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چند روز پیش دیدار دانشــجویان با رهبر انقالب برگزار شــد. پاشــنه آشــیل مراســم اما، 
کنســل شــدن ســخنرانی مهرداد پوالدی دبیر انجمن اســالمی دانشــگاه تهران )اصالح 
طلــب( بــود.  همیــن اتفــاق، شــروع واکنش هــای متفــاوت و متضــادی شــد خصوصــا از 
بیــن بچه هــای حزب اللهــی. عــده ای بــه ســرعت در حمایــت از مهــرداد پــوالدی ســخن 
گفتنــد. بــرای نمونــه مهــدی بختیــاری مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه تهــران در 
توییتــی نوشــت: "در ایــن یــک ســال گذشــته کــه مســئولیت بســیج دانشــگاه تهــران را 
برعهــده داشــتم، مهــرداد پــوالدی مســئولیت انجمــن اســالمی را بــر عهــده داشــت و از 
نظــر تفکــر سیاســی کامــالً در تضــاد همدیگــر هســتیم. امــا دیــروز کــه فهمیــدم بعضــی 
از آقایــان کــه فهــم صحیحــی از ماجــرا ندارند، ســخنرانی ایشــان را در دیدار دانشــجویی 

)IRNA.IR( ".لغــو کردنــد، ناراحــت شــدم
ــرادی  ــن اف ــا دانشــجویان، جــای همچی ــری ب ــدار رهب ــد دی ــا گفتن ــل ام عــده ای در مقاب
نیســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا بــه ســخن رهبــری متمســک شــدند "ایــن برادرمــان هــم 

اینجــا گفتنــد کــه همــه ی نظــرات دانشــجویی در این جلســه انعکاس نــدارد؛ تا حــدودی 
راســت میگوینــد. خــب ایــن جلســه بــرای تشــکّلهای انقالبــی اســت."  ) ۹۵/۰۴/۱۲،  

)KHAMENEI.IR
ایــن خوانــش از ســخنان رهبــری از نظــر نگارنــده محــل اشــکال اســت. حضــرت 
آیــت هللا خامنــه ای چنــد هفتــه قبــل از ایــن دیــدار شــاخص های انقالبــی بــودن را تبیین 
می کننــد. ضمــن ایــن صحبت هــا ایشــان گلــه ای را نیــز می کنند. اینکه الزم نیســت این 
شــاخصه ها در همــه بــه یــک انــدازه اثرگــذار باشــد تــا بــه فــرد بگوییــم انقالبــی! " ایــن هــم 
خطــا اســت کــه مــا از همــه ی کســانی کــه انقالبی هســتند، یک نوع عمــل انقالبی توقّع 
داشــته باشــیم ... ممکــن اســت یــک نفــر نســبت بــه مفاهیــم انقــالب و عمــل انقالبــی 
بهتــر حرکــت کنــد، یــک نفــر بــه آن خوبــی حرکــت نکنــد امـّـا در همــان راه دارد حرکــت 
میکنــد. اینکــه مــا هرکســی خــوب حرکــت نکــرد یــا به طــور کامــل حرکــت نکــرد را متّهــم 
بکنیــم بــه غیــر انقالبــی یــا ضــدّ انقالبــی ایــن هــم خطــا اســت ... مهــم ایــن اســت کــه آن 
شــاخصها تطبیــق بکنــد. مهــم شــاخصها اســت. مهــم ایــن اســت کــه آن کســی هــم 
کــه بــا آن شــدّت و بــا آن جدّیـّـت حرکــت نمیکنــد، شــاخصهای انقالبیگــری را داشــته 
باشــد. اگــر ایــن شــاخصها وجــود داشــت، آن وقــت طــرف انقالبــی اســت"  )۹۵/۰3/۱۴، 

)KHAMENEI.IR
ایشــان در ایــن دیــدار 5 شــاخص را بــرای انقالبیگــری مطــرح می کننــد کــه در هــر کســی 

باشــد انقالبــی اســت. ادامــه در صفحــه بعــد
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یکـی از آداب فـردی مهـم و اساسـی در اخـالق اسـالمی 
محاسـبه نفـس اسـت. روایـات فراوانـی از پیامبـر)ص( 
و ائمـه معصـوم علیهـم السـالم نقـل شـده اسـت  و 
بـر ایـن موضـوع تاکیـد فـراوان کرده انـد. برآینـد تعالیـم 
دینـی و آموزه هـای زندگـی جمعـی در فرهنـگ اسـالمی 
این اسـت که دسـتورهایی مانند محاسـبه فقط جنبه 
شـخصی ندارنـد، بلکـه ناظـر بـر حیات جمعـی و روابط 

اجتماعـی نیز هسـتند.
محاسـبه دائـم و منظـم و حاسبرسـی جـدی و سـخت 

نیـز یکـی از همیـن مفاهیـم و دسـتورالعمل هاسـت.
زندگـی شـخصی وقتـی بـدون حسابرسـی پیـش بـرود، 
آرام آرام انضبـاط و قاعـده اش را از دسـت می دهـد و 
رذایل گوناگون اخالقی چون حسد، دروغ، ریا، غیبت، 
سـخنچینی، ظلـم و... در اخـالق فـرد رخنـه می کنـد و 

فضایـل اخالقـی از زندگـی او دور مـی شـود. به همین 
ترتیـب، در محیط هـای مختلـف نیـز اگـر محاسـبه 

و ارزیابـی جـدی و دقیـق و دائمـی وجـود نداشـته 
باشـد، مجموعـه آرام آرام بـه خطـا و نادرسـتی 
عادت می کند و انجام تخلفات گوناگون در آن 

عـادی می شـود.
امـام هفتـم حضـرت موسـی بـن جعفـر علیـه السـالم 

فرمودنـد:
)لَیَس مِنّا مَن لَم یُحاِسب نَفَسهُ..(

 تعبیر شـدید »لَیَس مِنّا« تکلیف پیروان مکتب اهل 
بیـت علیهـم السـالم را مشـخص کـرده اسـت. یعنـی 
مدعیـان یـاری و همراهـی و دوسـتی مـا چنیـن هسـتند 
و اگـر کسـی چنیـن نباشـد بـا مـا و از مـا نیسـت. اگـر 
کسـی هـر روز هـم لبـاس عـزای مـا را بـر تـن کنـد و هـر 
شـب هـم سـفره عـزاداری مـا را بیانـدازد و همـه سـال را 
هـم در مشـهد و کربـال و قـم بگذراننـد و نـام بچه هایش 
را هم حسن و حسین بگذارد و با شنیدن نام ما زارزار 
گریـه کنـد امـا در سـلوک اخالقـی و رفتـار شـخصی اش 
انضبـاط و قانونمنـدی و تغییـر و حسابرسـی نباشـد  
او دروغ می گویـد و کارت شناسـایی اش را جعـل کـرده 

است.
چنیـن  انتسـاب  واقـع  در  السـالم  علیـه  هفتـم  امـام 
شـخص بـا چنیـن روحیـه ای را بـه خود شـدیداً تکذیب 

کردنـد!
بـودن و کار  بـی قاعـده  بـی بندوبـاری و الابالی گـری و 
بی حسـاب و کتـاب چـه در یـک سـازمان چـه در یـک 
وزارتخانـه چـه در یـک مدرسـه، چـه در یـک موسسـه 
فرهنگـی، چـه در یـک دانشـگاه و حتـی یـک کانـون و 
بیـت  اهـل  مکتـب  خـالف  دانشـجویی  تشـکل  یـک 

اسـت. علیهم السـالم 
بـر اسـاس آموزه هـا و دسـتورهای ایـن مکتـب، در هـر 
نظام و سازمانی که می خواهند در مسیر رشد و صالح 
باشد این حساب کشی و بازرسی ضروری است. یعنی 
حتی یک کانون یا یک تشکل دانشجویی و یک مرکز 
علمـی و یـا حتـی یـک مرکـز تجـاری هـم بـرای 
اینکـه دائـم محصـول مرغوب داشـته 
باشـد بایـد خط تولیـد خود 
و  کنـد  کنتـرل  را 
جنـس 

اسـتاندارد 
کننـده  مصـرف  بـه 

عرضـه کنـد. البته بازرس را هم 
با اسـکناس سـبز و عیدی نباید خرید و 

مورد حسابرسی را هم نباید با یک هدیه ارزشمند 
راضـی کـرد. اگـر ایـن حسابرسـی در فرهنگ عمومی ما 
جایگاهش را پیدا کند و تبدیل به اصل شود خیلی از 

مشـکالت، خـود بـه خـود حـل خواهنـد شـد.
بـا  و  بایسـتد  همـه  سـر  بـاالی  کـه  باشـد  کسـی  اگـر 
قاطعیـت و جدیـت از همـه سـوال کنـد و همـه مجبـور 
باشـند بـه او جـواب درسـت بدهنـد خیلـی از خطاهـا 
اتفاق نمی افتد؛ اگر خیلی از پرونده ها مختومه نشود 
و سربسـته نماند و ماسـتمالی نشـود کسـی باشـد که 
سـوال کنـد! اگـر مـردم هـم کـه قـرار اسـت در راهپیمایی 
هـا شـرکت کننـد و طومـار امضـا کننـد و حمایـت کننـد 
و شـعار بدهنـد محـرم باشـند خیلـی از مسـائل تبدیـل 

بـه شـایعه نمی شـود و سـر از بی بی سـی در نمـی آورد!
منـی کـه مدیـر فـالن مجموعـه فرهنگـی یـا اجتماعی یا 
سیاسی هستم می فهمم قرار است روزی جواب بدهم 
و آخـر سـال کسـی عملکـرد یکسـاله ام را ارزیابـی کنـد! 
اگر کسی باشد که از نهادها و ارگان ها و مدیران سوال 
کنـد و بی تعـارف و شـوخی جـواب خواهـد! اگـر کسـی 
سـوال کنـد کـه بسـیج دانشـجویی در طـول یکسـال 
چـه  خروجـی داشـته اسـت و یـا چـه کار کـرده اسـت یـا 
فالن تشـکل اسـالمی با بودجه ای که در اختیار داشـته 
اسـت چـه کار کـرده و در برابـر وظایـف و امکاناتـی کـه 

داشـته چقـدر موفـق بـوده اسـت! 
مملکــت  مدیــران  بعضــی  چــرا  بپرســد  کســی  اگــر 
سالهاســت کــه بــا هــر طیــف سیاســی کار کردنــد کــه 
و هــم راســت راســت و در  بودنــد  هــم چــپ چــپ 
عیــن حــال همــه مشــکالت را هــم آفریده انــد! همیــن 
ایــن دســت کافــی  از  پرســش ها و پرسشــگری هایی 
اســت و بقیــه ســواالت طلــب مــا و هفــت پشــت و 

هفــت پــس مــا.
هیچکـس نخواهـد پرسـید چـه کسـانی 
امـام مظلـوم را مجبـور کردنـد تـا تـاوان 
یکجـا  را  همـه  ناشـیگری  و  کوتاهـی 
بدهـد و در غربـت و تنهایـی جـام زهـر را 
پرسـید  نخواهـد  کـس  هیـچ  بکشـد!  سـر 
چـرا دسـتورالعمل هـای عمیـق و دقیـق رهبـر 
انقـالب اینگونـه بـه بـازی گرفتـه شـد و وجـدان 
کار و انضبـاط اجتماعـی از تابلوهـای راهنمایـی و 

آورد! در  رانندگـی سـر 
اگر کسـی خود را عاشـق سـینه چاک انقالب و معتقد 
پروپاقـرص نظـام بدانـد در هـر مجموعـه ای بـرای بقـا و 
رشـد و ترقـی آن بخـش و در مجموعـه ی کل نظـام بـرای 
حفـظ و تقویـت آن بـه محاسـبه ای سـخت و جـدی  
اگـر چـون شـتری خـواب  اال  و  ایمـان خواهـد داشـت 
و  آرام می نشـیند  ببینـد  را  انقـالب  نابـودی  پنبه دانـه 
کوردالنـه منتظـر می مانـد تا خطاهـا و کژی ها این بنیان  

مسـتحکم و الهـی را سسـت کنـد.

