائمه و پيامبر اعتبار و عزت خانه و كند عدول خود

 ويران خود دستهاى با را -السالم عليهم -معصومين
 عنوان به را او جهانخواران است ممكن وقت آن نمايد،
 رسميت به فرهنگبى و فقير و ضعيف ملت يك

 ما باشند آقا آنها كه حدى همان در ولى بشناسند؛
 مقي و ولى آنها ما ضعيف؛ باشند ابرقدرت آنها نوكر،
 ايران يك نه آنها؛ منافع حافظ و خوار جيره ما باشند

 اشمهشناسنا كه ايرانى بلكه اسالمى؛ -ايرانى هويت با
 تسياس ارابه كه ايرانى كند؛ صادر شوروى و امريكا را

 ىعزا و مصيبت همه امروز و بكشد را شوروى يا امريكا
 تنها نه كه است اين در غرب و شرق شوروى و امريكا
 است، شده خارج آنان الحمايگى تحت از ايران ملت
 دعوت جباران سلطه از خروج به هم را ديگران كه
  .كندمى
  

--------------------------------------------------------------------------------------------  
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 اخبار
  

  دانشگاه رياست جديد بسيج اساتيد
پس از حدود پنج سال و طي دو دوره كه جناب 

دكتر منصور انبياء رياست بسيج اساتيد دانشگاه آقاي 
را به عهده داشتند، جناب آقاي مهندس عبدالحميد 

كار جايگزين ايشان شدند. آقاي دكتر انبياء در نقره
مدت تصدي اين مسئوليت، خدمات زياد و قابل 
توجهي را انجام دادند كه اميدواريم خداوند متعال 

ست ايشان بدليل اجر وافري به ايشان دهد. گفتني ا
هاي كاري از قبول مسئوليت دوره بعضي مشغله

جديد خودداري نمودند. همچنين براي آقاي 
كار توفيقات الهي را براي خدمت در اين مهندس نقره

  سنگر مهم را مسئلت داريم.
  

  اقتصاديرياست و فعاليتهاي 
مشكالتي مالي بروز اقتصادي اخيرا در يك تعاوني 

هايي مبني بر قصد كمك به تا جايي كه زمزمه نمود
د، كه ش شايعاين تعاوني از طريق بودجه دانشگاه 

اين كار قطعا انجام رسد چرا كه بعيد بنظر ميالبته 
اختالس خواهد بود. ضمنا جرم از مصاديق 

رئيس فعلي و اسبق  ،سهامداران اصلي اين تعاوني
مسائل در هر صورت، دانشگاه و دوستانشان هستند. 

مالي در چنين سطح بزرگي، قطعا همين مقدار وقت 
گيرند. درست است كه موجود آقاي رئيس را هم مي

هاي حقوق فعلي اعضاء هيئت علمي كفاف مسافرت
چندين باره و طوالني مدت به كشورهايي همچون 

دهد و براي تامين آنها بايد فعاليتهاي آمريكا را نمي
بهتر نيست چنين  ولي آيا ،اضافي داشت اقتصادي

افرادي مسئوليتهاي بزرگ را نپذيرند و اگر 
  استعفاء دهند؟ اند،پذيرفته

  
  !يك كار عمراني

باالخره يك كار عمراني انجام  ،پس از دو سال و نيم
و دو رديف درخت در محوطه پاركينگ شمالي  ادندد

. همين هم و كلي هم تبليغ كردند نددانشگاه كاشت
  مچكريم.مغتنم است. البته 

  
  

  و دوستانش مداري آقاي رئيسشيوه قانون
يكي از اساتيد ديگر دانشگاهها را بطور غيرقانوني  -1

و بدون كسب نظر موافق دانشكده ف و گروه 
اما اند. مربوطه، بصورت حاكمانه به آنجا منتقل كرده

براي يكي از اساتيد جوان، كه افراد  ،از طرف ديگر
ها مدتهاست بصورت مدار يكي از گروهقدرت

اند و اي هيچ درس و دانشجوئي به او ندادهظالمانه
رياست دانشگاه بارها و بارها قول حل مشكل را با 
انتقال وي به همان دانشكده ف داده است، هيچ 

