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چنــد ماهــی بــود کــه فشــار کاری کالفــه ام
کــرده بود.تبعیــض هــا و بــی عدالتــی هــا کــه
باعــث نارضایتــی مــردم کشــورم شــده بــود
نیــز مزیــد بــر علــت شــد و دلــم میخواســت
بــرای مــدت کوتاهــی هــم کــه شــده از ایــن
محیــط فــرار کنم.ایــن شــد کــه تصمیــم
گرفتــم بــه یکــی از کشــورها کــه اســمش
زیــاد بــر ســر زبــان هــا بــود مســافرت
کنم.تصمیــم را گرفتــم و چمــدان کوچــک
خاکســتریم را آمــاده کــردم.از اینجــا بــرای
مقصــد ،پــرواز مســتقیم وجــود نداشــت و
مجبــور شــدم بــه یکــی از کشــورهای عربــی
بــروم و از آنجــا بــا هواپیمایــی کــه تقریبــا نــو
بــه نظــر مــی آمــد بــه مقصــد بــروم.
پــرواز نشســت و مــن مســتقیم بــه ســمت
هتلــی کــه از قبــل رزرو کــرده بــودم رفتــم.
در راه هتــل احســاس کــردم کشــور خوبــی
اســت.در خیابــان هایــش احســاس امنیــت
و آرامــش داشــتم.به نظــر از کشــور خــودم
بهتــر مــی نمــود.
چنــد روزی را در آن شــهر گذراندم.مــوزه
هــا و مــکان هــای تاریخــی اش را دیــدم.
در خیابــان هــای شــهر گشــتم و از فضایــی
کــه برایــم تازگــی داشــت لــذت بردم.تقریبــا
کارم تمــام شــده بــود کــه یکــی از دوســتانم
پیشــنهاد بازدیــد از بهتریــن دانشــگاه آن
شــهر را داد .ابتــدا تقریبــا جوابــم منفــی بــود؛
چــون دانشــگاه جایــی بــرای بازدیــد نــدارد
امــا بــه دلیــل عالقــه ی وافــرم بــه دیــدن
قشــر روشــنفکر و نخبــه جــواب مثبتــم را بــه
او گفتــم.
صبــح بــا دوســتم بــه ســمت دانشــگاه رفتیــم
کــه همــان ورودی در؛ جلویمــان را گرفتنــد
و اجــازه ی ورود ندادند.امــا از آنجایــی کــه
کار نشــد نــدارد رفیقــم بــا هــر زحمتــی
بــود اجــازه ورودم را بــه دانشــگاه گرفــت و
مــا وارد شــدیم.هنوز چنــد قدمــی از ورودمان
نگذشــته بــود کــه بــا دیــدن وضــع ظاهــری
دانشــجویان جــا خوردم.دانشــجویانی کــه هــر
طــور میخواســتند لبــاس مــی پوشــیدند
و آرایــش ظاهریشــان نیــز اصــا شــباهتی
بــه دانشــجویان نداشــت.گویا بــرای چیــز
دیگــری بــه دانشــگاه آمــده اند.تعجبــم را
مخفــی کــردم و در حیــن اینکــه بــا دوســتم
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ادامــه مســیر دادم بــه دانشــگاه هــای کشــور
خــودم فکــر کــردم کــه قانــون هــای ســفت
و سختشــان بــرای طــرز پوشــش و ...
دانشــجویان را کالفــه مــی کنــد.
در همیــن فکرهــا بــودم کــه بــه محوطــه
مرکــزی دانشــگاه رســیدیم .ایــن بــار چیــزی
دیــدم کــه از تعجــب نزدیــک بــود شــاخ کــه
چــی؛ ُدم در بیــاورم .دانشــجویانی کــه نــه
تنهــا در کمــال آزادی،در حــال اســتعمال
دخانیــات بودنــد؛ بلکــه مســئولین دانشــگاه
مــکان هایــی را نیــز بــرای آن افــراد آمــاده
کــرده بودنــد تــا دانشــجویان بــه راحتــی
در آنجــا ســیگار بکشــند .معمــا برایــم حــل
نمــی شــد کــه چطــور ممکــن اســت در یــک