تقاطع انقالب
خودعمارپندار

امام هفتم شدیدًا �کذیب کردند!
لزوم پاسخگویی مدیران دولتی و حسابرسی از آنها

ادامه از صفحه قبل   1( پایبندی به مبانی و ارزشــهای اساســی انقالب 2( هدف گیری 
آرمانهــای انقــالب و همّــت بلنــد بــرای رســیدن بــه آنهــا 3( پایبنــدی بــه اســتقالل 
همه جانبــه ی کشــور 4( حّساســیّت در برابــر دشــمن و کار دشــمن و نقشــه ی دشــمن و 

عــدم تبعیـّـت از او 5( تقــوای دینــی و سیاســی.  )همــان(
رهبــر انقــالب پــس از بیــان ایــن شــاخص ها بــه شــرح مختصــر هــر یــک می پردازنــد کــه 
ــری  ــه دیگــری را رهب ــر آن نیســت. پــس از شــرح شــاخص ها نکت در اینجــا مجــال ذک
ذکــر می کننــد کــه خوانــدن آن مخصوصــا بــا توجــه بــه مناســبت ایــن روزهــا خالــی از 
لطف نیســت: "در همه ی این شــاخصهایی که گفتیم، امام در باالترین رتبه قرار دارد. 

بــه گفتــار امــام و کــردار امــام اهتمــام بوَرزیــد. ایــن صحیفــه ی امــام را جوانهــای عزیــز مــا 
بخواننــد و بــا آن اُنــس پیــدا کننــد" )همــان(

نگارنــده نمی خواهــد قضــاوت کنــد کــه فــالن تشــکل انقالبــی اســت یــا نــه یــا حــق اصــال 
بــا کــدام طــرف )ابتــدای نوشــته( اســت*. ایــن نوشــتار  می خواهد یــادآوری کند کــه دیدگاه 
رهبــری نســبت بــه انقالبــی بــودن، گرچــه دارای مرزبنــدی شــفاف اســت امــا تنگ نظرانــه 

و سختگیرانه نیست.
* ولــی ســفت و ســخت معتقــدم ایــن گــزاره کــه »دانشــجویان اصالح طلــب امروز کشــور 

لزومــا غیرانقالبی انــد« غلط اســت!

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259


صنفینشریه کاری نو، شماره چهاردهم 3

کــه  اســت  چنــد ماهــی 
مایکروفــر خوابگاه والیت 
بــه ســرقت رفتــه اســت و 
کــه  اســت  روزی  چنــد 
مجــددا خریداری شــده و 
برگشــته!  از چنــد هفتــه 
پیگیــر  کنــون  تــا  پیــش 
ایــن  در  پرســش هایمان 

زمینــه بودیــم.

دزدی های سابقه دار
مدیــر امــور دانشــجویی 
بیــن  می گویــد  مــا  بــه 

ــا  چنــد خوابــگاه دانشــگاه، مــا در مــورد دزدی فقــط ب
»والیــت« مشــکل داریــم! و جاهــای دیگــر مثــل ایــن 
خوابــگاه گــزارش دزدی نداشــته ایم. آقــای حاتمــی از 
دزدی هــای عجیــب ایــن خوابــگاه می گویــد. بــه طــور 
مثــال، چنــد ســال پیــش، پنج شــش تــا از وای فای هــای 
ایــن خوابــگاه بــه ســرقت رفــت. ماجــرای جالبــی نیــز 
تعریــف می کننــد. اینکــه چنــد ســال پیــش یــک فــرد 
 .IT از طــرف دانشــگاه بــه خوابــگاه آمــده بــرای مســائل
کیــس کامپیوتــری کــه همراهــش بــوده را در یکــی از 
اتاق هــا می گــذارد و مــی رود. بعــد، کــه می آیــد بــرای 
خالــی!  امــا  هســت  کیــس  می بینــد  کیــس  بــردن 
مادربــرد و ســایر محتویــات کیــس بــه ســرقت رفتــه 
بــود! چنــد تایــی از گــروه گزارشــگر خــود مــا در خوابــگاه 
والیــت هســتیم. بارهــا وســایل شــخصی مان دزدی 
شــده. البتــه تاکنــون نشــنیده ایم کــه بــه فــرض مثــال 
در یــک اتــاق بــاز بــوده و فــردی آمــده و وســیله ای را 
بــردارد و ببــرد. غالبــا ســهل انگاری از خــود مــا هــم 
بــوده. وســیله ای را در آشــپزخانه جــا گذاشــته ایم و 

یــک از خــدا بــی خبــری هــم آمــده و برداشــته!

دزد خارج از دانشگاه؟؟
مدیــر امــور دانشــجویی معتقــد اســت ایــن دزدی هــا 
از افــراد خــارج دانشــگاه اتفــاق نمی افتــد و متاســفانه 
اســت  )بهتــر  اســت  دانشــجو  چنــد  کار  دزدی هــا 

بگوییــم دانشــجونما!(

خسارت 3 و نیم میلیونی!
همــان زمــان -یعنــی حــدود دو هفتــه قبــل- آقــای 
ــرای خریــد مایکروفــر  حاتمــی گفتنــد نامه نگاری هــا ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــر را هــم گفتن ــل تاخی انجــام شــده. دلی
آخریــن راه حــل بــه خریــد مجــدد فکــر می کردیــم و 
می خواســتیم تالش مــان را بــرای پیــدا شــدن دســتگاه 
کــرده باشــیم. حرفشــان منطقــی اســت. زیــرا ایشــان 
می گویــد دســتگاه حاضــر زمانــی کــه مــا خریدیــم 700 
ــود امــا حــاال شــده 3 و نیــم میلیــون کــه  هزارتومــان ب
انــگار بایــد بــه انــدازه تمــام دســتگاه هایی کــه خریدیــم 

خــرج کنیــم!

مشکالت مالی
معاونــت فرهنگــی دانشــجویی هــم پیگیــر قضیــه 
ماکروفــر اســت. ایــن معاونت تقاضــای خرید را مطرح 
کــرده بــود امــا بودجــه اش کفــاف 3 و نیــم میلیــون 
لــذا خواســتار خریــد مایکروفــر  نمــی داد  را  هزینــه 
ارزان تــری شــده بــود. تــازه بــا  گذاشــتن مقــداری بدهــی 

روی دســت معاونــت توســعه!
مشــکالت مالــی امــا فقــط بــرای ایــن معاونــت نیســت. 
چنــد ســال قبــل دکتــر نقــدی، بــرای گذاشــتن دوربیــن 
بــه  اســت  زده  نامــه  والیــت  خوابــگاه  در  ســر  در 
ــا جزییــات خریــد کــه مثــال فــالن مــارک  حراســت و ب
بــازار خریــداری شــود. امــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی 

ــن کار نیســت ــه انجــام ای ــادر ب حراســت ق

مایکروفر پیدا نشد!
از همــان روز اول حادثــه ســرقت تلفنــی بــه حراســت 
هــم  حراســت  بچه هــای  و  می شــود  داده  اطــالع 
از  اثــری  امــا  می کننــد  چــک  را  خوابــگاه  اتاق هــای 
دســتگاه نیســت کــه نیســت! البتــه از نظــر معاونــت 
فرهنگــی دو اشــکال در ایــن پیگیــری رخ داده. اول 
و  کامــل  دلیلــی  هــر  بــه  خوابــگاه  اتاق هــای  اینکــه 
صددرصــد تفحــص نشــدند و دوم اینکــه بایــد همــان 
روز دوربین هــای خروجــی دانشــگاه چــک می شــد. در 
نهایــت دکتــر نقــدی مــا را بــه حراســت دانشــگاه هــم 

بــرای پیگیری هــای بیشــتر ارجــاع دادنــد

طرف دیگر ماجرا
تفحــص  و  بررســی  بــه  تصمیــم  اوصــاف  ایــن  بــا 
تامیــن  بــه  چیــز  همــه  گرفتیــم!  بیشــتر 
کــه  شــنیده اید  بازمیگــردد!  مالــی  اعتبــار 
اســت؟! درمــان  از  بهتــر  پیشــگیری   میگوینــد، 

اگــر همــان زمــان، اعتبــار مالــی جهــت خریــد و نصــب 
دوربیــن خوابــگاه تامیــن شــده بــود، نیــاز بــه هزینــه 
ایــن  نبــود!  بــرای جایگزینــی ســرقت ها  دوچنــدان، 
ــا  ــز، ارتباطــی ب ــاز نی ــورد نی ــار و بودجــه م ــن اعتب تامی

حراســت نــدارد.

حتمــا گذرتــان بــه کتابخانــه دانشــگاه افتــاده امــا 
کمتــر توجــه کرده ایــد کــه در میانه محوطه کتابخانه 
اکثــر چرا غ هــای  ســقف کتابخانــه خــراب هســتند و 

خامــوش! 

تجهیزات مورد نظر در دسترس نمی باشد!
ــا  ــر نظــر معاونــت تحقیقــات اســت. ب ــه زی کتابخان
دکتــر قنبــری تمــاس می گیریــم و جویــای وضعیــت 
مرتفــع  قســمت  در  می گویــد  ایشــان  می شــویم. 
کتابخانــه متاســفانه تجیهــزات الزم جهــت تعویض 
المپ هــا وجــود نــدارد و پیگیری هــای مــا بــرای حــل 
ایــن مشــکل جــواب نــداد. لــذا جبــراً تصمیم گرفتیم 
بــا هزینــه بیشــتر در قســمت مرتفــع، میزهــا رو بــه 

مجهــز بــه چــراغ کنیــم.
معــاون تحقیقــات در ادامــه بــه مــا می گویــد: البتــه 
در ســایر قســمت های کتابخانــه )بخش هــای کــم 
ارتفــاع( اگــر المــپ خرابــی را مشــاهده کردیــد بــه 
خــود مســئولین حاضــر در کتابخانــه اطــالع بدهیــد 
و تاسیســات در ایــن زمینــه مشــکلی بــرای تعویــض 

نــدارد

کاری نــو: ایــن میزهــای چــراغ دار خــود مشــکالتی را 
دارد کــه ممکــن اســت فــرد اصــال بی خیــال اســتفاده 
از آن شــود! مهمترینــش نــور بســیار زیــاد در فاصله 
کــم در حــدود نیمــی از میزهــا. آقــای دکتــر مــا را 
ــرم  ــت محت ــه مدیری ــد ب ــه ارجــاع دادن ــن زمین در ای
کتابخانــه کــه بــه دالیــل مختلــف مــن جملــه اینکــه 
خودمــان در فرجــه تشــریف داشــتیم! موفــق بــه 
ــد  ــن بمان ــا ایشــان نشــدیم. انشــالله ای ــه ب مصاحب

بــرای شــماره بعــد

دزدی در خوابگاه!

