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اگــر تاریــخ معاصــر ایــران را از زمــان پیــروزی انقــاب 
ــادی از  ــای زی ــم، رخداده ــی کنی ــروز بررس ــه ام ــا ب ت
جلــوی چشــممان عبــور می کننــد. از پیــروزی در 
ــر زیاده خواهی هــای دیگــران،  ــاع مقــدس در براب دف
تــا مشــارکت بــاالی مــردم در دوره هــای مختلــف 
انتخابــات بــرای تعیین سرنوشــت کشــور. از شکســت 

دادن تجزیه طلبــان در اوایــل پیــروزی انقــاب 
آب  از  ماهیگیــران  بــر  شــدن  چیــره  تــا 

گل آلــود کــه قصــد تبدیــل یــک انتخابــات 
ــا را داشــتند.  ــه یــک کودت ب

ــای  ــا روزه ــا ب ــخ ام ــورق تاری ــن ت در ای
می شــویم؛  مواجــه  هــم  تلخــی 

توانســتند  دشــمنان  کــه  روزهایــی 
زخم هایــی بــر پیکــره ایــران 

زخم هایــی  بنشــانند. 
تــرور  از  تــرور!  جنــس  از 

ــت وزیر  ــور و نخس رییس جمه
ــس،  ــرور نماینده مجل ــا ت ت

اندیشــمندان  تــرور  از 
شــخصیت های  و 
تــا  کشــور  تاثیرگــذار 

ــرور فــان ســبزی فروش  بــه ت
خاطــر عکســی کــه در مغــازه اش نصب 

کــه کــرده بــود. زخم هایــی 
نتوانســته  هیچکــدام 
اســت ایــران عزیــز را از 

درآورد،  پــای 
هــر  بــه  امــا 
زخــم  حــال 
درد  و  اســت 

. . . د ر ا د
ســالهای  در 

امــا  اخیــر 
دشــمن  ر رویکــرد  و شــر

و  دانشــمندان  تــرور  بــه  تــرور سیاســتمداران  از 
شــخصیت های علمــی تغییــر پیــدا کــرده اســت. 
ــه  ــر ب ــی و باهن ــتی و رجای ــری و بهش ــرور مطه از ت
تــرور علیمحمــدی و شــهریاری و احمــدی روشــن و 
رضایــی نــژاد و اخیــرا هــم فخــری زاده رســیده انــد.

وحشــی گری  همــه  ایــن  از  هــدف  راســتی  بــه 
چیســت؟ نابــودی برنامــه ی هســته ای ایــران؟ خیــر! 
ــر از  ــدف فرات ــت. ه ــدف اس ــی از ه ــط بخش ــن فق ای
ایــن حرفهاســت. هــدف توقــف حرکــت علمــی ایــران 
اســت. حرکتــی کــه ذره ذره در حــال بهبــود و ترمیــم 
و  و تضمین کننــده موفقیــت  ایــران  نقــاط ضعــف 
ــدف  ــت. ه ــده اس ــور در آین ــن کش ــروزی ای پی

ــت. ــران اس ــده ای ــودی آین ناب
دسیســه  ایــن  پــرده  پشــت 
رژیــم  همــان  کیســت؟  شــوم 
وعــده  ایــران  کــه  تروریســتی 
اســت.  داده  را  آن  نابــودی 
نخســت وزیرش  کــه  همــان 
مهمتریــن تهدیــد آینــده را ایــران 
ــدن  ــو بای ــه ج ــان ک ــد. هم ــی بین م
آمریــکا(  بعــدی  )رییس جمهــور 
ــد و در  ــی دان ــزوی از آن م ــود را ج خ
ســخنرانی اش بــه صهیونیســت 
ــد و  ــی کن ــار م ــود افتخ ــودن خ ب
جایــزه تئــودور هرتــزل )بنیــان 
مــی  دریافــت  را  اســرائیل(  گــذار 

کنــد.
اینــک امــا نوبــت ماســت. بایــد ثابــت کنیم 
کــه دورانــی کــه زخم هــای ایــن کشــور 
التیــام نمــی یافــت بــه پایــان رســیده 
اینــک  اســت. 
مــا  نوبــت 
دانشجویان و 
ــگاهیان  دانش
کــه  اســت 
تاشــی  بــا 
 ، ن ا چنــد و د
دانشــمندان  آن  راه  دهنــده  ادامــه 
باشــیم. تــا نگذاریــم ایــن قطــار از حرکــت 
بایســتد؛ تــا نگذاریــم آن گرگهــا بــه اهــداف خــود 
برســند؛ تــا نگذاریــم ایــن زخم هــا بیــش از پیــش 
ایــران عزیــز را بیــازارد. مســیر آینــده را  مــا  بایــد 
تعییــن کنیــم. در ایــن راه همتــی بلنــد و تاشــی 

بایــد. خســتگی ناپذیر 

جوششجوشش
خونخون



بين المللي

جریــان چــپ داخــل کشــور نیــز بــا اینکــه تــرور ایــن 
بســیار  امــا  می کــرد،  محکــوم  را  مهــم  دانشــمند 
ــه  ــرده و هرگون ــورد ک ــرا برخ ــا ماج ــه ب محافظه کاران
دولــت  آمــدن  کار  روی  آســتانه ی  در  تنش زایــی 
ــوان  ــور عن ــی کش ــح مل ــاف مصال ــدن را خ ــو بای ج

می کــرد.
دانشــگاهی  جامعــه ی  انفعــال  میــان  ایــن  در 
از  یکــی  تــرور  قبــال  در  کشــور  نخبگانــی  و 
ــل  ــران مح ــی ای ــخصیت های علم ــته ترین ش برجس
ــاله  ــن مس ــدی ای ــا ح ــاید ت ــت. ش ــوده و هس ــام ب ابه
را بتــوان بــه گمنامــی محســن فخــری زاده در ســطح 
ــس  ــی پ ــال حت ــن انفع ــا ای ــاط داد، ام ــه ارتب جامع
از آشــکار شــدن وجهــه ی علمــی ایــن دانشــمند 

هســته ای نیــز ادامــه یافــت.
از یک ســو دشــمنی بخشــی از جامعه ی علمی کشــور 
بــا نظــام جمهــوری اســامی امــری کتمان ناپذیــر 
ــدم  ــده ی ع ــی توجیه کنن ــه تنهای ــر ب ــن ام ــت و ای اس
ــور  ــی کش ــه ی نخبگان ــی از جامع ــری بخش موضع گی
ــهید  ــرور ش ــی از ت ــته حت ــن دس ــا ای ــه بس ــت . چ اس
کــرده  نیــز  شــادمانی  ابــراز  فخــری زاده  محســن 

ــند! باش
از ســوی دیگــر عــده ای از اســاتید و نخبــگان کشــور 
بــرای از دســت نــدادن جایــگاه خــود در دانشــگاه یــا 
محیــط کاری، ناچــار بــه عــدم موضع گیــری در قبــال 
ایــن مســاله شــده اند. پرواضــح اســت مســند ریاســت 
بســیاری از دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور در 

اختیــار کســانی اســت کــه قبلــه ی آمالشــان 
بــه هیــچ عنــوان وجــود  غــرب اســت و 
زیرمجموعــه ی  در  مذهبــی  رگه هــای 

برنمی تابنــد. را  مدیریت شــان  تحــت 
کامــا طبیعــی اســت هنگامیکــه در ســطح 
دانشــگاه  همیــن  در  حتــی  و  داخلــی 
فردوســی، بخــش اعظمــی از دانشــگاهیان 
رخــداد  ایــن  بــه  نســبت  واکنشــی 
ــد، در  ــروز نمی دهن ــود ب ــایند از خ ناخوش
ــه  ــانه هایی ک ــر رس ــی اب ــن الملل ــطح بی س
یهودی هــا  پــول  و  ســعودی ها  نفــت  از 
ــرور  ــن ت ــه ای ــبت ب ــد، نس ــزاق می کنن ارت

باشــند. کم تفــاوت 
در  کشــور  دیپلماســی  دســتگاه  ضعــف 
المللــی  بیــن  نهادهــای  همســوکردن 
جهانــی  علمــی  نهادهــای  جملــه  از 
تــرور  ایــن  محکومیــت  راســتای  در 
کوردالنــه کامــا واضــح اســت. کســانی 
ــد،  ــا را بلدن ــان دنی ــد زب ــی بودن ــه مدع ک
ــم  ــود را ه ــان خ ــان هموطن ــا زب ــی گوی ول

! نمی فهمنــد
ایــن تــرور شــاید بیشــتر از ابعــاد نظامــی، 
دارای  سیاســی،  و  امنیتی-اطاعاتــی 
ــد  ــتی چن ــه راس ــا ب ــد. ام ــی باش ــد علم بع

ــای  ــر ج ــا ه ــی ی ــگاه فردوس ــاتید دانش ــد از اس درص
ــد  ــوم کردن ــری زاده را محک ــن فخ ــرور محس ــر ت دیگ
ــای  ــی فعالیت ه ــاد علم ــه ابع ــبت ب ــناختی نس ــا ش ی
ــزان  ــه می ــی چ ــانه ی مل ــد؟ رس ــا دارن ــته ی وی داش
ــای  ــت؟ نهاده ــرا پرداخ ــن ماج ــی ای ــاد علم ــه ابع ب
علمــی کشــور کــه در روزهــای تنظیــم بودجــه ادعــای 
ارقــام چنــد هزارمیلیــاردی دارنــد تــا چــه میــزان بــه 
ــه ی  ــد؟ جامع ــتان پرداختن ــن داس ــی ای ــات علم تبع
ــخصیت  ــا  ش ــدر ب ــا چق ــی م ــزب الله ــان ح ــا، جوان م
علمــی محســن فخــری زاده آشــنا هســتند و چــه 
ــی  ــا حت ــی و ی ــبات علم ــا مناس ــبت او ب ــی از نس درک

ــد؟ ــه دارن ــی منطق سیاس
علی الخصــوص  و  ایرانــی  جامعــه ی  اتحــاد  عــدم 
جامعــه ی دانشــگاهیان ایــران پــس از تــرور محســن 
فخــری زاده، یکبــار دیگــر ضــرورت بازنگــری نهادیــن 
را  داخلــی  سیاســت های  در  اســامی  جمهــوری 
عیــان کــرد. درک مســاله، شــناخت آن و بــه رســمیت 
شــناختن ضعــف، نخســتین گامهــا بــرای اصــاح 
جایگزینــی  می آینــد.  شــمار  بــه  موجــود  وضــع 
ــتن  ــرای برداش ــدرت، ب ــق ق ــا منط ــق ب ــدرت منط ق
ــام  ــا را دارد! نظ ــتن پ ــم داش ــا، حک ــتین گامه نخس
ــران، در حــال حاضــر خــود را از نعمــت  ــر ای حاکــم ب
داشــتن پــا محــروم کــرده اســت! هــرگاه پاهــای خــود 

بــه  بازیافــت، می توانــد  شــتن را  ا د بر
گام فکر کند!