فراگیرانــد و ظاهــرا دیــده نمــی شــوند.
چگونــه شــب ســر را بــر بالیــن مــی
گذاریــد در حالــی کــه در مجموعــه
ای کــه مســئول آن شــما هســتید
اینگونــه آســیب هایــی فراگیــر شــده؟
مــن از شــما مــی پرســم؛ آیــا در
چنیــن فضــای مســمومی مــی تــوان
توقــع پیشــرفت علمــی داشــت؟
بــا همیــن وضــع مــی خواهیــد
دانشــجویان خروجــی ایــن دانشــگاه
بــرای جامعــه شــان مفیــد باشــند؟
بــرادران عزیــزی کــه وظیفــه تــان
مقابلــه بــا ایــن هنجــار شــکنی
هاســت؛ کجــا هســتید؟

محیــط فرهنگــی کــه فلســفه وجــودی اش
ایجــاد آگاهــی در نخبــگان و آحــاد مــردم
آن کشــور اســت و الزمــه ی تحقــق ایــن
امــر جلوگیــری از ایــن گونــه آســیب هــا
اســت؛اینجور مســائلی بــه ســادگی دارد
انجــام مــی شــود.
بــاز هــم غــرق ایــن افــکار بــودم کــه بــا
صداهــای دوســتم بــه خــود آمدم.ایــن بــار
دیگــر نتوانســتم تحمــل کنــم و از او پرســیدم
کــه جریــان چیســت؟ پــوز خنــدی زد و
گفت«:فکــر کــردی اینجــا کجاســت؟این
کشــور جمهــوری اســامی ایــران اســت و
ایــن دانشــگاه نیــز دانشــگاه یــزد!!».
آقایــان عضــو شــورای فرهنگــی؛
متصدیــان محتــرم فرهنگــی دانشــگاه!
اینهــا فقــط نمونــه ای کوچــک از
معضــات فرهنگــی دانشــگاه اســت
و چــه بســا آســیب هــای فرهنگــی
و اخالقــی دیگــر نیــز در دانشــگاه

آیــا تنهــا وظیفــه ی شــما فقــط چــک
کــردن درب هــای ورود و خــروج
دانشــگاه اســت؟
نکتــه پایانــی :بــا توجــه بــه اینکــه
اخیــرا تغییراتــی در حــوزه مدیریــت
دانشــگاه حاصــل شــده اســت؛لذا از
اعضــای شــورای فرهنگــی و همچمیــن
دکتــر کاظــم منــدگاری کــه مــدت
مدیــدی مســئولیت معاونــت فرهنگــی
دانشــگاه را داشــته انــد؛ دعــوت
مــی شــود کــه در جمــع دانشــجویان
دانشــگاه حاضــر شــده و پاســخگوی
عملکــرد خــود در مــدت مســئولیت
باشــند.
همــواره آمــاده دریافــت پاســخ هــای کتبــی
شــما بــرای درج در نشــریه مســتقل حیــات
طیبــه هســتیم.
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دانشجو چه بود؛ چه شد و چه خواهد شد؟

