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در این شماره می خوانیم:

هفته بسیج مستضعفین

اثبات بدیهیات

انگار، حجاب قانون نیست...

مرگ بر آمریکا در قرآن 

از رکود عبور کردیم ولی مجددا بازگشت!

آثار خطرناک دو زیست بودن

از رنجی که می بریم/ حاشیه ای بر اقدمات

 پرحاشیه امسال مدیریت دانشگاه ...

ملزومات تربیتی مربیان در امور آموزشی 

خواص بی بصیرت

قطره ایی از سبک زندگی اسالمی )2(



بسیج در کالم امام:

پرثمرى  و  تناور  درخت  و  طيبه  بسيج شجره 
و  وصل  بهار  بوى  آن  شكوفه هاى  كه  است 
بسيج  مى دهد.  عشق  حديث  و  يقين  طراوت 
شهيدان  و  شاهدان  مكتب  و  عشق  مدرسه 
گلدسته هاى  بر  پيروانش  كه  است  گمنامى 
اذان شهادت و رشادت سر داده اند.  رفيع آن، 
بسيج ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك 
اسالمى است كه تربيت يافتگان آن، نام و نشان 
در گمنامى و بى نشانى گرفته اند. بسيج لشكر 
همه  را  آن  تشكل  دفتر  كه  خداست  مخلص 

مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند.
من همواره به خلوص و صفاى بسيجيان غبطه 
بسيجيانم  با  تا  مى خواهم  خدا  از  و  مى خورم 
افتخارم  دنيا  اين  در  كه  چرا  گرداند،  محشور 
به  مجدداً  من  بسيجى ام.  خود  كه  است  اين 
عرض  مسئولين  و  ايران  بزرگوار  ملت  همه 
مى كنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترين 
كنيم  تصور  كه  است  اين  انديشى  ساده 
و  ما  از  و شوروى   امريكا  جهانخواران خصوصاً 
اسالم عزيز دست برداشته اند؛ لحظه اى نبايد از 
كيد دشمنان غافل بمانيم. در نهاد و سرشت 
امريكا و شوروى كينه و دشمنى با اسالم ناب 
موج  سلم-  و  آله  و  عليه  اللَّ  صلى  محمدى- 

مى زند....
دلنشين  نواى  كشورى  بر  اگر  كالم،  خالصه 
طمع  چشم  شد،  انداز  طنين  بسيجى  تفكر 
دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گرديد 

و اّل هر لحظه بايد منتظر حادثه ماند.

پيام حضرت امام در هفته بسيج، صحيفه امام، 
ج 21، ص: 195

عت
صن

 و 
علم

گاه 
نش

د دا
اتی

 اس
یج

بس
یه 

شر
ا، ن

نب

2

13
94 

ماه
ذر 

هم آ
جد

ه ه
مار

ش

دفتر  كه  خداست  مخلص  لشكر  بسيج  عليه:  اهلل  رضوان  خمينی  امام 
تشكل آن را همه مجاهدان از اولين تا آخرين امضا نموده اند

وقف  وجودش  همه  كه  علی  يعنی  بسيجي  اهلل:  حفظه  ای  خامنه  امام 
اسالم بود.

هفته بسیج مستضعفین
 بر دانشگاهیان مبارک باد
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انگار، حجاب قانون 
نیست...

 يكى از اعضاى هيات علمى
دانشگاه علم و صنعت ايران

با  خنديدن  و  صدا  سرو  و  برخورد  از 
ورودى  كه  بود  معلوم  هايش  دوروبرى 
به  مانتو  است.  دانشگاه  كارشناسى  جديد 
تن داشت، اما بدون دكمه... كمربند مانتو 
هم بازبود و ... . بهش تذكر دادم، قبول كرد 

و حتى عذرخواهى كرد...
از كنارم رد شدند. مقنعه داشتند، اما تقريبا 
نيمى از موهايشان از جلو و پشت پيدا بود. 

تذكر دادم، اما ...
قفل  را  نگاهم  اش  پوشش  داشتم.  عجله 
انگار بولوز دامن به تن داشت، رفتم  كرد. 
كه تذكر بدم، اما پشيمان شدم. مانتو بود... 
فرض كنيد يک نفر با اسلحه وارد دانشگاه 
شود و تصميم به برهم زدن آرامش روانى و 
امنيت دانشگاهيان را داشته باشد. برخورد 
خواهد  چه  فرد  اين  با  دانشگاه  مديريت 
مديران  اى،  وقفه  هيچ  بدون  قطعا  بود؟ 
بدون  و  وارد عمل شده  دانشگاه مستقيما 
كار  به  نياز  و  كميته  و  كارگروه  تشكيل 
تخصصى، فرد مزبور را خلع سالح كرده و 
آرامش را به فضاى دانشگاه برمى گردانند. 
حال مگر نه اين كه به تعبير روايات نگاه 
حرام تيرى از تيرهاى شيطان است؟ مگر 
اينكه حضور فرد يدحجاب در دانشگاه  نه 
آرامش روانى دانشگاه را بهم مى زد؟ پس 

ما را چه مى شود؟!

اى طولنى  از حجاب قصه  بگذريم. حرف 
و  از حجاب  بارها  و  بارها  به حال  تا  دارد. 
ترويج بى  و مضرات  رعايت آن در جامعه 
علمى  جوامع  خصوصا  جامعه  در  حيايى 
و  دانشگاه  در  ايم، هم  و شنيده  ايم  گفته 
هم در بيرون دانشگاه. نشريه منتشر كرده 
ايم.  ايم. سخنرانى كرده  بيانيه داده  ايم و 
منشور نوشته ايم، كميته تشكيل داده ايم 
ديگر.  بزرگ  و  كوچک  كار  يک  و  هزار  و 
ديگر  گفت  جرات  به  توان  مى  كه  آنقدر 
ضرورت  از  كه  دانشگاه  در  نيست  كسى 
اين  در  هم  من  نداند.  دانشگاه  در  حجاب 
سطور قصد تذكر دليل و منافع حجاب و 
ضرورت آن را ندارم كه ديگر هم از حوصله 
نگارنده و هم از حوصله خوانندگان، خارج 
چندسطر،  اين  نوشتن  از  ام  انگيزه  است. 
مباحث ارائه شده در جلسه اعضاى هيات 
علمى با رئيس دانشگاه بود. شايد يكى از 
بگويم  بهتر  و شايد  مباحث  ترين  محورى 
التزام  اين جلسه  در  ادعاهاى مطرح شده 
عنوان  به  بود.  قانون  به  دانشگاه  مديران 
التزام به قانون بود كه  الظاهر  نمونه، على 
بخش  تا  داشت  آن  بر  را  دانشگاه  رئيس 
قابل توجهى از اعضاى هيات علمى پيمانى 
دانشگاه را تمديد قرارداد شش ماهه كند. 
اما ظاهرا اجراى قانون، به ساليق و نظرات 

به  حجاب،  دارد.  بستگى  افراد  شخصى 
دانشگاه  مسلم  قوانين  جزو  همه  اذعان 
چرا  نيست.  قانون  حجاب  انگار،  اما  است. 
كه هيچ همتى براى اجراى آن در دانشگاه 
مديريت  ظاهرا  هنوز  شود.  نمى  ديده 
و  پيچ و خم تشكيل كارگروه  دانشگاه در 
قوانين حجاب  اجراى  هاى  راه حل  يافتن 
روز  هر  دانشگاه  فضاى  است.  دانشگاه  در 
بيش از پيش با نابهنجارى ها و بى حيايى 
ها مواجه مى شود، مواجه اى كه انگار نه 
هيچ اشكالى دارد و نه هيچ مسئولى براى 
پيگيرى آن. چه كسى مسئول اين ناامنى و 
به هم ريختگى فضاى روانى دانشگاه است؟ 
مگر نه اينكه اين نا امنى روانى با رسالت 
بر  اينكه  نه  مگر  است؟  تضاد  در  دانشگاه 
دانشگاه،  قوانين  و  كشور  قوانين  اساس 
دانشگاه  فضاى  در  دانشگاهيان  حضور 
منشور  براساس  هايى  پوشش  حداقل  با 
الزامى است؟ مگر نه اين  اخالقى دانشگاه 
كه رياست دانشگاه مسئول مستقيم اجراى 
قوانين در دانشگاه است؟ پس چرا روز به 
حيايى  بى  نوظهور  هاى  پديده  شاهد  روز 
در فضاى دانشگاه هستيم؟ سوالى كه شايد 
يک جواب براى آن بيشتر نتوان يافت و آن 
دانشگاه  قوانين  جزو  حجاب  انگار،  اينكه: 

نيست. 



بر آمريكا  بايد مرگ  بعضى مى گويند چرا 
اعتدال  بگوييم. مگر اسالم دين رحمت و 
نيست؟ بلى اسالم دين رحمت است ولى نه 
براى افرادى كه ظلم و فساد مى كنند و به 
جامعه و حكومت اسالمى تعدى مى كنند. 
الُْمْفِسدين  )قصص/77(،  َ ليُِحبُّ  إِنَّ اللَّ  ...
عمران/140(،  )آل  الِمين   الظَّ ليُِحبُّ   ُ َواللَّ
)بقره/190(.  الُْمْعَتدين   ليُِحبُّ   َ اللَّ إِنَّ   ...
اسالم دين اعتدال است به اين معنا كه در 
جاى خود رحيم است و در جاى 
اِر  اُء َعلَى الُْكفَّ خود شديد. ... أَِشدَّ

ُرَحماُء بَْيَنُهْم ... )فتح/29(.
به  ظلم  و  مسلمين  اذيت  و  آزار 
اهميت  آنقدر  اسالمى  جامعه 
دارد كه خداوند آنها را مورد لعن 
و نفرين خود قرار مى دهد. ... أَل 
الِمين  )هود/18(.  ِ َعلَى الظَّ لَْعَنُة اللَّ
از  معتدين  به  لعن  ديگر  آيه  در 
لُِعَن  است.  آمده  پيامبران  زبان 
ائِيَل  إِسْرَ بَنِى  ِمن  َكَفُرواْ  َِّذيَن  ال
َعلىَ  لَِساِن َداُوَد َو ِعيسَى ابِْن َمْريََم 
يَْعَتُدون   َكانُواْ  وَّ  َعَصواْ  بَِما  َذالَِک 
)مائده/78، كافران بنى اسرائيل، بر 
زبان داوود و عيسى بن مريم، لعن 

 . ند عصيان شد كه  بود  آن  بخاطر  اين 
همچنين  مى نمودند(.  تجاوز  و  كردند 
خداوند ظالمين و متجاوزين و بويژه سران 
آنها را بطور مصداقى مورد نفرين خود قرار 
كه  اخدود  اصحاب  به  خداوند  است.  داده 
تعداد زيادى از مومنين را شكنجه داده و 
سوزاندند، مرگ بر اصحاب اخدود مى گويد. 
ُقِتَل أَْصحاُب اْلُْخُدوِد )بروج/4(. خداوند به 
پيامبر  حضرت  عموى  اتفاقا  كه  ابولهب 
به  زيادى  جفاى  و  ظلم  ولى  بودند  )ص( 
دستش  باد  بريده  تعبير  نمودند،  ايشان 

مرگ بر آمریکا 
در قرآن
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محمد خلج اميرحسينى، عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت ايران

مى گويد. تَبَّْت يَدا أَبي  لََهٍب َو تَب  )مسد/1(.
حال آمريكا را در نظر بگيريم كه جنايات و 
ظلم هاى بيشمارى را در حق بشريت انجام 
داده است. ميليونها نفر را در خانه هاى خود 
عراق،  افغانستان،  كره،  ژاپن،  ويتنام،  در 
يمن، سوريه و ايران به خاك و خون كشيده 
است. بسيارى از حكومت هاى مردمى را در 
كشورهاى مختلف بويژه در ايران سرنگون 
خودكفائى  و  پيشرفت  جلوى  است.  كرده 
بسيارى از كشورها از جمله ايران را گرفته 
در  را  فحشاء  و  فساد  است.  كرده  كند  يا 
رواج  مختلف  بطرق  جهان  مختلف  نقاط 
داده است. بسيارى از مردم بيگناه همانند 
مردم عراق و ايران را محكوم به تحريم هاى 
ظالمانه و زورمدارانه نموده است. بسيارى 
آل سعود  همچون  جهان  ديكتاتورهاى  از 
قرار  خود  همه جانبه  حمايت  مورد  را 
و  دژخيم  و  غاصب  كشور  از  است.  داده 
تمام  بطور  صهيونيستى  رژيم  كودك كش 
قد دفاع نموده است. ترس و بيم از اسالم 
رسانه اى  روسيع  امكانات  با  را  مسلمين  و 
آيا  است.  نموده  ترويج  جهان  در  خود 
جنايت  حد  در  ستم  و  جنايت  همه  اين 
كه خداوند  نيست  اخدود  اصحاب  محدود 
اصحاب  بر  مرگ  مى فرمايد:  آنها  مورد  در 
آمريكا،  بر  مرگ  شعار  واقع  در  اخدود. 

