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« ســخن رسدبیــر: دانشــجو مــؤذن جامعــه اســت و دانشــگاه مبــدأ تحــوالت و کســی کــه بایــد ایــن تحــول را در هــر برهــه ای از زمــان رقــم بزنــد دانشــجویی مطالبــه گــر اســت یــادگار شــهیدانی کــه متــام هــم و غمشــان 
ســعادت جامعــه شــان بــوده و در ایــن راه جــان خــود را تقدیــم کردنــد تــا مردمشــان زیــر ســلطه اجنبــی نباشــد امــا امــروز وضعیــت دانشــجو در چــه حالــی اســت.عده زیــادی از دانشــجویان دغدغــه شــان شــده زندگــی روزمــره 

نتیجــه فــالن مســابقه چــی شــد کــی بــا کــی رل زد و شــاید هــم نیــم نگاهــی بــه آینــده شــغلی شــان داشــته باشــند و تنهــا کاری کــه انجــام مــی دهندغصــه خــوری از وضــع موجــود اســت و بس.امــا در ایــن میــان عــده ای نــه 

چنــدان زیــاد از دانشــجویان هســتند کــه دغدغــه منــد ترنــد ولــی دغدغــه شــان غــدای ســلف و وضعیــت خوابــگاه و... اســت. منــی گویــم پرداخــن بــه مشــکالت دانشــگاه اشــکال دارد خــوب اســت ولــی آیــا رســالت دانشــجو 

در ایــن حــد اســت.یک مقایســه کوتــاه بــا دانشــجوی ســال 1332 بکنیــم بهــر اســت.اما در ایــن میــان عــده قلیلــی از دانشــجویان بــه پیــاده نظــام جریانــات سیاســی تبدیــل شــده انــد کــه جــز مــرف انتخاباتــی بــرای عــده ای 

سیاســت مــدار ندارنــد.در مطالــب دیگــر دوســتانم بــه ایــن موضوعــات بیشــر پرداختــه اند.پیــروز و رسبلنــد باشــید.

« سوت قطار در گوش کر بعضی ها :
برخورد دو قطار در اسـتان سـمنان که موجب شـهادت دهها 
تـن از هموطنـان غیـور آذریمـان که راهـی زیارت امام هشـتم 
بودنـد گشـت، ما را بر آن داشـت تـا نگاهی بیفکنیـم به چرایی 

و چگونگـی وقوع ایـن حادثه:
برداشت 1- وزیر بریتانیا شناِس راه

راه و  آقـای دکتـر عبـاس آخونـدی، وزیـر محتـرم  جنـاب 
شهرسـازی دولـت علّّیـه ی یازدهـم، ویژگـی هایـی دارد کـه 
ایشـان را از هـر جهـت شایسـته وزارت مـی سـازد: حضـرت 
ایشـان در عیـن تصـدی مقـام خطیـر وزارت مسـکن، عضـور 
هیئـت علمـی گـروه مطالعـات بریتانیـای دانشـگاه تهـران هم 
هسـتند. ایـن کـه چـه ارتباطی بیـن وزارت مسـکن و مطالعات 
بریتانیـا وجـود دارد، رازی اسـت که » بی سـواد های جهنمی« 

از آن آگاهـی ندارنـد.
برداشت 2- »باجناق فامیل نمیشود«:

باجنـاق شـاید فامیـل نشـوداما برای جنـاب آخونـدی، عاوه 
بـر فامیـل، مرشـد و راهنمـا- بخوانیـد پارتـی- هـم می شـود. 
یـک موقـع خیـال نکنیـد اگـر کسـی در 23 سـالگی معـاون 
سیاسـی وزیـر کشورشـد وچند سـال بعد وزیر مسـکن گشـت 
و بعـد از عملکـرد درخشـان در ایـن دوره که یکـی از نتایج آن 
افزایـش چنـد برابـری قیمت مسـکن در دوران سـازندگی بود، 
دوبـاره بـر این مسـند نشسـت، بـه این ربطـی دارد که ایشـان 

باجنـاق جنـاب آقـای ناطـق نوری هسـتند.
برداشت 3-  تو اول بگو با کیان دوستی .......؟

 یکـی از دالیـل عملکـرد درخشـان وزیـر محتـرم مسـکن 
در سـه سـال اخیـر حضـور معـاون هـای مجـرب و کاردان در 
ایـن سـمت اسـت کـه هـّم و غّمشـان کمـک بـه مردم اسـت. 
مثـًا یکـی از معاونـت هـای ایشـان، جناب آقـای دکتـر پیروز 
حناچـی بنـا بـه گفته یکـی از اعضای شـورا ،  تخریب شـهردار 
تهـران را هـدف خـود قـرار داده اسـت. ایـن کـه یکـی دیگر از 
معـاون های ایشـان هم انبوه سـازی کان اسـت که در سـابقه 

اش فعالیـت در دولـت بنـی صـدر هـم وجـود دارد، بمانـد.
برداشـت 4-  فنـاوری هـا ی پیشـرفته، آداب سـخن دانـی و 

همدردی
نقطـه عطـف وزیری کـه طرح مسـکن مهـر را مزخرفی بیش 
نمـی دانـد، سـپردن تهیه غـذای راه آهن های ایران به شـرکت 
هـای اروپایـی و همچنیـن افتتاح طـرح » اتاق های شـیردهی 

مـادران در پایانـه های عمومی« اسـت. شـاهکار دیگر هم نصب 
سیسـتم هموشـمند کنتـرل قطـار بـوده اسـت کـه قـرار بـوده 
حتـی در صـورت »سـکته« لوکوموتیـوران هم، قطـار را هدایت 
نمایـد، البتـه عملکـرد ایـن سیسـتم در فاجعـه قطـار تبریـز- 
مشـهد تأثیـرات خـود را نشـان داد. در آداب دانـی ایشـان هـم 
همیـن بـس  که بعـد از فاجعه شـهادت مسـافران قطـار اظهار 
داشـته کـه بـه دلیـل بیمه بـودن مسـافران قطـار  دریافت دیه 

از سـوی بازمانـدگان آنـان، جـای نگرانی وجـود ندارد. 
حرف آخر

حـرف هـای تعـدادی از وکیـل الدوله هـای مجلس پاشـیدن 
نمـک به زخـم بازمانـدگان و خانواده هـای جانباختگان اسـت. 
نایـب رئیـس محتـرم مجلس که دسـت بـر قضا نماینـده تبریز 
اسـت و بـه گفتـه خـودش از FATF و برجام سـر در نمـی آورد 
و همچنیـن در اظهـار نظـری تاریخـی گفتـه اسـت کـه هیـچ 
نقطـه مثبتـی در دولـت قبـل وجـود نـدارد، فرمـوده انـد  کـه 
مشـکل از سـیتم اسـت و وزیـر تقصیـری نـدارد. شـخص وزیر 
هـم معاونانـش را اسـتعفا داده اسـت و عباوه بر آن تـازه یادش 
افتـاده کـه اصالتاً یـک رگش تبریزی اسـت. البته بغض ایشـان 

در برابـر دوربیـن هـای تلویزیـون هم داسـتانی دارد!
باشـد کـه نماینـدگان ملـت- و نـه وکیـل الدولـه هـا- کاری 

  ! کنند
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مجتبی مرادی

خــدا لعنــت کنــد آن دســتهایی را کــه 

تــالش کــرده انــد و مــی کننــد کــه قــرش 

ــر سیاســی  ــا را غی جــوان و دانشــگاه م

کننــد.
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 بـا فـرا رسـیدن شـانزده آذر و روز دانشـجو فرصتـی دوبـاره  
بـرای بررسـی هویـت تاریخـی و رسـالت دینـی و ملـی دانشـجو 
فـرا روی مـا قـرار مـی گیـرد. مـی دانیـم کـه صحبـت و نـگارش 
دربـاره ی دانشـجو بسـیار گسـترده مـی باشـد و بـرای مراعـات 
حـال شـما عزیـزان بـه طـور خاصـه وار ضمـن بزرگداشـت یـاد 
وخاطـره شـهدای دانشـجو و تبریک ایـن روز به همه دانشـجویان 
گـرام در ایـن نوشـتار ابتـدا بـه روایـت گفتـه هـا، انـدک نگاهـی 
بـه حـوادث 16 آذر 1332 و نقـش آن در شـکل گیـری جنبـش 
هـای دانشـجویی  پرداختـه و همچنیـن رسـالت ایـن جنبـش را  
در احـوال کنونـی مورد بررسـی قـرار مـی دهد.لذا از دانشـجویان 
عزیـز تقاضـا مـی کنـم کـه حوصلـه بـه خـرج داده و ایـن متن را 