 16آذر روزی اســت کــه در تقویــم شمســی
مــا روز دانشــجو نامگــذاری شــده اســت.روزی
کــه یــادآور کشــتار و قربانــی کــردن جوانــان
دانشــجویی اســت کــه معتــرض بــه برقــراری
رابطــه ی دوبــاره بــا روبــاه پیــر بودنــد و
ـل کودتــای
همچنیــن از ورود آمریــکای عامـ ِ
 28مــرداد؛ بــه صحنــه سیاســی کشــور
توســط بــرده ی آمریــکا یعنــی محمدرضــا
پهلــوی خشــمگین.
ِ
ـلطنت مجــدد را بــه بــرده
آمریکایــی کــه سـ
اش برگردانــد تــا بــا اســتبداد بیشــتر و
بــا قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر بــه
کشــتارش ادامــه دهد.البتــه ایــن بــرده هرگــز
فکــر نمــی کــرد کــه روزی ماننــد همــان
دانشــجویان؛ دانشــجویانی متولــد گردنــد کــه
تحــت رهبــری روحانــی شــجاع و انقالبــی
در کنــار اقشــار دیگــر جامعــه؛ بنیــاد رژیــم
شاهنشــاهی را بــرای همیشــه در ایــن خــاک
بخشــکانند.
حــال ایــن دانشــجوی مــوذن جامعــه کــه
در طــول تاریــخ حیاتــش همیشــه عنصــری
فعــال و موثــر در همــه ی عرصــه هــای
ایــن کشــور بــوده؛ بــا زمانــه ای روبروســت
کــه مملــو از رخــداد هــا و اتفاقــات اجتماعــی
اســت کــه بســیار ســریع اتفــاق مــی افتنــد.
رخدادهایــی کــه اگــر در برابــر آنهــا ســکوت
کنــد و از کنــار آنهــا بگــذرد و یــا عکــس
العمــل احساســی را جایگزیــن عکــس العمــل
عقلــی کنــد؛ هــم بــه وظیفــه اش در جامعــه
عمــل نکــرده و هــم جایگاهــش را در جامعــه
از دســت داده و چــه بســا آلــت دســت
جریانــات فرصــت طلــب خــارج از دانشــگاه
خــود نیــز قــرار بگیــرد.
ایــن قشــر فرهیختــه جامعــه کــه همــواره
در حــوادث کشــور نقشــی تعییــن کننــده
داشــته و بــرای آرمــان هایــش حاضــر شــده
قربانــی بدهــد امــروزه در وضعیتــی انفعالــی
قــرار گرفتــه کــه چرایــی و علــت ایــن انفعــال
بســیار مهمتــر از خــود ایــن انفعــال اســت.
شــاید یکــی از دالیــل آن را بتوان سیاســیونی
دانســت کــه بــا اســتفاده از هیجانــات و
احساســات جوانــی؛ دانشــجو را فقــط بــرای
لیــدری در انتخابــات هــا میخواهنــد کــه
آن نیــز دلیلــی نــدارد بــه جــز کســب آراء
بیشــتر.البته عملکــرد دانشــجویان را نیــز در

ایــن وادی نبایــد نادیــده گرفت.چــه بســا
یکــی از دالیلــی کــه بــه سیاســیون اجــازه
ایــن ســوء اســتفاده از دانشــجو را مــی دهــد
خــود دانشــجویان باشــند کــه بــا در پیــش

نفــس کــه بــا اتــکا بــه ایمــان؛ اعتمــاد بــه
نفــس؛ تقــوا؛ جهادعلمــی مســتمر و چشــم و
دل بریــدن از بیــرون مرزهــا و دل بســتن بــه
تــوان داخلــی بتواننــد راه را بــرای پیمــودن

گرفتــن عافیــت طلبــی بــه جــای مطالبه
گــری آزادانــه ازهمــان مســئولین ،خــود را
بــه بهــای ناچیــزی ماننــد اســتخدام در فــان
نهــاد دولتــی و امثــال آن مــی فروشــند .بــا
ایــن وجــود امــا؛ در گام دوم انقــاب اســامی
هنــوز امیدهــا بــه جوانــان اســت.جوانانی تازه

مســیر پیشــرفت کشــورباز کننــد.کاری کــه
جوانــان دهــه شــصت کــه همــان پیرمــردان
امــروز عرصــه مدیریتــی کشــور هســتند
نتوانســند و یــا نخواســتند(!) کــه انجــام
بدهنــد.
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صفحه 3

هزینه ی امام برای رشد ّامت

نظــام امــام و امــت بــا هیــچ یــک از نظــام
هــای مرســوم و معمــول جهــان فعلــی قابــل
قیــاس نیســت .از آن رو کــه در دیگــر نظــام
هــا هــدف ســردمداران فربــه شــدن هرچــه
بیشــتر دولــت مــردان ،و بــا اغمــاض ،صرفــا
توســعه ی زندگــی مــادی مــردم اســت .ا ّما در
نظــام الهــی ،مــردم در اولویــت امــور هســتند
و دولــت مــردان بایــد در زهــد نســبت بــه
دنیــا بــه ســر برنــد در عیــن اینکــه زندگــی
امــت را پیشــرفت میدهنــد! هــدف جمهــوریِ