اْلُْخُدوِد  أَْصحاُب  ُقِتَل  آيه  امروزى  ترجمه 
)بروج/4( است. جالب آنكه اين شعار آنقدر 
براى آمريكا سنگين و خواركننده است كه 
رئيس جمهور آن در سازمان ملل خواستار 
قطع اين شعار است حال آنكه قرآن به ما 
اين  از  تا  بگوييم  آنها  به  كه  است  فرموده 
عصبانيت خود بميريد. ... ُقْل ُموتُوا بَِغْيِظُكم  

... )آل عمران/119(.
اول  است.  نكته ضرورى  اينجا ذكر دو  در 
نه  آمريكا،  بر  مرگ  شعار  مخاطب  آنكه 
و  آن  بلكه سران  آمريكا  و سرزمين  مردم 
سياست هاى شيطانى آنها است. دوم آنكه 
عوض  آمريكا  مى گويند  كه  بعضى  قول 
و  و ساده لوحانه  بسيار سطحى  شده است 
از روى خودباختگى و شيفتگى به زرق و 
برق آمريكاست. سياست و شيطنت آمريكا 
امرى ريشه دار و ذاتى است و با لبخند يک 
اينكه  نمى يابد.  تغيير  آمريكايى  مسئول 
يک مسئول آمريكايى در مقابل دوربين ها 
نفرت خود از جنگ را با صداى بغض آلود 
از  آمريكايى  مسئول  همان  و  كند  بيان 
كشتن كودكان فلسطينى و سورى حمايت 
ديگر  روى  كه  تزوير  جز  معنايى  آيا  كند 
بى جهت  دارد؟  آمريكاست  سياست هاى 
اسالمى،  انقالب  بنيانگذار كبير  نيست كه 
حضرت امام خمينى )ره( در مورد برقرارى 
رابطه با آمريكا فرمودند: »... با امريكا روابط 
ايجاد نخواهيم كرد، مگر اين كه آدم بشود 
و از ظلم كردن دست بردارد و از آن طرف 
دنيا نيايد در لبنان، و نخواهد دستش را به 
كه  مادامى  كند.  دراز  فارس  خليج  طرف 
امريكا اين طور است و افريقاى جنوبى آن 
با  ما  اسرائيل هست،  و  طور عمل مى كند 
)صحيفه  بكنيم...«  زندگى  نمى توانيم  آنها 

امام، ج 19، ص94(.

آيا اين همه 
جنايت و ستم در 
حد جنايت محدود 
اصحاب اخدود 
نيست كه خداوند 
در مورد آنها 
می فرمايد: مرگ 
بر اصحاب اخدود. 
در واقع شعار مرگ 
بر آمريكا، ترجمه 
امروزی آيه ُقِتَل 
أَْصحاُب اْلُْخُدوِد 
)بروج/4( است.



از منظر علم منطق، بديهيات به چيزهايى 
اطالق ميشود كه نيازى به اقامه دليل براى 
را  تصديق  تصور،  و صرف  ندارد  وجود  آن 
جزء  اينكه  درك  مثال  آورد.  مى  همراه  به 
از كل كوچكتر است، امرى بديهى است و 
نيازى به اثبات ندارد. با اين حال، از عجائب 
روزگار اين است كه بايد براى بديهيات نيز 
با هزار سند و  اثبات به عمل آيد، آن هم 
و  باز شاهد مخالفت  آخر  و دست  مدرك؛ 

عدم پذيرش خواهيم بود.
احساس  بر  بنا  دور،  چندان  نه  روزگارى 
اجتماعى،  هاى  شبكه  در  فعاليت  ضرورت 
اساسى  و جدل  بحث  در  را  مدت طولنى 
بسيار  بحثهاى  كردم.  سپرى  وهابيون،  با 
مختلف  مسائل  سر  بر  طولنى  و  عميق 
اثبات مدعى، ساعتها  براى  و  سر ميگرفت 
وقت ميگذاشتم و منابع مختلف را مطالعه 
در  را  زيادى  جستجوهاى  و  ميكردم 
گاهى  ميدادم.  انجام  مختلف  وبسايتهاى 
اوقات كه با افراد غير ايرانى با زبان انگليسى 
به  مناسب  پاسخ  نوشتن  ميكردم،  بحث 
از  را  زيادترى  زمان  خود  انگليسى،  زبان 
بودن  نتيجه  بى  از  فارغ  ميگرفت.  من 

اثبات بدیهیات

بسيارى از آن بحثها، آن مباحث براى من 
مرا  آنچه  اما  بود.  مفيد  بسيار  شخصه  به 
در اين ميان از ادامه بحثها نا اميد ميكرد، 
بود.  ها  وهابى  ذهنهاى دگم  انعطاف  عدم 
خاطرم هست كه در مباحث مختلف كه بر 
سر ابوسفيان و معاويه داشتم، وهابيها اين 
دو نفر را از صحابى بزرگ رسول خدا )ص( 
بر ميشماردند و در تنزيه آنها از بيان هيچ 
آنقدر  بحثها  نميكردند.  فروگذار  مزخرفى 
بال ميگرفت كه بسيار خسته كننده ميشد. 
ميگفتم من هرگز  آنها  به  بارها ميشد كه 
تصور نميكردم روزگارى برسد كه بخواهم 
براى بعضيها در پست و فرومايه بودن اين 
دو، سند و مدرك آن هم نه ده بيست تا، 
همينطور  بحثها  بياورم.  سند  صدها  بلكه 
معاويه  بن  يزيد  بحث  اينكه  تا  ميگذشت 
نيز  نفر  اين  مورد  در  داستان  همين  شد. 
تكرار ميشد. بطوريكه اميرالمومنين يزيد از 
زبانشان نمى افتاد. آنجا بود كه واقعا ديگر 
هيچگاه تصور نميكردم در رذالتش بخواهم 
براى كسى دليل بياورم. ملعونى كه مورد 
لعن بسيارى از بزرگان اهل سنت در طول 
پدر  و  پدر  كه  همانطور  است.  بوده  تاريخ 

بزرگان  از  بسيارى  لعن  مورد  نيز  بزرگش 
اهل سنت بوده است.

خودمان  روز  و  حال  عجيبتر،  اين  از  اما 
است. اگر وهابيها از آن ها حمايت ميكنند 
و آنها را منزه ميدانند و صحابى رسول خدا 
)ص( ميشمارند، شايد علتش اين است كه 
چهارصد  سيصد  و  هزار  شخصيتهاى  آنها 
از آنها  اند. تنها چيزى كه  سال قبل بوده 
اغلب  كه  است  تاريخى  است،  مانده  باقى 
است  بوده  قدرت  صاحبان  دست  نوشته 
كه مخلوط با هزاران دوز و كلک و حقه و 
تحريف ميباشد و تميز درست از باطل در 
ميان اين روايات، تنها از تعمق در آن متون 
و نظر به سيره و اخبار صحيحه رسيده از 
اهل بيت عليهم السالم از كانالهاى معتبر 
و فقط براى متخصصان متقى ميسر است. 
به  نتوان  هم  خيلى  اوضاع،  اين  با  شايد 
اما  گرفت.  خرده  الفكر  جامد  وهابيهاى 
درك  از  كه  گرفت  آنانى  بر  بايد  را  خرده 
و نظر به وقايع روز اطراف خودمان كه به 
هستند.  عاجز  است،  مشاهده  قابل  عينه 
فرومايگى  اثبات  به  نياز  از  عجيبتر  آنچه 
ابوسفيان، معاويه و حتى يزيد ميباشد، نياز 
پستى،  جهانخوارى،  خونخوارى،  اثبات  به 
انگليسيها،  آمريكاييها،  رذالت  و  فرومايگى 
از  عجيبتر  آنهاست.  ايادى  و  صهيونيستها 
اثبات شيطان صفتى آن ملعونين،  به  نياز 
نياز به اثبات شيطان صفتى شيطان بزرگ 
جايى  به  ما  كار  الن  آمريكاست.  يعنى 
رسيده است كه بايد براى اين مسائلى كه 
ماهواره  اينترنت،  عصر  در  داريم  عينه  به 
بياوريم.  اثبات  ميكنيم،  مشاهده  رسانه  و 
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يكى از اعضاى هيات علمى دانشگاه علم و صنعت ايران
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شمر  اى  عده  كه  است  عجيب  من  براى 
1400 سال پيش را لعن ميكنند و براى 
نوحه  پيش  )ع( 1400 سال  امام حسين 
سرايى ميكنند، اما توانايى شناخت جبهه 
حق و باطل الن را با اين وضوحى كه دارد، 
فرض  اگر  حالت حتى  بدترين  در  ندارند. 
كنيم توانايى شناخت جبهه حق را ندارند، 
عجب آن است كه در شناخت جبهه باطل 

نيز قدرت تميز و فهم را ندارند. 
عبارتى جالب از چرچيل در كتاب جهان 
مسلح جهان گرسنه بيان شده است: »اگر 
يک فرد انسانى بميرد، مصيبت و تراژدى 
است، اما اگر يک ميليون نفر بميرند چيزى 
نيست،  ارقام  و  آمار  اى  رشته  از  بيش 
فضاهاى  و  شرايط  در  ويژه  به  معمول  ما 
ها  و هضم شماره  قدرت درك  تنها  آشنا 
و رقم هاى كوچک را داريم، قربانيان يک 
فاجعه چند ميليونى، تنها احساس انتزاعى 
هيچ  به  و  انگيزد،  مى  بر  ما  در  مجرد  و 
صورت نمى توانيم سنگينى آن فاجعه را 
كمتر  صفر  يک  كنيم،  احساس  جان  به 
نتواند  چندان  مفهومى  ما  براى  بيشتر  يا 
جنگ  در  كه  دارد  اهميتى  چه  داشت.« 
جهانى دوم هفتاد ميليون نفر كشته شده 
اند. در ويتنام دو ميليون نفر كشته شده 
اند. در بوسنى و هرزگوين بيش از دويست 
شده  سالخى  مسلمان  نفر  هزار  پنجاه  و 
اند. در ايران با كمكهاى نظامى 35 كشور 
و  شهيد  ايرانى  هزار  صدها  غربى  عمدتا 
صدها هزار ديگر مجروح شيميايى و قطع 
دارد  اهميتى  چه  اند.  شده   ... و  نخاعى 
بواسطه  فارس،  خليج  جنگ  از  بعد  كه 
از  بيش  عراق  ضد  بر  آمريكا  تحريمهاى 
و  اند  مرده  كودك  هزار  هفتاد  و  پانصد 
خارجه  وزير  آلبرايت،  مادلين  هم  بعد 

بود  سختى  انتخاب  ميگويد  آمريكا،  وقت 
اما ارزشش را داشت. چه اهميتى دارد كه 
در انتهاى جنگ خليج فارس كه شيعيان 
و كردهاى عراق شورش ميكنند )انتفاضه 
را  عراق  استان  هشت  كنترل  و  شعبانيه( 
در دست ميگيرند، آمريكا جنگ را متوقف 
را  مردم  كشتار  اجازه  صدام  به  و  ميكند 
مردم  از  نفر  هزار   500 حدود  و  ميدهد 
ميشوند. چه  تكه  تكه  روز  در عرض چند 
اهميتى دارد كه در رواندا در كمتر از 100 
شده  سالخى  انسان  نفر  ميليون  يک  روز 
آمريكا  قاره  در  كه  دارد  اهميتى  چه  اند. 
بومى  سرخپوست  ميليون   100 حدود 
چه  اند.  شده  كشته  سال  صدها  طى  در 
اهميتى دارد كه بواسطه قحطى ساختگى 
در ايران توسط انگليسيها 9 ميليون ايرانى 
چه  اند.  شده  كشته  پيش  سال   100
اهميتى دارد كه روزانه در فلسطين انسانها 
توسط سفاكان اشغالگر صهيونيست كشته 
و  عراق  در  كه  دارد  اهميتى  ميشوند. چه 
آموزان  دست  با  شيعيان  يمن  و  سوريه 
با  و  ميشوند  بريده  سر  سعودى  آمريكايى 
سالح هاى آمريكايى صهيونيستى تكه تكه 
تا  آمريكا  كه  دارد  اهميتى  چه  ميشوند. 
بحال بيش از 100 حمله نظامى، اشغالگرى 
و كودتا در كشورهاى مختلف دنيا داشته 
است كه ما حصل آن كشته شدن ميليونها 
بيگناه  انسان  ميليون  ها  ده  شايد  و  نفر 
روز  هر  كه  دارد  اهميتى  چه  است.  بوده 
در افغانستان و پاكستان هواپيماهاى بدون 
مايلى  چند  فاصله  از  آمريكايى  سرنشين 
توسط اوپراتورى كه در اتاقى در آمريكا يا 
در يک پايگاه نظامى آمريكايى در منطقه 
ميشوند.  خاكستر  به  تبديل  است  نشسته 
چه اهميتى دارد كه ميليونها آواره سورى، 

بيابانهاى  در  يمنى  و  فلسطينى  عراقى، 
سرد و خشک از زن و كودك و بچه تلف 
ميشوند و ما در خانه هاى گرم خود مشغول 
شكستن تخمه و تماشاى فوتبال هستيم و 
براى  و  ميبينيم  را  هاليوودى  فيلمهاى  يا 
مظلوميت  در  يا  و  آمريكاييها  بشردوستى 
مرتب  شيندلر«  »ليست  فيلم  در  يهوديها 
با دستمال  را  بينى خود  و  ميريزيم  اشک 
اينها چه  اصال همه  پاك ميكنيم.  كاغذى 
اهميتى دارد. اينها همه ارقامى هست كه 
هر روز ميشنويم و گوشمان پر شده است 
از اينها. ديگر شيون و زجه هاى كودكان و 
زنانى كه خانه هاشان توسط صهيونيستها 
ويران ميشود در گوش ما اثر نميكند. ديگر 
پدر  كه  آواره  كودكان  هاى  زجه  و  شيون 
داعشيهاى  توسط  جلوشان  مادرشان  و 
آمريكايى صهيونيستى سر بريده شده اند، 
در قلب ما اثر نميكند. سنسورهاى وجدان 
براى  بايد  و  اند  شده  اشباع  انسانيتمان  و 
اثبات  جهانخواران  اين  جنايتكارى  اثبات 

محكمه پسند در دادگاه لهه بياوريم.