وقتــی بنیامیــن نتانیاهــو در دســامبر 2018 میــادی 
فرماندهــان  بــه  را  فخــری زاده  محســن  چهــره ی 
ــام او را  ــت: "ن ــی داد و می گف ــان م ــاد نش ــد موس ارش
بــه خاطــر داشــته باشــید." مــا نــه محســن فخری زاده 
ــم  ــدر مه ــم آنق ــان می کردی ــه گم ــناختیم و ن را می ش
باشــد کــه اســرائیل حاضــر شــود او را در قلــب تهــران 
تــرور کنــد. گمنامــی فخــری زاده نــه بــه ســطحی 
ســبک  نــه  و  برمی گشــت  مــا  جامعــه ی  بــودن 
زندگــی مبتــذل اینســتاگرامی! مــا فخــری زاده را 
می شــناختیم،  را  او  نبایــد  چــون  نمی شــناختیم 
را  او  بایــد  چــون  می شــناخت  را  او  نتاینیاهــو  و 

. خت می شــنا
پــس از تــرور محســن فخــری زاده برخــی رســانه های 
ــوم  ــل نامعل ــه دالی ــامی ب ــه جمهوری اس ــته ب وابس
هســته ای"  "دانشــمند  عنــوان  تــا  کردنــد  تــاش 
را از شــهید فخــری زاده ســلب کننــد! ایــن اقــدام 
ــته ای  ــم هس ــئوالن تی ــد مس ــش تن ــا واکن ــخیف ب س
جمهــوری اســامی ایــران مواجــه شــد و رســانه های 
او  بــه  را  فخــری زاده  شــهید  لقــب  باالخــره  ملــی 

بازگرداندنــد.
ــته ی  ــمند برجس ــن دانش ــرور ای ــد از ت ــه بع بافاصل
ــل  ــرا در محاف ــن ماج ــری ای ــار خب ــورمان و انفج کش
خبــری جهــان، واکنش هــا بــه ایــن مســاله آغــاز 
پوشــش  بــه  رســانه ها  کشــور  از  خــارج  در  شــد. 
ــنده  ــی بس ــری خاص ــدون جهت گی ــرا ب ــری ماج خب
کردنــد و ســازمان ملــل طبــق وظیفــه ی ذاتــی خــود 
ابــراز نگرانــی کــرد. در داخــل امــا اوضــاع پیچیده تــر 

ــود. ب
و  مذهبــی  طیــف  ســوی  از  واکنش هــا  نخســتین 
طرفــداران نظــام جمهــوری اســامی شــکل گرفــت. 
فضــای  دام  در  ســال  و  ســن  کــم  راســت گرایان 
احساســاتی حاکــم گرفتــار شــدند و خواســتار انتقــام 
خــون شــهید فخــری زاده و مجــازات عوامــل ایــن 
تــرور شــدند. انتقامــی کــه حداقــل هنــوز گرفتــه 
بــا  ســپاه  بــه  وابســته  جریانــات  برخــی  و  نشــده 
پوشــش اخبــار کشــته شــدن یــک شــهروند اســرائیلی 
یــا بمبــاران آرامکــو، تــاش بیهــوده ای در جهــت 
القــای پــروژه ی انتقــام پنهــان در ذهــن طیــف جــوان 

ــد. ــی کردن ــزب  الله ح
اتفــاق  ایــن  از  گرچــه  جامعــه  خاکســتری  طیــف 
ــام  ــخ انتق ــه ی تل ــل تجرب ــه دلی ــا ب ــود، ام ــت ب ناراح
ــل  ــرای الینح ــلیمانی و ماج ــم س ــهید قاس ــون ش خ
بــد  شــرایط  همچنیــن  و  اوکراینــی،  هواپیمــای 
ــچ  ــه هی ــاع، ب ــدن اوض ــر ش ــرس از بدت ــادی و ت اقتص
ــی  ــزب الله ــان ح ــام جری ــت انتق ــا درخواس ــه ب وج
ــرور  ــس از ت ــای پ ــع فض ــود. در واق ــراه نب ــور هم کش
شــهید فخــری زاده بــه هیــچ وجــه بــا فضــای پــس از 
تــرور ســردار ســلیمانی قابــل قیــاس نبــود و جامعــه 
آمادگــی ذهنــی و التهــاب پــس از تــرور حــاج قاســم 

را نداشــت.

مسعود اسکندری
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ــوالً  ــن معم ــی«! ای ــع مل ــر مناف ــوژی ب ــدم ایدئول »تق
اولیــن اتهامــی اســت کــه در مســائل بینالمللــی 
زده  اســامی  جمهــوری  بــه  خارجــه  روابــط  و 
روابــط  معمــوالً  هــم  مثالــش  شــاهد  می شــود. 
خصمانــه جمهــوری اســامی و آمریــکا اســت. 
ذهنــی کــه در ایــن پارادایــم فکــر می کنــد هرگونــه 
رابطــه بــا غــرب و خصوصــا آمریــکا را کــه رنگ و 
بــوی دور شــدن از ایدئولوژیهــای مقبــول حاکمیت 
ــد.  ــوب می دان ــردم را داشــته باشــد، امــری مطل و م
بــرای چنیــن تفکــری در جــام مــی شــود یــک 
پیــروزی بــزرگ و کســانی کــه ایــن پیــروزی را بــه 
ارمغــان آورده انــد مــی شــود اســطوره منافــع ملــی! 

�🔸�بــی خیــال جزئیــات، مــا بــا هــم قــدم بــی خیــال جزئیــات، مــا بــا هــم قــدم 
زده ایــم! زده ایــم! 

وقتــی بــا چنیــن تفکــری روبــه رو هســتیم؛ آیــا 
اصــًا صحبــت از جزئیــات فنــی توافــق و متــن 
جماعتــی  باشــد!؟  داشــته  جایــی  می توانــد  آن 
کــه ایدئولــوژی و منافــع ملــی را در برابــر هــم 
می داننــد و فقــط ایــن موضــوع برایشــان مهــم 
اســت کــه وزرای خارجــه ایــران و آمریــکا بــا 
ــا روســای جمهــور دو کشــور  ــد ی هــم قــدم زده ان
ــا  ــد! اینه ــته ان ــی داش ــی تاریخ ــاس تلفن ــم تم ــا ه ب
خطــوط قرمــز ایدئولوژیکــی بــوده اســت کــه پیــش 
از ایــن شکســته نشــده پــس واقعــاً جــای تحســین و 
ــق  ــن تواف ــی دارد مت تبریــک دارد حــاال چــه اهمیت

چه باشد!؟

�🔹�  اســتاندارد هــای دوگانــه اســتاندارد هــای دوگانــه 
مدعیــان عقــل مــداریمدعیــان عقــل مــداری

ــران  ــه دیگ ــت ک ــی اس ــش جماعت ــن من ای
ــوژی  ــه از ایدئول ــروی غیرعاقان ــه علــت پی را ب

محکــوم مــی کنــد؛ ولــی خــودش بــه ایدئولوژیکانه 
تریــن شــکل ممکــن در را بــه روی عقــل بســته و از 
پنجــره عقانیــت بــه منظــر منافــع ملــی نمــی نگــرد. 
البتــه ایــن افــراد کــه شــاید بتــوان عنــوان غربــزده را 
بــر آنهــا نهــاد؛ بیــش از آن کــه بــا ایدئولــوژی دینی 
و اســامی مشــکل داشــته باشــند، مقهــور و دلباختــه 
ــکل  ــام مش ــا اس ــه ب ــتند. فی نفس ــرب هس ــدن غ تم
ندارنــد. نمــاز را هــم می خواننــد و بــه اســام عمــل 
مــی کننــد؛ ولــی تــا جایــی کــه منافاتــی بــا اصــول 
اساســی تمــدن غــرب نداشــته باشــد. یــا بــه عبــارت 
قرآنــی آن والیــت طاغــوت را پذیرفتــه انــد. این دســته 
افــراد اگــر در مجلــس باشــند، بــه پیــروی از عقــل مثــًا 
ســلیم خــود ۲۰دقیقــه ای برجــام تصویــب مــی کننــد. 
اگــر در دولــت باشــند بی هیــچ قرینــه ای از متــن 
برجــام، از لغــو همــه تحریم هــا می گوینــد یــا اگــر در 
بعضــی مناصــب دیگــر باشــند، برجــام را تصمیــم نظــام 
ــی  ــک م ــاب تبری ــر انق ــه رهب ــد و آن را ب می خوانن
ــا  ــی اســت کــه تقریب ــن هــا در حال ــد. همــه ی ای گوین

هیــچ کــدام یــک بــار متــن برجــام را نخوانــده انــد!