  دهند.اقدام عملي صورت نمي
اي بدون دانشكدهن و موفق جوايكي از اساتيد  -2

و خارج از را با تشكيل كارگروهي غيرقانوني  رئيس
از اما كنند. اخراج ميمسير قانوني هيئت جذب 

هتاك دوم را كه از همان دانشكده است  ،طرف ديگر
و پرونده هتاكي وي حسب حكم هيئت انتظامي 

نامه اساتيد به مراجع قضايي ارسال شده و طبق آئين
كنند و نه بايستي تعليق باشد، تكريم ميمربوطه مي

كنند تا اند بلكه بشدت تالش ميتنها تعليقش نكرده
  به مرتبه استادي ارتقائش دهند.

اي خاص را در مدت دو يكي از افراد دانشكده -3
پرونده  ،از طرف ديگراما دهند. سال، دو بار ارتقاء مي

هاي ارتقاء يكي از اساتيد همان دانشكده را با بهانه
و به هيئت مميزه  نگاه داشتهگانه، راكد واهي و بچه

  فرستند.نمي
كنند تا به هر صورت ممكنه و تالش شديدي مي -4

برخالف مصوبه هيئت جذب، با اقداماتي حتي 
از طرف اما بيابند.  اساتيد جوانمسيري براي اخراج 

عضو هيئت علمي يك دانشگاه فردي را كه ديگر، 
اش نظر غير دولتي و از فعاالن فتنه است و در پرونده

، بارها و بارها وجود داردديوان عدالت اداري منفي 
اند عليرغم نظر مخالف هيئت جذب، تالش كرده

  استخدامش كنند.
ايميل جمعي هتاكان اول و دوم را عليرغم  -5

اعتراضات فراوان دانشگاهيان و حتي قول رئيس در 
از طرف ديگر، اما كنند. جمع اساتيد، مسدود نمي

ايميل يكي ديگر از اساتيد ديگر را كه مطالب 

فرهنگي و انقالبي را براي تعدادي از اساتيد 
  فرستادند را مسدود كردند.مي

ن اسالمي درخواستي توسط تاسيس انجم -6
دانشجويان مذهبي را مدت مديدي طول دادند. اما از 
طرف ديگر، انجمن اسالمي دومي! را با عجله تمام و 

اي كه نماينده محترم دفتر نهاد بدليل در جلسه
مسافرت از قبل اعالم شده حضور نداشتند، دو نفري 

و نامه تصويب را هم رياست دانشگاه  !تصويب كردند
نمود! حاال اين تشكل با  ابالغه دبير جلسه و ن

گران را كند، فتنهفتنه ديدار ميقضايي  محكومان
شيوه دانشگاه نيز همانند رياست و ... و  كندمي تبليغ

تاكنون هتاكي آن دو هتاك،  اتموضوعمماشات با 
بدانند كه همه بايد البته  اند.بودهگر تنها نظاره

و  ساكتگرچه فعال ا ،دانشگاهيان انقالبي بيدارند
  .خاموشند

مداري از شيوه قانوننمونه اخير  ششاينها تنها 
آقاي رئيس، اين است هستند. دوگانه آقايان 

چگونه است  ؟و دوستانتان مداري ادعايي شماقانون
كه تفاسير شما از قانون براي يك دسته افراد كامال 
مشفقانه، كريمانه و حتي غيرقانوني است و براي 
دسته ديگري از افراد كامال ظالمانه و غيرقانوني 

دانيم كه بخشي از اين مسائل ناشي البته مي است؟
شنوي آنها از از فشار دوستانتان به شما و عدم حرف

دانيد كه آن دنيا هيچ تما ميشما است ولي ح
و هركس مسئول  دوستي به فكر دوست خود نيست

 "و اليسئَلُ حميم حميماً". اعمال خود است
و هيچ دوست صميمى سراغ دوستش را ، 10(معارج/

  ).گيردنمى
  

  ؟همهكرامت حفظ 
در اواسط اسفند ماه يكي از افراد مديريت در سايه را 

يك سال پس از ارتقاء به  تكريم كردند و وي را فقط
مرتبه دانشياري، بطور غير قانوني به مرتبه استادي 