تـا پایـان بخوانند.
بعـد از کودتـای 28 مـرداد رژیـم حقیـر پهلوی که توانسـته بود 
بـا کمـک کدخدایـان آمریکایـی خـود مجـدداً بـر مرکـب قـدرت 
سـواری کنـد، خـود را بیـش از پیش نیازمنـد آغوش گـرم آمریکا 
مـی دیـد پـس در صـدد بـر آمد تا بـه کمـک اربابـان، پایـه های 
حکومـت خـود را تثبیـت کنـد. امـا غافل از اینکه خشـم آتشـین 

مـردم بـه زیر خاکسـتر نهـان گشـته بود.
بنابرایـن روز 17 آذر بـرای ورود نیکسـون معـاون رئیس جمهور 
آمریـکا بـه تهـران اعـام شـد. نیکسـون در حقیقت به ایـران می 
آمـد تـا نتیجه سـرمایه گـذاری 21میلیـون دالری کـه آمریکا در 
راه سـرنگونی مصـدق هزینـه کـرده بـود ببینـد. پس دانشـجویان 
مبـارز تصمیـم گرفتنـد کـه هنـگام ورود نیکسـون نفـرت خود را 
بـه دسـتگاه اسـتکبار نشـان دهنـد. با ایـن توصیف و نیـز به دلیل 
راهپیمایـی هـای روزهـای قبـل از 16 آذر، رژیـم در صـدد بر آمد 
تا برای مسـلط شـدن بـر اوضاع و حفظ سـامت نیکسـون نیروی 
نظامـی خـود را در دانشـگاه مسـتقر کنـد.»آن روز سـاکت تریـن 
روزهـا بـود و چـون شـواهد و آثار احتمالـی وقوع حادثه را  نشـان 
مـی داد دانشـجویان آرام بودنـد«. و از هوشـیاری بهانه ای دسـت 
آنانـان ندادنـد. امـا نیـروی هـای شـاه آمـده بودنـد تا بـا حمله به 
دانشـجویان و گرفتـن زهـر چشـم از آنانـان، دانشـجویان را بـرای 
مراسـم فـردا سـاکت کننـد. پس به دانشـکده هـا هجـوم بردند و 
برخـی دانشـجویان در واکنـش بـه ایـن اقدام، شـعار دادنـد و بین 

آنهـا و نیروهـای نظامـی درگیری ایجاد شـد. 
سـربازان صدها دانشـجو را بازداشـت نمودند و با شـلیک تیر سه 
تَـن از دانشـجویان شـجاع  و دلیر به نام هـای: مصطفی بزرگ نیا، 
مهـدی شـریعت رضوی و احمد قندچی را به شـهادت رسـاندند و 
ایـن چنین سـر فصـل تـازه ای در حیـات جنبش دانشـجویی که 
پیـش از آن راکـد و رادیـکال محـور بود گشـوده شـد. فـردای آن 
روز نیکسـون بـه ایـران آمـد و در همـان دانشـکاهی کـه به خون 

دانشـجویان رنگیـن بـود دکترای افتخـاری حقـوق دریافت کرد.
و امـا در ادامـه بـه فهـم خـود بـه شـرح وظایـف دانشـجویان و 

جنبـش هـای دانشـجویی مـی پـردازم.
واژه ی دانشـجو بـه انـدازه کرامت و تقدسـش وسـیع و پردامنه 
اسـت، آنقـدر پـر افـق کـه هـرگاه کرانـه ای از آن را نظـاره کنیم 
طلوعـی تـازه هویدا می شود.رسـالتی کـه دانشـجو وجنبش های 
دانشـجویی در جهـت اعتای کشـور و ملت دارد آنقـدر پر اهمیت 

اسـت که بـر هیچ کس پوشـیده نیسـت. 
جنبش دانشجویی سه آرمان مهم دارد که عبارت است از:

الف( استقال طلبی 
ب( استکبار ستیزی
 ج( عدالت خواهی

رسـیدن به ایـن آرمانهای متعالـی جز با»آگاهـی از راه و آگاهی 

از دشـمن کـه مسـتلزم پیروی همـه جانبـه از رهنمود هـای ولی 
و راهبرمـان بـوده مقـدور نیسـت. در غیـر ایـن صـورت همانگونه 
کـه دیـده اید جنبش خواسـته یا ناخواسـته از اهـداف و آرمانهای 
خویـش منحـرف شـده و بـه ابـزاری بـرای جریـان های سیاسـی 
قـدرت طلبـی مبـدل شـده کـه نفـوذ تـا عمـق آنـان فـرا رفتـه 

ست. ا
اسـتقال جنـش دانشـجویی بسـیار مهـم اسـت و ایـن ویژگـی 
سـت کـه ماهیـت حقیقی یـک جنبـش دانشـجویی را   در حال و 
آینـده نمایـان می سـازد. چـرا که وقتی یـک جنبش دانشـجویی 
بـه جریانی وابسـته می شـود تاریـخ مصرفی پیدا کـرده که روزی 
ایـن تاریـخ منقضی می شـود. وابسـتگی جنبش های دانشـجویی 
باعـث مـی شـود که آنهـا از هویت واقعـی و متعالی خـود که بیان 
درد هـا و خواسـته هـای مردم اسـت فاصلـه گیـرد و  رویکردی را 
در پیـش گیـرد کـه به آسـانی بوی منفعـت گروهی و نـه مردمی، 
دفـاع تعصبـی و نـه دلسـوزانه، نقـد مخربانـه و نـه نقد راه گشـا و 
منصفانـه، رجعـت بـه گذشـته و نه دیِد بـه آینده، نـگاه به هدف و 
نـه نـگاه به آرمان، نشـان دادن یک روی سـکه ی فریب و نه روی 
دیگـر آن، نـگاه بـه رقیب و نـه نگاه به دشـمن، مهمتـر! ، تبّری از 

رقیـب و نـه تبـّری از دشـمن را به تـوان از آن  استشـمام کرد.

آرمـان بعـدی اسـتکبار سـتیزی اسـت کـه ایـن مهـم مبتنی بر 
اصـل تغییـر ناپذیـر نـه شـرقی نـه غربـی جمهـوری اسـامی می 
باشـد دانشـجو و جنبـش دانشـجویی بایـد نهایـت تاش خـود را 
بـرای پاسـداری و زنـده نگـه داشـتن آن انجـام دهـد. که بـه نظر 
بنـده دشـمن شناسـی اولین خط قرمزی اسـت که از ایـن مفهوم 
برداشـت مـی شـود یعنـی بایـد دشـمن و بسـتگان داخلـی آن را 
تمامـاً بشناسـیم، راه هـای نفـوذ آن را بدانیـم، تاکتیـک هـای آن 
را بشناسـیم و همچنیـن جهـت گیـری های آنـان را بشناسـیم تا 
بتوانیـم بـه موقـع اقـدام به مثـل الزم را انجـام دهیم. دشـمنان با 
تقسـیم وظایـف بیـن یکدیگـر دانشـگاه را در رأس تیـر رس خود 
قـرار داده و تـاش مـی کند دانشـجویان را به بی عملـی و انفعال 
سـوق دهـد تـا بتوانـد آن را از صحنـه انقـاب خـارج کند.کـه از 
جملـه ایـن کارهـا القا کـردن مکاتب و ایسـم های پـوچ و توخالی 
بیـن جـوان دانشجوسـت. نکتـه ای که همـه ی ما کـم و بیش آن 

را مـی بینیم. 
و در راه اعتـای ایـن آرمـان بدآنجـا پیـش بایـد رفـت کـه بـه 
حـول قـوه الهـی بتـوان جبهه ی واحد ضد اسـتکبار کـه  در رأس 
آن آمریکا ورژیم صهیونیسـتی سـت در سـطح دانشـجویان جهان 

اسـام تشـکیل دهیم.
ویژگـی بعـدی عبـارت اسـت از عدالـت خواهی، که ایـن وظیفه 
انقـدر اهمیـت دارد کـه  به اعتقـاد بنده قوی تریـن و عمیق ترین 
خطـاب مقـام معظـم رهبـری بـه دانشـجو و جنبـش دانشـجویی 
در ایـن بـاره اسـت. که این مسـئولیت دانشـجویان را همـه جوره 
سـنگین میکنـد. ولی متاسـفانه ایـن وظیفـه آنطورکه بایـد انجام 
کـه   ( نجومـی  هـای  آن همیـن حقـوق  نمونـه  اسـت،  نگرفتـه 
نـه! کـدام حـق( فیـش هـای چپـاول اسـت، کـه آن انتظـاری از 