�🔸�شیطان در جزئیات استشیطان در جزئیات است
ــرای  ــت. ب ــی اس ــل انگلیس ــرب المث ــک ض ــن ی  ای
جاهایــی کــه شــاید کلیــات یــک موضــوع بــد 
ــرار  ــات ق ــر جزئی ــز تحــت تاثی ــا همــه چی نباشــد ام
می گیــرد. وقتــی کــه اصالــت بــر خــوِد توافــق 
اســت نــه محتــوای آن، دیگــر معنــی کلمــات هــم 
 suspend خیلــی اهمیــت نــدارد. اصــًا می شــود
ــوان  ــرد. می ت ــه ک ــو ترجم ــق، لغ ــای تعلی ــه ج را ب
ادعــا کــرد کــه بازدیــد از مناطــق نظامــی در برجــام 
ــام  ــن برج ــه military در مت ــًا کلم ــت و اص نیس
ــن  ــه صراحــت ای ــار ب ــی کــه ســه ب نیامــده؛ در حال
کلمــه در متــن وجــود دارد. مــی تــوان ادعــا کــرد 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــران ب ــازی ای ــق غنی س ــه ح ک
ــن برجــام  ــی کــه در هیــچ کجــای مت شــده در حال
بــه رســمیت  بــه جــای  نیســت.  چنیــن چیــزی 
شــناختن  »حــق غنــی ســازی« ایــران و بــه کار بــردن 

al� از کلمــه ،right هکلمــ
low اســتفاده شــده. یعنــی شــش 
ــرایط  ــی ش ــا کل ــران ب ــه ای ــور ب کش
ــد. و  عجیــب و ســخت اجــازه غنــی ســازی داده ان
حتــی در بیانیــه پنــج بــه اضافــه یــک بــه صراحــت 
تاکیــد شــده کــه در هیــچ متــن مــورد توافقــی حــق 
ــده  ــناخته نش ــمیت ش ــه رس ــران ب ــازی ای ــی س غن

است. 
امــا اینهــا واقعــا چــه اهمیتــی دارد!؟ حــاال در قلــب 
راکتــور اراک بتــن باشــد یــا نباشــد و چهارتــا 
ــا بیشــتر. مهــم ایــن اســت کــه  ســانتریفیوژ کمتــر ی
ــا  ــم و ب ــدم زدی ــان ق ــری لبخندزن ــان ک ــا ج ــا ب م

ــتهایم! ــی داش ــی تاریخ ــاس تلفن ــا تم اوبام

�🔹�گروگانی که باید رها شودگروگانی که باید رها شود

ــتان  ــی« در دس ــع مل ــارِت  »مناف ــه عب ــی ک ــا وقت ت
ــده  ــه ش ــروگان گرفت ــک گ ــر ایدئولوژی ــن تفک ای
باشــد؛ نمی توانیــم بــه دنبــال تحقــق منافــع ملــی در 
عرصــه سیاســت خارجــی باشــیم. راه اصلــی رهایــی 
ــه تجربههــای  ایــن گــروگان، تبییــن درســت و ارائ
موفــق بــرای جامعــه اســت. اگــر ایــن مهــم محقــق 
نشــود و منافــع ملــی در دوگانههــای موهومــی 
بمانــد، راهــی جــز تجربــه  اســیر  غــرب زدگان 
ــخ  ــه ای تل ــر تجرب ــی اگ ــد. حت ــی نمیمان ــردن باق ک
باشــد.  می گوینــد برجــام  »تصمیــم نظــام« بــود. 
درحالــی کــه  تصمیــم نظــام برجــام نبــود. تصمیــم 
نظــام تجربــه ی مدیریتشــده ایــن مســیر بــرای رهایی 
از تفکــری کــه منافــع ملــی را گــروگان گرفتــه 
اســت بــود. کاری کــه هرچنــد هزینه هــای زیــادی 
بــرای ملــت ایــران در پــی داشــت، امــا اگــر ایــن بار 
ــا ایــن تفکــر و دلبســتگانش  درســت تبییــن شــود ت
نتواننــد بیــش از ایــن منافــع ملــی را گــروگان برجام 
ــوان در مجمــوع آن را  ــد؛ مــی ت هــای خــود بگیرن

ــد. ــده نامی ــه ای ارزن تجرب

سیاسی

منافع ملی   گروگان منافع ملی   گروگان 

علی اصغر یوسفیبرجامبرجام
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ــت. گرف

شــهید  به وســیله ی  کــه  پروژه هایــی  مهم تریــن  از 
فخــری زاده و تیمــش بــه نتیجــه رســید، پــروژه تولید 
»اولیــن کیــت ایرانــی تشــخیص کرونــا« بود. پــروژه ی 
کرونــا«  واکســن  »تولیــد  مهــم  و  حســاس  بســیار 
هم اکنــون،  و  خــورده  کلیــد  ایشــان  توســط  نیــز 
ــر  ــت. رهب ــیده اس ــانی رس ــت انس ــه ی تس ــه مرحل ب
ــی  ــه ای، در پ ــام خامن ــرت ام ــاب، حض ــم انق معظ
شــهادت،  واالی  »مقــام  فرمودنــد:  ایشــان  تــرور 
ــت«.  ــدگار اوس ــی مان ــای علم ــی تاش ه ــاداش اله پ
ــای  ــه فخری زاده ه ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی آنچ
ــه  ــد، ب ــه دارن ــاده ای ک ــی س ــار زندگان ــران، در کن ای
ــرد  ــت پیش ب ــاش در جه ــی و ت ــل اولویت شناس دلی
اهــداف انقــاب اســامی اســت کــه خــار چشــم 
اســتکبار جهانــی و تمامــی عامــان و وابســتگان آن 
ــده اند. ــان های آزاده  ش ــی انس ــر تمام ــه ی فخ و مای
ــا  ــن تروره ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه ی قاب نکت

شــروع   ۸۸ ســال  زمــان از  آن  شــد؛ 
یــک  ن کــه  یــا جر

ــه  ــق در جامع ــاف عمی ــک اخت ــت ی ــی توانس سیاس
ایجــاد کنــد، دشــمن قــوی شــد و بــه ایــن فکــر 
ــان  ــت. همزم ــه زدن اس ــع ضرب ــه االن موق ــاد ک افت
در  کــه  وقتــی  داخلــی  گوناگــون  فتنه هــای  بــا 
سیاســت های خارجــی، از زبــان مســئوالن کشــور 
ــل  ــانی از داخ ــد و کس ــنیده ش ــاوت ش ــرف متف دو ح
زدنــد،  را  گرگ صفتانــی  چنیــن  بــا  مذاکــره  از  دم 
ــن  ــتر داد. ای ــوذ بیش ــازه ی نف ــود اج ــه خ ــمن ب دش
ــم  ــه چش ــانی ک ــه کس ــت ک ــی اس ــا بدیه ــئله کام مس
امیــد بــه ایــن جنایتــکاران جهانــی بســته اند، بــا مــا 
ــه  دشــمنی می کننــد چــرا کــه تجربــه ی مذاکــرات، ب
ــان  ــد آن  را بی ــه  دادن رون ــی ادام ــنی بی فرجام روش
ــه  ــن  هم ــد از ای ــره، بع ــس مذاک ــد و دادن پال می کن
جنایــت و خیانــت، چیــزی جــز اعــام ضعــف نیســت 
و ایــن شــهادت ها نتیجــه ی ایــن اختــاف  نظرهــای 
بی جــا و انــکار بدیهیــات اســت و این جاســت کــه 
ــی  ــز هم صدای ــجام و نی ــدت و انس ــتن وح ــزوم داش ل
می شــود. مشــخص  وضــوح  بــه  حــق  نــدای  بــا 

گلــی دیگــر در روز آدینــه پــر پــر گشــت. شــاید بهتــر 
باشــد بــه جــای جمعه هــای خونیــن، از اصطــاح 
حقیقتــا  کنیــم؛  اســتفاده  عــروج«  »جمعه هــای 
تعبیــر به جایــی اســت و ضعــف و زبونــی موســاد را بــه 
خوبــی بــه تصویــر می شــد و افــق روشــن شــهیدپرور 

ــد.  ــان می ده ــا را نش ــت م ــودن مل ب
آنــان کــه در شــعار انتقــام ســخت بــا مــا هم صــدا 
هســتند، بــه درســتی می داننــد کــه ایــن انتقــام، 
الهــی،  مــدد  بــه  کــه  بــود  خواهــد  انتقامــی 
مســتضعفین جهــان از مســتکبران خواهندگرفــت 
و انتقــام ســخت، تنهــا یــک جنــگ نظامــی و اقــدام 
موشــکی نیســت، چــرا کــه آنانــی کــه دستشــان 
ــک  ــه ی ــت، ب ــوده اس ــان آل ــاکان جه ــون پ ــه خ ب

دارنــد.  احتیــاج  درخــور  »تو دهنــی« 
اهمیــت شــناخت مکتــب شــهدایی همچــون 
و  فخــری زاده،  شــهید  و  ســلیمانی  ســردار 
لــزوم ادامــه دادن صــراط مســتقیم آن هــا و 
افزایــش بصیــرت و درک تفــاوت جنــگ 
اطاعاتــی بــا جنــگ نظامــی اســت 
ســخت  انتقامــی  زمینه ســاز  کــه 
خواهــد بــود و آن روز کــه مــا بتوانیــم 
ــا آن  ــناخته و ب ــوذ را ش ــان نف جری
ــای  ــم و در دوراهی ه ــه کنی مقابل
بــه  را  خــود  مســیر  انتخــاب، 
درســتی بشناســیم، شــاید بتــوان 
ــام  ــن انتق ــرای گرفت ــرد ب ــا ک ادع
ســخت، کــه انتقــام نامــوس آب  
و خــاک مــا و ارزش هــای انســانی 