چشــم و اســتخوان در گلــو صبــر کــردم.
یعنــی صبــری مشــقت بــار! ایــن مشــقت
بــرای چیســت؟ حضــرت امیــر امــام جامعــه
اســت؛ خــوب واقــف اســت کــه هــدف اســام
رشــد ا ّمــت ،ارتقــاء تحلیــل ایشــان و گرفتــن
دامــن امــام و رســیدن بــه خداســت .و خــوب
میدانــد کــه رشــد مــردم جــز در بســتر نظــام
اســامی محقــق نخواهــد شــد .و اوســت کــه
بــه مــا میگویــد :حفــظ نظــام اســامی از
اوجــب واجبــات اســت .حتــی واجــب تــر از

ســاختار! مثــال دیگــر ایــن بحــث را میتــوان
در قضیــه موســوم بــه برجــام دنبــال کــرد.
حضــرت آقــا از آبــان مــاه ســال  92موضــع
خــود را نســبت بــه مذاکــرات بیــان کردنــد
بــا ایــن حــال علــی رغــم اینکــه بــه نتیجــه
خــوش بیــن نبودنــد راه را بــرای مســئولین
بــاز گذاشــتند و تمامــاً از ایشــان حمایــت
کردنــد؛ حتــی بیــن شــعار هــای اقتصــادی
ســال هــای اخیــر ،یــک ســال را همدلــی و
هــم زبانــی دولــت و ملــت نامیدنــد .و ایــن

دینــی رشــد مــردم و صاحــب تحلیــل
شــدن آنهاســت .لــذا هیــچ دور از ذهــن
نیســت کــه امــام عِــرض و آبــروی خــود را
بــه میــدان بیــاورد تــا فرصــت رشــد هرچــه
بیشــتر بــرای ا ّمــت فراهــم شــود.
شــواهد و قرائــن ایــن اصــل کلــی کــه از
مبــرز
متــن دیــن برآمــده در طــول تاریــخ
ّ
اســت .و در اینجــا بــه مقتضــی بــه یــک
مــورد از صــدر اســام و دو مــور ِد ملمــوس از
برهــه کنونــی اشــاره میکنیــم.
اگــر اندکــی بــه جملــه معــروف حضــرت
امیــر بیاندیشــیم نــکات جالــب توجهــی
ــرت ،وفِــی
عایدمــان خواهــد شــدَ ...« .ص َب ُ
لــق شَ ــجاً  .»...در
الح ِ
ال َع ِ
یــن َق ً
ــذى ،وفِــی َ
خطبــه ی  26ایشــان میفرماینــد کــه پــس
از غصــب خالفــت 24 ،ســال ،خــار در

ـن امــام .حتــی واجــب
ـون دل خـ
ـوردن مـ ِ
ِ
خـ ِ
ـن امــام .مــن هــم صبــر
ـان مـ ِ
تــر از حفــظ جـ ِ
میکنــم پــای رشــد ا ّمــت تــا بفهمنــد کــه
زمــام امــور را بــه دســت نااهــل ندهنــد.
در روز هــای اخیــر کــه بحــث حمایــت
حضــرت آقــا از طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن،
مصوبــه ســران قــوا داغ اســت؛ اگــر بــه ایــن
توجــه داشــته باشــیم دچــار
اصــل کلــی ّ
اشــتباه در فهــم و موضــع گیــری نمیشــویم.
الگــوی رهبــران دینــی مــا حضــرات
معصومیــن و شــیوه حکومــت ایشــان اســت.
حفــظ نظــام اســامی ،کــه بســتر رشـ ِد فکــر
و تحلیــل ا ّمــت اســت ،حمایــت از ســاختار
هــای قانونــی آن را اقتضــاء میکنــد .هرچــه
اصــاح هســت بایــد در همیــن چهارچــوب
انجــام بگیــرد؛ حتــی اصــاح خــو ِد همیــن