دانشـجویان در ایـن زمینـه مـی شـد بـه خوبی بـر آورده نشـد.
بنابراین  دانشـجو الزم اسـت سیاسی و سیاست شناس بوده و از 
فهم و تحلیل سیاسـی برخوردار باشـد) این همان بصیرت اسـت( 
ولـی از سیاسـت بـازی و افتـادن در دام جریـان هـای سیاسـی یا 
نـه! از جمـع شـدن دور سـفره آنـان بپرهیزنـد. چنانکـه تحلیل و 
فهـم درسـت و بـه موقع جریان دانشـجویی مشـخصه بـارز حادثه 

شـانزده آذر 1332 بود.
در پایـان بـه خاصـه ای از چند توصیـه رهبری به دانشـجویان 

سـخن را بـه پایان می رسـانم.
ایشـان مـی فرماینـد: »در محیط دانشـگاه و محیط دانشـجویی 
نقـد منصفانـه و متقابا نقـد پذیری متواضعانه هر دو الزم اسـت.« 
یعنـی بـه نقـد بایـد به عنوان ابـزاری بـرای تبین و روشـن نمودن 
مسـئله نـگاه کـرد نـه ابـزاری بـرای تخریـب، متاسـفانه بـا ایـن 
همـه روشـنگری در ایـن موضـوع بسـیاری از دانشـجویان و حتی 
مسـئولین بـی سـواد  بـه نقد بـه عنـوان ابـزار تخریب و بـد نامی 
نـگاه مـی کننـد، بـه همیـن دلیل اسـت کـه ادبیـات سیاسـی ما 
کمـی بـی ادب شـده اسـت. کـه در واکنـش به ایـن نقـد از الفاظ 

بـی شناسـنامه و بـی سـواد و کاغ و... بگیریـد الـی ما شـاءا... .
هـای  تشـکل  و  »دانشـجویان  کـه:  اسـت  ایـن  دیگـر  توصیـه 
دانشـجویی نسـبت بـه هـم مـدارای سیاسـی داشـته باشـند کـه 
درگیـر کـردن مجموعه های دانشـجویی نقشـه خطرناکیسـت که 
کشـیده انـد و می خواهنـد دانشـجویان را به جان هـم بیندازند... 
« بـه ایـن معنـی کـه فعـاالن دانشـجویی بایـد مراقب باشـند که 
دچـار افـراط و تفریـط نشـوندو بهتریـن معیـار بـرای ارزیابـی، 

تطبیـق عملکـرد خویـش بـا معیـار هـای انقابـی اسـت.
ایشـان در توصیـه ای دیگـر مـی فرماینـد که :»روحیـه و اصول 
آرمانگرایـی خـود را حفـظ کنیـد و به مـرور محافظه کار نشـوید، 
آرمـان هـا را بخواهیـد و از آنهـا کوتـاه نیایید تا تضمیـن کنیم که 

حداقـل به نیمـه راه خواهیم رسـید... .«
 یعنـی مصلحـت اندیشـی در مـورد گفتمـان انقـاب کـه خـط  
قرمـز همـه ی مـا اسـت خطایـی بـزرگ اسـت. ایـن نکتـه قابـل 
توجـه دوسـتانی کـه بـه ایـن بهانـه کبک وار سـر خـود را بـه زیر 
بـرف کـرده و بسـیاری از حقایـق را مـی پوشـانند. در ایـن باب به 

فتنـه 88 چـه نالم!
و آخریـن توصیـه ایشـان:»خود سـازی اعتقـادی و علمی و خود 

سـازی اعتقادی و عملی اسـت.«
والسام ...

« سه قطره خون . . . 
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- ضمن عرض سـام وخسـته نباشـید و تسـلیت بابت ایام 
سـوگواری رسـول اکرم و سـبط گرامی ایشـان و تشکر بابت 

وقتـی کـه در اختیار ما قـرار دادید.
+بسـم اهلل الرحمـن رحیـم بنـده هـم ایـام سـوگواری رو 
تسـلیت عـرض میکنـم و عـرض سـام دارم خدمت شـما و 

همـه ی دانشـجویان عزیـز .                          
-بابـت مصاحبـه و تهیـه گـزارش از عملکـرد چنـد سـاله 

شـما در سـمت اسـتانداری همـدان خدمتتـون رسـیدیم.
+بله بفرمایید

-بنـا بـه قولـی که در شـماره قبلـی نشـریه داده بودیم که 
در بـاره غـار علیصـدر اطاعـات کاملـی در اختیار دوسـتان 

قـرار دهیـم .لطـف کنیـد توضیحاتـی در این بـاره بدید.
+خدمـت شـما عـرض کنـم کـه یـک گـزارش احتمـاال 
از طـرف دیـوان محاسـبات اسـتانی بـه دادسـتانی دیـوان 
کـه  اشـکالی  یـک  متاسـفانه  و  رسـید  کشـور  محاسـبات 
پیـش آمـد ایـن بـود کـه قبـل از رسـیدگی آقای دادسـتان 
مصاحبـه ای را انجـام دادنـد و خبـر پخش شـد.هِیِت مدیره 
غـار علیصـدر و همـه دسـت انـدر کاران یـک جلسـه ای رو 
هماهنـگ کردیـم با دادسـتان دیوان محاسـبات تهران بنده 
بـه اتفاق مهنـدس عراقی معاون عمرانی هم حضور داشـتیم 
بـرای روشـنگری و مباحـث مربوطه،آنجـا توضیـح  داده و 
رفـع ابهـام شـد. و ایشـان همانجـا بـه صراحـت اعـام کرد؛ 
کـه مـن نـه فسـاد گفتـم و نـه سـو اسـتفاده  و اصا شـعبه 
رسـیدگی اش را شـروع نکرده.هیت مدیـره و آقای مهندس 
عراقـی و امـور اراضـی و منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت  
همـه توضیـح دادنـد که بحـث هفتصد هـزار تومان نیسـت 
بحـث غار هم نیسـت یـک زمینی مربـوط به منابـع طبیعی 
در ان محـدوده بـاالی غـار وجـود دارد کـه ان زمیـن بایـد 
محفـوظ بمانـد اگـر آن زمین سـاخت و سـاز شـود به لحاظ 
گردشـگری و شـرایط غار آسـیب میرساند شـرکت سیاحتی 
علیصـدر بـه منابـع طبیعـی گفته اسـت کـه بدهید تـا ازان 
زمیـن نگهـداری کنیـم تـا سـاخت و سـازی در آن صـورت 
نگیـرد و بـه غـار آسـیبی نرسـد و براسـاس مـاده 32قانـون 
منابـع طبیعـی ان زمیـن را بـه مبلغ هفتـاد میلیـون تومان 
اجـاره داده اسـت حتـی زمینـی کـه از آن اسـتفاده نمیشـود.

-شرکت سیاحتی علیصدر خصوصی میباشد؟ 
+نـه ایـن شـرکت کـه سـال هفتـادو یک تاسـیس شـد به 
لحـاظ کسـانی کـه ان را تشـکیل داده انـد دولتـی میباشـد 
،سـهام داران ایـن شـرکت چهـل درصـد مربوط به سـازمان 
همیـاری شـهرداری هـا اسـت کـه موسسـات عمومـی غیر 
دولتـی هسـتند نـه خصوصـی نـه دولتـی ماننـد شـهرداری 
کـه بیسـت درصـد بـرای خـود شـهرداری میباشـد و چهل 
ئرصـد مربـوط به سـازمان میراث و گردشـگری میباشـد که 
دولتـی اسـت اینجـا هیچ بخش خصوصی سـهام دار نیسـت 
منتهـی دیـوان محاسـبات اسـتداللش ایـن اسـت کـه اگـر 
پنجـاه و یـک درصـد بـه بـاال دولتـی باشـد مـا ان را دولتی 
مینامیـم و زیـر ایـن رقـم ئولتی نیسـت و اینجـا چون چهل 
درصـد دولتی اسـت مـا اینـرا دولتـی نمیشناسـیم و از نظر 
تصـورات  موسسـان این شـرکت هـم خصوصی نمیباشـد و 
در صحبتهایـی که با ئیوان محاسـبات شـد دادسـتان دیوان 
محاسـبات ایـن پرونـده را بـه شـعبه ای داد کـه رسـیدگی 
شـود و مـا نیز گفتیم که شـما نحـوه اداره ی ایـن مجموعه 
را بکوییـد کـه بـه چـه شـکلی باشـد و ماهـم بـه همـان 
صـورت انجـام میدهیـم .دیـوان محاسـبات میگویـد که این 