چراغ خاموش!

در حاشیه دزدی مایکروفر خوابگاه والیت

مشکالت چراغ های سقفی و میزی!  
کتابخانه

گزارش
گروه گزارشگر کاری نو

ــا بررســی هــای انجــام شــده و شــرایط موجــود )عــدم  ب
وجــود دوربیــن( گرچــه خبــر ســرقت کمــی بــا تاخیــر 
بــه نیــروی هــای حراســت رســید، امــا اگــر تاخیــری در 
اطالع رســانی نیــز وجــود نداشــت، تفــاوت چندانــی 

ایجــاد نمی کــرد و نتیجــه ای نداشــت!
پاراگــراف بــاال برگرفتــه از اظهــار نظــر یکــی از مســئولین 

اســت و موضــع نشــریه کاری نــو نیســت. 

سخن پایانی
بــه نظــر می رســد در مــورد دزدی هــای والیــت خصوصــا 
مقصرنــد.  دســتگاه ها  همــه  حــدودی  تــا  مایکروفــر 
نمی گوییــم خوابگاهی هــا نیــز بی تقصیرنــد! بایــد توجــه 
کــرد کــه در موضعــی نیســتیم کــه بخواهیــم مقصــر را 
پیــدا کنیــم امــا ایــن تذکــر بــه مســئولین الزم اســت کــه 
بیشــتر بــه فکــر باشــید!  هــم در مــورد خــود مســاله 
دزدی کــه چــرا رخ می دهــد و جهــت پیشــگیری چــه 
کارهــای زمینــه ای الزم اســت هــم در مــورد پــس از دزدی 
کــه معتقدیــم سیســتم فعلــی کارآمــدی الزم را نــدارد!
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کاری نــو:  شــما بــه عنــوان گــروه معاونــت آموزشــی، 
ــه  ســطح علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا را چگون

ــی مــی کنیــد؟ ارزیاب
ــی را ماننــد  ــن پارامتــر متغیــر های ــرای ســنجش ای مــا ب
آزمون کارشناســی ارشــد برای رشــته های پیرا پزشــکی، 
آزمــون جامــع علــوم پایــه  و آزمــون پیــش کارورزی بــرای 
گــروه پزشــکی داریــم کــه در ایــن حــوزه هــا دانشــگاه مــا 
وضعیــت مطلوبــی دارد. از طرفــی مــا در ســال گذشــته 
مــدال برنــز المپیــاد در حــوزه علــوم پایــه و اســتدالل 
دانشــجویی  جشــنواره  در  مقــام  کســب  و  بالینــی 
دانشــجویان  داشــتیم.  آموزشــی   نوآورانــه  ایده هــای 
زیــادی بــا رتبــه هــای برتــر در آزمــون سراســری، هرســاله 
در ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل مــی شــوند. هــم 
چنیــن در آزمونهــای سراســری مثــل علــوم پایــه ، تعــداد 
دانشــجویانی کــه موفــق بــه دریافــت نمــره قبولــی نمــی 
شــوند نســبت بــه تعــداد کل آن هــا در دانشــگاه مــا 
ــه  ــوم پزشــکی فســا دارای رتب ــم اســت . دانشــگاه عل ک
چهــارم )نســبت بــه تعداددانشــجو( در قبولــی رشــته 
هــای تخصــص پزشــکی اســت. یکــی از دانشــجویان 
مــا امســال موفــق بــه قبولــی در رشــته خیلــی خــوب 
تخصــص قلــب گردیــد و جــزء 2.5 درصــد برتــر کل 

کشــور شــد.

چند سال پیش دستور العملی از 
وزارتخانه مبنی بر تشکیل انجمن های 
علمی داشتیم که اولین انجمن علمی 
در دانشکده پرستاری راه اندازی شد . 
دانشجویان پیراپزشکی در موردکمبود 

هیات علمی و امکانات مطالبی راعنوان 
می کردند و مانیز متناسب با نیاز آن 

ها این مشکالت را در حد توان بر طرف 
کردیم.

کاری نــو: معاونــت آموزشــی چــه برنامــه ای بــرای ارتقــاء 
ســطح علمــی دانشــگاه دارد؟

مــا بــرای ارتقــاء ســطح علمــی دانشــگاه بایــد دو مؤلفــه 
را در نظــر بگیریــم، اول اســتاد و دیگــری دانشــجو. بنــده 
بــه عنــوان معــاون آموزشــی در ایــن 18 مــاه گذشــته بــه 
انــدازه تمــام عمــر خــود جــواب منفــی دادم بــه اســاتیدی 

ــود سفارشــی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه  ــرار ب کــه ق
علــوم پرشــکی فســا شــوند. بســیاری از ایــن اســاتید از 
ــن  ــر همــه ای ــی مــن در براب ــد و ل همشــهریان مــن بودن
هــا ایســتادم و در ایــن مــدت اســاتیدی را )حداقــل 10 
ــه  ــم ک ــه کردی ــات علمــی دانشــگاه اضاف ــه هی اســتاد( ب
جــزء نفــرات برتــر کشــور هســتند. از طرفــی بــرای حــل 
ــه  ــر مــن ب شــدن مشــکالت خــود دانشــجویان، درِ دفت
روی همــه دانشــجویانی کــه طــرح و ایــده ای بــرای بهبــود 
وضعیــت آموزشــی دارنــد بــاز اســت. بارهــا بــوده اســت 
کــه دانشــجویان را بــه صــورت گروهــی و انفــرادی )حتــی 
در روز هــای تعطیــل( در دانشــگاه و بیــرون دانشــگاه 
مالقــات کــرده ام و نظــرات آن هــا را شــنیده ام. بــا ایــن 
بــه  نزدیــک  آینــده ای  در  کــه  داریــم  انتظــار  اوصــاف 

ــه االن برســیم. وضعیــت بهتــری نســبت ب
ــو: مــا از زحمــات شــما در مــورد جــذب هیــات  کاری ن
از  قبــل  اســت  ممکــن  امــا  سپاســگزاریم،  علمــی 
حضورشــما اســاتیدی )انگشــت شــمار( جــذب شــده 
باشــند کــه توانایــی زیــادی در زمینــه تدریــس نداشــته 
باشــند، بــرای حــل ایــن مشــکل چــه راه کاری داریــد؟
در صــورت بــروز ایــن مشــکل اســتاد نمــره کافــی را نــدارد 
و بایــد کنــار گذاشــته شــود کــه در شــرایط فعلــی انجــام 

این مصاحبه که در راستای پیگیری و پرسش بخشی از مشکالت و سواالت آموزشی دانشجویان و دانشگاهیان، در روز یکشبه مورخ 5 خرداد ماه در 
ساعت 3 بعد از ظهر و پس از دو بار درخواست از حوزه معاونت آموزشی صورت پذیرفت، با استقبال گروه معاونت آموزشی رو به رو شد؛ به گونه ای که 
در این پروسه سواالت و پرسش های دانشجویان را با  جناب آقای دکتر یوسف غالمپور)فوق تخصص ریه(، جناب آقای دکتر علی خانی )ریاست امور 

هیات علمی(و جناب آقای دکتر کاظم جوانمردی)دبیر شورای عالی آزمایشگاه ها( در جوی صمیمانه مطرح کرده و پاسخ ایشان را دریافت کردیم.

استانداردهای آموزشی فقط 
برای رشته  پزشکی  �دوین شده!

مصاحبه
امین دخیلی

 باید استاندارد های آموزشی گروه های پیراپزشکی تدوین شود
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این کار بسیارمشــکل اســت. ارزشــیابی اســاتید شــامل 
ارزشــیابی توســط مســئولین، همــکاران و دانشــجویان 
بــه  ایــن یــک نظــر ســنجی جامــع و  مــی باشــد کــه 
اصطــالح 360 درجــه اســت . ایــن نمــره ارزشــیابی در 
ارتقــا اعضــای هیــات علمــی نقــش دارد. گذشــته از 
ایــن جهــت بهبــود کیفیــت آمــوزش ، اســاتید در کارگاه 
هــای توانمنــد ســازی اعضــای هیــات علمــی بــه صــورت 

حضــوری و مجــازی شــرکت مــی کننــد.
کاری نــو:  در ســنوات اخیــر بســیاری از شــیوه نامه ها و 
آیین نامه هــا تغییــر کــرده اســت، آیــا در دانشــگاه مــا نیــز 
اقدامــی در راســتای ترویــج روش هــای نویــن آموزشــی 

صــورت گرفتــه اســت؟
داشــتن  مســتلزم  آموزشــی  نویــن  شــیوه های  اجــرای 
کالس هایــی بــا جمعیــت انــدک اســت امــا در اوضــاع 
ــر اســاس سیاســت هــای کالن کشــوری، کــه  ــی و ب فعل
مبتنــی بــر نیازهــای درمانــی اســت، مــا مجبــور هســتیم 
در برخــی از رشــته هــا تعــداد زیــادی دانشــجو را پذیــرا 
گــزاری  بــر  شــرایطی  در چنیــن  مــا  حــل  راه  باشــیم. 
کارگاههــای توانمــد ســازی اســاتید جهــت شــیوه هــای 
نویــن آموزشــی نظیــر  small group مــی باشــد. هــم 
تحــت  یادگیــری  مدیریــت  سیســتم  امســال  چنیــن 
عنــوان نویــد راه انــدازی شــده اســت کــه محتواهــای 
در  آفالیــن  صــورت  بــه  تدریــس  از  قبــل  آموزشــی 
تواننــد  مــی  اســاتید  و  اســت  دانشــجویان  دســترس 
ــن امــر  ــد. ای ــر اســتفاده کنن ــرای یاددهــی بهت از آنهــا ب
توســط واحــد آمــوزش مجــازی بــه مدیریــت جنــاب آقای 

دکتــر عطاءاللهــی در دســت انجــام اســت.. 

در آزمونهای سراسری مثل علوم پایه، 
تعداد دانشجویانی که موفق به دریافت 
نمره قبولی نمی شوند نسبت به تعداد 

کل آن ها در دانشگاه ما کم است. 
دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای رتبه 
چهارم )نسبت به تعداددانشجو( در 
قبولی رشته های تخصص پزشکی 

است.

فراینــد  بهبــود  بــرای  شــما  حــل  راه  تنهــا  کاری نــو: 
 small یادگیــری در کالس هــای پــر جمعیــت، تشــکیل

اســت؟  group
خیــر، یکــی از راه حــل هــای مــا تشــکیل ایــن گــروه ای 
آمــوزش  برنامــه  اصالحــات  و  رفــورم  اســت.  کوچــک 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی فســا مبتنــی بــر شــیوه 
هــای نویــن مطالعــه شــده جهانــی، دانشــجو محــوری در 
ــر حــل مســئله، پزشــکی  یادگیــری، یادگیــری مبتنــی ب
مبتنــی بــر شــواهد و روش هایــی بــا رویکــرد نویــن در 
آمــوزش پزشــکی در مجموعــه ای بــا صدهــا ســاعت 
مــورد  آینــده  در  کــه  اســت  آمــده  بدســت  مطالعــه 
اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. هــم چنیــن قصــد داریــم 
کــه در آینــده کالس هــای درس پرجمعیــت را بــه دو 
ــر  ــا ب ــده و ب ــه در آین ــم ک ــم. امیدواری ــل کنی کالس تبدی
طــرف کــردن مشــکالت مالــی و دیگــر موانــع بــه ایــن 

مــورد مهــم برســیم. 