برداشــته ایم. قدمــی  اســت، 

دانشــمند   ،۱۳۹۹/۹/۷ مــورخ  جمعــه  روز  عصــر 
برجســته و ممتــاز هســته ای و دفاعــی کشــور، جنــاب 
آقــای محســن فخــری زاده، بــه دســت مــزدوران 
رســید.  شــهادت  بــه  شقاوت پیشــه  و  جنایتــکار 
ــته  ــان وابس ــن عام ــه ای ــود ک ــاری نب ــن ب ــن اولی ای
ــاز،  ــخصیت ممت ــن ش ــرور ای ــرای ت ــتکبار، ب ــه اس ب
ــرور  ــرای ت ــد ماج ــت مانن ــد. درس ــرده بودن ــدام ک اق
اقدامــات  کشــورمان،  هســته ای  شــهدای  دیگــر 
جنایتکارانــه ایــن مســتکبران، بارهــا بــا شکســت 
مواجــه شــده بــود؛ امــا این بــار، تقدیــر الهــی چنیــن 
ــه ی  ــن، در منطق ــرباز وط ــن س ــزرگ ای ــود و روح ب ب
ــه ملکــوت اعــا پیوســت. او جــان  آب ســرد تهــران ب
ــزرگ و  ــای ب ــا تاش ه ــود را ب ــای خ ــز و گران به عزی
مانــدگار علمــی، در راه خــدا مبــذول داشــت. وی 
مهندســی  ارشــد  کارشناســی  تحصیــات  دارای 
هســته ای بــود. از ابتــدای روی کار آمــدن جمهــوری 
اســامی و تشــکیل ســپاه، بــه عضویــت ســپاه درآمــد 
بــا  و درجــه نظامــی ســرتیپ پاســدار را داشــت. 
تشــکیل واحــد تحقیقــات ویــژه اتمــی »تیــم ۳۲« در 
ــداران،  ــپاه پاس ــات س ــز تحقیق ــال ۱۹۸۳ در مرک س
فعالیــت خــود را در ایــن مرکــز شــروع کــرد. از ســال 

دانشــکده  علمــی  بعنــوان عضــو هیئــت   ۱۹۹۲
از  ســپاه،  حســین  امــام  دانشــگاه  فیزیــک 

ــات ایــن دانشــگاه در جهــت تحقیقــات  امکان
ــس  ــپس رئی ــرد و س ــتفاده ک ــته ای اس هس

دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر شــد. او 
نــوآوری  و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس 
دفاعــی )ســپند( بــود. نــام او، بــه عنــوان 
یکــی از پنــج شــخصیت ایرانــی کــه در 
فهرســت پانصــد نفــره قدرتمندتریــن 

نشــریه  ســوی  از  کــه  جهــان  افــراد 
آمریکایــی فاریــن پالیســی منتشــر 
ــمند  ــن دانش ــت. ای ــده اس ــده، آم ش
واالمقــام کــه آرزوی شــهادت داشــت 
راه  شــهادت  »جــز  می فرمــود:  و 
دیگــری نیســت کــه انســان بــا خیــال 

راحــت بــه آن دنیــا بــرود« تنهــا 
دانشــمند هســته ای ایرانــی اســت 

کــه بنیامیــن نتانیاهو، نخســت 
وزیــر رژیــم صهیونیســتی، 

صــورت  بــه  را  او  نــام 
مســتقیم در شــو تبلیغاتــی 
بــه  خــود  گذشــته  ســال 

ــد  ــی ش ــان آورد و مدع زب
ــر روی برنامــه  کــه وی، ب
کار  اتمــی  تســلیحاتی 
می کــرده اســت. وی در 
تاریــخ ۲۴ مــارس ۲۰۰۷ 
میــادی، در فهرســت 
ــران  ــدگان ای ــم ش تحری
ــت  ــورای امنی ــط ش توس

قــرار  ملــل  ســازمان 

باز همباز هم  جمعهجمعه  شد شد وو

دیگر دادیم... قاسمقاسم



می گویند تاریخ آیینه فرداست، حقیقتا هم همینطور 
از  و  نکنیم  نگاه  گذشته  به  هیچوقت  اگر  است، 
هیچوقت  شاید  شد،  اینطور  چرا  نپرسیم  خودمان 
دوباره  آینده  در  و  نشویم  ایمن  گذشته  اشتباهات  از 
صرفا  تاریخ  طرفی  از  بیایند.  سراغمان  به  دوباره  و 
ماجرایی  هر  بلکه  نیست؛  کهن  تمدن های  به  مربوط 
به  خودش  حوادث  و  حواشی  با  و  می شود  شروع  که 
منتظر  و  می پیوندد  تاریخ  به  واقع  در  می رسد؛  پایان 
که  گذشت های  از  و  برویم  سراغش  به  ما  تا  می ماند 
بپرسیم چه شد که  حاصل تصمیمات خودمان است، 
همان  به  نتیجه  واقعا  آیا  ببینیم  اصا  شدی؟  اینطور 
هزینه ها  آیا  هست؟  می کنیم  فکر  که  بدی  یا  خوبی 
را  نهایی  نتیجه  ارزش  دادهایم  که  ظرفیت هایی  و 
که  همانطور  نیز  فردوسی  دانشگاه  خیر؟  یا  داشته اند 
هم  روحشان  نوورودها  و  می دانند  باالیی ها  ترم 
خبر ندارد، در دو ترم گذشته وقایع چالشی متعددی 
اذان  دانشجو  آنها  در  انصافا  که  گذاشته  سر  پشت  را 
کرده  جابه جا  را  تأثیر  مرزهای  و  داده  سر  دغدغه 
نصب  برای  دانشگاه  تصمیم  از  اتفاقات  این  است. 
درباره  اظهارنظرها  تا  گرفته  فردوسی  حکیم  مجسمه 
ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان، همه آیینه ای برای 
دانشجویان تحلیلگر و پویا شده اند تا درون آن قوت ها، 
ضعف ها، رویش ها، ریزش ها و به طور کلی حاصل کار 
از دیروز  بهتر  اتخاذ تصمیماتی  برای  و  ببینند  را  خود 
جهت ساختن آیندهای هرچه بهتر آماده شوند. آنچه 
آقای  با  طوالنی  نسبتا  گفت وگویی  زمینه  شد،  گفته 
دکتر جعفر شفیعی، استاد گروه حقوق و مدیر حقوقی 
دانشگاه را فراهم آورد. از او راجع به اهمیت مشورت 
و نقش آفرینی دانشجو در تصمیمات مهم پرسیدیم و 
به بررسی مهمترین رویدادهای داخلی دانشگاه در دو 
ترم گذشته پرداختیم. مشروح این گفتوگو را در ادامه 

می خوانید: 

از  بعضــی  مجســمه  ماجــرای  در 
ــی  ــکاالت فن ــی اش ــان برخ کارشناس
ــود  ــدم وج ــد، ع ــش از ح ــاع بی ــد ارتف مانن
در  را  غیــره  و  گردشــگری  ظرفیت هــای 
ــد  ــورد نصــب مجســمه مطــرح کــرده بودن م
ــگاه  ــان آرام ــه جلوخ ــی از جمل و مکان های
پیشــنهاد  آن  نصــب  بــرای  را  فردوســی 
ــد، همچنیــن برخــی دانشــجویان  کــرده بودن
ــه و  ــگاه از بودج ــه دانش ــد ک ــر می کردن فک
امتیــازات خــودش جهــت تأمیــن هزینه هــای 
ــد؛  ــرج می کن ــمه خ ــداث مجس ــاخت و اح س

ــت؟ ــاره چیس ــما در این ب ــر ش نظ
یکــی از ســرمایه داران در کنــار کارهــای خوبــی 
می خواســت  می دهــد  انجــام  مشــهد  در  کــه 
در راســتای ارج نهــادن بــه شــخصیت ملــی و جهانــی 
انجــام  بــا هزینــه خــودش  را  بیایــد و کاری  فردوســی 
بدهــد؛ حــاال ممکــن اســت مــن بگویــم آقایــی کــه اینــکار 
ــرو  ــم ب ــکلدار داری ــنه و مش ــه گرس ــا این هم ــی، م را می کن
آنجــا بــده امــا اگــر او بگویــد مــن دوســت دارم اینجــا خــرج 
کنــم ایــن امــر مباحــی اســت. ایــن مشــکاتی کــه گفتیــد 
همــه قابــل حــل بــود ولــی بــه حــدی حاشــیه ایجــاد شــد 
کــه اذهــان بقیــه مســئولین و مقامــات شــهر متوجــه 
ایــن امــر شــد کــه در نهایــت بــا توقــف فراینــد نصــب 
ایــن مجســمه باعــث شــد حیــف و میــل صــورت بگیــرد؛ 
البتــه ممکــن اســت تصمیــم بگیرنــد کــه در جــای دیگــری 
ــن  ــرد ای ــدام می ک ــریعتر اق ــگاه س ــر دانش ــود. اگ ــب ش نص
حواشــی شــاید کمتــر ایجــاد می شــد و مــردم می دیدنــد، 
چــه اشــکالی دارد کــه حتــی فقــط اعضــای دانشــگاه حــظ 
بصــری ببرنــد؟! بلــه شــاید از نظــر مــن یــا شــما بهتر باشــد 
کــه در آرامــگاه فردوســی نصــب شــود، امــا همه اینهــا تنها 
یــک نظــر هســتند و لزومــی نــدارد که حتمــا عملی بشــود. 
ــازی  ــررات شهرس ــر مق ــد از نظ ــما می گویی ــع ش ــک موق ی
ایــراد دارد یــا اینکــه بایــد بــه تصویــب شــوراهای فرهنــگ 

ــع  ــما آن موق ــرف ش ــیده، ح ــیده و نرس ــتان می رس اس
درســت اســت؛  ولــی اینکــه بگوییــم چــرا فان جــا 
نصــب شــده یــا چــرا فان جــا نیســت، نمی شــود؛ 
چــون هــر کســی نظــری دارد و بایــد مدیریت دانشــگاه 
تصمیــم بگیــرد. مخصوصــا اینکــه حــاال شــخصی هــم 