در اختیـار سـازمان میـراث گردشـگری باشـد و اداره کند و 
بـه یک شـرکتی بدهـد ولی تولی گری اش را داشـته باشـد 
دوسـتان هـم گفتنـد کـه مـا حاضریم و هـر طور کـه قانون 
بگوییـد بایـد بـه آن شـکل کار شـود بنـده نیـز در مصاحبه 
هایـم گفتـم مـا همـه بایـد بـه قانـون احتـرام بگذاریـم و 
هرچـه قانـون گفـت آن کار بشـود منتهی غـار علیصدر برند 
گردشـگری اسـت  کـه بایـد محفوظ بمانـد و ارتقـا هم پیدا 

کنـد همـه هـم بـه ان معتقدند
_ اطـاع داریـد کـه در آمـد ایـن شـرکت در کجـا صـرف 

؟ د میشو
+بلـه آنجـا حسابرسـی دارد. آنجـا قبل همین سـرو صداها 
سـازمان بازرسـی یـک مـاه بررسـی و حسـاب رسـی کـرد 
تـا ببینـد ایـن در آمـد هـا و هزینـه اش چـه شـده و همـه 

اسـت. محفوظ 
-ممنـون از توضیحاتتـون بابـت غـار علیصـدر امـا ادامـه 

سـواالت.
جنابعالـی در تاریـخ 2 آذر در جلسـه ای کـه بـا روسـای 
دانشـگاه ها داشـتید خواسـتار مشـارکت جدی دانشـگاه ها 
در تصمیـم گیـری هـا و تصمیم سـازی ها شـده اید کیفیت 

این مشـارکت هـا چگونه باشـد؟
+ببینیـد مـا احسـاس میکنیـم کـه بایـد از توانایـی هـای 
دانشـگاه و دانشـجو و پژوهشـگران بیشـتر اسـتفاده کنیـم 
.یـک جلسـه ای داشـتیم و ایـن جلسـات هم قرار شـد یک 
تشـکیاتی برایـش تعریف شـود و دبیـر خانه ای دایر شـود 
کـه مـا هـراز گاهـی بـه عنـوان یـک اتـاق فکـر بـه عنـوان 
یـک اتـاق ایـده پـرداز از روسـای دانشـگاه هـا نظراتشـون 
رو اسـتفاده کنیـم در زمینـه هـای مختلف توسـعه اسـتان.

چـون مـا بـه هـر صثـورت دانشـگاه هایمـان دانشـگاه های 
اسـاتید  کـه  هسـتند  هایـی  دانشـگاه  هسـتند  توانمنـدی 
خوبـی دارنـد و مـا هـم بایـد بـرای ارتقای خـو دانشـگاه ها 
مشکاتشـان را بشـنویو و کمـک کنیـم و هـم بـرای برنامـه 
هایـی کـه خودمـون در دسـت اقـدام بـرای توسـعه اسـتان 

داریـم از کـر و نظـر و ایـده هایشـان اسـتفاده کنیـم .
-یکـی از دغدغـه هـای اصلـی دانشـجویان آینـده شـغلی 
میباشـد بـرای برطـرف کـردن ایـن مشـکل چـه کـرده اید؟

+ آینـده شـغلی،خوب شـما حتمـا میدانید کـه اتفاقا یکی 
از مباحثـی کـه مـا باروسـای دانشـگاه ها داشـتیم ایـن بود 
کـه دوسـتان، مـا بایـد دانشـگاه هـا را کاربـردی بکنیم.مـا 
بایـد متناسـب بـا نیـاز جامعـه دانشـجو بپزیریـم و تربیـت 

کنیم.بـه همیـن دلیـل اگر ما نیاز سـنجی بکنیم و دانشـجو 
بپذیریـم قطعا دانشـجو بیـکار نخواهد بود.منتهی در اسـتان 
مـا موظفیـم کـه روی الشـتغال کار کنیـم و زمینه اشـتغال 
را فراهـم کنیـم و اشـتغال را در مجمـوع ببینیـم تـا در دل 
ایـن توسـعه اسـتان و ایجـاد اشـتغال و رونـق هـم دانشـجو 
بیـکار نمانـد و هـم کارگـر سـاده.برای همـه کار باشـد.و مـا 
شـروع کـرده ایـم . دولـت و دولـت هـا در نظـام جمهـوری 
اسـامی مجـاز به سـرمایه گـذاری نیسـتند حتـی اصل 44 
بـه دولـت میگویـد کـه اگـر شـما در طرحـی مشـارکت هم 
داریـد بایـد ان را واگـذار بکنیـد به بخـش خصوصی و دولت 
سـرمایه گـذاری جدیـد هـم نمیتوتنـد بکنـد مگـر در هـر 
پـروژه بزرگـی میتوانـد تـا 20 درصـد مشـارکت بکنـدو بعد 
از آنکـه آن طـرح بـه بهـره برداری رسـید آن بیسـت درصد 
هـم بـه بخش خصوصـی واگذار شـود پس بخـش خصوصی 

بایـد اشـتغال زایـی بکند 
. دولـت فقـط ملـزم اسـت کـه شـرایط را بـرای سـرمایه 

گـذاری فراهم کند و سـرمایه گـذار را دعوت بـه کار کند.
- دلیـل عـدم سـرمایه گـذاری بخش خصوصی در اسـتان 
همـدان چیسـت؟ آیا سـرمایه گذاری در اسـتان ما ریسـک 

دارد؟ باالیی 
-  نـه فکـر نکنـم ،میگـن کـه اول انقـاب نمیدونـم چـه 
جـوری باهاشـون تـا شـد نمیان.مـا بایـد بریـم سـراغ غیـر 
بومـی هـا ،غیـر بومـی ها هـم وقتی مـی آیند بایـد از آن ها 
اسـتقبال شـود مـا همیشـه گفتـه ایم کـه برای هر سـرمایه 
گـذاری کـه بیایـد تمـام خدمـات را در اختیـارش گذاشـته 
و حمایـت میکنیـم.و یـه تعـدادی هـم آمدنـد و یـک تعداد 
از خـود بومـی هـا اخیـرا تکانی خـورده انـد ماننند شـرکت 
بریـس همدان ،سـحر کـه توسـعه داده،بخاری هوشـمند در 

رزن وچنـد سـرمایه گـذار دیگر.

ادامه دارد...

مکانیک بیوسیتم 93

سید صفا حسینی

 « مصاحبه با استاندار و معونین
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« دغدغه های یک دانشجوی ورودی
 با ال تر از اندیشه ها

 خیلـی وقتـا نـگاه کـردن بـه راهی کـه اونو به سـختی
 گذرونـدی و بـه مقصـد رسـیدی شـیرینه ، خصوصـا اگه
 ایـن راه ،راه دانشـگاه باشـه و کنکـور جـزو خطـرات
 راه باشـد. امـا ایـن تنهـا اولیـن قدمـی هسـتش  کـه هر
 جوونـی بـرای آینـدش بـر مـی داره و همیشـه اولیـن
 قـدم هاسـت کـه شـهامت مـا رو نشـون میـده. بـرای
 مـن ورودی 95 هـم قـدم اول شـاید خیلـی سـخت بـود
 امـا همیـن کـه تابلـو دانشـکده رو دیـدم و روز ثبـت
  نـام رسـید حـس کـردم دیگـه بـه هدفـم رسـیدم واالن
 یکـی بایـد به قـول معروف اب دسـتم بده و یه خسـته
 نباشـید جانانـه هـم تقدیمـم کنـه! ولـی زهـی خیـال
از دور اواز دهـول شـنیدن  انـگار کـه میگـن   باطـل!! 