رشــته های  در  دانشــجویان  از  تعــدادی  کاری نــو: 
پیراپزشــکی بــر ایــن باورنــد کــه دانشــگاه اهمیتــی بــرای 
رشــته های آن هــا قائــل نیســت و امکانــات کافــی ندارنــد، 

نظــر شــما چیســت؟
مــن ایــن مســئله را قبــول نــدارم. از همــان روز اولــی کــه 
آمدیــم اهتمــام ویــژه ای ورزیدیــم در تامیــن نیازهــای 
ــاق پراتیــک  دانشــجویان غیــر پزشــکی مثــل تجهیــز ات
که مورد اســتفاده ســه گروه از دانشــجویان پیراپزشــکی 
مــا شــامل بیهوشــی، اتــاق عمــل و پرســتاری اســت. 
در ایــن زمینــه بــا همــکاری آقــای بیژنــی تجهیزاتــی را 
ــم کــه هزینــه  ــداری نمودی ــم و خری از بیمارســتان آوردی
تقریبــی ایــن تجهیــزات بالــغ بــر 150 میلیــون تومــان 
بخواهیــم  اگــر  امــا  نداریــم  کمبــود  نمی گوییــم  شــد. 
ــم،  ــا گذشــته مقایســه کنی ــاق پراتیــک را ب وضعیــت ات

ــر شــده اســت. ــی بهت خیل
از طرفــی بایــد در نظــر گرفــت کــه طــول مــدت حضــور 
ایــن  کــه  اســت  ســال  هفــت  پزشــکی  دانشــجویان 
عــدد دو برابــر حضــور دانشــجویان پیراپزشــکی اســت، 
بنابرایــن مــا تبعیــض قائــل نیســتیم. بخشــی از ایــن 
دانشــجویان  بیشــتر  حضــور  بــه  مربــوط  تفاوت هــا 
بایــد  همینطــور  اســت.  دانشــگاه  در  پزشــکی  گــروه 
اســتانداردهای آموزشــی گروه هــای پیراپزشــکی تدویــن 
شــود. مــا بــرای رشــته پزشــکی اســتانداردهای پایــه دوره 
آمــوزش پزشــکی عمومــی داریــم و متناســب بــا آن هــا 

ــم.  عمــل مــی کنی
چنــد ســال پیــش دســتورالعملی از وزارتخانــه مبنــی 
اولیــن  کــه  انجمن هــای علمــی داشــتیم  بــر تشــکیل 
انجمــن علمــی در دانشــکده پرســتاری راه انــدازی شــد. 
دانشــجویان پیراپزشــکی در مــورد کمبــود هیــات علمــی 
نیــز  مــا  و  مــی کردنــد  راعنــوان  امکانــات، مطالبــی  و 
متناســب بــا نیــاز آن هــا ایــن مشــکالت را در حــد تــوان 
برطــرف کردیــم. امســال بــه منظــور جــذب هیــات علمــی 
چندیــن ردیــف بــه مجموعــه پیراپزشــکی و پرســتاری 
اختصــاص یافــت بــه عنــوان مثــال بــرای رشــته اتــاق 
عمــل دو ردیــف اختصــاص یافــت کــه نتیجــه آن، جذب 
ــه عنــوان نیــروی فعــال در ایــن رشــته  ــم بهمنــی  ب خان

شــد. 

 امسال سیستم مدیریت یادگیری 
تحت عنوان نوید راه اندازی شده 

است که محتواهای آموزشی قبل از 
تدریس به صورت آفالین در دسترس 
دانشجویان است و اساتید می توانند 

از آنها برای یاددهی بهتر استفاده 
کنند. این امر توسط واحد آموزش 

مجازی به مدیریت جناب آقای دکتر 
عطاءاللهی در دست انجام است..

ــو: چــه راه حلــی داریــد کــه ارزشــیابی پایان تــرم  کاری ن
اســاتید بــرای دانشــجویان مفیــد باشــد و نتیجــه آن را 

ببیننــد؟
ــه  ــه شــد نتیجــه ارزشــیابی در زمین ــه گفت  همانطــور گ
ارتقــای اعضــای هیــات علمــی موثــر اســت. گذشــته 

از ایــن در ایــن زمینــه بایــد نظــر همــه دانشــجویان را 
بررســی کــرد. بعضــی اوقــات تعــداد کمی از دانشــجویان 
بــه اســتادی انتقــاد دارنــد و از مــا مــی خواهنــد صرفــا بــر 
اســاس نظــر آن هــا اســتاد را از تدریــس منــع کنیــم . در 
ــرای مــا نظــر اکثریــت دانشــجوها  صورتــی کــه مــالک ب
اســت. مســئله دیگــری کــه وجــود دارد اینکــه از نظــر 
بســیاری از دانشــجویان اســتادی خــوب اســت کــه نمــره 
خوبــی بدهــد یــا رابطــه بســیار صمیمــی با آن ها داشــته 
باشــد و ممکــن اســت در نظــرات آن هــا شــیوه تدریــس 
و ســواد او نادیــده گرفتــه شــود . بــه همیــن دلیــل مــن از 
همــکاران خــود خواســتم کــه تحقیقــی در زمینــه ســایر 
روش هــای ارزشــیابی انجــام دهنــد و نتیجــه را گــزارش 
کننــد. یکــی از اشــکاالت دیگــری کــه وجــود دارد ایــن 
اســت کــه دانشــجویان بایــد در پایــان تــرم  و قبــل از 
دیــدن نمــرات خــود ارزشــیابی اســاتید را تکمیــل کننــد.  
در ایــن صــورت دانشــجو بــرای دیــدن نمره هــای خــود 
خیلــی ســریع و در مــواردی، بــه صــورت  غیراصولــی فــرم 

ــد. ــر می کن را پ

بنده به عنوان معاون آموزشی در این 
18 ماه گذشته به اندازه تمام عمر خود 

جواب منفی دادم به اساتیدی که 
قرار بود سفارشی عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پرشکی فسا شوند. 
بسیاری از این اساتید از همشهریان 
من بودند و لی من در برابر همه این 
ها ایستادم و در این مدت اساتیدی 
را )حداقل 10 استاد( به هیات علمی 
دانشگاه اضافه کردیم که جزء نفرات 

برتر کشور هستند.

کــه  باورنــد  ایــن  بــر  اســاتید  از  تعــدادی  کاری نــو: 
ارزشــیابی ســامانه ســما ارزش واقعــی خــود را از دســت 

داده اســت، نظــر شــما چیســت؟
همــه چیــز بایــد مســتند باشــد و گفته هــای آن هــا بایــد 
بــر اســاس مطالعــات حقیقــی باشــد. مثــل ایــن کــه مــن 
در حیطــه تخصــص خــود بــدون هیــچ شــاهد تجربــی در 
مــورد تعــداد افــراد مبتــال بــه آســم در شهرســتان فســا 
گزارشــی بدهــم. همانگونــه کــه گفتــم بــا انجــام یــک 
ــه پاســخ ایــن ســواالت  ــوان ب نظرســنجی اصولــی مــی ت
رســید. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن نظرســنجی جــزء 
ســخت ترین کارهــای حــوزه آمــوزش اســت. بنابرایــن 
بــدون وجــود یــک شــاهد خارجــی نمــی تــوان در مــورد 

کیفیــت تدریــس یــک اســتاد قضــاوت کــرد.
کاری نو: شما نشریه می خوانید؟

مــن عاشــق خوانــدن هســتم ، یعنــی هرچیــزی را کــه 
ببینــم مــی خوانــم ؛ ولــی خیلــی از نشــریات بــه دســتم 
نمــی رســد. مــن انتظــار دارم کــه نشــریات جناحــی و 
انفــرادی بــه مواضــع و ابعــاد مختلــف یــک موضــوع 
نپردازنــد و در هــر مســئولیتی کــه هســتند منافــع ملــی 

را در نظــر بگیرنــد و حقیقــت را منتشــر کننــد.



نشریه کاری نو، شماره چهاردهم 6

دکتر کوهپایه، عضو هیئت علمی

         سیاسی،علمی

روزه و سلامتیعلم و دین

مردم در حکومت 
اسلامی غریبه نیستند!

همانطــور کــه از عنــوان مشــخص اســت، قــرار بــر آن 
اســت کــه در خصــوص روزه و تاثیــر آن بــر ســالمتی 
انســان بحــث نماییــم. قبــل از ورود بــه ایــن بحــث الزم 
اســت کــه تعریفــی دقیــق از هــر دو موضــوع داشــته 
باشــیم تــا پــس از آن بتوانیــم در مــورد اثــرات متقابل آن 

دو بــر یکدیگــر مطالبــی را ارائــه نماییــم. 
تعریــف روزه: همانگونــه کــه از متــون دینــی برمی آیــد 
روزه یــا صیمــام عملــی اســت کــه انســان از اذان صبــح 
تــا اذان مغــرب از چیزهایــی کــه روزه را باطــل می کنــد از 

جملــه خــوردن و آشــامیدن خــودداری نمایــد.
تعریف ســالمت: بر اســاس تعریف ســازمان بهداشــت 
از  برخــورداری  از  اســت  عبــارت   )WHO( جهانــی 
آســایش کامــل جســمی، روانــی و اجتماعــی و معنــوی 

ــه فقــط نداشــتن بیمــاری. و ن
در مباحثــی کــه در مجامــع پزشــکی بیشــتر مطــرح 
شــده اســت منظــر نظــر صاحب نظــران معطــوف بــه 
بعــد ســالمت جســمی و اثــر روزه بــر آن بــوده اســت. در 
ایــن مجــال بــه یکــی از عمده تریــن دســتاوردهای جدیــد 
علمــی پزشــکی اشــاره خواهیــم کــرد و ســپس در مــورد 
ســایر ابعاد »ســالمت و روزه« نکاتی را عرضه خواهیم 

داشــت.
در  جهــان  دانشــمندان  تریــن  برجســته  از  یکــی 
خصــوص رونــد پیــر شــدن و بیمــاری هایــی همچــون 
آلزایمــر و ســرطان در تحقیقــات خــود رابطــه بیــن میزان 
کالــری دریافتــی بــدن و طــول عمــر و ســالمت را اثبــات 

نمــوده اســت و مشــخص کــرد کــه کاهــش دریافــت 
کالــری و افزایــش فعالیــت بدنــی منجــر بــه فعــال شــدن 
 DNA موادی می شــود از اشــتباهات در نســخه برداری
ــه اشــاره شــد،  ــه ک ــا همــان گون ــد ام ــری می نمای جلوگی
ســالمت فقــط از لحــاظ جســمی قابــل بررســی نیســت 
و ســالمت روانــی، اجتماعــی و معنــوی فــرد هــم در 

احســاس ســالمت نقــش اساســی دارد.
بــر  و روح خــود  روان  تاثیــر متقابــل  بــه  تاکنــون  آیــا 
جســممان اندیشــیده ایم؟ بررســی در حیطــه ی شــغلی 
در  یــا  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  در  کــه  افــرادی 
حیطــه ی ســالمت در حــال فعالیــت هســتند چقــدر 
ایــن موضــوع مــورد دقــت قــرار گرفتــه اســت؟ ســالمت 
روانــی، صرفــا بــه معنای نداشــتن بیماری روانی نیســت 
داشــتن  محیطــی،  شــرایط  بــا  تطابــق  قــدرت  بلکــه 
عکس العمــل مناســب در برابــر حــوادث زندگی جنبه ی 
مهمــی از ســالمت روانــی را تشــکیل می دهــد. ســالمت 
و  بیماری هــا  عمــده ی  زمینه هــای  از  یکــی  معنــوی، 
مشــکالت روانــی و عــوارض جســمی و اجتماعــی آن 
ــزل روحــی اســت کــه  احســاس پوچــی بیهودگــی و تزل

ناشــی از فقــدان بعــد معنــوی در افــراد اســت. 
بــا ایــن تعاریــف از ابعــاد مختلــف ســالمتی و تعریــف 
روزه شــاید جنبــه ی مهمــی از نقــش روزه در ســالمت 
انســان کــه کمتــر مــورد دقــت قــرار گرفتــه اســت همیــن 
نقــش روزه در تقویــت ســالمت روانــی و معنــوی افــراد 

اســت.