ــم  ــد، نمیتوانی ــکار بکن ــرج این ــش را خ ــده ثروت آم
نظــر خــود را تحمیــل کنیــم. اگــر ایشــان نخواهد 
کنــد  مســتمندان  صــرف  ببــرد  را  پولــش 
گناهــی کــرده اســت؟! اصــا چــرا جامعــه 

ثروتمنــدی 

باشــد؟  داشــته  مســتمند  این همــه  بایــد  ایــران  مثــل 
شــمایی کــه مــی روی و بــه آن آقــا ایــراد می گیــری کــه مــا 
ــی  ــوال نمی کن ــرا س ــم، چ ــاره داری ــر و بیچ ــه فقی این هم
ــت  ــرده اس ــه کاری ک ــا چ ــت م ــم؟ دول ــه کاری کردی ــا چ م
ــم  ــم بروی ــاز بخواهی ــه ب ــود ک ــاد ش ــر ایج ــه فقی ــه این هم ک
کمــک کنیــم؟ چــرا بایــد ۶۰ میلیــون جمعیــت مــا نیــاز بــه 
کمــک معیشــتی داشــته باشــند؟ آیــا مملکــت کــم ثــروت 
دانشــگاه  عدالت طلــب  دانشــجویان  بــه  خطــاب  دارد؟ 
ــال  ــه دنب ــا ب ــد و صرف ــا کردی ــل را ره ــما اص ــم، ش می گوی
فــرع رفته ایــد، اصــل آن اســت کــه دانشــجوی عدالتخــواه 
بــرود نــگاه کنــد و بپرســد دولــت، شــما چــه کار کــردی کــه 

ــد؟ ــت افتادهان ــن وضعی ــه ای ــت ب مل

نظــر شــما راجــع بــه اینکــه دانشــجو 
در امــور دانشــگاه_حداقل در مــورد 
ــی  ــا زندگ ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــوری ک ام
دانشــجویان دارد_ اظهارنظــر و دخالــت کننــد، 
ــی  ــن حق ــجو چنی ــا دانش ــا آی ــت؟ اص چیس

دارد؟
مشــورت را خــدا هــم داخــل قــران در دو آیــه 

گفتــه اســت؛ ازجملــه آنجــا کــه میفرمایــد: "و 
ــدارد:  ــان می ــه بی ــر ک ــای دیگ امههرمه شههوری بیههم" و در ج

"و شههاورمه فیاالمههر فههاذا عزمههت فتههوکل یلع اهلل"، تــو مشــورت 
ــگ  ــا فرهن ــر؛ ام ــودت بگی ــم را خ ــت تصمی ــن، در نهای بک
ــت،  ــف اس ــا ضعی ــه م ــی جامع ــب کل ــورت کردن در قال مش
تصویــب  بــه  بایــد  بودجــه  می گویــد  اساســی  قانــون 
نماینده هــا برســد، کجــا بودجــه ســال ۹۹ را تصویــب 
کــرد؟ آیــا قیمــت حامل هــای انــرژی را تصویــب کــرد؟ 
ــام  ــر، انج ــتند؟ خی ــورت خواس ــما مش ــای ش از نماینده ه
ــه  ــای جامع ــورت اعض ــه مش ــه این هم ــواردی ک ــد، م نش
ــودش  ــای خ ــر ج ــی غی ــد، جای ــذار باش ــد تاثیرگ می توان
رفــت تصمیم گیــری شــد. حــاال شــما بیــا در ســطح خــرد 
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نــگاه کــن. شــما از مــن می پرســید در دانشــگاه بایــد 
ــی  ــت ول ــوب اس ــم خ ــن می گوی ــد م ــاق بیفت ــورت اتف مش
مــا فرهنــگ مشــاوره و نظرســنجی را نداریــم، بــه صفحــه 

مشــارکت و نظرســنجی نرســیدیم.

قبــول داریــد یکــی از علــل اینکــه به 
اصطــاح اینقــدر دانشــجوها دانســته 
یــا نادانســته هجمــه وارد کردنــد و بــه قــول 
شــما حیــف و میــل شــد، ایــن بــود کــه خــود 

دانشــگاه هیچوقــت مشــورت نگرفــت؟
بلــه، یــک قســمتش اطــاع  رســانی ضعیــف بــود 
و اگــر همیــن کاری کــه دارنــد در مــورد طــرح 
ــد،  ــم می کردن ــمه ه ــورد مجس ــد، در م ــک می کنن ترافی

ــود. ــوب ب ــی خ خیل

ــی  ــیوه های آموزش ــورد ش االن در م
از اســاتید و دانشــجو هــا نظرســنجی 

ــد؟ کردن
تا جایی که من میدانم، خیر نکردند.

چــون االن مــن کــه دانشــجو هســتم مخالفم، 
ــان  ــد، نش ــتید مخالفی ــتاد هس ــه اس ــما ک ش
می دهــد کــه نظرســنجی انجــام نشــده 
اســت و اگــر مــِن دانشــجو بــروم در مخالفــت 
بــا شــیوه های آمــوزش مجــازی یــک چیــزی 
ــا  ــم ت ــام بده ــی انج ــک فعالیت ــم، ی بنویس
ــم  ــد بیایی ــانم؛ نبای ــودم را برس ــدای خ ص
ــن  ــون م ــردی، چ ــکار را ک ــرا این ــم چ بگویی
در جــواب خواهــم گفــت راه بهتــرش وجــود 
ــود؛  ــده ب ــی نش ــن نظرخواه ــت و از م نداش

ــت؟ ــما چیس ــر ش نظ
حــرف شــما را در ِاشــل)مقیاس( کلــی قبــول دارم 
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــی ام ــاب نوع ــن از ب ــه ای ک
ــد باشــد، باالخــره مــِن مقــام عمومــی  از منکــر می توان
ایــن امکانــات و اختیــارات در دســتم امانــت اســت، یکــی 
از ارکان اینکــه مــا بفهمیــم ایــن امانــت در راه خــودش و 
ــی  ــارت عموم ــود، نظ ــال می ش ــودش دارد اعم ــیر خ مس
ــرار  ــی ق ــای نظارت ــاز و کار ه ــایر س ــار س ــه در کن ــت ک اس
می گیــرد ولــی ایــن نظــارت عمومــی مــا مقــداری بــا 
یعنــی  می شــود؛  عجیــن  کم اطاعــی  و  احساســات 
ممکــن اســت واقعــا خیلــی از کســانی کــه یــک چیــزی را 
ــب  ــل مطل ــورد اص ــد، در م ــایک می کنن ــا دیس ــک ی الی
ــاب  ــا روی حس ــند و تنه ــته باش ــادی نداش ــات زی اطاع
اینکــه دوستشــان گفتــه بــد اســت، واکنــش دهنــد. مثــا 
همیــن ســند ۲۰۳۰ در آمــوزش و پــرورش کــه یــک ســند 
ــند  ــن س ــه ای ــه علی ــرادی ک ــه اف ــا هم ــت؛ آی ــی اس مطول
ــا  ــد آی ــد؟ بینن ــند را خوانده ان ــن س ــد، ای ــی دهن ــعار م ش
واقعــا خــوب اســت یــا بــد؟ یــا صرفــا چــون بعضی هــا 
زنــده  می گوینــد  و  می رونــد  نیســت  خــوب  می گوینــد 
بــاد مــرده بــاد؟ در حدیــث مشــهور از امیرمؤمنــان)ع( 
ــه "التنظههروا ایل مههن قههال بههل انظههروا ایل مهها  ــم ک می خوانی
قههال" چــرا در فرهنــگ مــا بــه جــای آنکــه براســاس گفته ها 
قضــاوت شــود، براســاس اشــخاصی قضــاوت می شــود کــه 
ــم  ــه شش ــن در آی ــد؟ همچنی ــان می کنن ــا را بی آن گفته ه
ــم  ــقی ه ــر فاس ــی اگ ــه حت ــم ک ــرات می خوانی ــوره حج س
ــد.  ــی کنی ــن و بررس ــی آورد، آن را تبیی ــما پیام ــرای ش ب
ــل  ــازمان مل ــان س ــه متولی ــم ک ــر معتقدی ــی اگ ــس حت پ
متحــد فاســق اند، بــاز هــم جــای بررســی وجــود دارد 
و قــرآن هــم نمی گویــد بافاصلــه رد کنیــد. بنابرایــن 
یــک ایــراد فرهنگــی داریــم؛ بســیاری از زنــده بــاد مــرده 
بادهــای مــا مبتنــی بــر اطاعــات دقیــق نیســت یــا حداقل 
ــد  ــم. بای ــب کنی ــی کس ــات کاف ــا اطاع ــم ت ــاش نکردی ت
ــد،  ــکار را می کنی ــد این ــه داری ــما ک ــگاه، ش ــم دانش بگویی
اطاعــات را هــم بــه مــا بدهیــد بعــد موضــع بگیریــم؛ 
شــورای صنفــی 
هــد  ا می خو
ضــع  مو
ــد  ــرد، بیای بگی
دانشــگاه  از  و 
ی  ضــا تقا
ت  عــا طا ا
 . بکنــد
ال  حــا

مــن 

ــا  ــت ی ــده اس ــکار ش ــا این ــه آی ــم ک نمی دان
ــا  ــوده ی خیــر؟ مثــا نامــه ای جلســه ای ب

خیــر؟ امــا اگــر غیــر از ایــن باشــد ایــراد 
از ماســت؛ ایــراد از کســی اســت کــه 

ــد.  ــاد می کن ــات انتق ــدون اطاع ب
ممکــن اســت بیایــد بگویــد مــن 

اطاعــات نداشــتم یــا ندادنــد؛ شــما 
بایــد برویــد اطاعــات را بگیریــد. در 
مملکتــی کــه اداره دولتــی اطاعــات 

نمی دهــد،  شــما  بــه  را  شــما  شــخصی 
بــه  را  اطاعاتــی  چنیــن  داریــد  انتظــار  چه طــور 

شــما بدهنــد؟ ایــن فرهنــگ ماســت کــه اطاعــات را نگــه 
میداریــم.