.خـوش اسـت ،همینـه

 اینجـا کـه رسـیدم کسـی نگفـت خـوش امـدی کسـی
 نگفـت راه درازی در پیـش داری کسـی نگفـت از کجـا
 آمـدی و بـه کجـا میـری . دانشـگاه مبدا تحوالت اسـت
 و شـاید ایـن تحـوالت بـرای خیلـی از مـا موفقیـت امیز

باشـد یـا اینکـه خدایـی نکـرده جـران ناپذیـر؟؟

 در اینجـا ،جـا داره کـه شـام را بـه اندکـی تامل دعوت

.کنم

 امـا در هـر حـال این مسـیریه که خیلی از ما شـاید از
 عالقـه یـا اجبـار و یـا خـدای نکـرده از روی اینکه عقب
 نباشـیم انتخابـش کردیـم و ظاهـرا هـم چـاره ای جـز

نداریم ...ادامـش 

 بـد نیسـت اگـه بگـم بـه عنـوان یـک تـازه وارد  ایـن
 راه شـاید طوالنـی بـه نظـر بیـاد ولـی خیلـی از دورو
 بریامـون بـا حرفاشـون حتـی افکارشـون مـا رو سسـت

کنند

 امـا  ادامـش خیلـی شـیرین میتونه باشـه اگر،اگـر،  ما
 اراده داشـته باشـیم واس انتخامبـون اگـه پـای انتخامبون
 مبونیـم و بـرای اینـده شـغلی حاال بـه هر صورتی شـده
 حتـی اگـر خودمون اسـتین باال بزنیم با عالقه و اشـتیاق
 ودر انتطـار پشـت میز نشسـن نباشـیم و تـالش کنیم »
 آب در کـوزه و مـا تشـنه لبان مـی گردیم«اینـم یادمون
خـراب حتـام  نباشـه  گـر  نابـود  غروراگـه  کـه   مبونـه 
 کننـدس. ) بـرگ هـا وقتـی مـی ریزند  که فکـر می کنن
 طـال شـدن ..« و  بـرای کالم اخـر بـرای بهریـن شـدن
 بایـد از خودمـون رشوع کنیـم پـس هـم کالسـی هـم

... دانشـگاهی یـا علـی

باشـیم  داشـته  دانشـگاهی  یـک  خواهیـم  مـی  »مـا 
نـه  ایـران  خـود  در خدمـت  ملـت  خـود  در خدمـت 
دانشـگاهی داشـته باشـیم کـه در شـعار ایـن باشـد کـه 
مـی خواهیـم کـه ایـران متمـدن و آباد داشـته باشـیم و 
وقتـی کـه واقعیـت را دیدیـم و دیدیـد،  از همه جهات 
وابسـته بودیـم مـا بـا دانشـگاهی کـه مـا را وابسـته به 
خـارج کنـد هـر خارجـی مـی خواهـد باشـد مـا بـا آن 
دانشـگاه از اسـاس مخالفیـم  مـا مـی خواهیـم چناچـه 
مریضـی پیـدا کردیـم اینطـور نباشـد کـه بگوینـد بایـد 
حتـام برویـد انگلسـتان یـا امریکا یـا هامنطـور که  یک 
امریکایـی اگـر مریض شـد ایران منی اید یـک ایرانی هم 
اگـر مریـض شـد جـای دیگـری نـرود مـا یـک  تخصصی 
مـی خواهیـم کـه جـوری بـار بیـاورد کشـور را و جـوان 
هایـی کـه در کشـورها ی خارجی  جوری بـار بیاورد که 
این ها مغز هایشـان وابسـته نباشـد  و فکری جز اسـال 

م و ایران در رسشـان نباشـد«امام خمینـی )ره(60.3.4

9 5 زی  ر و کشــا

نی ــلیام س ــم  ن خا

FTAF و ما ادراک FATF »
بـا اینکـه چنـد مـاه از پیوسـتن جمهـوری اسـامی ایران 
بـه سـازمان بیـن المللـی اف ای تـی اف میگـذرد ولـی بـاز 
عـده ای شـناخت کافـی بـه آن ندارند.بـر خاف نظـر اغلب 
افـرا دکـه اف ای تـی اف را یـک قـرار داد میداننـد،اف ای 
تـی اف یـک قـرارداد نیسـت بلکه یک سـازمان بیـن المللی 
در مبـارزه بـا پولشـویی اسـت.این سـازمان در سـال 1989 
توسـط گروه جی هفت)هفت کشـور صنعتـی جهان(با توجه 
بـه سیاسـت هـای توسـعه مبـارزه با پولشـویی پایـه گذاری 
شـد.این سـازمان در ابتـدا دارای 16عضـو بود ولـی در حال 
حاضـر شـامل 35 کشـور از جملـه ایـران و دو سـازمان بین 
المللـی )اتحادیـه اروپا و شـورای همکاری خلیـج فارس(می 
باشـد هـدف اصلـی این سـازمان در ابتـدا  به دسـت آوردن 
گـزارش  از روابـط تجـاری و مالـی میـان موسسـات و بانک 
هـا در روابـط بین دولتی انها  و شـفاف سـازی روابط  جهت 
مقابلـه بـا پولشـویی بود.امـا در سـال 2001 )پـس از واقعه 
11 سـپتامبر(این سـازمان حوزه عمل خود را گسـترش داد 

وبـه مبـارزه با تامین مالی تروریسـم پرداخـت،اف ای تی اف 
دارای 40توصیـه مربـوط به پولشـویی و 9توصیـه مربوط به 
مسـاله تروریسـم و مبارزه با تامین مالی آن اسـت.گروه ویژه 
اقدام مالی پولشـویی همواره یک لیسـت موسـوم به لیسـت 
سـیاه از کشـورهایی که در مبـارزه جهانی علیه پولشـویی و 
تامیـن مالی تروریسـم همـکاری نمـی کنندمنتشـر میکند. 
در سـال 2009 بـرای اولیـن بـار نام ایـران وارد این لیسـت 
شـد و تـا سـال 2015در راس ایـن لیسـت در کنـار نام کره 
شـمالی بـه چشـم میخورد.ایـن سـازمان بـر اسـاس حقوق 
بیـن الملـل نمیتوانـد تحریم رسـمی علیه کشـوری داشـته 
باشـد  و فقـط براسـاس گزارش های به دسـت امـده  میزان 
ریسـک سـرمایه گذاری در کشـور ها را اعام میکند. اصوال 
هـرگاه نـام کشـوری به عنـوان  یک کشـور پر خطـر در آن 
قـرار بگیـرد  بانـک ها و موسسـات مالی و اعتبـاری دنیا هم 
در برخـورد بـا ان کشـور نهایت احتیاط را بـه خرج میدهند 
وقتـی در برخـی مـوارد  بـه دلیل ریسـک باالی خطـر با ان 
کشـور قطـع رابطـه میکننـد.در گـزارش اف ای تـی اف در 
بـاره ایـران  در فوریه سـال 2016)بهمن سـال 1394(آمده 
اسـت کـه ایـن سـازمان نگرانـی هـای ویـژه و فـوق العـاده 
ای در بـاره شکسـت ایـران در رسـیدگی به کاهش ریسـک 
تامیـن مالـی تروریسـم و در نتیجـه تهدیـد جـدی علیـه 
یکپارچگـی سیسـتم مالـی  بیـن المللـی دارد و بـه همه ی 
اعضـا و نهادهـای عضـو تاکید میکنـد که توجه ویـژه ای در 
روابط تجاری و مالی خود را از ریسـک پول شـویی و تامین 
مالـی  تروریسـم در ایـران حفـظ کنند.به دنبـال آن اف ای 
تـی اف از ایـران میخواهد تـا اقدامات فوری و چشـمگیر در 
مقابلـه بـا پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم انجـام دهـد.

یکـی از اقداماتـی که ایران انجـام داد تصویب قانـون مبارزه 

بـا تامیـن مالی تروریسـم بـود  کـه الیحه آن توسـط دولت 
یازدهم به مجلس فرسـتاده شـد و در بهمـن 1394 تصویب 
و در اسـفند همان سـال به دولت اباغ شد.سـرانجام در پی 
اقدامـات دولـت یازدهـم سـازمان اف ای تـی اف در تاریخ 4 
تیـر 1395 بـا انتشـار بیانیـه ای خـود از کشـور هـای عضو 
خواسـت بـرای مـدت یـک سـال اقدامـات مالی علیـه ایران 
را بـه تعلیـق در آورند.رییـس دولـت یازدهـم پـس از برجام 
یکـی از دالیـل اصلـی عـدم ورود سـرمایه بـه ایـران را قرار 
گرفتـن نـام ایـران در لیسـت سـیاه سـازمان اف ای تـی اف 
مـی دانسـت بنا به این به همکاری گسـترده بـا ان پرداخت.

ایـن همـکاری واکنش برخـی مخالفان دولت را برخاسـت و 
عـده ای ایـن عمـل دولـت را خیانـت دولت)بـه دلیـل ارایه 
کامـل از موسسـات و بانـک هـا و روابط تجاری ایـران به اف 
ای تـی اف(نامیدنـد.و شـرکت هـای انـان ایـن عمـل دولت 
را بـه عنـوان خـود تحریمـی بانـک هـای داخلـی )بـه دلیل 
تحرریـم برخـی شـخصیت هـا و شـرکت هـای حقیقـی و 
حقوقـی  مـن جملـه وزارت دفاع،قـرار گاه خاتـم االنبیـا و 
شـخص سـردار قاسـم سـلیمانی (کـه در لیسـت سـیاه این 
سـازمان قـرار داشـتند تعییـن کردند و خواسـتار رسـیدگی 

و توضیـح دولـت پیرامـون دلیل اجـرای این توافق شـدند.