علم  اصل  آن  در  تازگى  به  كه  است  اين 
واقعا  آيا  اينكه  آن  و  ام  منطق شک كرده 

بديهيات نياز به اثبات ندارند!
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در دو سال اخير همه سهامداران متوجه افت 
بودند  آنها شاهد  بودند.  بورس  شديد شاخص 
آفتاب  زير  يِخ  مانند  آنها  سرمايه  روز  هر  كه 
ثبت  است.  شدن  نابود  و  شدن  آب  حال  در 
ميانگين زيان 18 درصدى در نيمه دوم سال 
در  بازار  ارزش  درصدى   27 كاهش  و   1392
سال 1393 شاخص كل بورس را به از 90000 
به حدود ۶2500 رساند. اين كاهش در سال 
مهرماه  در  طوريكه  يافت  ادامه  هم   1394
سهامدارانى  رسيد.   ۶1000 حدود  به   1394
شاهد  اول 1392  نيمه  و  در سال 1391  كه 
رشد چند برابرى بورس بودند و از تقسيم سود 
در  بودند،  شده  مند  بهره  توجهى  قابل  نقدى 
اثر سياست هاى اقتصادى دولت يازدهم شاهد 
ضرر پشت ضرر شدند و نوميدانه ذوب سرمايه 

خود را نظاره گر شدند. 
 

در اين دو سال طرفداران چشم و گوش بسته 
يا  نشستند،  تماشا  به  يا  صرفاً  يازدهم  دولت 
و  توهين  شالق  دولت  رئيس  و  دولت  همراه 
به  يا  نواختند،  دلسوزان  و  منتقدان  بر  تهمت 
جشن عبور از ركود پرداختند و پايكوبى كردند 
و يا اميد واهى دادند و سراب تدبير نشان دادند. 
غافل از اينكه بحث و مقوله اقتصاد را نمى توان 
با گفتار درمان كرد. تا اينكه كاسه صبر 4 وزير 
به سر آمد و آنها خسته و نااميد از پى گيرى 
اصالح روند اقتصادى در جلسات دولت دست 
به قلم شدند و نامه اى تاريخى با همه ريسک 
و  نوشتند  جمهور  محترم  رئيس  به  آن  هاى 
ُدم خروس از بدنه هيات وزيران بيرون زد كه 
را  دامن كشور  بحران  نشود  عاجل  فكرى  اگر 

مى گيرد. 
 

با  هيچگاه  مردم  اخير،  ساله  دو  مدت  در 
صنعتگران  نشدند.  هماهنگ  دولت  آمارهاى 
رئيس  كرديم"  عبور  ركود  "از  جمله  هيچگاه 

محترم دولت را جدى نگرفتند، چون در ميدان 
دولت  متأسفانه  دانستند  مى  و  بودند  عمل 
كند.  مى  كارى  پنهان  و  گويد  نمى  راست 
رئيس  ادعاى  از  واج  و  هاج  صنايع  صاحبان 
جمهور با بُهت و حيرت از دست رفتن سرمايه 
يا به  آنها  را نظاره مى كردند. فريادهاى  خود 
از  او  يا  نرسيد  جمهور  محترم  رياست  گوش 

سرمستى عبور از ركود متوجه ناله ها نشد. 
 

منگ  و  گيج  كه  دانان،  اقتصاد  و  دانشمندان 
مبنا  بى  شعارهاى  و  دولت  اقتصادى  رفتار  از 
تقسيم  به چند دسته  بودند،  تو خالى شده  و 
شدند. عده اى سكوت را پيشه كردند، عده اى 
شاخص  افت  و  ركود  دليل  ذكر  و  تحليل  به 
نقد  مشفقانه  اى هم  عده  و  پرداختند،  بورس 
هاى  سياست  اصالح  به  را  دولت  و  نوشتند 
دولت  هم  اى  عده  و  كردند  دعوت  اقتصادى 
را بدليل ناهماهنگى و ضعف در تيم اقتصادى 
است  آن  مهم  ولى  ديدند.  آمد  ناكار  و  ناتوان 
ُمهر صحت  اى  برجسته  دان  اقتصاد  هيچ  كه 
بركار و فعاليت و ادعاهاى دولت و رئيس دولت 

نگذاشت. 
 

از  را  بهانه اى  مجلس شوراى اسالمى هم هر 
موانع  "رفع  قانون  دولت  براى  گرفت،  دولت 
كرد،  تصويب  فوريت  و  اولويت  با  را  توليد" 
سرمايه  بازار  تثبيت  "صندوق  ايجاد  مجوز 
"تنظيم  قانون  داد،  را  مناسب"  كار  و  ساز  با 
تمام خواسته هاى  و  را اصالح  مقررات مالى" 
دولت را در آن گنجاند. به عبارتى الن دولت 
هيچ گونه بهانه اى از نارسائى قانونى يا موانع 
مجلس  همكارى  كند.  بيان  تواند  نمى  را  آن 
نهم با دولت در زمينه اقتصادى در طول تاريخ 
در  مجلس  است.  بوده  نظير  كم  يا  نظير  بى 
دولت  دست  خوبى  به  بودجه  قانون  تصويب 
همان  بودجه  قانون  طوريكه  گذاشت،  باز  را 

ليحه بودجه باضافه اختيارات اضافى به دولت 
در  را  فشار  كمترين  هم  دولت  منتقدان  شد. 
طوريكه  آوردند.  انجام  دولت  به  اقتصاد  حوزه 
الن دولت به هيچ وجه نمى تواند ركود ايجاد 
شده در اقتصاد را به گردن رقيب يا منتقدين 
بيندازد. درست است كه منتقدين دولت را از 
گره زدن همه مسائل به مساله توافق هسته اى 
بر حذر مى داشتند، ولى دولت نمى تواند يک 
اندازى يا چوب لى چرخ  نمونه هم از سنگ 
حوزه  در  خود  مخالفين  و  منتقدين  گذاشتن 

اقتصاد ارائه دهد. 
 

پس چرا هنوز يكسال از اعالم جمله "از ركود 
كه  بود  نگذشته  دولت  رئيس  كرديم"  عبور 
و  كردند  افشاگرى  و  شد  بلند  وزير   4 صداى 
رئيس  تا  كردند،  رسمى  نمايان  را  واقعيت 
كرده  عبور  ركود  از  بفرمايند"  دولت  محترم 
بوديم ولى مجدد ركود بازگشت !" جل الخالق. 
تا قبل از اين نامه 4 وزير همه اش حاشا وَكال 
و قسم جالله بود و يک شبه نظرها تغيير كرد؟ 

آيا با اقتصاد مى توان چنين كرد؟ 
 

اجازه می خواهم چند نكته را مطرح كنم :
 

-1 حضور سياسى دولت در شركت هاى شبه 
هاى  تصميم  اتخاذ  موجب  عمومى  و  دولتى 
كه  تصميماتى   . سرمايه ش  بازار  در  سياسى 
از منطق اقتصاد پيروى نمى كردند. سه نمونه 
ديگرى  و  است  سازى  خودرو  يكى  آن  بارز 
پتروشيمى و سومى مخابرات كه از قضا هر سه 
مورد در بازار سرمايه اثرات تعيين كننده دارند. 
صحبت هاى چالشى دولتيان در باره اين سه 
مورد هم حاكى از اِشراف و پيش تازى حركت 
هاى سياسى به جاى منطق اقتصادى در طول 
دولت يازدهم بوده است. دولت يازدهم همه را 
اين  تا  به هر قيمتى.  براى خود مى خواهد و 
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از رکود عبور کردیم
 ولی مجددا بازگشت!

دانشگاه  علمى  هيات  عضو  سليمانى،  محمد  دكتر 
علم و صنعت ايران



نوع نگرش و رفتار هست بايد 
شاهد معضالت در حوزه بازار 
سرمايه و ركود اقتصادى بود. 

 
گيرى  جهت  با  دولت   2-
نهادهاى  حوزه  در  سياسى 
سهامداران  نفع  به  بزرگ 
سهامداران  ضرر  به  و  درشت 
ُخرد و اقليت، عماًل حقوق آنها 
را زير پاگذاشت و موجب خروج 
مردم  و  ُخرد  هاى  سرمايه 
عادى از بازار سرمايه شد. مردم 
عادى از آوردن سرمايه خود به 

بورس ترديد كردند. چون شاهد بودند قوانين 
به  ُخرد  سهامداران  حقوق  حامى  مقررات  و 
شدت ضعيف است . نارضايتى سهامداران ُخرد 
ناشى از برخورد سياسى مأبانه با بازار سرمايه 
است. بررسى بورس هاى جهان نشان مى دهد 
اساس منطق  بر  نهادهاى حقوقى  كه تصميم 
برخوردهاى  و  فشارها  نه  و  است  اقتصادى 
ايران به وضوح  سياسى، چيزى كه در بورس 
همه شاهد آن هستند. مجلس شوراى اسالمى 
ابزار هاى نوين و صكوك و  امكان استفاده از 
ولى  داد.  دولت  به  را  مالى  نهادهاى  تأسيس 
و  موجب  فرآيندها،  تسهيل  جاى  به  دولت 
شركت  مالى  تأمين  فرايند  در  هائى  دشوارى 
مجوز  و  امكانات  گونه  اين  نتيجه  در  شد.  ها 
هاى قانونى عماًل تأثير اندكى گذاشت و بازار 

سرمايه به سير نزولى خود ادامه داد. 
 

-3 وقتى بيشتر به عمق فاجعه ركود اقتصادى 
 1394 سال  آمارهاى  كه  شود  مى  برده  پى 
مالحظه شود. در سه ماهه نخست سال 1394 
چهار متغيير اصلى اين بازار بورس اوراق بهادار 
كه نزول آنها از ديماه 1392 شروع شده است 
تعداد  و  معامالت  ارزش  بازار،  ارزش   : يعنى 
خريداران به ترتيب 12.۶ ، 19.8، ۶2.2، 20.۶ 
درصد كاهش نسبت به سه ماهه اول سال 93 
همراه بوده است. آن وقت معلوم نيست رئيس 
محترم جمهور بر اساس كدام منطق و فرمول 
ركود  از  عبور  به  حكم  قاطعيت  با  اقتصادى 
لذا موجب مى شود كه  اقتصادى مى دهند؟ 
4 وزير در نامه خود به رياست محترم جمهور 
"از ديماه سال 1392 تاكنون ظرف  بنويسند 
شاخص  اساس  بر  بازار  ارزش  ماه   19 مدت 
افت  لحاظ  به  و  يافته  كاهش   42% قيمت 
بازار كاهش معادل 180 هزار ميليارد  ارزش، 
با  را  عدد  اين  اهميت  است".  را شاهد  تومان 
عمرانى  يافته  تخصيص  بودجه  با  آن  مقايسه 
تاكنون كه حدود 10 هزار ميليارد تومان است 
مى توان فهميد. يعنى دولت براى كنترل تورم 
موجب خسارت عظيمى به سهامداران بورس 
شده است و يا به عبارتى بخشى از پول حاصل 

بورس  سهامداران  جيب  از  تورم  كنترل  از 
اقتصاد  با  را همراه  آنها  و  است  برداشته شده 
ديگر  فرازى  به  است.  كرده  گير  زمين  كشور 
 ........  " كنيد  توجه  اقتصادى  وزير   4 نامه  از 
جمهور(  )رئيس  حضرتعالى  استحضار  مزيد 
سود تقسيمى اين گروه از شش هزار و هفتصد 
به يک هزار و 900  تومان سال قبل  ميليارد 
ميليارد تومان در سال 93 رسيده است و ...... 
اين  در  مناسبى  بهبود  بازار  آتى  سال  پنج  تا 

حوزه پيش بينى نمى كند" .
 

دولت  اقتصادى  قبول  قابل  غير  عملكرد   4-
بدليل سركوب هر نطق اقتصادى و پنهان كارى 
به  وابسته  هاى  رسانه  بدليل سكوت  و  دولت 
دولت و به دليل ارائه آمارهاى غلط و مخدوش 
حتى  تا  گرديد  موجب  دستورى  آمارسازى  و 
خبرهاى نظير بسته شدن نمادهاى معامالتى 
شركت هاى عظيم از فولد گرفته تا پاليشگاه 
حتى  و  عموم  اطالع  به  ها  بانک  بعضى  تا  و 
خواص نرسد. ايا اگر رئيس محترم جمهور اين 
وضعيت را مى دانست باز بر شعار خود مبنى 
بر "عبور از ركود" پافشارى مى كرد؟ حداقل 
4 وزير با افشاى نامه خود و ذكر مصيبت وارد 
بر صنايع كشور و حتى كاهش درآمد مالياتى 
ميزان  به  بورسى  هاى  از محل شركت  دولت 
بالغ بر دو هزار ميليارد تومان، تكانى به رئيس 
جمهور دادند تا از تريبون شعارى كمى فاصله 
بدانند  مردم  نگذاشتند  تاكنون  چرا  بگيرد. 
هزار   700 بر  بالغ  بانكى  تسهيالت  مانده  كه 
ميليارد تومان است؟ دستان پشت پرده اقتصاد 
كيست؟  دولت  اقتصاد  براى  گير  تصميم  و 
اكنون كه معلوم شده اين چهار وزير اقتصادى 
بايد پرسيد چه  خود دلهائى پر از درد دارند، 

كسى متولى برنامه اقتصاد دولت است؟ 
 

القا  خواهد  مى  خاص  زرنگى  با  دولت   5-
كار  و  ساز  بدليل  مشكالت  تمام  كه  كند 
صورتيكه  در  است.  خصوصى  بخش  و  بازار 
عدم  و  دولت  غلط  اقتصادى  هاى  سياست 
و  آنچنانى  آمارهاى  ساختن  و  رسانى  اطالع 

سياسى عمل كردن در حوزه 
ثروتمندان  حضور  و  اقتصاد 
دور  تومانى  ميليارد  چند صد 
است  شده  موجب  دولت  ميز 
به  بازار  و  خصوصى  بخش  تا 
آينده غير مطمئن گردند و در 
بحران  و  گردد  محتاط  نتيجه 
را طولنى تر و ركود را عميق 
عماًل  ملت  و  دولت  و  كند  تر 
هاى  هزينه  تحمل  به  ناگزير 
سنگين بيكارى و آسيب هاى 

اجتماعى ناشى از آن گردد. 
 