ــی  ــا قوانین ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــار  ــون انتش ــه قان ــاره از جمل در اینب
ــم از دادن  ــاز ه ــا ب ــم آی ــات داری آزاد اطاع

ــود؟ ــاع می ش ــات امتن اطاع

ــد  ــل کن ــگ را تعطی ــد آن فرهن قانــون می خواه
در  کردیــد  فــرض  شــما  االن  نمی شــود.  ولــی 
ــا را  ــی دنی ــون اساس ــن قان ــه بهتری ــراق ک ــتان و ع افغانس
ــون  ــت؟ قان ــده اس ــوب ش ــز خ ــه چی ــد، هم ــب کردن تصوی
اساســی لیبرالــی را گذاشــتند کــه همــه چیــز را مشــخص 
کــرده؛ ســاختار، ســاختار مــدرن اســت فرهنــگ و محتــوا 
و مظــروف غیرمــدرن. شــما نمی توانیــد در یــک پــارچ 
آب  بایــد  نمی شــود!  جــا  کــه  بیندازیــد  یخــی  قالــب 
بریزیــد. ایــن هــم همینطــور اتفــاق می افتــد، کشــورهای 
امــا  مــدرن شــده  قانــون  کــه  کنیــد  نــگاه  را  مختلــف 
ــدوی و ســنتی اســت. هیــچ موقــع آن جامعــه  فرهنــگ ب
پیشــرفت نمی کنــد؛ چــون بســیاری از ایــن فرهنگ هــا از 
یــک ســیر تاریخــی بلندمــدت و از دل جامعــه جوشــیده. 
آن  در  مثــا  کــه  جامع هــای  در  می خواهیــد  شــما 
ــون  ــود دارد قان ــازی و رابطه محــوری وج فرهنــگ پارتی ب
شــفافیت بگذاریــد؟ نمی شــود! قانــون ابتــر می مانــد، 
همیــن  مــا  جامعــه  در  قانونگریــزی  دالیــل  از  یکــی 
اســت؛ زیــرا ایــن قانــون یــک قســمتش ایــن اســت کــه بــا 
واقعیت هــای جامعــه خــودش همــگام نشــده، در نتیجــه 
قانــون دچــار تصلــب می شــود. فرهنــگ مــا فرهنــگ 
ــز  ــه همه چی ــت ک ــن اس ــا ای ــگ م ــت، فرهن ــفافیت نیس ش
را مخفــی کنیــم، مثــال می زننــد کــه آقــا شــما بــرای 
ــور  ــی، موت ــی کن ــت زندگ ــه راح ــد در جامع ــه بتوانی اینک
ــن  ــه؟ همی ــی چ ــو. یعن ــرو جل ــوش ب ــراغ خام ــن چ روش
اســت کــه میگویــم، ایــن مثالــی اســت کــه در افــواه مــردم 
وجــود دارد. مــن خیلــی از ثروتمندهــا را می شناســم کــه 
ماشــین ســطح پاییــن ســوار می شــوند؛ همینطــور خیلــی 
از همــکاران وکیــل مــا نیــز همیــن را می گوینــد کــه بایــد 
جلــوی مــردم اینجــوری رفتــار کــرد، ایــن فرهنــگ ماســت 
و آیــا مــا می توانیــم بــا یــک قانــون ایــن فرهنــگ را عــوض 

ــم؟ کنی

ــتید  ــد هس ــارت معتق ــث نظ در بح
کــه نظــارت دانشــجویان بایــد بعــد از 

تصمیم گیــری باشــد؟
نظــارت ماقبــل از عمــل کــه نداریــم، نظــارت 
اصــوال پســینی اســت، بایــد کاری انجــام شــود و 
ــینی بودن  ــا پس ــا آی ــرد ام ــورت بگی ــارت ص ــد از آن نظ بع
بــه معنــای ایــن اســت کــه عملــی تــام و تمــام انجــام شــود 
و بعــد از آن نظــارت انجــام پذیــرد؟ در اینجــا بایــد گفــت 
ــه  ــی ک ــد در جزئ ــه می توانی ــل تجزی ــال قاب ــورد اعم در م

ــد. ــارت کنی ــده نظ ــل ش تکمی

ــد؛  ــط باش ــم غل ــر آن تصمی ــد اگ بع
الزمــه نظــارت، توقــف تصمیــم و 
همــان حیــف و میلــی کــه فرمودیــد نخواهــد 

ــود؟ ب
ــرل  ــی کنت ــازوکارهای نظارت ــه س ــد هم ــه ببینی ن
ــرا  ــت اج ــخت ضمان ــرل س ــتند؛ کنت ــخت نیس س
دارد، ســازوکار نظــارت عمومــی کــه مــد نظــر 
شماســت نوعــی کنتــرل نــرم اســت؛ ماننــد روزنامــه، 
افــکار عمومــی و فشــار افــکار عمومــی کــه ضمانــت اجرای 
ــت اجــرای آن چیســت؟ ایــن  ــدارد، پــس ضمان ــی ن قانون
ــد  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــودش ب ــی خ ــام دولت ــه مق ــت ک اس
ــکوت  ــا مس ــد و ی ــرا نکن ــد، اج ــو کن ــاش را لغ ــه تصمیم ک
بگــذارد؛ االن همیــن قضیــه برداشــتن دیوارهــا کــه قــرار 

ــوار برداشــته شــود؛ چــرا  نبــود دی
در  فعــا   و  اســت  باتکلیفــی  در 
ــده؟  ــه نش ــی گرفت ــورد آن تصمیم م
فشــار افــکار عمومــی بــود و کســی 
دســتوری نــداد ولــی گاهــی اوقــات 
ــی رود  ــر م ــه باالت ــن مرحل ــی از ای وقت
کنتــرل ســخت مــی شــود؛ مثــا در 
داشــتند  مشــهد  کمربنــدی  قضیــه 
می ســاختند و کار انجــام شــده بــود، چــه 
ایــرادی گرفتنــد؟ در آنجــا کنتــرل ســخت 
وارد عمــل شــد، دادگاه و قــوه قضاییــه وارد 
شــد و دســتور داد، در واقــع بعــد از اینکــه 
کنتــرل نــرم اثــر نداشــت کنتــرل ســخت باعــث شــد کــه آن 

ــود. ــف ش ــروژه متوق پ

ــورت  ــارت مش ــل از نظ ــر قب ــا اگ آی
ــت؟ ــر نیس ــی بهت ــد خیل ــم باش ه

ــه آن اصــل رعایــت  بلــه، ایــن را هــم داریــم کــه ب
حــزم و احتیــاط می گوینــد؛ بــه ایــن معنــا کــه 
ایجــاب  احتیــاط  بکنــد،  اینکــه کاری  از  قبــل  مجــری 
می کنــد کــه قبــل از آن مشــورت کنــد، ایــن مقولــه شــامل 
نظــارت نمی شــود و مشــورت از بــاب احتیــاط و ســنجیدن 
همــه جوانــب اســت، بلــه چــه بهتــر بــود کــه اینــکار انجــام 
می شــد، مــن در ایــن زمینــه بــه شــما حــق میدهــم؛ 
ولــی ســعی کنیــد ایــن را در پیش زمینــه فرهنــگ ایرانــی 
ببینیــد؛ کمــا اینکــه در بســیاری مســائل بــزرگ مــردم 

ــد.  ــرار نمی گیرن ــورت ق ــورد مش م

در مــورد برداشــتن دیوارهــا حقیقــت 
چــه بــود و ســرانجام آن چــه شــد؟

ــود و ایــده اش  طــرح ارتبــاط جامعــه و دانشــگاه ب
ــا  ــوار دیوار ه ــیه بل ــار حاش ــه کن ــود ک ــن ب ــم ای ه
پابرجــا باشــد و بیاینــد مثــا یــک فاصلــه ۲۰ متــری دیــوار 
ســبز یــا دیــوار شیشــه ای بگذارنــد کــه کنتــرل شــده باشــد 
و بتواننــد در آنجــا بــا همــکاری شــهرداری غرفه نمایشــگاه 
و غیــره ایجــاد کننــد تــا مــردم از ایــن فضــا اســتفاده کننــد؛ 
ــوار  ــه دی ــد، بلک ــوار را بردارن ــد دی ــه بخواهن ــه اینک ــی ن ول
باشــد و کنتــرل ورودی خــودش را هــم داشــته باشــد و در 
ــتند  ــط می گذاش ــم در آن وس ــری ه ــوار دیگ ــار آن، دی کن
ــد  ــی ش ــم منتف ــن ه ــود. ای ــظ ش ــگاه حف ــم دانش ــا حری ت
و فعــا بــه دلیــل واکنــش دانشــجوها و علی الخصــوص 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــگاه ب ــود دانش ــی خ ــت علم ــای هیئ اعض

کــه متوقــف شــده اســت.