علوم سیاسی 94

فرید کرمی
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اولیـن حرکـت ها در راسـتای خصوصی سـازی مدارس در سـال 

8۶توسـط علـی اکـر کـرد زنگنـه رییـس هیـت عامـل سـازمان 

خصوصـی سـازی کلیـد خـورد امـا در دولـت دکـر روحانـی ایـن 

خصوصـی سـازی هـا شـدت گرفـت  و بیشـر مطرح شـد تـا آنجا 

کـه در مهـر سـال 93 نهصـد مدرسـه از مناطـق محـروم به بخش 

خصوصـی بـه صورت آزمایشـی واگـذار گردید در این راسـتا آقای 

فانـی وزیـر پیشـین آمـوزش پـرورش عنـوان کـرد مـا با ایـن روش 

توانسـتیم رسانـه هـر دانـش آمـوز را به یک سـوم کاهـش دهیم 

و اگـر ایـن کار  عملـی شـود انقالبـی در آمـوزش پـرورش ایجـاد 

خواهـد شـد.از سیاسـت هایـی کـه دولـت در ایـن راسـتا پیـش 

گرفتـه  میتـوان حامیـت هایـی همچـون اعطـای وام ، زمیـن  و 

واگـذاری مـدارس دولتـی بـه بخـش خصوصـی یـاد کرد.بهریـن 

بهانـه دولـت بـرای انجـام ایـن کار بـاال بـودن رسانـه آمـوزش و 

پـرورش اسـت بـه طـوری کـه 8.9درصـد بودجـه جـاری کشـور 

رصف ایـن وزارتخانـه میشـود.واز ایـن بودجـه هنگفـت هشـتاد 

تـا نـود درصـد آن رصف حقـوق و مزایـای کارکنـان میشـود .حال 

آیـا راه حـل ایـن مشـکل پاک کردن صورت مسـاله اسـت یا یافن 

راه حـل بـرای این مشـکل؟واگذار کـردن مهمرین بخـش آموزش 

کشـور بـه افـرادی کـه بـه عنـوان یـک کار سـود آور بـه آن نـگاه 

میکننـد درسـت اسـت؟حال فرض میکنیم ایـن کار به طور صددر 

صـد اجـرا شـد مـدارس مـا بـه شـکل آپارمتـان هایـی در خواهند 

آمـد بـا کمریـن اسـتانداردهای ممکن.حقـوق معلـامن بالطبـع 

کاهـش خواهـد یافـت هـامن طور کـه در طرح آزمایشـی حقوق 

برخـی معلـامن ایـن مدرسـه هـا بـه یک سـوم حقـوق معلـامن 

دولتـی کاهـش یافـت حال با ایـن حقوق کدام معلامن اسـتخدام 

میشـوند معلامنـی کـه بازنشسـته شـده انـد یـا جـوان خسـته از 

بیـکاری معلمـی کـه یـک سـوم معلـم دولتـی حقـوق میگیـرد 

بیمـه بازنشسـتگی نـدارد و حتـی از مزایـای حداقلـی قانـون کار 

برخـوردار نیست.مسـلام آمـوزش باکیفیـت و قابـل قبولـی ارایـه 

نخواهنـد داد .مـدارس خصوصـی هم حق خواهند داشـت وقتی 

رسانـه آموزشـی یـک دانـش آمـوز از یـک میلیونـو هشـتصد بـه 

ششـصد هزارتومـان کاهـش مـی یابد یـا باید به هـامن تجهیزات 

و امکانـات محـدود بسـنده کـرد یـا بایـد بـا افزایـش شـهریه این 

مـدارس موافقـت گـردد کـه دسـت آخـر کسـی کـه متحمـل ایـن 

فشـار میشـود خانـواده های ایرانـی اند.آقای روحانی بهر اسـت 

بدانیـد آمـوزش پـرورش یـک کاالی عمومـی اسـت لیـرال تریـن 

حکومـت هـا هـم کاالی عمومـی را بـه بخـش خصوصـی واگـذار 

منـی کنند.ایـن مطلـب تنهـا بخشـی از مشـکالت نظـام آموزش و 

پـرورش  مـا بودنـد در زمینـه مالـی .از لحـاظ فرهنگـی و جهـات 

دیگـر میتـوان ایراداتـی را گـوش زد کـرد کـه بـه چنـد منونـه بـه 

صـورت مختـر میپردازیم.چنـدی پیش در روزنامه صهیونیسـتی 

ارساییـل هیـوم متنـی درج شـد کـه اعـراض صهیونیسـت ها بود 

بـه بخشـی از کتـب درسـی و بـه ویـژه بـه درس رهـران کوچک 

.چنـدی از چـاپ ایـن روزنامـه نگذشـت کـه دولتمـردان مـا نـام 

ایـن درس را بـه رسزمیـن هـای سـبز تغییـر داده و نـام شـهید 

حسـین فهمیـده را از ایـن درس پـاک کردنـد حـال چـه انگیزه ای 

از ایـن کار داشـتند منیدانم.موضـوع دوم تقدیـم الیحـه ی الحاق 

ایـران بـه پروتـکل اختیـاری کنوانسـیون حقوق کـودکان در مورد 

بـه کار گیـری کـودکان در منازعـه مسـلحانه کـه بـر اسـاس ایـن 

پروتـکل افـراد زیـر پانزده سـال حـق ورود بـه بسـیج را ندارند و 

بسـیج دانـش آموزی حـذف خواهد شـد و همچنین اجـازه ورود 

بـه هییـت مذهبـی را ندارندکـه بحـث رس ایـن موضـوع در ایـن 

نوشـته کوتـاه منیگنجـد و مجالـی دیگـر میخواهد تا بیشـر بدان 

پرداختـه شـود.عالوه بـر اینهـا  میتـوان بـه جایگزینـی معاونیـن 

مـدارس بـه جـای مربیـان درس آمادگـی دفاعـی اشـاره کـرد کـه 

بـه بهانـه کمبـود بودجـه انجـام میشـود  آیـا باید کمبـود بودجه 

را بـا ایـن اعـامل رفـع کـرد یـا بـا پیگیـری وپیشـگیری از اختالص 

هایـی همچـون اختـالص ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالـی اخیـر ؟دررابطـه 

بـا جایگزینـی وزیـر آمـوزش پـرورش همـه میداننـد کـه ایـن یک 

فـرار بـه جلـوی دولت بـود برای خالصـی از منتقدان بـه اختالص 

هـای میلیـاردی و غیـره و نـه عملـی در راسـتای ارتقـای سـطح 

کشـور. آموزش 

« آموزش خصوصی
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« بانو تو خود مدافعی !!
شهید حمید رستمی:

بـه پهلـوی فاطمه ی زهـرا )س( قسـمتان میدهم که 
حجـاب را ، حجـاب را ، حجـاب را رعایت کنید.

بانو تو خود مدافعی 
در تاطم روزهای با خدا بودنت 

در پشت سنگر حجاب مدافعی
اینبار نه تنها از حریم زهرا )س( و زینب )س(

تو جانانه دفاع میکنی از سیاست جامعه ات
مگـر نـه اینکـه دشـمنان بـا تمـام قـوا حجـاب تـو را 
نشـانه گرفتـه انـد و در فکـر برانـدازی این خـط مقدم 

هسـتند. جبهه 
تـو بدانـی یـا ندانی دفـاع میکنی از اخـاق در جامعه 
ات تـو حفاظـت میکنـی از قلـب و روح و جـان مـردان 
سـرزمینت تـو از گرمـای محبـت خانواده هـا محافظت 

. میکنی
بانـو ...  تـو در خط مقدم جنگ هسـتی که دشـمنان  
اینچنیـن شـوریده حـال و پـر غیـض حجابت را نشـانه 

گرفتـه اند.
پـس فدایـی بـاش فدایـی مکتـب بنـت الرسـول کـه 
پشـت در سـنگر را حفـظ کـرد. فدایـی مکتـب دخـت 
زهـرا )س( کـه حتـی در سـوگ واقعـه ی عاشـورا بـا 

جـان و دل خـط مقـدم را حفـظ کـرد. 
بانو حجاب تو عین سیاست است

و میدانم که میدانی
حجاب تو عین حریت است

حجابـت پـر از نقـش حیـا و نـگار عفـت و پاکدامنـی 
اسـت و اماچـه زیباسـت برتریـن حجـاب کـه در پاکی 