-۶ اكنون كه نامه 4 وزير و بازار سرمايه مثل 
آينه آقتصاد واقعى و حقيقى دولت يازدهم را 
كمى منعكس كرده است، دولت بايد ركود با 
كه  است  طبيعى  بپذيرد.  را  بحرانى  وضعيت 
اگر ما داراى رشد اقتصادى بوديم و از چرخه 
اقتصادى سالمى برخوردار بوديم، بايد در تابلو 
مالحظه  داشت.  مى  مثبت  انعكاسى  بورس 
رئيس  چقدر  گذشته  يكسال  طول  در  كنيد 
دولت شيپور رشد اقتصادى را به صدا در آورد 
به دولت مديحه سرائى  وابسته  و رسانه هاى 
كردند، بعد معلوم شد در ركود بحرانى هستيم! 
و  گردد  مى  مشخص  توليد  در  اقتصاد  تجلى 
توليد هم داراى پيش شرط هائى اساسى نظير 
ساماندهى محيط كسب و كار و شفافيت است. 
بهبود محيط كسب و  قانون  اجراى  دولت در 
داشته  را  توفيقات  كدام  مجلس  مصوب  كار 
گذار  اثر  اقتصادى  رونق  در  بخواهد  كه  است 
خواهان  استثناء  بدون  ايرانيان  همه  باشد؟ 
وقتى  ولى  هستند.  رونق  پر  و  بالنده  اقتصاد 
دولت صرفاً به سياست چسبيده است و اقتصاد 
را رها كرده است يا بهتر بگوئيم اقتصاد را به 
ُدم سياست بسته است، چه انتظارى مى توان 
گذشته  سال  وزير   4 نامه  كاش  اى  داشت؟ 
بيرون آمده بود تا جنبه نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب پيدا نمى كرد. اكنون 180 هزار ميليارد 
تومان به ناحق از بين رفته و سهامداران زيادى 
به خاك سياه نشسته اند. اين ها همه نتيجه 
دولت  رئيس  خصوصاً  و  دولت  كه  است  آن 
و  زد  گره  سياست  ُدم  به  را  اقتصاد  افسار 
اقتصاد  اقتصاد شد و  به  چنين توهين بزرگى 
هم سركشى كرد و بحرانى شد. داستان دولت 
نظير داستان صاحب شترى است كه در هنگام 
مرگ از شتر تقاضاى حالليت كرد و شتر گفت 
از همه تقصيرات تو مى گذرم جز آنكه يكبار 
افسار مرا به ُدم خر بستى! حال اقتصاد كشور 
هيچگاه رئيس دولت را نخواهد بخشيد. چون 
دولت افسار اقتصاد در دو سال گذشته به ُدم 

سياست گره زد.. 
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آثار خطرناک دو زیست بودن
دكتر حسين صالح زاده، عضو هيات علمى
دانشگاه علم و صنعت ايران 

از  اى  عده  كه  آن  از  حاصل  خطرات  بعضى 
غرب  و  امريكا  دانشگاه،  اساتيد  و  فرهيختگان 

را آرامشگاه نهايى خود قرار دهند؟
اخيراً متأسفانه شيوه اى مذموم و يا شايد هم 
ها  دانشگاه  اساتيد  بعضى  بين  در  مشكوك 
هاى  نگرانى  بر  عالوه  كه  است  شده  مرسوم 
موجب  نيز  را  امنيتى  هاى  نگرانى  فرهنگى، 
گرديده است. در اين شيوه اساتيدى كه اكنون 
در سنين كهولت يا بازنشستگى هستند و حتى 
به اصطالح دوزيست  تر،  افراد جوان  از  بعضى 
شده اند به اين معنا كه محل سكونت و آرامش 
و زندگى خانواده را امريكا يا يكى از كشورهاى 
غربى قرار دادند و همسر و فرزندان خود را از 
ايران بدانجا كوچ داده و مستقر كرده اند و خود 
در ايران و در دانشگاه ها به فعاليت مشغولند. 
اين افراد مشابه commuter  هايند كه بين 

محل زندگى و محل كارشان فاصله اى است.
اين شيوه بيانگر آن است كه اين افراد فضاى 
فرهنگى و اجتماعى و ... داخل كشور را مناسب 
به  لذا  و  دانند  نمى  خانواده  و  خود  اقامت 
ها،  آن  نگاه  از  كه  آن  دليل  به  رسد  مى  نظر 
شيوه  آن  در  كه  الگو  مكان  و  آل  ايده  محيط 
با  آن  فرهنگى  هاى  ارزش  و  ساختارها  و  ها 
و  خود  هاى  ارزش  و  ها  آل  ايده  و  تفكر  نوع 
خانواده منطبق است در كشور هاى غربى است 
خود  موعود  بهشت  بدين  اند  داده  ترجيح  لذا 
يازند.  دست  شيوه  اين  به  و  كرده  مكان  نقل 
البته خود به دليل ديگر يا چون هنوز به لحاظ 
با  ارتباط ادارى  ادارى بازنشسته نشده و قطع 
مجموعه دانشگاه و محل اشتغالشان مى تواند 

شود  برايشان   .... يا  مادى  ضررهاى  موجب 
ترجيح داده يا مجبورند در ايران اقامت داشته 
و سكنى گزينند و از طريق فناورى هاى روز يا 
مسافرت هاى گاه به گاه با خانواده در تماس 
باشند و سپس به محض بازنشستگى عازم آن 
كشور مطلوب گردند. البته هر كسى در شيوه و 
سبک زندگى كه بر مى گزيند مختار است ولو 
درست عمل نكند و مسير اشتباهى را بپيمايد 
به هر حال بنابر مشيت الهى خداوند به انسان 
ها اختيار داده است تا در پرتو آن سر نوشت 
خود را در دنيا و سپس در آخرت رقم بزنند. 
اين  كه  هنگام  آن  تواند  مى  موضوع  اين  ولى 
افراد در نظام آموزش عالى كشور، چه در رده 
ستادى و چه صف در وزارتخانه و در دانشگاه 
داراى  ها،  آن  مانند  و  پژوهشى  مراكز  و  ها 
نيز  امنيتى  اهميت  باشند  نيز  مقامى  و  پست 
معمولى  اساتيد  هم  كه  است  مشخص  بيايد. 
ها  پروژه  با  اين دست  از  شاغل  اساتيد  هم  و 
مسئوليت  با  و  مستقيم  به طور  هايى  و طرح 
يا به طور غير مستقيم در گير شده  مستقيم 
و از محتواى آن ها مطلع مى شوند. اين طرح 
ها مى توانند داراى محتواى امنيتى باشند كه 
بايد در مورد آن ها مراقبت حفاظتى باليى به 
چنين  گرفت  نظر  در  بايد  اكنون  آورد.  عمل 
فردى كه در دانشگاه و مانند آن درگير چنين 
ايران  بين  پروژه هايى است و در رفت و آمد 
و كشور مطلوبش، كه در نهايت پس از پايان 
دوره اشتغالش بدانجا و به كنار خانواده خواهد 
كوچيد، مى تواند به لحاظ منافع امنيتى كشور 
البته  باشد.  اعتماد  و  اطمينان  شايسته  فردى 

اين  تمام  كه  نيست  اين  منظور  مثال  اين  در 
و  كرد  خواهند  خيانت  كشورشان  به  افراد 
خود  كه  هايى  پروژه  اساس  بر  كه  اطالعاتى 
رييس   ( واسطه  با  يا  آنانند  اجراى  مسئول 
 )... يا  دانشگاهند  رئيس  معاون  يا  دانشگاهند 
از آن ها مطلعند را به كشور مقصد و مسئولين 
اطالعاتى و امنيتى آن ها منتقل خواهند كرد 
ولى در هر صورت چنين شيوه اى براى زندگى 
دوزيستانه عالوه بر جلب دشمن به نفوذ در آن 
ها و يا جلب همكارى آن ها يا مانند آن منجر 
به خروج اطالعات محرمانه از كشور مى گردد. 
به نظر مى رسد اين موضوع بايد ارزش آن را 
توجه جدى  باره  اين  در  نظام  تا  باشد  داشته 
كند و حداقل در شوراى عالى انتقالب فرهنگى 
به  كه  شود  انديشيده  تمهيداتى  مجلس  يا  و 
هيچ عنوان به اين گونه اعضاى هيأت علمى كه 
همسر و فرزندانشان در خارج از كشور به ويژه 
در كشورهاى دشمن )غربى و ...( مستقر شده 
و بدانجا مهاجرت كرده و ساكن دائم شده اند و 
در واقع شهروند آن كشور محسوب مى گردند 
در هيچ رده اى مسئوليت مديريتى ندهد و در 
از آنها استفاده نكند.  پروژه هاى محرمانه نيز 
نحو  هر  به  كه  مقرراتى  و  قوانين  وضع  لزوم 
اين طريق مى  از  نفوذ دشمن  برابر  مانعى در 

گردد امرى ضرورى و واجب است.
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از رنجی که می بریم...

حاشیه ای بر اقدمات پرحاشیه امسال 
مدیریت دانشگاه ...

دلنوشته يكى از اعضاى هيات علمى جوان دانشگاه علم و صنعت ايران

گذشته،  سالهاى  روال  طبق  اول:   پرده 
شرح  كه  فرآيندى  براساس  دانشگاه  مديريت 
گذشت،  قبل  شماره  در  آن  قصه  پر  غصه 
تصميم بر ارزيابى اعضاى هيات علمى دانشگاه 

گرفت. و اين چنين بود كه ... .
ارزيابى  جلسات  تشكيل  از  پس  دوم:  پرده 
اعضاى هيات علمى پيمانى در دانشكده ها به 
همراه فراز و نشيب هاى پيش روى آن، تقريبا 
علمى  هيات  اعضاى  تمامى  قرارداد  تمديد 
دانشكده  مديران  ديدگاه  از  دانشگاه  پيمانى 
ها و اعضاى گروه به عنوان هسته هاى علمى 

دانشگاه مورد تاييد قرار گرفت، اما ... . 
هيات  اعضاى  ارزيابى  كميته  سوم:  پرده 
علمى دانشگاه تشكيل شد. سه معاون دانشگاه 
)آموزشى، مالى و پشتيبانى، پژوهشى( اعضاى 
اصلى اين كميته بودند كه با تشكيل چندين 
جلسه و صرف وقت فراوان در زمان حدود يک 
ماهه، به اظهارنظر دانشكده ها بسنده نكردند 
و موشكافانه، يک به يک اعضاى هيات علمى 
دادند. چه همت  قرار  ارزيابى  مورد  را  پيمانى 
بلندى! كاش اين همت بلند و تالش جهادى، 
دانشگاه مشاهده  مديران  از  ها  در همه حوزه 

شود! 
پرده چهارم: همزمان با ارزيابى اعضاى هيات 
علمى دانشگاه و ايجاد نگرانى هايى در فضاى 
دانشگاه، رئيس دانشگاه در جلسه اى با حضور 
پيمانى  علمى  هيات  اعضاى  و  نهاد  مسئول 
آرامش  ساحل  به  را  ها  نگرانى  اين  دانشگاه، 
شايعات  به  و  است  ارزيابى  هدف،  كه  رساند 
ندارد.  وجود  نگرانى  هيچ  و  نمود  توجه  نبايد 
اما انگار اين ساحل آرامش، سرابى بيش نبود.