گرفتند. يك علني سپس با هم جشن و  ارتقاء دادند
 فرد ديگر را هم در اواسط اسفند ماه تكريم كردند و

اخراج خارج از مسير قانوني بعنوان عيدي وي را 
جناب كردند و سپس با هم جشن غيرعلني گرفتند. 
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زودي بازنشسته ه رئيس محترم، انشاءا... ب آقاي
نزد و براي هميشه شويد و به خوشي و خرمي مي

دانيد كه رويد ولي حتما ميخانواده محترمتان مي
اعمال در كارنامه دنيوي و اخروي  اينگونهوزر و وبال 

  شما ثبت خواهد شد. امان از آه مظلوم.
  

  الفتوح بعديفتح ،صنايع موشكي
آمريكا توانست با تدبير افراد راستگو به پس از آنكه 

اي فتوحات بزرگي برسد و پيچ و مهره صنعت هسته
، فضا را راكد كند-كشورمان را باز كند و صنعت هوا

الفتوح ديگري است. اين بار با اينك دنبال فتح
ناآگاهي يا خيانت افراد متحول شده، دنبال نابود 

بعدي كردن صنعت موشكي كشورمان است. فتوحات 
پروراند حذف سپاه قدس، حذف كه آمريكا در سر مي

سپاه، حذف شوراي نگهبان، .... و نهايتا حذف 
اسالميت نظام و تصويب اليحه كاپيتوالسيون است. 

و دلباختگان  عاشقانقرار است اين فتوحات با تدبير 
و ...  4، 3، 2آمريكا و انگليس و تحت عنوان برجام 

  به فرجام برسند.
  

 نبود كار من

شخصي كه چند سالي است متحول شده و مواضعي 
كامال برخالف مواضع خود در زمان حيات حضرت 
امام (ره) نسبت به مسائل اساسي انقالب اسالمي 
دارد، اخيرا اظهار نظري برخالف مصالح ملي در مورد 
صنعت موشكي از وي منتشر شد. چند روز پس از 

گفت كه مردم، عموم اعتراضات گسترده بزرگان و 
كار من نبوده است. ياد هتاك دوم افتاديم. او هم 
چند روز پس از اعتراضات گسترده دانشگاهيان گفت 

كار به حق كار من نبوده است بلكه آن ايميل كه 
از اين دست طلب دانست. مزدور و فرصتفردي 

اي هم بارها اتفاق هاي زنجيرهاتفاقات در روزنامه
اي است. مطلبي شيوهافتاده است. گويا اين هم 

كنند. اگر با كنند و صبر ميناصحيح را منتشر مي
گويند كار من اعتراضات گسترده روبرو شدند، مي

شوند كه چرا اين نبوده است و تازه طلبكار هم مي
  كنيد؟كنيد و بحران درست ميهمه داد و بيداد مي

  
  دانشگاه برنامه راهبردي

 بايد مسير آرماني ها معموالبرنامه راهبردي دانشگاه
هاي و تكامل آنها را نشانه بگيرد. يكي از آرمان

اساسي يك دانشگاه در نظام جمهوري اسالمي قطعا 
بايد اسالمي شدن آن در تمام جهات مربوطه باشد. 
كافيست نگاهي به برنامه راهبردي اخير دانشگاه 
انداخته شود. انصافا اگر يك شخص ناشناس آن را 

مه راهبردي كشورهاي الئيك و برنابا  ،ببيند
البته جز گيرد؟ سكوالري همانند تركيه اشتباه نمي

رفت چرا كه (بر خالف رويه اين انتظاري نمي
مديريت قبلي) اجازه ندادند هر كس تمايل دارد در 

ها را هر كارگروهي عضو باشد، بلكه اعضاء كارگروه
خودشان مشخص كردند و فقط گفتند اگر ديگران 

  رند بفرستند.نظري دا
  

  سال اقدام و عملدولت برجام در 
رهبر معظم انقالب مدت مديدي است كه به 

هاي مختلف اهميت پرداختن به اقتصاد مناسبت
الخره ايشان ادهند. بمقاومتي را به دولت تذكر مي