همــه جــز بــه خاطــر ایــن نبــود کــه مــردم
صاحــب تحلیــل شــوند؛ مــردم تجربــه کننــد
و دریابنــد کــه راه صحیــح پیشــرفت چیســت.
و در هــر دو ایــن اتفاقــات همــه ی هزینــه هــا
را بــه جــان خــود و بــه جــان کشــور خریدند،
بــه ایــن هــدف کــه مــردم برســند بــه جایــی
کــه خــود صــاح خویــش بســنجند و بــرای
فردایشــان درســت تصمیــم بگیرنــد.
هــدف کــه جلــب رضایــت خداونــد باشــد
همــه چیــز ،از جــان و مــال وآبــرو ،در راه
او رنــگ میبــازد .و او خــود وعــده داده اســت
کــه اگــر ملتــی بــرای او قیــام کردنــد بــه
حرکتشــان ،بــه تصمیمشــان و بــه انتخابشــان
برکــت خواهــد داد؛ کــه اگــر او را یــاری
کردنــد پیــروزی شــان تضمیــن شــده و غلبــه
شــان بــر دشــمن حتمــی ســت.
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صفحه 4

فتنه گر؛ از منافق یب عرضه تر!

شناسنامــه

پرده اول؛ دهه60
یکــی از جریــان هایــی کــه در تاریــخ انقــاب
اســامی؛ بســیار بحــث برانگیــز بــوده؛ جریان
منافقیــن اســت کــه در آن ســال هــا خــود را
بــه اصطــاح مجاهدیــن مــی نامیدند.جریانــی
کــه قبــل از انقــاب اســامی وجــود داشــتند
و آن زمــان نیــز بــه زعــم خــود بــا رژیــم
مبــارزه مســلحانه داشــتند .اینکــه همــان بــه
اصطــاح مبارزاتشــان چــه شــکنجه هایــی را
بــه انقالبیــون اصیــل تحمیــل مــی کــرد و
رژیــم بــه دلیــل همــان مبــارزات مســلحانه
چــه فشــارهایی را بــر زندانیــان سیاســی وارد
مــی کــرد و یــا اینکــه آن هــا چــه تاثیــری در
رونــد مبــارزات داشــتند موضــوع بحــث مــن
نیســت.
بحــث از آنجــا آغــاز مــی شــود کــه آن هــا
نیــز فــارغ از تفکرشــان از ابتــدای پیــروزی
انقــاب اســامی؛ اصطالحــا درون نظــام
بودنــد و صــرف نظــر از برخــی اقدامــات
رادیکالشــان ؛قائــل بــه اصــل موجودیــت
نظــام اســامی بودنــد .همچنانکــه از ابتــدا
بــه نقــد نظــام اســامی مــی پرداختنــد
و بــا بقیــه ی جریــان هــای موجــود مثــل
متفکریــن اســامی و یــا ملــی گرایــان و ...
تعامــل داشــتند و بــه بحــث و انتقــال آرای
خودشــان مــی پرداختنــد.
امــا زمانــی کــه دیدنــد مــردم نظــام اســامی
را همانطــور کــه هســت مــی خواهنــد و
تفکــرات آن هــا در بیــن تــوده ی
مــردم پشــیزی ارزش نــدارد؛ تــاب
تحمــل ایــن واقعیــت را نداشــتند و دســت
بــه مبــارزه مســلحانه بــا نظــام اســامی زدنــد
و بــا بــه رگبــار بســتن مــردم ایــن واقعیــت را
فریــاد زدنــد کــه «:مــا مجاهدیــن خلقیــم!»
مــا بــرای مــردم مبــارزه مــی کنیــم! خالصــه
کالم اینکــه آن هــا تکلیفشــان بــا خودشــان
مشــخص بــود؛ زمانــی قائــل بــه اصــل نظــام
اســامی بودنــد و درون آن؛ زمانــی نیــز بــه
اصــل نظــام اعتقــادی نداشــتند و شــدند
اپوزســیون.