پرده پنجم: داشت تعطيالت تابستانه دانشگاه 

شروع مى شد كه اخبار جلسات هيات جذب، 
باز فضاى علمى دانشگاه را مشوش كرد. ظاهرا 
دانشگاه  معاونان  ماهه  يک  زحمت  ماحصل 
معلوم شد. نيمى از اعضاى هيات علمى تمديد 
قرارداد مشروط شده بودند به هزار و يک دليل. 
نمى  و  دانيم  نمى  كه  افرادى  همت  به  ضمنا 
پيمانى  اعضاى  تمامى  هاى  پرونده  شناسيم، 
نقص  سياهه  ديگر  حال  بود.  شده  بازنگرى 
محاوره  بيت  شاه  اساتيد،  پرونده  و  مدارك 
از 2 سال  البته پس  هاى علمى دانشگاه بود، 
تيم  توسط  دانشگاه  مديريت  تحويل گيرى  از 
از  انتقال بورسش  مديريتى جديد. يكى حكم 
نبود، يكى در  به علم و صنعت  اوليه  دانشگاه 
فراخوان اسمش پيدا نشده بود، يكى ... ، دوباره 
دانشگاه  علمى  فضاى  تشويش  آتش  خاكستر 

گر گرفت... 
شد.  شروع  جديد  تحصيلى  ترم  پنجم:  پرده 
شور و نشاط با حضور نسل جديد دانشجويى 
نسيم  گشت.  برمى  داشت  دانشگاه  فضاى  به 
بهارى داشت در فضاى علمى دانشگاه وزيدن 
دانشجوى  تخصيص  عدم  خبر  كه  گرفت  مى 
از  توجهى  قابل  بخش  به  تكميلى  تحصيالت 
مشروط  صورت  به  حال  كه  پيمانى  اساتيد 
علمى  فضاى  بودند،  شده   قرارداد  تمديد 

دانشگاه را دوباره بيشتر به هم ريخت...
پرده ششم: انتشار دليل عجيب و غريب براى 
تمديد شش ماهه نيمى از اعضاى هيات علمى 
داد. كم  افزايش  را  ها  دلهره  دانشگاه،  پيمانى 
منتشر شده  هاى  ايميل  و  مجازى  فضاى  كم 
ريختگى  بهم  اين  به  دانشگاه،  بيرون  اخبار  و 

فضاى علمى دانشگاه بيشتر دامن زد... . 
پرده هفتم: هر روز منتظر خبر جديدى بوده 

دكترى  و  ارشد  مدارك  روز  يک  هستيم.  و 
اساتيد را دبيرخانه جذب مطالبه مى كند، يک 
با حضور  نامه، يک روز جلسه  پايان  روز اصل 

آن، يک روز جلسه با حضور اين... . 
بی پرده: ماه آبان هم تمام شد. فضاى نگرانى 
تمديد و يا عدم تمديد، 8 ماه يعنى % 70 يک 
سال تحصيلى و فعاليت هاى علمى و پژوهشى 
با  سال  يک  درصد   %70 كرد.  پر  را  دانشگاه 
استاد  يک  براى  نبودن  يا  و  بودن  هاى  شک 
 70% شد.  پر  نرم،  جنگ  فرمانده  عنوان  به 
جلسات  در  اساتيد  بين  مباحث  و  گفتگوها 
غيررسمى و رسمى به مديريت اين نگرانى ها 
توانست رشد  گذشت. %70 يک سال كه مى 
و سرد  نگرانى  با  دهد،  را شتاب  علمى كشور 
 70 % پرشد.  هيات جذب  هاى  گرم كردن  و 
 70 را  آن  اداره  هزينه  كه  دانشگاه  سال  يک 
ميليون ايرانى براى حل مشكالتشان و ارتقاى 
دليل بى  به  بودند،  پرداخته  علمى كشورشان 
در  مديران  برخى  كارى  سياسى  و  تدبيرى 
آفتاب و شايد برخى مديران در سايه دانشگاه 
به تالطم گذشت، مثل قضيه بورسيه ها، مثل 
كماكان  اما  اصلى  سوال  ديگر.  اتفاقات  خيلى 
فرماندهان  فضاى  است  قرار  كى  است:  باقى 
از تالطم خارج شده و  نرم در دانشگاه  جنگ 
علمى  پيشرفت  و  رشد  براى  موردنياز  آرامش 

فراهم شود؟  



)ع(  رضا  امام  حضرت  سيره   
درباره نوع و ارتباط با پروردگار چگونه 

بود؟

در حالت معنوى امام رضا )ع( چنين بيان 
و  بودند  خواب  كم  ايشان  كه  است  شده 
بسيار روزه مى گرفتند و روزه داشتن سه 
روز در هر ماهى را هرگز ترك نمى كردند 
و مى فرمودند: »هر كسى سه روز از ماه را 
روزه بگيرد، مثل اين است كه همه عمرش 
الرضا،  اخبار  )عيون  است«  گرفته  روزه  را 

صدوق، ج 2، ص 184(.
آن حضرت وقتى پيراهن خود را به دعبل 
هديه دادند فرمودند: »احتفظ هذا القميص 
فقد صليُت الف فيه الف ليله كل ليله الف 
ركعه و ختمت فيه القرآن الف ختمه«؛ اى 
خوب  و  بدان  قدر  را  پيراهن  اين  دعبل، 
محافظت كن. كه من در آن هزار شب و 
در هر شب هزار ركعت نماز خوانده ام و در 
آن هزار ختم قران به جاى آورده ام )بحار 

النوار، مجلسى، ج 79، ص 309(. 
رجاء بن ابوضحاك كه مأمون وى را براى 

در  بود،  داده  مأموريت  رضا  امام  آوردن 
بخشى از گزارش خود به آن ملعون گفت: 
»من پيوسته از مدينه تا مرو با ايشان بودم. 
به خدا قسم، كسى را با تقواتر از او در برابر 
خدا نديدم و كسى را نديدم كه بيشتر از 
او در تمام اوقاتش ذكر خدا بگويد و نديدم 
او  از  پارساتر  و  تر  خداترس  كه  را  كسى 
 ،2 ج  صدوق،  الرضا،  اخبار  )عيون  باشد« 

ص 183(.
حال  همه  در  را  خدا  ياد  و  نام  )ع(  امام 
جارى مى ساختند و اين فرهنگ را به ياران 

فصل اول: »ارتباط با خدا«
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آغاز  را  )ع(  الئمه  ثامن  از سيره حضرت  زندگى دينى  استخراج سبک  تازگى سلسله مباحثى در خصوص  به 
كرده ايم كه در نسخه پيشين، به مقدمات و دليل و معرفى روش بحث پرداخته شد. از اين شماره با موضوعات 
كاربردى و عملى در زندگى حضرت آشنا شده و در چندين فصل به اين مقولت اشاره خواهد شد. در اولين 
فصل، به چگونگى ارتباط حضرت رضا )ع( با معبود يكتا اشاره خواهد شد و نمونه¬هايى عملى از زندگانى وى به 
ترسيم كشيده خواهد شد تا از اين رهگذر، عالقه¬مندان بتوانند با الگوبردارى از اين سيره ناب، در پى پياده سازى 
اين دستورات و سيره در زندگى خويش برآيند. اين آموزه¬ها در قالب تعدادى پرسش و پاسخ به اين سوالت 

مطرح مى-شوند.  

دريافتى از آموزه هاى امام رضا )ع(- شماره 2

قطره ای از
سبک زندگی اسالمی



خود منتقل مى كردند. هر گاه مى خواستند 
يادداشتى براى نيازمندى هايشان بنويسند، 
الرحمن  الل  »بسم  نوشتند:  مى  چنين 
الرحيم، ان شاء الل به ياد خواهم آورد« و 
سپس هر چه مى خواستند يادداشت مى 

كردند )تحف العقول، ص 443(. 

امام رضا )ع( چه توصيه ای برای نماز 
برای  را  آن  از  هايی  نمونه  داشتند؟ 

الگوگيری مطرح كنيد.
هر  نزديكى  وسيله  را  نماز  )ع(  رضا  امام 
انسان پارسا به خداوند مى شمردند و مى 
)عيون  تقى«  قربان كل  »الصاله  فرمودند: 

اخبار الرضا، صدوق، ج 2، ص 7(.
نيز چنين  نماز  امام رضا )ع( درباره آداب 
ايستادى،  نماز  براى  »اگر  فرمودند:  مى 
تالش كن با حالت كسالت و خواب آلودگى 
آرامش  با  بلكه  نباشد.  تنبلى  و  سستى  و 
باد كه  و وقار نماز را به جاى آور و بر تو 
در نماز خاشع و خاضع باشى و براى خدا 
خود  بر  را  خوف  و  خشوع  و  كنى  تواضع 
و  بيم  بين  كه  حال  آن  در  سازى.  هموار 
و  طمانينه  با  پيوسته  و  اى  ايستاده  اميد 
و  گريخته  بنده  همانند  هستى،  نگران 
گنهكار كه در محضر موليش ايستاده، در 
پيشگاه خداى عالميان بايست. پاهاى خود 
را كنار هم بگذار و قامت را راست نگهدار 
و به راست و چپ توجه نكن. و چنان باش 
را  تواو  اگر  كه گويى خدا را مى بينى كه 
نمى بينى، او تو را مى بيند« )فقه الرضا، 

ص 101(.

از نگاه امام )ع(، چرا نماز واجب شده 
است و بايد اقامه نماز كنيم؟

امام رضا )ع( در پاسخ نامه اى كه از فلسفه 
چنين  بود،  پرسيده  نماز  تشريع  علل  و 
است  اين  نماز  تشريع  »علت  فرمودند: 

كه بنده به ربوبيت پروردگار توجه و اقرار 
پيشگاه  در  قيام  و  با شرك  مبارزه  و  كند 
به  اعتراف  و  فروتنى  نهايِت  در  پروردگار، 
معاصى  از  بخشش  تقاضاى  و  گناهان 
گذشته ونهادن پيشانى بر زمين، همه روزه 
انجام پذيرد. نيز هدف اين است كه انسان 
همواره هشيار و متذكر شود، گرد و غبار 
فراموشى بر دل او ننشيند، مست و مغرور 
نگردد، خاشع و خاضع باشد و نيز طالب و 
دنيا  و  دين  مواهب  در  افزونى  منِد  عالقه 
و  متعال  خداوند  به  او  توجه  همين  شود. 
قيام در برابر او، انسان را از معاصى باز مى 

دارد و از انواع فساد جلوگيرى مى كند.
دستاوردهاى  ساير  درباره  )ع(  رضا  امام 
خدا  ياد  مداومت  و  »نماز  فرمودند:  نماز 
انسان  كه  شود  مى  سبب  روز  و  شب  در 
مول و مدبر و خالق خود را فراموش نكند 
و روح سركش و طغيانگرى در برابر خدا بر 
)كتاُب من ليحضرالفقيه،  نيايد«  غالب  او 

صدوق، ج2، ص173(.

)ع(  الحجج  ثامن  حضرت  نماز  شيوۀ 
چگونه بوده است؟

درباره نوع و كيفيت نماز خواندن حضرت 
شده  اشاره  زير  هاى  گزارش  به  )ع(  رضا 

است:
ماه پشت  »ما چند  گويد:  راوى   -1
سر آن حضرت نماز گزارديم. در نمازهاى 
اول سوره حمد،  واجب هميشه در ركعت 
و سوره قدر و در ركعت دوم پس از حمد، 
)عيون  كردند  مى  قرائت  را  توحيد  سوره 

اخبارالرضا، ج2، ص20۶(.
حضور  دوره  از  خالد  معمربن   -2
ايشان  نماز صبح  از  امام )ع( در خراسان، 
چنين ياد مى كند: »زمانى كه نماز فجر را 
به پايان مى برد، تا طلوع آفتاب در مصالى 
را  خويش  دهان  آنگاه  مى نشست  خويش 

باز  را  قرآن  سپس  و  نمود،  مى  مسواك 
كرده و از روى آن تالوت مى نمود )كتاُب 

من ليحضرالفقيه، صدوق، ج2، ص173(.
همراه  مامور  ضحاك  بن  رجاء   -3
از مدينه به مرز مى گويد: »على بن  امام 
مى  ادا  را  صبح  نماز  كه  هنگامى  موسى 
و  كرد  مى  جلوس  خود  مصالى  در  كرد، 
مشغول تسبيح و تهليل و تكبير مى شد و 
بر جدش حضرت رسول درود مى فرستاد، 
سپس  كرد.  مى  طلوع  آفتاب  كه  آنگاه  تا 
سرش را به سجده مى گذاشت و تا مقدارى 
از آفتاب گذشته، سرش را از سجده بر نمى 
داشت« )عيون اخبارالرضا، ج2، ص183(.

را  دعا  اين  قنوت  در  نمازها  در   -4
مى خواندند: »رب اغفر وارحم و تجاوز عما 
تعلم، انک انت العز الجل الكرم« )عيون 

اخبارالرضا، ج2، ص83(.
و  شب  نماز  با  را  مغرب  نافله   -5
شفع را و وتر و همچنين نافله صبح را در 
نوافل  اما  كردند،  نمى  ترك  سفر  و  حضر 
روز را نمى خواندند )عيون اخبارالرضا، ج2، 

ص83(.
مى رسيد،  فرا  شب  كه  هنگامى   -۶
فرمود  مى  ادا  را  خود  نماز  افطار،  از  قبل 

)عيون اخبارالرضا، ج2، ص83(.
بعد از هر نماز قصرى كه انجام   -7
مى دادند، سى مرتبه »سبحان الل و الحمد 
لل و ل اله ال الل و الل اكبر« را تكرار مى 
كردند و مى فرمودند: »تكميل صاله با اين 
اخبارالرضا،  انجام مى گيرد« )عيون  اذكار 

ج2، ص83(.
خواندن  به  شروع  اينكه  از  قبل   -8
دعا كنند، به پيامبر و آل او )ص( صالوت 
مى فرستادند و در نماز و غير آن، اين عمل 
را زياد تكرار مى كردند )عيون اخبارالرضا، 

ج2، ص83(.
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شرايط مربّيان

گروه  يک  به  متمركز  فقط  من  بحث 
قصد  كه  هستند  كسانى  آنها  و  است 
من بدهند.  روش  ديگران  به  كنند  مى 

كه  كنم  مطرح  را  افرادى  خواهم  مى 
كنند.  مى  تعبير  مربّيان  به  آنها  از 
تربيت و  دهندگان  روش  يعنى  مربّيان 

به  قصد  با  خواهند  مى  كه  كنندگانى 
رابطه  اين  در  دهند.  روش  ديگرى 
ولى كردم،  عرض  گذشته  در  را  مطالبى 
كنم. بحث  مستقاًل  خواهم  مى  اآلن 
جامعه  در  خواهند  مى  كه  كسانى 
مربّى،  عنوان  به  محيطى  هر  در  و 
و باشند  كننده  تربيت  و  دهنده  آموزش 
بايد  كنند،  تربيت  را  غير  خواهند  مى 
و  شرط  اّولين  باشند.  شرايطى  داراى 
اين آنها  به  نسبت  شرط  ترين  اساسى 

باشند  ساخته  خود  بايد  ها  آن  كه  است 
در  ما  بسازند.  را  ديگران  بتوانند  تا 
اين مختلفى  عناوين  تحت  رواياتمان 
بايد خودش  ابتدا  انسان  معنا را داريم كه 
كسى كند.   تربيت  را  ديگران  بعد  و 
نكرده  تربيت  و  نساخته  را  خودش  كه 
تربيت  را  ديگرى  بخواهد  اگر  است، 
اثر گاهى  بلكه  ندارد،  فايده  تنها  نه  كند، 
اشاره  اينها  به  قباًل  من  دارد.  هم  عكس 
به  مؤّدب  خودش  كه  كسى  ام.  كرده 
تواند نمى  نيست،  عقل  و  شرع  آداب 
ديگرى را مؤّدب به آداب شرع و عقل كند.
ديگران بر  خود  تربيت  داشتن  مقدم 
است  السالم)  على(عليه  از  روايتى  در 
ما  الدب  »أفضل  فرمود:  حضرت  كه 
ترين فضيلت  با   ]1[ نفسک  به  بدأت 
شروع  خودت  از  كه  است  اين  ها  تربيت 
اگر  كن!  تربيت  را  خودت  برو  اّول  كنى. 