مسـاحت بـا کعبـه برابـری میکند.
َ یَأُمُرُکـم أَن  امانـت اسـت دیگـر مگرنـه اینکـه إِنَّ اهللَّ

وا األَمانـاِت إِلـیٰ أَهلِهـا امانـت را هم باید روی سـر  تُـَؤدُّ
گذاشـت. بانـو چه خوب اسـت تجلی تو در پشـت پرده 
هـای حجابـت و چـه زیباسـت ایـن اقتدار و شـکوهت 

بانـو تـو مدافعی حواسـت باشـد !!
اگر چه مانده ام اما مدافعم خواندی 

منم زنی که به راهت قیام خواهد کرد
مدافعان حجاب و حیای فاطمه)س( را

 سپاه فاطمیون ثبت نام خواهد کرد

9 5 ــی  س سیا م  ــو  عل

محســنی طمــه  فا
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از مطالبات صنفی تا جاسوسی برای منافقین
»بعـد از آنـروز بـه یادماندنـی کـه بـا دبیـر انجمـن اسـامی 
دانشـجویان داشـتم سـعی کردم  چنـد روزی مطالبی که ایشـون 
بـرام گفتـه بـود رو بـرای خـودم حاجـی کنم.دوبـاره مِصر شـدم 
کـه مطالـب بیشـتری دربـاره ی تاریخچـه انجمـن های اسـامی 
بدونـم. اینکـه چـرا ایـن همـه اتفـاق بایسـتی تـوی انجمـن های 
اسـامی رخ بـده؟! روزنـه ی ورود منافقیـن کجاسـت کـه اونها از 
اون طریـق وارد ایـن مجموعـه ی دانشـجویی میشـن و راهبـری 
بدنـه ی دانشـجویی رو بـرای رسـیدن بـه اهـداف پلیـد و شـوم 
خودشـون دنبـال مـی کنند؟بـرای همین بـا دبیر انجمن اسـامی 
دانشـجویان تـوی البـی دانشـکده اقتصـاد  قـرار گذاشـتم کـه در 

ایـن بـاره بـا هـم صحبـت کنیم.
روز قرار:

– سام آقا مصطفی!خوبید ان شا اهلل؟
--خوبم. به لطف دعای خیر شما

– بسـم اهلل بریـم  سـر اصـل مطلـب! خواسـتید دربارهـی دلیل 
اسـامی  هـای  انجمـن  انقـاب  و  نظـام  معاندیـن  چـرا  اینکـه 
روبعنوان وسـیله ای برای رسـیدن به اهدافشـون اسـتفاده میکنن 

مطالبـی رو عـرض کنـم!
- خـب همونطـور کـه قبـا عـرض کـردم طبـق نقلـی از امـام 

راحـل »دشـمن بدنبـال اسـم انجمـن اسـامی اسـت«
ولـی در ایـن بـاب دو نکتـه رو بایسـتی مـد نظـر بگیریـم, یکی 
اینکـه دانشـجو ذات پویایـی داره, نسـبت بـه خمودی و سـکون و 
بـی تحرکـی حسـاس هسـت, دغدغـه ی آینـده ی کشـورش رو 
داره...همیـن هسـت که امام دانشـگاه رو مبدا تحـوالت میدونن. و 
دشـمن ایـن رو تهدیـدی بـرای خودش میبینـه اما طبـق روایاتی 
کـه تاریـخ بـرای ما نقـل می کنه سـعی داشـته این تهدیـد رو به 
فرصتـی بـرای ضربـه زدن بـه نظـام و انقـاب ازش بهـره ببره که 

االن هـم بیـکار ننشسـتند و دارنـد کار مـی کنند
نکتـه ی دوم, ماهیـت دانشـجویی انجمـن های اسـامی بود که 
از جهتـی نقطـه ی قوتـی بـود  کـه تصمیـم گیرنـدگان و راهبران 
ایـن جریـان )در دهـه ی شـصت ( خـود دانشـجو هـا بودنـد و از 
جهتـی هـم نقطـه ی ضعـف ایـن مجموعـه بودکـه نمونـه ی اون 
هـم مشـرب شـدن سـران دفتر تحکیـم با رجـال سیاسـی جریان 

اصـاح طلـب در دهـه ی 70 و مـاه هـای منتهی به فتنـه  بود که 
ثمـره ی ایـن شـب نشـینی ها و مجالـس خصوصی  رو میشـد در 

آشـوب هـای خیابانـی سـال 78 و نیز فتنـه 88  مشـاهده کرد
بهتـر هسـت قـدری مصداقـی تـر دربـاره ی منحرفیـن دفتـر 
تحکیـم صحبـت کنیـم. یکـی از آنهـا علـی افشـاری بود کـه پنج 
دوره عضـو شـورای مرکـزی دفتـر تحکیـم )طیـف عامـه ( بـود 
کـه سـه دوره رو مسـئول سیاسـی بـود. جالـب اینجاسـت کـه 
شـعار مشـترک همـه شـون آزادی بـود, آقـای افشـاری در یکـی 
از مناطـره هایـی کـه داشـت گفـت »انقاب که شـد هیـچ اتفاقی 
نیوفتـاده فقـط جـای تـاج و عمامـه عـوض شـده«. ایـن نمونه ای 
از فعالیـت هـای ایشـون علیـه جمهوری اسـامی بود.هـر حرکت 
ضـد اجتماعـی رو میخواسـتند شـکل میدادنـد و سـرآخر هـم از 
نبـود »آزادی بیـان« و »آزادی بعـد از بیـان« سـخن بـه میـون 
مـی آوردن. افشـاری بخاطـر تجمعـات غیـر قانونـی  و تبلیغ علیه 
نظـام بـا قـرار قضایـی بازداشـت شـد و چنـدی  بعد در شـبکه ی 
تلوزیونـی پـرده از ارتباطـش بـا بیگانـگان برای برهـم زدن امنیت 
کشـور برداشـت. االن هـم کـه بعنوان کارشـناس شـبکه ی معاند 
بـا انقاب اسـامی )V O A و bbc و...( ضـد نظام مقدس جمهوری 

اسـامی تحلیـل و تفسـیر ارائـه میده.
نمونـه ی دیگـه عبـداهلل مومنـی هسـت  کـه سـال 76 دبیـر 
انجمـن اسـامی دانشـگاه تربیـت معلـم بـود کـه سـال 1380 تا 
1384 دبیـر تحکیـم )طیـف عامـه(  بود که سـابقه ی بازداشـت 
و .. هـم داشـته و گل سرسـبد کارهـاش حمایـت از شـیخ سـاده 
لوحـی هسـت کـه االن در قصـر خانگـی به سـر میبره. و سـرآخر 
هـم بـه خاطر آشـوب هایی کـه بپا میکنـه در محل یکی از سـتاد 

هـای شـیخ سـاده لوح بـه اویـن منتقل میشـه
نفـر بعـدی خانـم »شـبنم مـددزاده« هسـت. ایشـون همـون 
تـرم اولـی کـه وارد دانشـگاه تربیـت معلـم شـد  وارد فعالیـت 
هـای تشـکیاتی شـد و عضـو انجمـن منحلـه ی 49 شـد. ابتدا از 
مطالبات صنفی دانشـجویی شـروع کرد و دانشـجویان رو به بهانه 
ی سـنگ ریـزه در غـذا و.... بـه تحصـن و اعتراض جمـع می کرد. 
بـا ارتباطـی کـه با نهـاد های جاسوسـی داشـت عکس هـا و خبر 
هـای تجمعـات صنفـی رو بـرای شـبکه هـای معانـد مخابـره می 
کـرد، بـا ایـن عنوان کـه دانشـجویان بخاطـر«آزادی از حجاب » , 
دفـاع از مکتب کفن پوسـونده ی »مارکسیسـت » و »فمینیسـم« 
معتـرض هسـتند.چندی بعـد نایب رییس شـورای تهران شـد و از 

اونجـا فعالیـت هـای ضد نظامـش رو ادامـه داد.
کسـانی کـه بـر طبل  بـی گناهـی خانم مـددزاده مـی کوبیدند 

االن سـکوت اختیـار کـرده اند.
-یـه سـوال! ازیـن دسـت اتفاقـات تـوی دانشـگاه خودمـون هم 

داده؟ رخ 
-بلـه متاسـفانه! چنـد اتفاق تلـخ رخ داد که سـعی دارم مختصر 

بگـم اونها رو...