ــی  ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــی حت یعن
ــر  ــی اظهارنظ ــاع کاف ــدون اط ــم ب ه

ــد؟ کردن
ــم دارد  ــی ه ــت علم ــو هیئ ــد، عض ــی نمی کن فرق
ــان  ــا عادت م ــد و م ــس می کش ــا نف ــن فض در همی
ــن  ــان ای ــم و عادت م ــاد بکنی ــه انتق ــه همیش ــت ک ــن اس ای
اســت کــه بــر اســاس اطاعــات غلــط انتقــاد کنیــم و 
عادت مــان ایــن نیســت کــه اطاعــات کســب کنیــم و بعــد 

ــم. ــاد کنی انتق

مــورد  در  کــه  تفکــری  یــک 
طرح هــای دانشــگاه هســت ایــن 
ــری  ــگاه یکس ــد دانش ــه می گوین ــت ک اس
ــهرداری دارد و  ــه ش ــبت ب ــی نس بدهکاری های
ــن  ــا ای ــش را ب ــن بدهکاری های ــد ای می خواه
طرح هــا جبــران بکنــد؛ بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاط  ــگاه ارتب ــی دانش ــت مال ــا معاون ــما ب ش
داریــد و در خیلــی مــوارد باید از شــما کســب 

ــت؟ ــت اس ــن درس ــا ای ــد آی ــازه کنن اج
ــت،  ــه اس ــون بودج ــاس قان ــر اس ــا ب ــر، این ه خی
بــه  اســت  ممکــن  دانشــگاه ها  از  بســیاری 
شــهرداری بدهــکار باشــند، قانــون بودجــه در قالــب خاص 
می گوینــد،  ا ش  مربوطــه   آیین نامه هــای  و  خــودش 
ــی  ــن، فرق ــه ک ــا تصفی ــا فان ج ــی ات را ب ــرو بده ــما ب ش
ــیاری از دســتگاه ها از جملــه قــوه قضاییــه  نمی کنــد بس

هــم  مشــهد  دادگســتری  و 
اینــکار را کردنــد و اصــا بــه ایــن 
مــواردی کــه شــما گفتیــد ربطــی 
قانــون  ایــن ظرفیــت  و  نــدارد 

بودجــه اســت.
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اینکــه می گوینــد  ســوال بعــدی 
دانشــگاه فردوســی خیلــی پــول دارد 
و پول هایــش را در مــوارد فاقــد اهمیــت 
ــن  ــا جش ــد؛ مث ــرج می کنن ــت خ و اولوی
ــوارد؛  ــایر م ــا س ــی ی ــالگی فردوس ــاد س هفت
ــت  ــراب اس ــان خ ــکده ف ــه دانش در حالی ک
و فــان خوابــگاه فــان مشــکل را دارد؛ نظــر 

ــت؟ ــما چیس ش
بودجــه  ایــن  دارد،  بودجــه  دانشــگاه  ببینیــد 
ســرفصل هایی دارد، بودجــه عمرانــی ســر جــای 
خــودش اســت، تجهیــز دانشــکده، رنــگ و سمپاشــی 
همــه بــرای خودشــان یــک ســرفصل بودجــه دارنــد، بــرای 
مــواردی از قبیــل جشــن های ۷۰ ســالگی این هــا هــم 
ردیــف بودجــه خــاص خودشــان را دارند. دانشــگاه دو نوع 
بودجــه دارد؛ یــک بودجــه عمومــی کــه کمکــی محســوب 
ــک  ــود، ی ــا می ش ــوق اعض ــرف حق ــتر ص ــود و بیش می ش
ــا  ــی مث ــی دارد؛ یعن ــای اختصاص ــم درآمده ــمت ه قس
اجــاره می دهــد، مرغــداری راه می انــدازد  را  فان جــا 
کســب  راه هــا  ایــن  از  و  می فروشــد  را  تخم مرغ هایــش 
ــد  ــد بیای ــا بای ــد آنه ــه درآم ــن اینک ــد ضم ــد می کن درآم
ــن  ــات ای ــی اوق ــه، گاه ــد آن  مجموع ــه تولی ــل چرخ داخ
درآمدهــا ســود اســت و هــر چــه درآمــد اختصاصــی 
دانشــگاه باالتــر باشــد، دانشــگاه دســتش بازتــر اســت تــا 
ــف  ــای مختل ــوارد و مکان ه ــا را در م ــن پول ه ــد و ای بیای
دانشــگاه خــرج کنــد، شــما می بینیــد در همیــن دوره 
مجموعــه  ایــن  در  ساخت وســاز  چقــدر  کافــی  دکتــر 
صــورت گرفــت، دانشــکده علــوم ورزشــی تاســیس شــد، 
بــرای اســاتید مهمــان ســرای دانشــگاه افتتــاح شــد و 
مجتمــع آموزشــی-رفاهی بهشــهر دانشــگاه افتتــاح شــد.

اگــر تمرکــز دانشــگاه خیلــی بــر روی 
درآمــد باشــد؛ آیــا از حالت دانشــگاه 
اقتصــادی  بنــگاه  بــه  تبدیــل  و  خــارج 

ــود؟ نمیش
آنطــور کــه شــما می گوییــد، نیســت؛ معــاون 
اداری مالــی بایــد تمرکــزش ایــن باشــد، معاونــت 
ــزش  ــت، تمرک ــام وق ــور تم ــه ط ــم ب ــگاه ه ــی دانش آموزش

ــت. ــوزش اس ــر روی آم ب

یعنــی این هــا حالــت رقابــت و تعارض 
ــد،  ــه می گذارن ــم جلس ــا ه ــد؟ ب دارن
هم فکــری می کننــد؟ مثــا اگــر معــاون 
ــجویی  ــت کارت دانش ــه قیم ــد ک اداری بگوی
ــر  ــان گران ت ــزار توم ــال ۱۰ ه ــی را امس المثن
کنیــم بعــد اینجــا معــاون امــور دانشــجویی 
مخالفــت می کنــد و از حقــوق دانشــجوها 
ــوان  ــجو ت ــد دانش ــد و بگوی ــت میکن حمای

ــدارد و ....؟ ــه را ن ــن هزین ــت ای پرداخ
ــت  ــا در صاحی ــد، این ه ــارض ندارن ــت و تع رقاب
هیــأت امنــا اســت و بایــد در جلســات هیئــت 
ــت  ــات در صاحی ــای خدم ــود، به ــری ش ــا تصمیم گی امن
ــا  ــون در هیئــت امن ــق قان معاونت هــا نیســت؛ بلکــه مطاب

ــود. ــب میش تصوی

تصویــب بودجــه توســط کجــا انجــام 
ــود؟ می ش

شــود  خــرج  کجــا  اینکــه  نحــوه  دانشــگاه  در 
بودجــه  اصــوال  ولــی  می شــود  تصمیم گیــری 
دانشــگاه زیرمجموعــه بودجــه وزارت علــوم اســت و در 
تصمیمگیــری  بنابرایــن  می شــود؛  تصویــب  مجلــس 
اینکــه بودجــه در چــه امــوری صــرف شــود، بــا ارکان 
دانشــگاه اســت. البتــه یکســری بودجه هــای عمرانــی 
از بــاال تعییــن می شــود و قیــد می شــود کــه فقــط در 
ــد  ــر را بای ــات دقیق ت ــود، اطاع ــرج ش ــی خ ــه عمران زمین

از معاونــت مالــی و اداری بگیریــد.

می دهــد.  دســت  از  را  خــود  فایــده  قانــون  اینطــور 
ــگ  ــی فرهن ــع و تاق ــه در تقاط ــی ک ــا موقع ــا ت ــد م ببینی
هنــوز  هســتیم،  اســامی  و  ایرانــی  و  غربــی  تمــدن  و 
تکلیفمــان بــا خودمــان مشــخص نیســت، ایــن تاطمــات 
ــل  ــه دلی ــد ب ــه می بینی ــما در جامع ــه ش ــوب هایی ک و آش
ــادم  ــم تص ــا ه ــات ب ــی اوق ــوارد گاه ــن م ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــگاه  ــد ن ــرف بخواهی ــری ص ــوق بش ــر حق ــد. از نظ می کنن
کنیــد این هــا حقــوِق بشــری اســت، صــرف نظــر از اینکــه 
حجابــش  را رعایــت بکنــد یــا نکنــد، همین طــور در مــورد 
پوشــش و اینکــه مــن انتخــاب کنــم پوششــم چــه باشــد. 
فــرض کنیــد بــه لحــاظ عرفــی در بســیاری از جوامــع شــاید 
ــن  ــا م ــد، آی ــول باش ــر معم ــاندن س ــا نپوش ــرای خانم ه ب
ــوق  ــررات حق ــاظ مق ــه لح ــم؟ ب ــار کن ــم او را اجب می توان
ــا  ــا اینج ــی م ــم ول ــم نمی توانی ــگاه کنی ــم ن ــری بخواهی بش
ــن  ــادم بی ــه تص ــت ک ــم، اینجاس ــم داری ــرع ه ــررات ش مق
ــه  ــه جامع ــت ک ــن اس ــرای همی ــد و ب ــاق می افت ــا اتف این ه
دچــار تاطــم و چنددســتگی الیهــوار می شــود، یــک 
ــد؛  ــد، نمی پذیرن ــری دارن ــی قویت ــابقه مذهب ــه س ــده ک ع

در مقابــل، آنهایــی کــه خیلــی مذهبــی نیســتند 
می کننــد. موضع گیــری  بــاز 

ــه نظــر شــما  االن ب
دانشــگاه  در 

ی  ر ا خه ســو چر و د
از  خــارج  بانــوان 

بخواهــد  اینکــه 
ی  ر نــگا م ا جر
بشــود و ضمانــت 
اجــرای کیفــری 
ــد،  ــته باش داش
ننــد  ا می تو
ممنــوع  را  آن 
مثــا  بکننــد 
ــه  ــع دوچرخ مان

ــوان  ــواری بان س
داخــل  در 

یــا  دانشــگاه 
دوچرخــه  ورود 

ــه  ــم ب دانشــجویان خان
داخــل دانشــگاه بشــوند؟

اگــر حــق داشــته باشــند، کــه دارنــد، 
ــته  ــه داش ــل موج ــد دلی ــردن بای ــلب حق ک س