چون برو!  ديگران  سراغ  به  توانستى 
است. بيشتر  اين  فضيلت 

فرمايد:  مى  ديگر  اى  جمله  در  حضرت 
َو  النَّاِس  لَِصلَِح  ى  يََتَصدَّ لَِمْن  »َعِجْبُت 
شگفتم در   []2[ َفَساداً  ٍء  َشْي  أََشدُّ  نَْفُسُه 
تربيت  زمام  خواهد  مى  كه  كسى  از 
كه  اين  حال  و  گيرد  دست  به  را  مردم 
خرابى و  فساد  نظر  از  خودش  نفس 

آباد  را  برو خودت  اّول  بدترين چيز است. 
كنى! آباد  را  ديگرى  خواهد  نمى  كن! 

باز در روايت ديگرى از على(عليه السالم) 
نفسه  ساس  »من  فرمود:  كه  داريم 
را خودش  كه  كسى   ،» السياسة  أدرك 
بسازد  را  جامعه  تواند  مى  است،  ساخته 
بگيرد.  دست  به  را  جامعه  امور  زمام  و 
]3[ السياسة   أدرك  نفسه  ساس  »من 

و  جامعه  تدبير  سياست 
است. كالن  سطح  در  سازندگى 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در شماره هاى گذشته راجع به تربيت و محيط هايى بود كه انسان در آنها ساخته 
مى شود. تربيت به معناى روش رفتارى و گفتارى دادن به غير است. انسان در چهار محيط 

خانوادگى، آموزشى، شغلى و رفاقتى ساخته مى شود كه همه اينها را بحث شد 
اّما آنچه كه در بحث تربيت مورد نظر من است و در گذشته هم آن را تذكر دادم، اين مسأله 
است كه روش رفتن از غير، متوّقف بر قصد روش دهنده نيست؛ يعنى اگر من بخواهم چه از 
نظر گفتارى و چه از نظر رفتارى از ديگرى روش بگيرم، متوّقف بر اين نيست كه او قصد كند و 

بخواهد به من روش دهد. چه او قصد كند و چه قصد نكند، من آن روش را مى گيرم.
قصد روش دهنده در روش گرفتن مدخليت ندارد، يعنى اين طور نيست كه اگر او قصد كند، 
روش گيرنده مى تواند روش بگيرد و اگر او قصد نكند، ديگرى نمى تواند از او روش بگيرد. اين 

مطلب دقيقى است كه قباًل هم به آن اشاره كرده ام.

ملزومات تربیتی مربیان
 در امور آموزشی 
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را  خودت  برو  »اّول  ييم  گو  مى  ما  اينكه 
به  وجودى  ابعاد  جميع  در   » كن  تربيت 
چون است،  نفسانى  بُعد  در  خصوص 

داريم.  هم  عقالنى  بُعد  و  قلبى  بُعد  ما 
نفسانى، بُعد  بر  را  بحث  اآلن  من 

مجموعه  يک  كه  نفس  با  رابطه  در  يعنى 
متمركز  است،  وهم  و  غضب  شهوت،  از 
خواهد مى  كه  انسانى  كنم.  مى 

بايد  كند،  گرى  مربّى  غير  به  نسبت 
بتواند  تا  باشد  ساخته  را  خودش  ابتدا 
كه محيطى  هر  در  شود.  ديگرى  مربّى 
كند. نمى  فرقى  باشد، 

 
الهى انبياى  دعوت  سرلوحه  تربيت، 

تعالى  الل  امام(رضوان  حضرت  استادم  از 
كنم.  مى  نقل  برايتان  را  جمالتى  عليه) 
ايشان در رابطه با تأديب نفس، در باب نفوس

دعوت  سرلوحه  كه  »آنچه  فرمايد:  مى 
و  نفوس  تأديب  است،  عظام  انبياى 
رفتارى روش  و  نفسانيه  هواهاى  تحديد 

انسان  وهم  و  غضب  شهوت،  به  دادن 
هاى  مرزبندى  انبياء  يعنى   .» است  ها 
شهوت، و  غضب  إعمال  براى  را  الهيه 

بيان مى كنند و مى گويند: »انسان ها بايد 
». شوند  تربيت  ها  مرزبندى  آن  طبق  بر 

بعد ايشان مى فرمايد كه بعضى ها گمان 
الل  اكرم(صلى  نبى  دعوت  كه  كردند 
دعوت دارد؛  جنبه  دو  وسلم)  وآله  عليه 

و  دنيايى  آخرت؛  به  دعوت  و  دنيا  به 
ايشان  تعبير  به  مطلق.  طور  به  اخروى 
نبّوت كمال  را  اين  هم  بعضى  بسا  چه 

فرض كردند. مى فرمايد: »اينها اصاًل از ديانت 
بى خبر هستند، نمى فهمند دين يعنى چه !«

فرمايد!  مى  محكم  قدر  ايشان چه  ببينيد 
دنيا،  به  »دعوت  فرمايد:  مى  اين  از  بعد 
». است  خارج  كلى  به  انبيا  مقصد  از 

و  شهوت  حّس  كه  است  اين  هم  جهت 
باطنى  شيطان  ايشان  تعبير  به  و  غضب 
كفايت دنيا  به  دعوت  براى  ظاهرى  و 
رود،  مى  دارد  كه  كسى  آن  كند.  مى 
ديگر »هول دادن « ندارد. دعوت به دنيا، 
همان ندارد؛  نبى  و  قرآن  به  احتياجى 
پس  است.  كافى  غضب  و  شهوت 
آمدند  ايشان  آمدند؟  چه  براى  انبيا 
كنند. تربيت  را  مخلوقات  كه 
نفس تربيت  مورد  در  اميرالمؤمنين  كالم 
مّتخذ  گفتند،  ايشان  كه  مطالبى  اين 
را  روايتى  من  حال  است،  ما  معارف  از 
كنم؛ مى  مطرح  السالم)  على(عليه  از 
»النَّْفُس  فرمود:  حضرت  كه  دارد 
نظر  از  نفس   ،» الََْدِب  ُسوِء  َعلَى  َمْجُبولٌَة 
ساختارش و  جبلّت  ما  قول  به  درونى، 
است.  استوار  تربيتى  بى  و  ادب  سوء  بر 
الََْدِب  ُحْسِن  بُِملََزَمِة  َمْأُموٌر  الَْعْبُد  »َو 
مأمور خداوند  ناحيه  از  هم  بنده  و   »
تربيت  خوب  را  خود  نفس  كه  است 
فِي  بَِطْبِعَها  تَْجِري  النَّْفُس  »َو  كند. 
وهم و  غضب  شهوت،   » الُْمَخالََفِة  َمْيَداِن 

عمل  گسترده  طور  به  خواهند  مى 
هم  و  الهى  فرمان  از  هم  يعنى  كنند، 
الَْعْبُد »َو  كنند،  سرپيچى  عبد  فرمان  از 
 ،» الُْمَطالََبِة  ُسوِء  َعْن  َها  بَِردِّ يَْجَهُد 

را  نفسش  است،  مأمور  بنده  كه  درحالى 
دارد. باز  دارد،  از خواسته هاى زشتى كه 

فِي  َشِريٌک  َفُهَو  ِعَنانََها  أَْطلََق  »َفَمَتى 
شهوت  مهار  كه  هر كس  پس   ،» َفَساِدَها 
فساد در  كند،  رها  را  وهم  و  غضب  و 

نَْفَسُه  أََعاَن  َمْن  »َو  است.  شريک  آنها 
فِي  نَْفَسُه  أَْشَرَك  َفَقْد  نَْفِسِه  َهَوى  فِي 
نفس، به  كه  كس  هر  و   ]4[ نَْفِسِه  َقْتِل 
هر  و  كند  كمک  هايش  خواسته  در 
مى  او  وهم  و  غضب  شهوت،  كه  چه 
اش خودكشى  در  بدهد،  آنها  به  خواهد، 
شركت كرده است، يعنى خود كشى كرده است.
انبياء  كار  تنها  »نه  فرمايد:  مى  ما  استاد 
تالش  تمام  بلكه  نيست،  دنيا  به  دعوت 
نفس، دعوت  از  بازداشتن  براى  آنها 

غضب  و  شهوت  بارى  و  يبند  ب  يعنى 
ايشان  تعبير   .» است  باطنى  شيطان  و 
است: اين  است،  علمى  تعبير  يک  كه 

ييد  تق  كه  است  اين  انبيا  »مأموريت 
تحديد  و  كنند  غضب  و  شهوت  اطالق 
طور اين  كنند.  دنيايى  منافع  موارد 

كند  نفس خواست، سر  هر جا  كه  نيست 
». برگرداند  رو  نخواست  كه  جا  هر  و 

مى  روايتى  در  السالم)  على(عليه  لذا 
و  الرغب  عند  النفس  »ضبط  فرمايد: 
كه آنجايى   ]5[ الدب  أفضل  من  الرهب 

مى  كه  آنجايى  و  است  راغب  شهوتت 
مهارش  برگرداند،  رو  خوبى  از  خواهد 
بهترين از  عمل  اين  بگير!  دستت  در  را 

را  اينها  بعداً  من  حال  است،  ها  تربيت 
محل  خواستم  من  دهم.  مى  توضيح 
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كنم روشن  آينده  در  را  بحثم  مصّب  و 
گفتم  است.  مربّيان  به  راجع  بحثم  كه 
و  بساز  نفست  با  رابطه  در  را  خودت  اّول 
كند. مى  كار  نفس چه  كه  گفتم  هم  بعد 

نقاط ضعف انسان مربی كه می بايست 
حل شود

خواسته  كه  است  معرفت  اهل  تعبير  اين 
هاى شهوى، غضبى يا وهمى انسان وقتى 
شيطانى شود، ديگر حد و مرز ندارد. انبيا 
آمدند تا اينها را محدود كنند. چرايش را من 
در آخر بحث عرض مى كنم حال من موادى 
را كه غالباً انسان با آنها درگير است و نسبت 
به او برجستگى دارد و مبتال به او است در 
رابطه با قوه شهوت و غضب عرض مى كنم.

پول و مال
اّول مسأله مال است. مال يكى از مواردى 
شهوت  مقتضاى  به  انسان  كه  است 
نسبت انبيا  است.  آن  دنبال  به  خود 

مال  نبايد  انسان  يگويند:  م  ما  به  مال  به 
به  و  كرده  تحصيل  انسان  راهى  هر  از  را 
اگر  نزن!  مالى  هر  به  دست  آورد.  دست 
برخى  بسا  چه  انسان،  درونى  شيطان  چه 
شياطين بيرونى هم انسان را دعوت كنند 
كند. تجاوز  الهى  حدود  از  نبايد  انسان 
مسأله  همين  انسان،  ضعف  نقاط  از  يكى 
صادق(عليه  امام  از  روايتى  در  است.  مال 
ْيَطاَن  السالم) كه حضرت فرمودند: »إِنَّ الشَّ
يُِديُر ابَْن آَدَم فِي ُكلِّ َشْي ٍء «. شيطان اين 
احاطه  را  انسان  واهمه  قوه  كه  است  طور 
م يكند و نسبت به هر چيزى، دور انسان

كه  است  جمع  حواسش  يعنى  گردد؛  مى 
َفإَِذا   « بزند.  زمين  به  را  او  موقعيتى  در 
»َجَثَم كرد،  اش  خسته  وقتى   » أَْعَياُه 

مالى  مسائل  وقتى   » الَْماِل  ِعْنَد  لَُه 
و  جهد  مى  انسان  روى  به  شد،  مطرح 
گيرد مى  را  گردنش   ]۶[ بَِرَقَبِتِه  »َفَأَخَذ 
بعداً  من  كند.  نمى  رهايش  ديگر  و 
قرآن  حتى  نظر  از  كه  كنم  مى  عرض 
است. شده  بيان  طور  همين  مطلب  هم، 

جاه و مقام
وجود  انسان  در  كه  ديگرى  ضعف  نقطه 
دارد، مسأله مقام، جاه و رياست است. اين 
و  غضب  نيروى  با  ارتباط  در  ضعف  نقطه 
مى  اخالقى  مباحث  در  علما  است.  خشم 
لذت  از  لذيذتر  مقام،  و  جاه  لّذت  گويند: 
به  بيشتر  خيلى  رياست  يعنى  است.  مال 
انسان مى چسبد. لذا كسانى كه مبتال به 
حب جاه هستند، مالشان را فدا مى كنند تا 
به رياست برسند. اين مطلب جزو چيزهايى 
هم  شما  و  خواهد  نمى  توضيح  كه  است 
نمونه هاى زيادى از آن را ديده ايد. براى 
لذت  گويند:  مى  بزرگان  كه  است  اين 
رياست، جاه و مقام، بيش از لذت مال است.