دقــت کنیــم کــه مــورد نظــر مــا در  این بحث، نقــش روزه 
در ســالمت انســان اســت. وجه تمایز انســان بر حیوان 
چیســت؟ اگر انســان را در حد ســالمت جســمی پایین 
بیاوریــم پــس تفاوتــی در تعریــف ســالمت مــا بــا ســایر 
موجــودات وجــود نخواهــد داشــت؛ امــا اگــر پذیرفتیــم 
کــه انســان عــالوه بــر بعــد حیوانــی و جســمی، دارای 
ابعــاد روانــی  و معنــوی هــم مــی باشــد آنــگاه، بــه عنــوان 
رهبــران ســالمتی جامعــه بایــد در ســالمت معنــوی و 
روانی جامعه هم نقش داشــته باشــیم. اگر وجه تمایز 
ــد  ــد بتوان ــن عقــل بای ــگاه ای انســان را عقــل بدانیــم، آن
زمــام غریــزه و جســم انســان را در دســت بگیــرد. آیــا اگــر 
ــزه و جســم خواهــد  زمــام عقــل انســان در دســت غری

گرفــت انســان بــه ســالمت واقعــی خواهــد رســید؟
حــال بــا تجربــه خــود نقــش روزه را در ایــن کنتــرل و 
بالتبــع آن در ســالمت روانــی و معنــوی انســان وجــدان 

خواهیــد نمــود.
پــس در ایــن فرصــت کوتــاه قصد داشــتیم چنــد نکته را 

مــورد تامل بیشــتری قــرار دهیم.
1_تعریف سالمت انسان

2_نقش روزه در ابعاد مختلف سالمت انسان
3_نقــش دســت انــدرکاران ســالمت جامعــه در فهــم و 
درک درســت از ســالمت مــردم و کمــک در رســیدن بــه 

آن کمــال مطلــوب

هــدف نگارنــده ایــن مطلــب علت یابــی و ارائــه راهــکار 
و  اجتماعــی  عدالــت  بــه  رســیدن  بــرای  مناســب 
اقتصــادی اســت کــه بــا مطالعــه و اســتفاده از مقاله ها و 
پژوهش هــای انجــام شــده حــول محــور عدالت خواهــی 

مــی باشــد.
نظــام اداری هــر جامعــه، بــازوی اجرایــی نظــام سیاســی 
محســوب می  شــود؛ پرداختــن بــه عواملــی کــه موجــب 
بازدارندگــی از فســاد، در ســطوح مختلــف نظــام اداری 
می گــردد ، می توانــد کمــک به ســزایی بــه نظــام سیاســی 

داشــته باشــد.
فســاد، تبعیــض و نابرابــری محصــول نامیمــون عــدم 
اســت.  اطالعــات  بــه  آزاد  دسترســی  و  شــفافیت 
بــه  ایــن اصــل نمی توانــد  بــه  حکومــت بــدون توجــه 
عدالــت اقتصــادی و نتایــج آن دســت یابــد و نیــز معیــار 
و ســازوکاری مناســب و زمینه  ســاز بــرای تحقــق عدالــت 

اقتصــادی اســت. 
پیشــرفت  اقتصــادی،  مناســبات  و  روابــط  ســالمت 
اقتصــادی، دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی مبتنــی بــر 
عدالــت ، در گــرو شــفافیت روابــط اقتصــادی اســت کــه 
انجــام ایــن مهــم از طــرف حکومــت ، شــرط اساســی 
اصــالح نظــام اقتصــادی و تحقــق عدالــت اقتصــادی 
اســت. هراندازه شــفافیت بیشــتر و بهتر شــود، گســتره 

عدالــت بیشــتر می شــود.
حســن خطــام مطلــب نامــه پنجــاه نهــج البالغــه اســت 
کــه امــام علــی علیه الســالم بــه عنــوان بهتریــن الگــوی 
مدیریــت جامعــه اســالمی دسترســی آزاد مــردم بــه 

اطالعــات کشــور  را بــه عنــوان حــق الینفــک مــردم تلقی 
مــی کنــد.

خالصه ای از نامه:
از بنــده خــدا، علــى بــن ابــى طالــب، امیــر مؤمنــان بــه 
ــاد خــدا  نیروهــاى مســلّح و مــرز داران كشــور پــس از ی

درود: و 
ُــم ِســرّاً ااِّل  ُــم عِنــدِی اَن اَل اَحتَِجبَــنَّ دُونَک »ااَل وَ اِنَّ لَک

ــرب« ــی حَ ف
آگاه باشــید حــق شــما بــر مــن آن اســت كــه جــز اســرار 
جنگــى هیــچ رازى را از شــما پنهــان نــدارم، و كارى را جــز 
حكــم شــرع، بــدون مشــورت بــا شــما انجــام ندهــم، و در 
پرداخــت حــق شــما كوتاهــى نكــرده و در وقــت تعییــن 
شــده آن بپــردازم، و بــا همــه شــما بــه گونــه اى مســاوى 
رفتــار كنــم. پــس وقتــى مــن مســئولیّت هــاى یــاد شــده 
را انجــام دهــم، بــر خداســت كــه نعمــت هــاى خــود را بــر 
شــما ارزانــى دارد، و اطاعــت مــن بــر شــما الزم اســت، و 
نبایــد از فرمــان مــن ســرپیچى كنیــد، و در انجــام آنچــه 
صــالح اســت سســتى ورزیــد، و بــراى رســیدن بــه حــق 

تــالش كنیــد...

ادامه دارد ...
این فیلم را ببینید! )لمس یا کلیک کنید(

ُبعدی از تاثیرات سالمتی بخش »روزه« که به آن کم توجهی شده

ذره بین
متحجر روشنفکر

http://tamasha.com/v/30WgD
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فاطمه شریعتی

هنروادب

زیــاد شــنیدیم کــه دانشــجویان در ایــام امتحانــات 
افســرده و عصبــی میشــن...

بــا شــنیدن ایــن خبــر تصمیــم گرفتــم یــک روز کــه 
امتحــان داریــم میــان دانشــجویان رفتــه و رفتــار 

اونهــا رو زیــر نظــر بگیــرم.
صبــح بــا صــدای 
از  یکــی  بلنــد 

چنــان   هم اتاقیهــا 
ــدم کــه ســرم  از خــواب پری
بــه ســقف خــورد و حــس 
ســتاره های  اون  کــردم 
ســرم  دور  دارن  طالیــی 

میچرخــن...
داخــل  کــه  ماجــرا فهمیدیــم  پرســیدن  از  بعــد 
لباس هــای هم اتاقــی عزیــز دلمــان سوســک یافــت 

شــده...
حــاال اوج ریَکشــن مــن و بقیــه دوســتان هــم ایــن 
از  رو  پشــت ســنگرهامون جزوه هــا  از  کــه  بــود 
زوایــای مختلــف بــه ســمتش پرتــاب میکردیــم. اما 
ــا اینکــه  ــه هــدف بخــوره! ت ــغ از یکیــش کــه ب دری
سرپرســت اومــد و بــا دمپایــی چنــان بــر ســر اون 
خــدازده کوبیــد کــه فکــر کنــم مــرگ مغــزی شــد.

ــا  ــی ت بعــد از آمــاده شــدن رفتــم ســاختمون اصل
ببینم واقعا دانشــجویان از افســردگی رنج میبرن 

یــا نــه؟
صــف  تــو  هــا  بچــه  از  عــده  یــه  دیــدم  جلوتــر 
وایســادن و چنــان همدیگــه رو هــول میــدن کــه بیــا 
و ببیــن. نفــری یــه پنــج تومنــی هــم دستشــونه و 
میــدن بــه یــه نفــر تــا ازش ســواالی امتحــان همــون 

روز درس بــووووق رو بگیــرن...
بعــد هــم رجــال دولتــی میفرمــان کــه کار آفرین کم 

داریــم تو کشــور!!!

آخــر ســر هــم رفتــم ســالن امتحانــات، یــه عــده کــه 
جلــو در کنســرت گذاشــته  بــودن و داشــتن انــواع 
موســیقی هــای محلــی رو اجــرا میکــردن، یه ســری 
هــم اونطــرف تــر داشــتن تکنیــک تقلــب دنــده 
پنــج رو کار میکــردن تــا ســر جلســه ازش 

اســتفاده کنــن.
کالس  اول  جلســه  مثــل   
کــه  بــود  شــده  رانندگــی 
یــاد  رو  اســتاده هــی دنده هــا 

میــده...
روی پله هــا هــم که مســابقات 
ــود.  جهانــی پرتــاب جــزوه ب
هرچــه بــرد پرتــاب بیشــتر 

تشــویق حضــارم گرم تــر و عمیق تــر...
در ســالن کــه بــاز شــد همــه هوارزنــان رفتــن داخــل 
و بعــد از دادن ۱۰۲ تــا ســوال تــو شــصت میــن 
ــا کنکــورم اینجــور نبــوداااا( عینهــو لشــکر  )انصاف

ــرون. شکســت خــورده برگشــتن بی
هرکــی میومــد بیــرون بــه دوســتش میگفت:چطــو 

بــود داداش؟
- با افتخارمیفتم

+ نوکرتــم داداش اصــن غصــه نــداره بــا اقتــدار تــرم 
بعــد برمیداریــم. نبینم غصــه رو...