پرده دوم؛ 1388
در همیــن ســال بــود کــه افــرادی بــا ادعــای
تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری؛ ابتــدا
بــه همــان دلیــل منافقین(عــدم مقبولیــت
مردمــی) در انتخابــات شکســت خوردنــد و به
اعتــراض بــه نتایــج انتخابــات پرداختنــد؛ بعد
هــم کــم کــم دســت بــه مبــارزه مســلحانه
بــا نظــام زدنــد و خواســتند بــا ایجــاد هــرج
و مــرج بــه مقصودشــان برســند کــه بــا
تودهنــی ملــت مواجــه شــدند .نظــام
هــم بــا کمــال رأفــت بــا آن هــا برخــورد
کــرد و حــدود یکســال بعــد بــه دلیــل ادامــه
توطئــه هایشــان؛ تنهــا دو نفــر از ســران
فتنــه بــه جــای اعــدام یــا حداقــل
حبــس همــراه بــا آب خنــک ؛ در
حصــر خانگــی همــراه بــا اســتخر و آب
پرتقــال قــرار گرفتنــد.

اغتشــاش ســعی در ناامنــی داشــتند تــا
شــاید بتواننــد ماهــی خــود را از آب گل آلــود
آذر مــاه بگیرند.حــال فتنــه گــر هــا نیــز امیــد
کاذبــی بــه دســت آوردنــد و فکــر کردنــد کــه
نظــام رفتنــی اســت!.
ســردمدار ایــن جریــان نیــز بــا مشــاهده
ایــن اوضــاع؛ پــا بــه میــدان گذاشــت و بــا
انتشــار پیامــی؛ عمــا خــط خــود را از
اصــاح طلبــان -کــه در ایــن چنــد
ســال ســنگ او را خــوب بــه ســینه
زده انــد  -جــدا نمــود و در مقابــل
نظــام اســامی ایســتاد .انــدک نوکــران
باقــی مانــده شــان کــه همچنــان توهــم مــا
بیشــماریم دارنــد نیــز بــه میــدان آمدنــد.
همانطــور کــه از قبــل مشــخص بــود در پایان
ماجــرا ایــن بــار هــم؛ دســت از پــا دراز تــر بــه
ســوراخ هــای خــود خزیدنــد.

پرده سوم؛ 1390
ایــن ســال شــاهد انتخابــات دیگــری بودیم از
نــوع مجلس.فتنــه گــر هایــی کــه تــا دیــروز
در مقابــل نظــام اســامی ایســتاده بودنــد این
بــار انتخابــات را تحریــم کردنــد و خواســتار
تغییــرات در ســاختار انتخابــات شــدند و
بــا اینــکار دوبــاره خواســتند بــه درون
نظامــی آینــد کــه تــا دیــروز مقابلــش
ایســتاده بودنــد.
پرده چهارم؛ آبان 98
اواخــر آبــان بــه دلیــل اجــرای طــرح اصــاح
قیمــت بنزیــن ،اعتراضاتــی مردمــی در ســطح
کشــور شــکل گرفــت و عناصــر ضــد انقــاب
کــه مــدت هــا منتظــر ایــن گونــه تجمعــات
بودنــد وارد شــدند و بــا ایجــاد آشــوب و

پرده پنجم؛آذر 98
بــا شــروع فرآینــد ثبــت نــام داوطلبــان
انتخابــات مجلــس ؛ایــن بــار شــاهد ســیل
فتنــه گــر هایــی بودیــم کــه بــا کمــال
وقاحــت بــرای ثبــت نــام روانــه وزارت
کشــور مــی شــدند.فتنه گــر هایــی کــه نــه
حتــی دوســال قبــل؛ بلکــه کمتــر از یکمــاه
قبــل در مقابــل نظــام ایســتاده بودند.انســان
وقتــی در وجــود ایــن افــراد؛ ایــن دریــای
وقاحــت را کــه برایــش ســاحلی وجــود
نــدارد مــی بینــد؛ مراتــب احتــرام خــود را
بــه منافقیــن صــدر اســام و دهــه  60مــی
فرســتد.حقیقتا مرزهــای نفــاق را جابجــا
کردید.تبریــک!
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