شهوت جنسی
نفس  با  ارتباط  در  كه  ديگر  مورد  يک 
انبيا  است.  جنسى  شهوت  است،  مطرح 
شهوت كه  اند  آمده  اين  براى  چون  هم 

گويند:  مى  كنند،  نيز  را  انسان  جنسى 
طريقى  هر  از  را  جنسى  شهوت  نبايد 
اين كه  كردند  مرزبندى  كنى!  اشباع 
است. كردن  مهار  نوعى  هم 

پيام انبيا »محدود كردن « است، نه نفى كلّى!
يک  تا  بدهم  تذكر  را  مطلب  اين  من 
در  يگرى  افراط  و  نشود  اشتباه  وقت 
كه نيامدند  انبيا  نيايد؛  وجود  به  معارف 

طريقى  هر  از  را  مال  تحصيل  جلوى 
صناعت  و  زراعت  كسب،  تجارت،  مثل 
اينها نباشد!  نكاح  يگويند:  نم  بگيرند، 

كشش  و  قوا  اين  مقابل  كلى  طور  به 
اين  چون  اند.  نايستاده  نفسانى  هاى 
و هست  انسان  وجود  كانون  در  تمايالت 
قرار  آدمى  وجود  در  را  اينها  خداوند 
هر  و  است  محض  خير  او  است.  داده 
جنبه است،  آفريده  وجود  عالم  در  را  چه 

هست  هم  اين  ولى  دارد.  صالح  و  خير 
م  را  نهايت  بى  طلب،  نظر  از  انسان  كه 
موارد اين  در  درخواستش  و  يخواهد 

آمده  هم  انبيا  ندارد.  مرزى  و  حد  هيچ 
بگيرند.  را  بارى  و  بند  بى  اين  جلوى  اند 

است! نفس  با  مخالفت  در  راحتى 
السالم)  صادق(عليه  امام  از  روايتى  در 
آمده  هست،  هم  حضرت  مواعظ  از  كه 
عرض حضرت  به   » له  قيل  »و  كه  است 
َفَقاَل؟  اَحِة  الرَّ َطِريُق  أَيَْن  لَُه  »قِيَل  شد: 
چيست؟  راحتى  به  رسيدن  راه   »
» الَْهَوى  ِخلَِف  فِي  السالم)  »فقال(عليه 

هاى  خواسته  با  انسان  كه  آنجايى 
يادتان  اگر  كند.  مخالفت  نفسش  گسترده 
در السالم)  على(عليه  كه  گفتيم  باشد 
رابطه با اين خواسته ها فرمودند كه طلقه است.
زمان استراحت، روز ورود به بهشت است!
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دوباره   » اَحَة؟  الرَّ يَِجُد  َفَمَتى  قِيَل:   «
بايد  هميشه  كه  وضع  اين  با  پرسيدند: 
كرد عمل  نفس  هاى  خواسته  خالف  بر 

كجا  پس  ساخت؛  محدود  مدام  را  او  و 
»و  آورد؟  دست  به  توان  مى  را  راحتى 
يَِصيُر يَْوٍم  أَوَِّل  ِعْنَد  السالم)  قال(عليه 
انسان  كه  روزى  اولين  الَْجنَِّة]7[  فِي 
همان  يعنى  رود.  مى  بهشت  سمت  به 
به خداوند  كه  را  اى  جاودانه  زندگى 

تا  بايد  پس  است.  فرموده  وعده  او 
نفس  مواقب  انسان  عمر  لحظه  آخرين 
شرع با  مطابق  را  او  هاى  خواسته  و  بوده 
نمايد. تحديد  و  تنظيم 

لذا در اينجا به خالصه خصوصياتى كه مربى 
براى تربيت افراد داشته باشد اشاره مى كنيم:
ديگران تربيت  بر  خود  تربيت  تقدم 

از  بعضى  گذشته  جلسات  در  من 
مطرح  رابطه  اين  در  را  معارفمان 
از را  جمالتى  جلسه،  اين  در  و  كردم 

آنها  تتميم  براى  السالم)  على(عليه 
كه  است  البالغه  نهج  در  كنم.  مى  عرض 
»َمْن فرمود:  السالم)  على(عليه  حضرت 
بَِتْعلِيِم  َفلَْيْبَدأْ  إَِماماً  لِلنَّاِس  نَْفَسُه  نََصَب 
َغْيِرِه « هر كس بخواهد  تَْعلِيِم  َقْبَل  نَْفِسِه 
دهد، قرار  ديگرى  دار  زمام  را  خود 

بايد پيش از تعليم دادن به ديگران، به تعليم 
خويش بپردازد؛ تعليم همان تأديب است.
زبان با  تربيت  بر  رفتار  با  تربيت  تقّدم 

»َو لَْيُكْن تَْأِديُبُه بِِسيَرتِِه َقْبَل تَْأِديِبِه بِلَِسانِِه 
« و بعد كه خودش را تربيت كرد و ميخواهد
بايد كند،  تربيت  را  مردم 

كند،  تأديب  خويش  كردار  با  را  آنها  اّول 
بخواهد  اينكه  از  قبل  يعني  زبان؛  با  نه 
كند، تربيت  خود  زبان  با  را  ديگران 

كند.  تربيت  خود  عمل  با  را  آنها  بايد 
شود،  مى  صادر  او  از  كه  اعمالى  همين 
كند باز  دهان  بخواهد  كه  آن  از  قبل 
دهد. مى  روش  بياورد  زبان  به  و 

»انسان  برترى  و  ارزشمندى 
» ديگران  »مربّى  بر   » خودساخته 

لَِل  باِلِْجْ أََحقُّ  ا  بُهَ ُمَؤدِّ َو  ِسِه  نَفْ ُمَعلمُِّ  »َو 
آن  و   ]8[ ْم  بِهِ ُمَؤدِّ َو  النَّاِس  ُمَعلمِِّ  ِمْن 
و سازد  مى  را  خود  دارد  كه  كسي 
كه  كسى  به  نسبت  كند  مى  تربيت 
براي  كند،  تأديب  را  مردم  خواهد  مى 
شخصي اگر  حتي  است،  سزاوارتر  تجليل 
ميخواهد كه 

هم  خودش  كند  تربيت  را  ديگري 
كسي  آن  باز  باشد،  كرده  تربيت 
ميكند تربيت  را  خودش  دارد  كه 
چون  است،  سزاوارتر  تجليل  براي 
است. مند  ارزش  قدر  اين  خودسازي 
كنيد! ادب  را  خود 
است.  همين  اوليا  و  انبيا  مكتب  اصاًل 
تأديب  مسأله  همين  آنها  دعوت  سرلوحه 
در السالم)  على(عليه  است.  نفوس 
ميفرمايد: البالغه  نهج 
أَنُْفِسُكْم  ِمْن  َّْوا  تََول النَّاُس  »أَيَُّها 
خود  تربيت  مردم،  اى   » تَْأِديَبَها 
را خودتان  بگيريد!  دست  به  را 
َعْن  بَِها  اْعِدلُوا  »َو  كنيد!  ادب  و  تربيت 
از گستاخِى  را  نفس  و   ]9[ َعاَداتَِها  َضَراَوِة 
نكوهيده و  زشت  خوهاى  پذيرفتن 
ديگر  روايتي  در  لذا  سازيد؛  گردان  روى 
فرمود:  كه  دارد  السالم)  على(عليه  از 
]10[ أصلح  النفس  بتهذيب  »الشتغال 
»نفس « انسان را به بى بند و بارى دعوت مى كند

نفس  تأديب  مسأله  مسأله،  كردم  عرض 
مربّى  خواهد  مى  كه  انسانى  است؛ 
با رابطه  در  را  خودش  ابتدا  بايد  باشد، 
جلسه  در  هم  را  دليلش  بسازد.  نفسش 

شهوت،  يعنى  نفس،  كه  گفتم  گذشته 
است. نشناس  مرز  وهم،  و  غضب 

انسان  پروا   بى  همينطور  شهوت 
ميكند، دعوت  شهوترانى  به  را 

مى  نفس   ]11[ وِء  بِالسُّ اَرٌة  لََمَّ النَّْفَس  »إِنَّ 
آيد انسان را به بى بند و بارى، شهوت رانى، 
كند.  مى  دعوت  شيطنت  و  هم  و  خشم 
نفس اين است لذا من عرض كردم به تعبير 
اهلش بايد جلوى اين اطالق مطلق را گرفت

مراجع:
غررالحكم، ص 247  1-

. مستدر كالوسائل، ج 11 ، ص   2-
315

-3  غررالحكم، ص 331
مستدر كالوسائل، ج 11 ، ص   4-

137
-5  غررالحكم، ص 

-۶  الكافى، ج 2، ص 315
بحارالنوار، ج 75 ، ص 254  7-

-8  نهج البالغة، ص 480
-9  نهج البالغة، ص 537
-10  غررالحكم، ص 239
-11  سوره يوسف، آيه 5
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راهپيمايی اربعين
از  توجهى  قابل  تعداد  شديم  مطلع 
در  شركت  تدارك  در  دانشگاهيان 
هستند.  )ع(  حسينى  اربعين  راهپيمايى 
بيش از دويست نفر از دانشجويان و حدود 
سى نفر از اساتيد. ضمن آرزوى سالمتى و 
)ع(،  حسين  امام  زوار  همه  زيارت  قبولى 

التماس دعا داريم.

مرگ بر آمريكا در دانشگاه
در  دانشگاه  دانشگاهيان  آبان،   13 روز 
و  انقالبى  قرآنى،  شعار  نمادين،  اقدامى 
بار  چندين  را  آمريكا"  بر  "مرگ  عقالنى 
بصورت محكم و كوبنده در مسجدالشهداى 
تعدادى  همچنين  دادند.  سر  دانشگاه 
لنه  عمومى  مراسم  در  دانشگاهيان  از 
جاسوسى به نمايندگى از دانشگاه شركت 

نمودند.

نامه اساتيد به سران سه قوه
دوازده هزار نفر از اساتيد دانشگاه هاى كشور 
نامه اى را به سران سه قوه ارسال نمودند. 
سران  از  اساتيد،  از  توجه  قابل  تعداد  اين 

و  دلئل  بررسى  براى  خواسته اند  قوه  سه 
ارائه راهكار لزم جهت حل مشكل توقف 
از  مركب  كميته اى  كشور  علمى  پيشرفت 
شورايعالى  مجلس،  نمايندگان  تعدادى 
انقالب فرهنگى، وزارتين علوم و بهداشت 
تشكيل  دانشگاه ها  اساتيد  از  تن  چند  و 
اقتصاد  كارائى  بر  تاكيد  با  ايشان  دهند. 
مقاومتى، از دولت خواسته اند تا تمام توان 
خود را براى عملياتى و اجرايى كردن آن 
حمايت  اعالم  ضمن  همچنين  گيرد.  بكار 
فساد،  با  مبارزه  امر  در  قضاء  دستگاه  از 
از  با حمايت  از همه مسئولين خواسته اند 
اقدامات قانونى قوه قضائيه نشان دهند كه 
همگان در مقابل قانون مساوى هستند. در 
بخش ديگرى از اين نامه از مجلس شوراى 
اسالمى خواسته شده است با اهتمام و دقت 
كافى به تطبيق برجام با خطوط قرمز نظام 
تحريم ها،  لغو  به  نسبت  ويژه  به  و  بنگرد 
موضوع  و  كشور  امنيت  و  استقالل  حفظ 
لزم  حساسيت  توسعه  و  تحقيق  مهم 
مبذول دارد. همچنين از دولت خواسته اند 
با هوشيارى و بصيرت لزم نسبت به حفظ 
و توسعه عمق استراتژيک نظام در منطقه 
مهم  مناطق  همچنين  و  آسيا  غرب  مهم 
توصيه هاى  لتين،  آمريكاى  چون  ديگرى 

مقام معظم رهبرى را عملياتى كند و اجازه 
دچار  نظام  راهبردى  سياست هاى  ندهد 

خدشه و تزلزل شود.

روزنامه  به  نسبت  مديريت  سكوت 
ايران

دولتى  روزنامه  در  مقاله اى  آبان  سوم  روز 
ايران در ارتباط با دانشگاهمان منتشر شد. 
اين مقاله كه كامال سياسى و جناحى تهيه 
وكنايه هاى  گوشه  ايراد  ضمن  است،  شده 
تهمت آميز به بعضى از اساتيد دانشگاه )با 
ذكر نام(، در مورد كليت دانشگاه و اساتيد 
بدگويى هايى را نيز انجام داده است. بعنوان 
مثال اين عبارت در آن آمده است: "برخى 
استادان درسى سر كالس نمى دهند و فقط 
مباحث عقيدتى را بازگو مى كنند. از اينرو 
كالس خيلى از مديران يا استادان كنترل 
مى شود." جا دارد مديريت دانشگاه به دور 
از نگاه دوگانه به رسانه ها، مراتب اعتراض 
خود را بطور علنى نسبت به اين مقاله هم 

اعالم مى كرد.