بعــد هــم همدیگــه رو محکــم بغــل میکــردن و هــار 
هــار میخندیــدن و جزوه هاشــون رو پــرت میکــردن 

و میرفتن!!!
نکتــه اخالقــی؛ خواهــر و بــرادر عزیــز مبــارزات 
توییتــر و  بــرا  دین ســتیزانه خودتــون رو بذاریــد 
ســر کالس اندیشــه اســالمی مزاحــم خــواب بقیــه 

حضــار نشــید...
ــا واقعــا امتحانــات دانشــجو را  برداشــت آزاد: عای

افســرده میکنــد؟ :((

و امــا کــم کــم بــه لحظــات ملکوتی امتحانــات داریم 
نزدیــک میشــم... امــا قبــل از آون وارد برهــه ای از 
زمــان میشــیم کــه بهــش میگــن فرجه...حــاال ایــن 
فرجــه چــی هســت ...راســتش بــرای دانشــجوها 

معانیــش ممکنــه فــرق داشــته باشــه ... 
یــه عــده کــه خیلــی خــر عزیــز رو می زنــن و از همــون 
روز اول شــروع میکنــن جــزوه خونــدن کــه مبــادا 

هیــچ خــری رو از قلــم بنــدازن بــرای زدن... 
یــه عــده کــه هــم کــه فرجــه رو دو قســمت میکنــن و 
قســمت اولــش بــه رفــرش میپــردازن و آخــراش هــم 

بــه گــروه اول میپیوندند... 
و اما گروه سوم هستن که کال از اون بر بوم افتادن 
و خیلــی حامــی حیوانــات هســتن و اصــال لزومــی 
نمیبینــن خــر نازنیــن رو اذیــت کنــن و باهــاش 
برخــوردی کامــال مســالمت آمیــز دارن جــوری کــه 
همــه کار میکنــن تــو ایــن فرجــه جــز درس خونــدن 

حتــی مــورد داشــتیم طــرف رو به جــای کتابخونه تو 
ســواحل هاوایــی دیــدن... 

امــا در آخــر انــگار اون نازنیــن االغ�� ایــن چیــزا 
حالیــش نیســت�😅� و 
ــا  از همــون روز اول امتحان
ــه رحمــت  کــه فرجــه هــا ب

ایــزد رفتــه از خجالــت ایــن 
بزرگــواران در میــاد جــوری کــه 
دانشــجو عزیــز هــزار بــار آرزو 
میکنــه فرجــه هــا رو برگــرده 
عقــب و خــوب خــر بزنــه. 

.. امــا بــاز بــه خــودش قــول تــرم دیگــه رو میــده و 
ایــن ترمــش رو بــا وجدانــی نــه چنــدان آســوده 
میبنــده��.. باشــد کــه تــرم دیگــه رســتگار بشــه. ..

متن ادبی )موضوع اجتماعی(طنز دانشجویی

هیس،
آرام قدم بردارید

مردم اینجا خوابند
چشم ها را بسته ولی، گوش هاشان منتظر است.

که صدایی، که ندایی برسد،
اندکی برخیزند و به آن سو بروند.

آرام قدم بردارید، مبادا مغزها، از رخت غفلت به پایین 
افتد،

مردم اینجا مغز ها را شسته اند.
آرام قدم بردارید، نکند دلهاشان، درطاقچه ی تاریکی، 

ترکی بردارد
مردم  اینجا سینه ها را با سنگ، دوخته اند.

گرچ دیراست، ولی
من سالهاست که از این آبادی،

به دیاری که در آن مردمش بیدارند،
قصد هجرت دارم.

به دیاری که درآن مردمش دل دارند
که اگر کسی از فقر لبانش خشکید،

هوس غارت اموال یتیمان نکنند
که اگر کسی ناقص به زمین خلق شود

ازسر تحقیر و تمسخر او را، دست نندازند
که اگر رنگ تنش را خالق، 

با قلم موی سیاه رنگ زده است
دیگران سر به تنش، بگذارند

که اگر زلزله وسیل و تصادف دیدند
دست یاری بدهند و ز سلفی دست بردارند

به خدا من دیدم
چشمهای گریان، رو به درها دیدم

دستهای خالی رو به انسان ها دیدم
به خدا من دیدم

کودکی که از فقر خاک میخورد را دیدم،آن طرف ها مرغ 
بریان دیدم، دست شاهان دیدم

به خدا من دیدم
که چگونه کسی از درد به خود مینالید، من دیدم 

دکترش بیکاراست، پول میشمارد
من دیدم ز بی پولی جان داد و کسی آخ نگفت

به خدامن دیدم
به خدامن دیدم

ولی مردم این آبادی، چشم را بسته 
ولی گوش هاشان منتظر است

قصد هجرت دارم، به دیاری که 
درآن مردمش بیدارند، مردمش 

دل دارند.
آری،باید بروم،کوچ کنم.

اینجا مردمانش خوابند!

دپرسشنی از نوع امتحانات!

لحظات ملکو�ی
سفری از خود من �تا 
خود من!

فاطمه سعیدی زاده

الهه استوار
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ســال  بیســت  از  پــس 
اســت. رمــان  فــرا   یــک 

حقیقتــی  از  میراثــی 
بــزرگ کــه در پــس تاریــخ 
خــاک خــورده و آرام آرام 
آمــده و در وجــود  جلــو 
نویســنده ای تجلــی کــرده 
آفریــده،  جهانــی  او،  و 

کاغذهــا... روی 
ســال  بیســت  از  پــس 
چــرا  اســت  رمــان  فــرا 
کــه رســالتی بــه وســعت 
بــه  بشــر  تاریــخ  تمــام 
کشــد. مــی   دوش 

کشــف  رمــان،  رســالت 
بیــان واقعیــت هــا... در  ناشــناخته هــای زندگــی بشــر اســت. 

حقیقــت...  جســتجوی 
امــا پــس از بیســت ســال، عمیــق تــر از ایــن پیــش رفتــه و تاریــخ را 
بــه شــک انداختــه! بــه تردیــدی بــزرگ دچــار!!! تردیــد تکــرار یــک 

تکــرار...
پس از بیســت ســال درک روح زمانه اســت در بســتر تاریخ... آنجا 

که نویســنده هشــداری به بشــر نشــان میدهد.
پــس از بیســت ســال از واقعیــت شــام، پــرده بــر مــی دارد و آنچنــان 
فوق العــاده، فضــای شــام قبــل از صفیــن را ترســیم می کنــد کــه 

گویــی دقیقــا شــما آن زمــان را تجربــه کرده ایــد.
قصــه مردمــی دچــار ســطحی نگــری محــض... کــه حاکمــان بــه 
راحتــی مــردم را در زمیــن خــود بــازی می دهنــد... زمینی که وســعت 
آن در زمــان جــا بــاز می کنــد و تاریــخ را در نوردیــده و می توانــد 

ــو بیایــد. قرن هــا جل
پــس از بیســت ســال قصــه عجیــب و غریــب شــک و تردیــد اســت 
در تندباد حوادث؛ که حقیقت در ســیاهی شــب، در پس تاریکی 

پنهــان می شــود.
نویســنده چنــان روایــت کــرده اســت کــه مــن دیگــر نمی توانــم مــردم 
آن زمــان را مذمــت کنــم کــه حــق، واضــح بــوده اســت. چنــان فضــای 
تاریخــی شــام و کوفــه، بــه طــرز ماهرانــه ای روی کاغــذ آمــده کــه تــو 

خــود گاهــی شــک می کنــی کــه حــق کیســت!
و با »سلیم«، شخصیت اول داستان که همراه شوید، تردیدآمیز 
تریــن حــاالت عجیــب یــک حقیقــت طلــب را درک می کنیــد کــه 
گاهــی حتــی چنــان در معــرض ســقوط اســت کــه گویــی فقــط 
انگشــتانش به ســنگی در ورطه دره محکم گرفته شــده تا ســقوط 

نکند.
پــس از بیســت ســال را بخوانیــد تــا هــزار و انــدی ســال ایــن طــرف 
تاریــخ، خــارج از گــود ننشــینید و بــا توَهــم، بگوییــد لنگــش کــن...

گــودی کــه بــا خــالء هــای دردنــاک صفیــن ایجــاد مــی شــود و با خون 
حسین، پر...

K-1332 :نویسنده

معرفی کتاب

رمان »پس از 
بیست سال«

نوشته سلمان کدیور، انتشارات شهرستان ادب

روبروی مسجد دانشگاه

آبنمای تازه ساخته 
شده ساختمان اداری

تیتر با شما

در روزهای ابتدایی، درب 
آبنما بسته بود و گنجشک 

مذکور برای خروج به 
بن بست می خورد و  در 

نهایت جان به جان آفرین 
تسلیم می گوید!

بدون 
شرح!!
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...تصدقــت شــوم، الهــی قربانــت بــروم،  در ایــن مــدت 
کــه مبتــالی بــه جدایــی از آن نــور چشــم عزیــز و قــوت 
قلبم گردیده ام،  متذکر شــما هســتم و صورت زیبایت 

در آیینــه قلبــم منقــوش اســت...

ایــن جمــالت،  بخشــی از یــک نامــه عاشــقانه اســت. از 
عاشــق به معشــوق.

نگارنــده ایــن نامــه بــا تمــام قلــب و وجــود خــود دلتنــگ، 
عالقمنــد و مشــتاق محبــوب خویــش اســت.

دوباره آن دو خط از نامه را بخوانید...
خمینــی)ره(  امــام  نامــه  از  بخشــی  خــط،   دو  ایــن 
همسرشــان  بــه  اســالمی  انقــالب  کبیــر  بنیان گــذار 

اســت.
برجســته تریــن، مقتدرتریــن و بزرگتریــن شــخصیت 
سیاســی تاریــخ ایــران،  همســرش را نــور چشــم و قــوت 

قلــب خطــاب مــی کنــد.
بیاییــد اعتــراف کنیــم کــه امــام خمینــی را نشــناختیم،  

یــا اگــر شــناختیم بــا تقطیــع شــناختیم.
ســخنرانی هــای شــجاعانه و کوبنــده و شــور و منــش 
را دیده ایــم و شــنیده ایم،  اســتقامت و  انقالبــی اش 
ایمــان و اخــالص و مبارزاتــش را ســتوده ایم،  دوســتش 
داریــم چــون جرئــت طوفــان و اراده ی انقالبــی بــودن را 
ــه دســت خودمــان  ــه مــا بخشــید،  یادمــان داد کــه ب ب

شــرایط را تغییــر دهیــم و ظلــم نبینیــم.
امــا کــم لطفــی اســت اگــر بگذاریــم شــناختمان از امــام 

در همیــن ســطح بمانــد.