امسال را سال اقدام و عمل براي اقتصاد مقاومتي 
 ناميدند بلكه تحركي در اين زمينه حياتي صورت
پذيرد. مشكل اصلي شايد آنجا باشد كه اين دولت 
بواقع دولت برجام است و نه چيزي ديگر. دولت به 

شود و تاكنون تقريبا هيچ سال آخر خود نزديك مي
اي حتي روي كاغذ براي مسائل طرح و برنامه

اقتصادي نداشته است چرا كه از ابتدا عاشق اين فكر 
تصاد شكوفا غلط بود كه فقط با برجام است كه اق

آبي و آلودگي هوا رفع شود و حتي مشكالت كممي
  شوند.مي
  

  نتيجه ديپلماسي قهقهه
از ابتدا سعي كرد با (اميركبير زمانه!) آقاي ظريف 

خنديدن و قهقهه زدن و قدم زدن با افرادي همچون 
افرادي كري و داوداوغلو و كوچك نشستن در مقابل 

. جلب كند نظر مثبت آنها راامير كويت همچون 
غافل از آنكه آنها از يك حداقل هوشي برخوردارند و 

ست كه در مقابل حركات اينچنيني ا ايذاتشان بگونه
كند. تنها يك نتيجه چنين برعكس عمل مي

ست كه ا ايسابقهبيانيه بي ،ديپلماسي تحقيرآميزي
كشورهاي  همكاريعليه كشورمان در سازمان 

ر ديپلماسي . بايد گفت اگشداسالمي تصويب 
د الاقل ديپلماسي نبراسالمي و انقالبي را بكار نمي

  زنند؟د. آيا آنها قهقهه مينها را بكار ببرغربي
  

  محل برجامچك بي
هاي هول هولكي و بدون توجه به نظرات و دلواپسي

بزرگان و دلسوزان نظام، مذاكره كردند. هر تحريم 
جديد و هر بدعهدي آمريكا را توجيه كردند. نهايتا 

اي را باز نمودند و هر هاي صنعت هستهپيچ و مهره
جا پيچ و مهره نداشت با بتن پر كردند تا شايد 

افل از آنكه اين كدخدا گوشه چشمي نشان دهد. غ
كدخدا ذاتي پست دارد كه هيچگاه تغيير نكرده 

است و او به تعبير آن پير سفر كرده براستي شيطان 
بزرگ و به تعبير پير حاضر حقيقتا غيرقابل اعتماد 
است. حال دولت برجام مجبور شده هر روز اصطالح 
جديدي همچون آفتاب تابان بتراشد و خبر از غيب 

نبود صادرات نفت صفر بود. ولي  دهد كه اگر برجام
حتي از درون دولت برجام هم بتدريج حقيقت تلخ 

  باخت در حال آشكار شدن است.- مذاكرات برد
آيا اين تحقير ملت نيست كه دم به دم وزير خارجه 

زند يا تلفني با آقاي كري يا ايميل مي مانكشور
آيا رسد؟ كند و يا حضوري خدمتش ميصحبت مي

اين تحقير ملت نيست هنگام حضور وزير خارجه 
كشورمان در آمريكا، بعوض آزاد كردن اموالمان، به 

آيا اين تحقير ملت نيست كه آنها دستبرد بزنند؟ 
داري رئيس كل بانك مركزي به خدمت وزير خزانه

آمريكا برسد و از او خواهش كند تا به تعهداتشان 
ه هست و بيش عمل كنند و او بگويد همين است ك

اين چگونه قراردادي آخر ؟ ماز اين تعهدي نداري
هاي تلخ را انجام نشينياست كه ما همه عقب

اما آنها هيچ كار قابل توجهي انجام  ،ايمداده
دهند و ما هم جرات ارجاع موضوع به مراجع نمي

  را نداريم؟المللي بينقانوني 
هاي حقيقت قضيه برجام مثل آن است كه دارائي

رزشمندي را به فردي كالهبردار و البته قلدار ا
محل بفروشند و از او فقط يك چك بگيرند كه بي

بايد بدوند دنبال نقد كردن چك!! چقدر  است. حاال
هاي كالهبردار و كالش معامله گويند با آدممي

  نكنيد. اما كو گوش شنوا !!!
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