باشــد، البتــه می توانیــم بگوییــم ایــن ســلب 
اســت،  حــق  محدودیــت  شــاید  نیســت  حــق 
یــک  مثــال می زنــم شــما میخواهیــد  ببینیــد 
جایــی کار بکنیــد بــه شــما می گوینــد آقــا پوشــش مــا بــرای 
ــا نمی کنیــد امــا  ــا قبــول می کنیــد ی ســر کار ایــن اســت، ی
اگــر قبــول کنیــد نمی توانیــد بگوییــد آزادی پوشــش مــن 
ــرارداد  ــوع ق ــک ن ــا ی ــن در اینج ــر م ــه نظ ــده، ب ــض ش نق
بیــن دانشــگاه و دانشــجو وجــود دارد؛ چــون دانشــگاه 
محیــط عمومــی کــه همــه بخواهنــد اســتفاده کننــد، 
نیســت، دانشــگاه یــک ضوابــط و مقرراتــی دارد، هرکســی 
کــه دانشــجوی دانشــگاه میشــود، فــرض بــر ایــن اســت کــه 
ــی از  ــت، یک ــه اس ــگاه را پذیرفت ــررات دانش ــط و مق ضواب
ــا ایــن شــرایط  ضوابــط همیــن می توانــد باشــد کــه شــما ب
کــه  صورتــی  در  امــا  کنــی  دوچرخه ســواری  می توانــی 
ــا رعایــت تمــام  بگوییــم خانم هــا در هیــچ فرضــی حتــی ب
شــئونات نمی تواننــد دوچرخهســواری کننــد، ایــن، محــل 
ــر  ــی در نظ ــاس خاص ــک لب ــا ی ــت مث ــکال اس ــل و اش تأم
ــه  ــاص و آن دوچرخ ــاس خ ــا آن لب ــر ب ــه اگ ــود ک ــه ش گرفت
خــاص دوچرخهســواری کنــد، هیــچ مشــکلی پیــش نیایــد 
البتــه اینجــا بــاز هــم معیــار عــرف اســت و بایــد ببینیــم آیــا 
بــه نظــر عــرف تحریــک و فســاد ایجــاد مــی شــود یــا خیــر.

ــط  ــررات و ضواب ــما مق ــر ش ــه نظ ــن ب بنابرای
دانشــگاه هــم اگــر مبنــای قابل قبــول و 
موجهــی نداشــته باشــند محــل تأمــل اســت 

ــت؟ ــت اس ــکال دارد، درس و اش
و  اساســی  قانــون  خــاف  نمی توانیــم  مــا  قطعــا  بلــه، 

کنیــم. عمــل  باالدســتی  قوانیــن 

ــرح  ــرارداد ط ــورد ق ــما در م ــر ش نظ
ترافیــک بــا الیــت چیســت؟ آیــا بــه 

ــود؟ ــی خواهــد ب نظــر شــما طــرح خوب
ــتاد  ــد، اس ــه کارمن ــا ن از جمل ــوق ذینفع ــر حق اگ
ــت.  ــوب اس ــود، خ ــه ش ــر گرفت ــجو در نظ و دانش
چــون اگــر مثــا بگوییــم از فــردا همــه دانشــجویان اجــازه 
دارنــد بــه طــور رایــگان ماشــین بیاورنــد، تــا االن کــه 
ــاده  ــت و پی ــیده اس ــرش نمی رس ــه فک ــم ب ــته بودی نگذاش
ــجویان  ــن دانش ــه ذه ــم ب ــر بگذاری ــی اآلن اگ ــد ول می آم
ــد  ــن بای ــم؛ بنابرای ــین بیاوری ــه ماش ــد ک ــهدی می رس مش
ــم  ــر می کن ــن فک ــی م ــور کل ــه ط ــم. ب ــنجی کنی ظرفیت س
طــرح خیلــی خوبــی اســت ولــی نهایتــا ممکــن اســت 
اشــکاالتی در نحــوه اجرا و چگونگی آن باشــد که انشــاا... 
بــا توجــه بــه نظرســنجی ای کــه گذاشــتند و بازخوردهایــی 
کــه از دانشــجویان می گیرنــد، ایــن نواقــص یــا نقــاط 
مســئله خیز حــل می شــود. آقــای دکتــر بنی هاشــمی 
هــم یــک ویژگــی دارنــد کــه بــه نظرســنجی ها خیلــی 

ــتند. ــائل هس ــر مس ــد و پیگی ــت می دهن اهمی

ــا در شــورای فرهنگــی دانشــگاه  گوی
ــه  ــع دوچرخ ــه من ــع ب ــی راج بحث
ــه  ــود ک ــده ب ــرح ش ــا مط ــواری خانم ه س
ــش  ــی واکن ــت علم ــای هیئ ــی از اعض بعض
ــن  ــه ای ــد ک ــه بودن ــد و گفت ــان داده بودن نش
از نظــر قانونــی مبنایــی نــدارد و نمــی تــوان 
ــت  ــی اس ــون کل ــع قان ــه تاب ــگاه ک در دانش
اینــکار را ممنــوع کنیــم؛ نظــر شــما چیســت؟
در فــرض ســوال شــما آنچــه کــه موضوعیــت 
دارد بحــث رعایــت حجــاب اســت پــس خــود 
ــدارد  دوچرخــه ســواری عمــل مباحــی اســت و ایــرادی ن
اینبــاره  فقهــا در  نظــرات  اتفاقــی می افتــد؟  امــا چــه 
ــث  ــر باع ــه اگ ــد ک ــا معتقدن ــده فقه ــت. عم ــاوت اس متف
ــه  ــه شــکلی باشــد ک ــدن زن ب ــود و اعضــای ب تحریــک بش
باعــث تحریــک بشــود، ایــن جایــز نیســت، پــس مفهــوم 
مخالفــش ایــن اســت کــه اگــر یــک خانــم بتوانــد بــا حفــظ 
رعایــت حجــاب بــه نوعــی کــه لبــاس مــورد اســتفاده بــرای 
دوچرخه ســواری عــادی بــه نظــر برســد، دوچرخه ســواری 

ــدارد. ــرادی ن ــم ای ــه ه ــل قضی ــد، در اص کن

اینجــا چــون احکام و مســائل شــرعی 
اســت، معیــار خــود فــرد اســت ولــی 
اگــر قانــون بــود معیــار عــرف اســت، تاییــد 

مــی کنیــد؟
خیر، معیار در اینجا هم عرف است.

ــرف  ــِت ع ــم برداش ــر می کن ــن فک م
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــتر ای ــا بیش اینج
کســی  لزومــا  خانم هــا  دوچرخه ســواری 
ــت؟  ــور اس ــا همینط ــود، آی ــک نمی ش تحری
البتــه بعضــی خانم هــا متأســفانه واقعــا  بلــه، 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــن باع ــد و ای ــت نمی کنن رعای
ــا هــم بســوزند  ــر و خشــک ب ــه تعبیــری ت بقیــه خانم هــا ب
می کننــد،  رعایــت  را  شــئونات  کــه  آ ن هایــی  حتــی  و 
نتواننــد از ایــن قضیــه اســتفاده کننــد، هرچنــد در ســطح 
جامعــه دارد ایــن اتفــاق می افتــد و اســتفاده می کننــد 
ــا  ــد، م ــرم نباش ــون ج ــه در قان ــی ک ــم عمل ــا ه و مطمئن
ــه  ــت ک ــم. اینجاس ــگاری کنی ــود جرم ان ــِش خ ــد از پی نبای
مــا بایــد نســبت خودمــان میــان قانــون و شــرع را متوجــه 
شــویم؛ چــون ممکــن اســت از یــک حکــم فقهــی فتــاوای 
ــی  ــه بعض ــود ک ــادر ش ــن ص ــان دی ــرف عالم ــی ازط مختلف
یکــی  بگوییــم  می توانیــم  آیــا  باشــد،  هــم  معــارض 
غیرشــرعی اســت و دیگــری شــرعی؟ خیــر، همــه شــرعی 
محســوب می شــوند، پــس اتفاقــی کــه می افتــد ایــن 
اســت کــه اینجــا دچــار هــرج و مــرج می شــویم، باالخــره 
مــا می خواهیــم تکلیــف افــراد را در جامعــه مشــخص 
کنیــم، نمی توانیــم بگوییــم چــون بــه لحــاظ شــرعی 
دوچرخــه ســواری حــرام اســت، نمی توانــی دوچرخــه 
ــت  ــا ضمان ــم ی ــدان بیندازی ــه زن ــرد را ب ــی و ف ــواری کن س
بگیریــم.  نظــر  در  آن  بــرای  دیگــری  کیفــری  اجــرای 



اولیــن جمعــه آذر بــود کــه خبــر تــرور یکــی از دانشــمندانمان گــوش اخبــار جهــان را کــر و چشــم 

دوربینشــان را بینــا کــرد.

دانشــمندی کــه حتــی نــام او را هــم بســیاری از مــا نشــنیده بودیــم؛ ولــی گویــا کفتارهــای کژخیــم خــوب 

او را میشــناختند. تنهــا چنــد عکــس معــرف او بــه مــا بــود ولــی غمــی کــه در ایــن غــروب جمعــه ســراغ مــا 

آمــد بــوی دیگــر داشــت...

بوی صبح جمعه دی ماه

بوی بازگشت شهدای صیاد

بوی خاک باران خورده شلمچه

بوی موج خروشان الوند

بوی تربت کربال

.V..بوی آتش گرگرفته بر روی در

فقط چند عکس

دست مریزاد!        با حیا!

که آن هم نگاهت را از ما گرفتی!

نمیدانم چه رازیست در نام محسن، یکی در سوریه، یکی در مدینه و یکی در تهران...

نمیدانــم چــه رازیســت در گمنامــی و غربــت، نکنــد مــا کــه بــه دنبــال دیده شــدن هســتیم یادمــان رفتــه 

زهــرای مرضیــه)س( را خــدا گمنــام خریــد.

چــه شــهید بابرکتــی، چــه ســاعت و روز شــهادت نیکویــی، چــه خدمــات ارزنــده ای، چــه دل هــای تپنــده 

ای، چــه عشــق پایــداری، چــه...

مــدام یــادآور میشــوم، همیشــه معبــر بــرای شــهادت بــاز اســت و تنهــا راهــش پاکــی زنــگار دل و جــا 

نمانــدن از قافلــه حســین ابــن علیســت)ع(...

رزق گرباشد شهادت شام با تهران یکیست. شهادتت گوارایت باد

دلنوشتهدلنوشته مهدی سلیمانی
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