خانــم  ســرکار  بــا   1308 ســال  در  خمینــی)ره(  امــام 
خدیجــه ثقفــی ازدواج کردنــد،  حاصــل ایــن ازدواج 
یــک زندگــی عاشــقانه و خالصانــه و سرشــار از مهــر و 

وفــاداری و لطافــت بــود.
بــه گــواه تمامــی نزدیــکان و فرزندانشــان،  عشــق و مهــر 
ایــن دو بزرگــوار همــواره عینیــت داشــته  در زندگــی 

اســت.
امــام خمینــی همســر خــود را بــا لفــظ "خانــم" صــدا 
فرمــان  ایشــان  بــه  هرگــز  منــزل  امــور  در  میکردنــد. 
نمی دادنــد و ســختگیری نداشــتند. هنــگام ورود بــه هــر 
جمعی،  ورود همسرشان را بر خود مقدم میداشتند. 
امام خمینی در سفرها و در روزهایی که از همسرشان 
دور بودنــد،  مرتبــا و در صــورت امــکان بــا ارســال نامه هــا 
و هدایایــی هرچنــد کــم عالقــه و دلتنگــی خــود را بــه 

همسرشــان ابــراز میکردنــد.
امــام همیشــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه: شــما چــرا 

ــد: ــم عالقــه داریــد؟ می فرمون ــه خان اینقــدر ب
))بــرای اینکــه خیلــی وفــادار بــوده، خیلــی فــداکار بــوده،  

زجــری کــه خانــم کشــیده هیچکــس نکشــیده.((
ایشــان همــواره بــه همســر خــود میگفتنــد: ))از مــن 
راضــی بــاش،  مــن در حقــت خیلــی بــدی کــرده ام.((

بــزرگ،  رهبــری مقتــدر و  امــام خمینــی)ره( عالمــی 
سیســتمداری فرزانــه بودنــد و تاثیــر رهبــری و منــش 
وضــوح  بــه  اســالمی،   انقــالب  تحــوالت  در  ایشــان 

اســت. ایشــان  فراســت  و  علــم  نشــان دهنده ی 

بــا تکیــه بــر تمــام ایــن تعاریــف،  امــام )ره( بنــا بــه علــم و 
اندیشــه خــود،  همــواره تاکیــد و توجــه ویــژه ای بــر ایــن 
موضوع داشــتند که همســر،  همراه و دلســوز و همدم 
و مشــوق مــرد اســت. زن را،  همســر را،  بایــد محتــرم 
شــمرد. بایــد همــواره عالقــه را بــه او نشــان داد. نــگاه و 
رفتــار امــام خمینــی نســبت بــه همســر خــود،  گواهــی 

بــر ایــن ادعاســت.
ــاره مــی گویــد: )) امــام همیشــه  همســر امــام در ایــن ب
احتــرام مــرا داشــتند، هیچوقــت با تنــدی صحبت نمی 
کردنــد. اگــر لبــاس و حتــی چــای میخواســتند،  مــی 
گفتنــد ممکــن اســت بگوییــد فالنــی لبــاس را بیــاورد؟ 
همیشــه در اتــاق جــای بهتــر را بــه من تعــارف میکردند،  
تــا مــن نمی آمــدم ســر ســفره ،غذاخــوردن را شــروع 
نمیکردنــد. همیشــه بــه بچــه هــا میگفتنــد صبــر کنیــد 
تــا خانــم بیایــد. حاضــر نبودنــد مــن در خانــه کار کنــم،  
امــام در مســائل خصوصــی مــن دخالــت نمــی کردنــد،  
یــک بــار اوایــل زندگی مــان بــه مــن گفتنــد: مــن کاری بــه 
کارهــای شــخصی تــو نــدارم،  بــه هــر صــورت کــه میــل 
داری لبــاس بخــر و بپــوش،  امــا آنچــه از تــو میخواهــم 
ــات را انجــام دهــی و محرمــات را  ــه واجب ــن اســت ک ای

تــرک کنــی.((
ــام،  تعریــف مــی  ــر ام ــده مصطفــوی،  دخت خانــم فری
کنــد کــه : ))هیچوقــت مــا ندیدیــم ایشــان بــه خانــم 
بگوینــد فــالن کار را انجــام بــده. خیلــی بــه ایشــان اظهار 
محبــت و عالقــه مــی کردنــد و مقیــد بودنــد ایــن اظهــار 
محبــت و عالقــه را جلــوی مــا فرزنــدان هــم علنــی کننــد. 
پــدرم احتــرام فــوق العــاده ای بــرای مــادرم قائــل بودنــد.((
امــام خمینــی)ره( در کنــار تمــام وظایــف،  مبــارزات، 
تعلیــم و تعلــم هــا و راهبــری انقــالب اســالمی،  بعنــوان 
یــک همســر، مــرد و پــدر نمونــه نیــز بطــور تمــام و کمــال 
بــه وظایــف خویــش آشــنا بودنــد و نســبت بــه توجــه و 
ابــراز عالقــه بــه همســر و فرزندانشــان اهتمــام داشــتند.
ناگفتــه نمانــد کــه همســر معظــم ایشــان نیــز بعنــوان 
همســری همــراه،  همــدل و صبــور،  همــواره امــام را 
زندگــی،   ســختی های  تحمــل  بــا  و  کردنــد  حمایــت 
مســیر مبــارزات و فعالیت هــای انقالبــی امــام خمینــی 
بــه خوبــی  کــه  ایشــان هموارتــر ســاختند،   بــرای  را 
نشــان دهنده ی نقــش مهــم و تعالــی بخــش زنــان در 

رشــد و موفقیــت همسرانشــان اســت.
ــه  ــا مطالعــه و شــناخت بیشــتر نســبت ب باشــد کــه ب
شــخصیت بزرگــوار امــام خمینــی)ره(،  بتوانیــم رســالت 
خــود را در جهــت آگاهــی دادن بــه نســل هــای آینــده به 

خوبــی بــه انجــام برســانیم.

hawzah.net و imam-khomeini.ir  :منابع

به قلم
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خـدای متعـال مـی دانـد که من نسـبت به آخوندهای فاسـد     آنقدر شـدید هسـتم که نسـبت به سـایر 
مردم نیسـتم. سـاواکی پیـش من محترم تـر اسـت از     آخوند فاسـد! ... آنقدر صدمـه ای که اسـام از یک 
آخونـد فاسـد می خـورد از محمدرضا ]پهلوی[     نمی خـورد! در روایات هسـت که آخوند فاسـد و ماّی 

فاسـد در جهنـم از بـوی تعفنش اهل     جهنم در عذاب هسـتند. صحیفـه امام، جلـد 10، صفحـات 278 و 279

http://www.hawzah.net/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c505_2708/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c505_2708/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%86/%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4
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ســرگرد حســین مرتضایــی نقــل میکنــد؛ بــه مناســبت 
دهــه فجــر، عــده ای از مســافران کشــورهای خارجــی 

درمنــزل امــام)ره( بــه دیدارشــان رســیدند...
یکــی از آنــان پیرمــردی آمریکایــی بــود کــه پــس از دیــدار 
ــه کــرد. برایــش غیــر  ــه گری ــا امــام)ره( شــدیدا شــروع ب ب
منتظــره بــود رهبــر جامعــه اســالمی کــه تمــام دنیــا را بــا 
یــک پیامــش میلرزانــد چنیــن منــزل محقــری داشــته 
باشــد و از آنجــا ایــن چنیــن بتواندبــر جامعــه اســالمی 

حکمرانــی کنــد...
از نظــر مــن ایــن ســتون های ســنگی عظیــم کاخ امــام)ره( 
ــن علــت ســاخته اند کــه عظمتــش را در همیــن  ــه ای راب
تــو  بــه  نگارهــا نشــانت دهنــد، میخواهنــد  و  نقــش 
بقبوالننــد کــه امــام)ره( واقعــی را بایــد تــوی همیــن کاخ 

پیــدا کنــی...
نــان  خمینــی  نــام  قِبَــل  از  کــه  کســانی  روزهــا،  ایــن 
میخورنــد هرگــز نمیخواهنــد مــردم، خمینــی واقعیشــان 
را بشناســند چــون شــناخت تــاوان دارد و مســیولیت 

مــی آورد.
خمینــی ظلم ســتیز بــود و خــوی اشــرافی گری نداشــت 

ــد... ــا... خــاک قبــرش را کاخ کرده ان ام
میان امام حسینیه ساده جماران با کدخداهای دنیای 
امــروز بــه انــدازه عــزت و شــرافت دنیــای اســالم فاصلــه 
اســت. امامــی کــه جوابــش در برابــر زیاده خواهی هــای 

مســتکبران یــک کلمــه بــود؛
"سیلی"

آن کــه کــه نــگاه غربگرایانــه را بــه نــگاه خــدا محورانــه 

ترجیح دهد باید هم چشــم به راه نســخه ای باشــد که 
کدخــدا برایــش میپیچــد... اگر چنین اســت پس قاعده 
نفــی ســبیل چــه میگویــد؟ چرا به هیچ مســلمانی اجازه 

نمیدهدکافــران در راه پیشــرفت خــود مانعــش شــوند؟
دســتور خداونــد در مــورد آیــه "و اعــدو لهــم مااســتطعتم 

مــن قــوه" چــه میشــود...
امــروزه بــا اینکــه حضــرت روح هللا در میــان مــا نیســت 

امــا هیهــات را از نجــوای حضــرت ســید علــی )مدظلــه 
العالــی( بایــد شــنید آن زمــان کــه فرمودنــد؛ "مــن اجــازه 

نمیدهــم..."
"کســی تصــور نکنــد کــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران 
را نمیدانیــم ولــی هیهــات کــه خادمــان اســالم بــه ملــت 

خــود خیانــت نمیکننــد..."
 صحیفه امام جلد۲۱-

به قلم
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درســت اســت کــه جوانانــی امثــال مــن شــامگاه ۱۴ 
خــرداد ۶۸ را ندیــده ایــم، امــا روشــنی ذهــن کنونــی مــا، 
ــوع ۲۲ بهمــن ۵۷   ریشــه در خورشــیدی دارد کــه در طل

در کرانــه آســمان ها افروختــی. 
ــه ایــران، بلکــه بــه گســتره  ــه تنهــا محــدود ب آســمانی ن
نهــال اندیشــه ای کــه در اذهــانِ آزادی خواهــانِ جهــان  

نشــاندی.
امامــا! شــب های بعــد از رفتنــت چــه ســخت میگذرنــد، 
ایــن را هــر ســال از بغــض پــدرم هنــگام پخــش تصاویــر 

عروجــت از صفحــه تلویزیــون میفهمــم...
رفتــن تــو همانــا و اشــک مظلومــان و مســتضعفان نیــز 
همانــا؛ همچــون پــدری دلســوز و مهربــان راه و رســم 
ایســتادن را بــه فرزنــدان امــِت محمــد)ص( آموختــی.

ایســتادن روی پــای خــود را، ایســتادن مقابــل نابرابــری و 
زورگویی هــا را ، ایســتادن بــا افتخــار با تکیه بــر ارزش های 

حقیقی را...
ّــی روح خــدا در شــب هــای تاریــک تاریــخ، میــراث  ای تجل
تــو ارزشــی دارد بــه انــدازه قطــره قطــره خــون جوانــانِ 
حق طلــب ایــن مــرز و بــوم، دریــای قطــره قطــره اشــک 
ســوگ آمیختــه بــه شــوقِ مــادرانِ فرزندانــی کــه جانشــان 
تــو  نابــی کردنــد کــه آگاهی بخشــی  فــدای عقیــده  را 

احیایــش کــرد...
مــا جوانــان نســل ســوم و چهــارم انقــالب روز هــای 
بودنــت را بــه خاطــر نداریــم امــا اکنــون در ایــن لحظــات، 
در ایــن روزهــای رمزآلــود زمــان، یگانــه خــط مشــی مان از 
جنبشــی سرچشــمه میگیــرد کــه تــو در قلــب جوانــان 

سرتاســرِ تاریــخِ جدیــد دنیــا بــه پــا کــردی.
جنبشــی از جنــس بت شــکنی ابراهیــم خلیــل هللا و 
بینــش حیات بخــش اولیــاء هللا در همــه ی شــب و روز 

هــای پیشــین...
و آن روز "موعود"....

به قلم

امیرحسین حسینی
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طلوع بی پایان!