اخبار
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وضعيت فرهنگی دانشگاه
بسيار  دختران  بعضى  پوشش  است  مدتى 
از درهاى  آنها براحتى  زننده شده است و 
دانشگاه وارد دانشگاه مى شوند. مدتى است 
وقتى از كنار بعضى اماكن رد مى شويم با 
صحنه هاى شرم آور و زشتى كه توسط عده 
روبرو  شده اند،  ايجاد  پسر  و  دختر  قليلى 
بعضى  سيگار  بوى  است  مدتى  مى شويم. 
افراد فضاى نقاط زيادى از دانشگاه را آلوده 
بعضى  حتى  كه  است  مدتى  است.  كرده 
پوشش  رعايت  به  نسبت  خانم  كاركنان 
قانونى خود بى توجه شده اند. از آقاى رئيس 
بايد پرسيد اگر از منظر شرعى هم بگذريم 
قانونى  وظيفه  مسائلى  چنين  در  شما  آيا 
يا  و  اخالقى  منشور  همين  مگر  نداريد؟ 
قانون شوراى فرهنگى مصوب در زمان شما 
مگر جزو قوانين دانشگاه نيستند؟ البته اين 
كوتاهى ها، وظيفه تذكر لسانى همگانى را 

سنگين تر و واجب تر مى نمايد.

شعارهای قشنگ
با  خود  مصاحبه  در  دانشگاه  رياست 
قانون گرايى،  شعار  بر  مجددا  رسانه ها، 
صداقت  و  انسانى  كرامت  شفافيت، 
و  زيبا  شعارهاى  انصافا  نموده اند.  تاكيد 
عمل،  مقام  در  كه  هستند. حيف  قشنگى 
لاقل  كه  مى شوند  ديده  زيادى  موارد 
سوال برانگيز هستند. بعنوان چند مثال، آيا 
نظام،  اركان  به  هتاكان  مقابل  در  تسامح 
تسامح در مقابل زشتى هاى فرهنگى سطح 
دانشگاه و عدم بررسى قانونى اساتيد مدعو 
و  بالتكليفى  آيا  سازگاند؟  قانون گرايى  با 
تشويش چندين ماهه اذهان اغلب اساتيد 
جوان و عدم تخصيص درس و دانشجو به 
سازگار  انسانى  كرامت  با  آنها،  از  بعضى 
دانشگاه  رياست  جواب  اين  آيا  هستند؟ 
سعى  خودتان  كنم،  كارى  نمى توانم  )من 
كنيد با مدير گروه كنار بياييد( به اساتيدى 
نداده  آنها  به  درسى  هيچ  گروه  مدير  كه 
است و حتى برخورد ناشايست نموده است، 
با كرامت انسانى كه هيچ، آيا با اختيارات و 
وظايف رئيس دانشگاه همخوانى دارد؟ آيا 
عدم عكس العمل رياست دانشگاه در مقابل 
بيانات كامال كذب يكى از روساى دانشكده ها 
اساتيد  اينكه  بر  دانشگاه مبنى  در شوراى 
و حتى  ما ضعيف هستند  دانشكده  جوان 
داراى معدل 12 هستند، با كرامت انسانى 

در  ايشان  عكس العمل  عدم  آيا  مى سازد؟ 
در  كه  دوم  هتاك  گسترده  ايميل  مقابل 
كه  بودند  زده  تهمت  جوان  اساتيد  به  آن 
حتى بلد نيستند مشتق بگيرند، با كرامت 
با  اين تناقضات  آيا همه  انسانى مى سازد؟ 

شعار صداقت سازگار است؟

نمونه ای از كرامت و صداقت
مرد  آن  ارتقاء  با  بالخره  كه  مطلع شديم 
ماه   9 حدود  از  پس  شريف  و  محجوب 
ايشان جزو  موافقت نمودند. پرونده علمى 
بوده است  اخير  قوى ترين موارد سال هاى 
بين  ناجوانمردانه،  مخالفت  از  پس  كه 
مى شد.  پاسكارى  دانشگاه  مختلف  مراكز 
گفتنى است موافقت اخير، دقيقا چند روز 
علوم  وزارت  كه  گرفت  آن صورت  از  پس 
دستور ارسال پرونده ايشان به وزارت علوم 
چنين  شاهد  ديگر  اميدواريم  بودند.  داده 
مواردى نباشيم. متاسفانه باز مطلع شديم 
را  جوان  اساتيد  از  يكى  ارتقاء  پرونده  كه 
توجيه  قابل  غير  و  بى سابقه  بهانه هاى  به 
مسدود نموده و از ارجاع به هيئت مميزه 

خوددارى مى كنند.

نمونه ای از قانون گرائی و صداقت
بيان  اساتيد،  با  دانشگاه  رياست  در جلسه 
نامه اى  اساتيد جوان  از  نفر  به دو  شد كه 
داده شده است كه با شما پس از اين ترم 
به  رئيس  آقاى  نمى گردد.  قرارداد  تمديد 
تن  ده ها  حضور  در  را  موضوع  اين  شدت 
همانطور  متاسفانه  كردند.  انكار  اساتيد  از 
اكنون  مى رفت،  انتظار  ايشان  رويه  از  كه 
پس از چند هفته از قول ايشان به آن دو 
نفر گفته اند كه آن نامه درست بوده است. 
از  موضوعى  چنين  كه  حاليست  در  اين 
اين هيئت  اختيارات هيئت جذب است و 
هم چنين مصوبه اى نداشته است، فلذا اين 

نامه غير قانونى است.

هيئت جذب دانشگاه، كماكان انقالبی
با  خود  مصاحبه  در  دانشگاه  رياست 
اساتيد  خصوص  در  انتقادات  رسانه ها، 
"بى اساس"  همچون  عباراتى  با  را  جوان 
در  ايشان  نمود.  تعبير  "غيرمنطقى"  و 
ما  كار  اگر  گفته اند  عجيب  استدللى 

سراغ  كس  هيچ  چرا  باشد،  بوده  نادرست 
مواخذه  و  نمى گويد  چيزى  و  نمى آيد  ما 
از  دفاع  در  ايشان  همچنين  نمى كند؟ 
دانشگاه  جذب  هيئت  پاى  خود،  عملكرد 
را وسط كشيده اند و گفته اند نبايد اعضاى 
واقعا  بگويند!!  انقالب"  "ضد  را  هيئت  اين 
تاسف آور است، چرا كه همه مى دانند كه 
اين لقب ناشايست را هيچگاه هيچكس در 
مورد اعضاى جذب بكار نبرده است. چگونه 
است كه ايشان خودشان اين لقب را براى 
اولين بار بكار مى برند و با رد آن سعى در 
تخريب منتقدان مى كنند. آيا اين مصداق 
بارز تهمت و دروغ نيست؟ مضافا بر اينكه 
هيئت  فعلى  اعضاء  همه  ايشان  واقعا  اگر 
جذب را بطور قلبى و نه زبانى قبول دارند، 
چرا اينقدر پيگيرى مى كنند تا آنها تعويض 

گردند؟

يک رئيس يا بيشتر
تعدادى از مديران كليدى دانشگاه جلسات 
منظمى در يكى از دانشكده ها با فرد خاصى 
دارند. سوال اين است كه مگر در دانشگاه 
اين  بايد  كه  داريم  رئيس  يک  از  بيش 
بعنوان  شوند؟  برگزار  هماهنگى  جلسات 
كه  جذب  هيئت  دبيرخانه  مسئول  مثال 
و  اوست  دست  جوان  اساتيد  تمام  پرونده 
مرتبا آنها را مورد عنايت قرار مى دهد، چه 

دليلى براى برگزارى اين جلسات دارند؟

از لبنان تا فرانسه
در روزهاى گذشته، داعش جنايات ويژه اى 
كشتار  و  انفجار  لبنان  در  ابتدا  داد.  انجام 
نمود و سپس در فرانسه همين كار را كرد. 
قانون  اين  از  مصداقى  فرانسه  كشتار  اول 
الهى مى تواند باشد كه هر كس بدى كند 
به زيان خودش است، )... َو َمْن أَساَء َفَعلَْيها 
ايجاد  در  فرانسه  كه  چرا  جاثيه/15(   ،...
ثانيا  است.  داشته  نقش  داعش  تقويت  و 
ناپاك  ماهيت  جنايت  دو  اين  همزمانى 
سران مستكبر جهان غرب را بيشتر آشكار 
نمود. در انفجار لبنان تقريبا سكوت كردند 
رو  و  زير  را  دنيا  فرانسه  انفجار  در  ولى 

كردند.
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هيئت امنائی برازنده دانشگاه
اخيرا يكى از اعضاء هيئت امناى دانشگاه، 
در جريان نامه چهار وزير به رئيس جمهور، 
براى  ناشايستى  حاشيه سازى  مجددا 
نه  كه  ايشان  نمود.  ايجاد  دولت  و  كشور 
از نظر علمى شهرتى و نه از نظر پژوهشى 
اين  به  علقه اى  رسما  نه  و  برجستگى 
دانشگاه دارند، فردى بسيار پر مشغله و پر 
حاشيه و داراى پست هاى سياسى هستند 
اين  مسائل  به  انديشيدن  براى  مجالى  كه 
مهمترين سخنان  از  يكى  ندارند.  دانشگاه 
سرافكندگى  باعث  كه  ايشان  حاشيه ساز 
است،  بوده  صنعت  و  علم  دانشگاهيان 
دانشگاهيان،  تحقير  در  معروفى  جمالت 
است  كشورمان  صنعتگران  و  پژوهشگران 
رو  خود  با  "بگذاريد  مى فرمايند:  كه  آنجا 
راست باشيم. ما به جز پخت آبگوشت بزباش 
و قورمه سبزى در هيچ تكنولوژى صنعتى 
نداريم."ايكاش  برترى  جهان  به  نسبت 
اعضاء  اكثر  انتخاب  در  علوم  محترم  وزير 
هيئت امناى اين دانشگاه بويژه اين شخص 
تا  مى نمودند  نظر  تجديد  عاجال  محترم 
درخشان  سوابق  داراى  و  برازنده  افرادى 

علمى برگزيده مى شدند.

آغاز مرگ سانتريفيوژها
انقالب  معظم  رهبر  تاريخى  نامه  از  پس 
بدون  برجام،  اجراى  مهم  مورد شروط  در 
برآورده شدن شروط اوليه اى همچون نامه 
عجله  با  اروپا،  اتحاديه  و  اوباما  تضمينى 
تمام شروع به باز نمودن پيچ و مهره هاى 
از  مى گويند  بعضى  نمودند.  سانتريفيوژها 
چرخش انداختن تعداد زيادى سانتريفيوژ 
)هم  روحانى  آقاى  انتخاباتى  شعار  با 
زندگى  و هم چرخ  بچرخند  سانتريفيوژها 
مردم بچرخد( نمى سازد. البته بعضى ديگر 
مى گويند در ادبيات فارسى، از دو سانتريفيوژ 
فلذا  "سانتريفيوژها"مى گويند،  را  بال  به 
نشده  مخدوش  ايشان  انتخاباتى  شعار 
در  هم  مردم  زندگى  چرخ  ضمنا  است. 

حال چرخش است اگر چه همراه با ركود 
و بيكارى شديد باشد. پس جا دارد باز هم 

گفته شود: روحانى مچكريم.

دولت، خط قرمز دولت
انتقاد  عصبانيت  با  روحانى  آقاى  اخيرا 
كرده اند كه چرا برخى رسانه ها با پول دولت 
عليه دولتى كه منتخب مردم است، فعاليت 
فرموده  هم  پيش  وقت  چند  مى كنند. 
نداده  راى  دولت  اين  به  كه  كسى  بودند 
همچنين  بگيرد.  مهمى  پست  نبايد  است 
بودند  كرده  تاييد  ايشان  فرهنگى  مشاور 
انتقاد  اين دولت  از  يارانه جرايدى كه  كه 
مى كنند كاهش مى يابد. چنين فرمايشات 
كه  مى دهد  معنى  چنين  عملكردهايى  و 
حال  است.  دولت  خود  دولت،  قرمز  خط 
آنكه خط قرمز دولت بايد مقدسات دينى 
و نظام اسالمى و ارزش ها و آرمان هاى آن 
باشد. ضمنا بايد توجه داشت آن پول ها و 
يارانه ها مال نظام است و نه دولت و دولت 

فقط واسطه انتقال آنها است.

عدم كناره گيری از رياست
مصاحبه اى  طى  برخوردارى  دكتر  آقاى 
دهم  دور  انتخابات  در  كه  كرده اند  اعالم 
بافق(  حوزه  )در  اسالمى  شوراى  مجلس 
مقطع  اين  در  چون  مى كنند  شركت 
زمانى احساس مى كنند كه بايد در صحنه 
ايشان  باشند.  داشته  حضور  انتخابات 
استعفاى از سمت رياست دانشگاه را براى 
اين منظور لزم ندانسته اند. ايشان گفته اند: 
وعده ساخت جاده  با  را  مردم  راى  "نبايد 
آورد.  دست  به  آن  امثال  و  گازرسانى  و 
و  فعاليت  انجام  با  باشيد  مطمئن   ...
تصميم گيرى صحيح )نمايندگان( مملكت 
جواب  اين  مى يابد."  توسعه  خودبخود  نيز 
ايشان  قبيل جمالت  اين  ياد  را  ما  ايشان 
در مورد دانشگاه مى اندازد كه: من خيلى 
اعتقاد به دادن بيالن كارى نيستم، از من 
كار  توقع  نبايد  سالم  و  سن  به  توجه  با 
دانشگاه  كارهاى  چرخ  باشيد،  داشته  زياد 
ديگران  مانند  هم  من  مى چرخد،  خودش 
براى  و  مدت  )طولنى  مرخصى  به  نياز 
ديدار خانواده در خارج كشور( دارم. در هر 
حوزه  در  ايشان  اميدواريم  جهتى  از  حال 
انتخاباتى محل تولدشان راى بياورند، البته 
اگر بعدا نگويند كه رياست دانشگاه منافاتى 

با نمايندگى مجلس ندارد.
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انتقــاد،  هرگونــه  از  نبــأ  نشــريه 
ارسـالى  مطالـب  يـا  پيشــنهاد 
دانشـگاهيان محتـرم بــه ويــژه اســاتيد 
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