من به شما عرض کنم که اگر خدای نخواسته، خدای نخواسته اسام در ایران سیلی بخورد، بدانید که در همه دنیا 
سیلی خواهد خورد؛ و بدانید که به این زودی دیگر نمی تواند سرش را بلند کند. این اآلن یک تکلیف بسیار 
بزرگی است که از همه تکالیف باالتر است، حفظ اسام در ایران. و حفظ اسام در ایران به وحدت شماهاست، 

وحدت روحانی و مردم، مردم و روحانی، ارتشی و ژاندارمری و قوای مسلح ... صحیفه امام، جلد 17، صفحه  383
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»در زمــان عجیبــی قــرار داریــم. دوره ی طلــوع مجــدد 
ــوع و غــروب  ــه طل حجــت الهــی اســت. همــان طــور ک
خورشــید امــری تدریجــی اســت، ظهــور و غیبــت امــام 

زمــان هــم امــری تدریجــی اســت.« 
حســن  امــام  عصــر  پیــش،  ســال   ۱۱۰۰ بــه  نزدیــک 
عســکری و حضــرت قائــم بــود کــه نــاگاه بــا غیبــت 
حضــرت مهــدی، خورشــید هدایــت هــم غروب کــرد. در 
دوران نــواب اربعــه ی امــام زمــان، مــردم در میــان غــروب 
و اذان مغــرب بودنــد. نمــاز هــای عصــر قضــا شــده 
بودنــد و زمانــی داشــت فــرا مــی رســید که اذان مغــرب را 

بگوینــد و مــردم وارد ظلمــات شــب شــوند.
ــا فــوت آخریــن نایــب امــام زمــان، اذان مغــرب گفتــه  ب
شــد و آخریــن نورهــای خورشــید حــق، محــو شــد. 
ــی باطــل.  ــن شــب طوالن ــد و ای ــن مــردم بودن و حــاال ای
ایــن شــب طوالنــی ســتم. بعضی هــا ناامیــد از آمــدن 
صبــح، بــه خــوش گذرانــی در ایــن چنــد ســاعت شــب 
پرداختنــد تــا موقعــی که نیمه شــب عمرشــان فرارســید 
و بــا نمــاز هــای قضــا شــده ی مغــرب و عشــا، بــه بســتر 
مــرگ رفتنــد. امــا بعضــی دیگــر، بــرای نمــاز مغــرب قیــام 
کردنــد و جــان فشــانی کردنــد. شــیخ مفیــد هــا و میرزای 
شــیرازی هــا، نمازشــان را قبــل از نیمــه شــب خواندنــد.

تــر و  امــا شــب، حــاال از هــر وقــت دیگــری تاریــک 
ظلمانــی تــر بــود. نیمــه شــب برآمــده بــود و دیگــر کســی 
احســاس تکلیــف نمــی کــرد. چــه کســی در میــان ایــن 
ــا نمــاز شــب حــق را ادا کنــد؟  تاریکــی بر می خاســت ت
چــه کســی بر می خاســت تــا بــه یــاد مــردم بیــاورد کــه: 

»اندکــی صبــر، ســحر نزدیــک اســت«؟

در ایــن میــان، شــیخ فضــل هللا نــوری، نمــاز شــب را 
خوانــد و مــردم در خوابــش کردنــد. مــدرس برخاســت 
ــار، رضاخان هــا و تقی زاده هــا و  ــد و اینب و نمــازی بخوان
فروغی هــا او را بــه خــواب فــرو بردنــد. بــاز کاشــانی قیــام 
بــه نمــاز شــب کــرد تــا در کنــار نــواب صفــوی و مصــدق، 
اذان صبــح را بــر گلدســته ی مســلمانی فریــاد کند. صد 
حیــف از وتــری کــه مصــدق در کنــار کاشــانی نخواســت 
بخوانــد و امــان از پهلــوی کــه نمــاز نــواب صفــوی را بــر 

هــم زد و بــاز هــم در خــواب بردنــد، کاشــانی ها را. 
کمی بگذشــت و با فوت کاشــانی، مردمی از جنس ۱۵ 
خــرداد، از خــواب بیــدار شــدند. مردمــی کــه احســاس 
کــرده بودنــد کــه ممکــن اســت بــه اذان صبــح نزدیــک 
باشــند. خمینــی، بــا تلنگــری، هر کــس را که امیــدوار به 
صبــح انقــالب بــود، بیــدار کــرد. مــردم بپــا خاســتند تــا 
پشــت ســر خمینــی، نمــاز شبشــان را ادا کننــد. در ایــن 
تاریکــی ســتم، در ایــن شــب ظلمانــی، مــردم احســاس 
بــرای گفتــن اذان صبــح  بایــد خودشــان  کــه  کردنــد 
برخیزنــد. چــرا کــه خمینــی بــه یادشــان آورد کــه :»ای 
مــردم، مــا خودمــان اذان مغــرب را گفتیــم. مــا خودمــان 
بــا فــرو نشــاندن خورشــید حــق و هدایــت، باعث غیبت 
هــزار ســاله شــدیم. همــان طــور کــه اذان مغــرب دســت 
خودمــان بــود، اذان صبــح نیــز دســت خودمــان اســت 
چــرا کــه خداونــد فرمــود :»خداونــد سرنوشــت هیــچ 
قومــی را تغییــر نمــی دهــد مگــر انکــه آنــان آنچــه را کــه 
در وجــود خودشــان اســت تغییــر دهنــد.« برخیزیــد تــا 
اذان صبــح را بگوییــم کــه همانــا پــس از اذان صبــح، 

طلــوع خورشــید مهدیســت.«
۱۵ ســال تــالش هــا کردنــد تــا ایــن نمــاز عاشــقانه را بــه 
هــم بزننــد. امــا ایــن نمــاز آنقــدر محکــم خوانــده شــد و 
آنقدر با حضور قلب بود که نه تنها پهلوی نتوانســت 
نمــاز را بــه هــم بزنــد، بلکــه تــوده ای هــا و لیبــرال هــا هــم 

پشــت ســر امــام بــه نمــاز شــب ایســتادند. 
در ۲۶ دی مــاه ۵۷، ســالم نمــاز شــب را دادنــد و مــردم 
برخاســتند و به ســمت پشــت بام ها و مناره ها هجوم 
بردنــد. بختیــار، تمــام تــالش خــود را بــرای جلوگیــری از 
ایــن هجــوم کــرد. امــا او کجــا و اراده ی یــک ملــت کجــا ؟

در ۲۱ بهمــن، مــردم اولیــن شعشــعه ی آفتــاب را دیدنــد 
ــری امــام  ــه رهب ــه اتفــاق یکدیگــر و ب و در ۲۲ بهمــن، ب
انقــالب، ســر  را برســرمناره ی  اذان صبــح  خمینــی، 

ــد.  دادن
حــال اذان صبــح گفتــه شــده بــود و مــردم بایــد ادای 
تکلیــف می کردنــد. نمــاز صبــح را بایــد می خواندنــد. 
عصــر،  ولــی  آفتــاب  طلــوع  کــه  می دانســتند  مــردم 
بــرای  اســت.  اذان صبــح دســت خودشــان  هماننــد 
همیــن در ۸ ســال جنــگ، نمــاز صبحشــان را خواندنــد. 
در 3۱ خــرداد ۱3۶۰، نمایندگانشــان در مجلــس نیــز، 

ــرای  ــا امــروز، هنــوز عــده ای ب ــد و ت نمــاز صبــح خواندن
ادای تکلیــف بپــا می خیزنــد.

۱۴ خــرداد ۶۸، وقــت آن بــود کــه امــام از میــان مــردم 
برود. او هم نماز شــبش را خواند و هم نماز صبحش. 
ــن اذان  ــرود. وظیفــه ی گفت ــه ب ــود ک ــون وقــت آن ب اکن
صبــح را بــه بهتریــن نحــو انجــام داد و حــاال بایــد بــه 
پیــش همــان یارانــی کــه در ۱۵ خــرداد بیدارشــان کــرده 
بــود تــا شــربت شــهادت در راه صبــح فتــح بنوشــند، بــاز 
می گشــت. خــدا را چــه دیدیــم، شــاید در هنــگام طلــوع 

آفتــاب او نیــز اشــعه ای از آفتــاب بــود.
3۰ ســال از رفتــن امــام مــی گــذرد و هــوا گــرگ و میــش 
اســت. امــام دربــاره ی دوران پســا انقــالب گفتــه بودنــد: 

»مــا در ایــن زمــان، منتظــر طلــوع خورشــیدیم.«
قبل از اذان که هوای جامعه و حکومت تاریک تاریک 
بــود، مــردم تاریکــی را مــی فهمیدنــد و می دانســتند کــه 
چیســت و بــه راحتــی علیــه آن مبــارزه مــی کردنــد. امــا 
امــروز و در ایــن هــوای گــرگ و میــش، نمــی تــوان فهمیــد 
کــه هــوای ایــن جامعــه، هــوای ایــن حکومــت، ســیاه 
گــرگ اســت یــا ســپید میش. البتــه بعضی می فهمند. 
مــی داننــد کــه کجــای ایــن آســمان گــرگ اســت و بایــد 
بــا آن جنگیــد و کجــای ایــن هــوا ســپید اســت و بایــد آن 
را تنفــس کــرد. عــده ای هــم نمــی داننــد. ســخت اســت 
در ایــن هــوا کــه اینچنیــن حق و باطل تشــخیص ناپذیر 
شــده اند، راه درســت را تشــخیص داد. و از آن بدتر آن 
اســت کــه بیــدار شــویم و عمــر را در راه و بــرای گرگ هــای 

هــوی صــرف کنیــم و نمــاز صبــح مــان قضــا شــود. 
»در ظهــور ایــن گونــه اســت کــه نــور حضــرت، مثــل نــور 
خورشــید اســت کــه ابتــدا صبــح صــادق را بــه وجــود 
ــر  ــر و روشــن ت ــی ت ــا نوران مــی آورد و بعــد فضــا را مرتب
مــی شــود، تــا اینکــه خورشــید کامــال ظاهــر مــی گــردد. 
معنایــش ایــن اســت کــه قبــل از ظهــور، نــور آن حضرت 

بایــد عالــم گیــر شــود.«
بلــی، نمــاز صبــح مــن وشــما، عالــم گیــر کــردن ایــن نــور 
اســت. حواســمان باشــد، نگذاریــم آفتــاب طلــوع کنــد 
و نمــاز مــا قضــا شــده باشــد. بیاییــد بــا خوانــدن نمــاز 
صبــح، طلــوع خورشــید را جلــو اندازیــم، چــرا کــه ایــن 
هــم همچــون اذان صبــح امــروز و اذان مغــرب دیــروز، 
دســت خودمــان اســت. آفتــاب دیــروز، بــا ظهــور پیامبــر 
اســالم در مکــه طلــوع کــرد. آفتــاب امــروز را هــم مــا بــه 
قــدرت الهــی در سرتاســر جهــان بــا ظهــور امــام زمــان بــه 

مطلــع مــی رســانیم.

ــج نوشــته شــده،  ــه صــورت ک ــه ب ــز ک نوشــته های درون پرانت
هللا  آیــت  از  خــدا  جهانــی  حکومــت  کتــاب  بــه  مربــوط 

اســت. )رح(  شــیرازی  حائــری  محمدصــادق 
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