ابتـدا از سـال 82 شـروع کنـم کـه اعضـای دفتـر منحلـه ی 
تحکیـم تـوی دانشـگاه مـا رفرانـدوم بـرای قانـون اساسـی ترتیب 
دادن,  بـا ایـن سـوال » که شـما کدام یـک از قانون های اساسـی 

رو قبـول داریـد؟ 
1( قانون اساسی  سال 58 

2( قانون  اساسی سال 62 و گزینه ی
3( قانون اساسی  سال 68 

هدفشـون از طـرح ایـن گزینـه ها تضعیـف جایگاه والیـت فقیه 
بـود, بـا این ظرافت کـه در قانون اساسـی سـال 58 بازنگری های 
دربـاره ی والیـت فقیـه صـورت نگرفته بود. در هرصـورت صندوق 
هایی رو دردانشـکده ها گذاشـتند و این حرکت بیشـتر شـیوه ی 
نمادیـن داشـت که بـا پیگیری جمعی از دانشـجویان  بساطشـون 

جمع شـد.
آخریـن واقعـه رو هـم میگم ان شـا اهلل باقـی ماجـرا بمونه برای 

روزهـای بعد
در مـاه هـای نزدیـک بـه وقایـع 88 چنـد زن عضـو گروهـک 
پـژاک توسـط اطاعـات سـپاه دسـتگیر میشـند و بعـد از چندی 
اعـدام شـدند. عـده ای از اعضـای شـورای جعلـی  احیـای انجمن 
ایـن  بـرای  علـوم  دانشـکده  هشـتی  زیـر  دانشـگاه  در  اسـامی 
اعدامیـان مراسـم ختـم گرفتند.اگر اعضـای کمیسـیون زنان دفتر 
تحکیـم رو جاهـل بـه منافـق بودن خانـم مـددزاده بدونیـم, ولی 
هیـچ توجیهـی در حمایـت ایـن جماعـت از منافقیـن عضـو گروه 

پـژاک قابـل قبول نیسـت.
افـراد سـر دادن شـعار  ایـن  در کل فصـل مشـترک همـه ی 
»آزادی« , »آزادی بیـان« , »آزادی بعـد از بیـان« رسـیدگی بـه 
مشـکات صنفـی دانشـجویان , تحول خواهـی و ...  هسـت. البته 
هیچکس مخالف ازادی و تحول  و شـعارهای قشـنگ این چنینی 
نیسـت، امـا ایـن هـا از آزادی , اسـتبداد و قانون شـکنی .ولنگاری 

و برهنگـی رو میخواهنـد. 
- ممنـون ازشـما کـه وقتتـون رو بـه مـا دادیـد.  با ایـن اوصاف 
رسـالت میبینـم کـه بیـام تـوی مجموعـه ی انجمـن اسـامی و 

بصـورت جـدی در کنـار درس کار تشـکیاتی رو شـروع کنـم.
- خوشـحال میشـم . »یـداهلل مـع الجماعه« خوشـحال میشـیم 

کـه بـه جمـع مـا بپیوندی .

 

«  پالن دوم ، خط قرمزی به نام انجمن اسالمی

« مظهر واقعی قرآن کیست؟
ثـواب بازدارنـده گنـاه نیسـت،بلکه بایـد مظهـر قـرآن شـد تـا 
بتـوان بـر دگنـاه چیـره شـد.چرا در ایـن مسـاله کوتاهـی صورت 
میگیـردو بـه یـاد قـرآن نیسـتیم؟آیا قـرآن خطـاب به من و شـما 
نیسـت؟ایا نمیتـوان مصـداق واقعـی قـران شـد؟کی میشـود عدم 
بـاور بـه اینکـه ما میتوانیم عیـن قرآن و مظهر آن شـویم را از بین 
ببریم؟آیـا عـدم بـاور ما به قـران از ناحیه ی شـیطان نیسـت؟باید 
بـاور داشـته باشـیم که قـرآن خطاب به  همه ی انسـان هاسـت و 
همـه ی مـا مظهـر حقیقی قرآن هسـتیم .اما بزرگترین مشـکل ما 
و بزرگترین وسوسـه شـیطان چیسـت؟به نظر من عدم بـاور امروز 
کـه حاصل تاشـهای دیروز شـیطان اسـت بزرگترین آنهاسـت اما 
راه حـل چیست؟کسـب معرفـت راه حلـی اسـت کـه بـه تبـع آن 
بـاور ایجـاد میشـود و عـدم بـاور از بیـن خواهـد رف و آن وقـت 

میتوانیـم بـه حقیقـت قـرآن برسـیم،اگر بـه ایـن باور رسـیدیم ما 
خلیـف اهلل روی زمیـن میشـویم .پس بـاور به اینکه همـه ی مقام 
هـای معنـوی قـرآن از حقیقت وجـودی و قابلیت مـا خبر میدهد 
و میگویـد کـه مـا بایـد بـه ان حقیقـت واقعی خـود برسـیم دیگر 
سـخت نخواهـد بـود  اگر مظهـر قرآن شـدن را باور کردیـم ،نباید 
بـه جـز جهـاد با نفـس فکر دیگری داشـته باشـیم .جهـاد با نفس 
گرچـه بسـیار سـخت اسـت اما بـا دل بـه خـدا دادن انجـام پذیر 
میشـود و راه دیگـری هـم نـدارد اما نتیجـه این جهاد رسـیدن به 
مقـام مخلصیـن اسـت بـه قـول حضـرت سـعدی کـه میگوید،اگر 
لـذت تـرک لـذت بدانـی    دگـر شـهوت نفـس لـذت نخوانی.اگر 
میخواهیـم مخلـص باشـیم ولـی نمیتوانیـم با خواسـته های نفس 
مقابلـه کنیـم ،بهترین درمان این اسـت کـه از بازارهـای رنگارنگ 

شـهوات  عبـور نکنیـم و دل کاالهـای رنگارنـگ را مـی طلبد.

و امـا در محیـط دانشـگاه کـه بـازاری هـزار رنـگ شـده اسـت 
چـه بایـد کرد؟مظهـر قـرآن شـدن آیـا در دانشـگاه امـکان پذیـر 
نیسـت؟غفلت در دریـای پـر تاطـم دانشـگاه باعـث غـرق شـدن 
نمیشـود؟مگر قـرآن هـم از شـکایت کننـدگان نیسـت ؟آیـا قرآن 
ازمـن شـاکی نیسـت؟اما قـرآن میتوانـد در همـه شـرایط حتـی 
در دریـای خروشـان و پـر تاطـم حافـظ و نگهـدار مـا باشـد مگه 

نه؟؟؟

اقتصاد 94

علی کریمی

شیمی 92
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بـه عقیـده ی بسـیاری  نیـز  ابراهیمـی و  یهودیـت نخسـتین دیـن 

نخسـتین دیـن سـازمان یافتـه ی یکتـا پرسـت بـه شـامر میـرود.

نامیـده  تنـخ  مجموعـا  کتووییم،کـه  و  نوییـم  انضـامم  تورات)بـه 

اسـت. یهودیـت  مقـدس  کتـاب  میشـود( 

گوناگـون  عوامـل  تاثیـر  تحـت  و  زمـان  بـا گذشـت  دینـی  هـر  در 

برداشـت هـای مختلفـی از گـزاره هـای دینـی اسـتنباط مـی شـود کـه 

همیـن امـر موجـب میشـود تـا فـرق مختلفـی در بسـر دیـن ایجـاد 

شـوند.

دیـن یهـود فرقه هـای مختلفـی دارد که هرکـدام تفسـیرهای خاصی 

از متـون دینـی دارند،برخـی از ایـن فرقـه هـا پرجمعیـت و برخـی کم 

جمعیـت اند.

اکـر فرقـه هـای شـناخته شـده پـس از بازگشـت یهـود از بابـل پدید 

آمـده انـد و از فرقـه هـای قدیمـی تـر اطالعـات کافـی در دسـرس 

نیسـت.

1ـ فریسیان:

اولـن و پرجمعيـت تريـن فرقـه ی يهـودي »فريسـيان« مـي باشـند 

كـه دو قـرن قبـل از ميـالد پديـد آمدنـد و تا حـال هم اكريـت يهود از 

آنـان هسـتند. اصـل اين فرقه به حسـيديم )بـه معناي پارسـايان( برمي 

گـردد كـه 4 قـرن قبل از ميـالد بـراي زدودن آثار بت پرسـتي و انحراف 

ميـان يهـود، پديـد آمـد و در جنگ هاي مكابيان رشـادت هايي از خود 

نشـان دادنـد و شـهيد شـدند و در قـرن هيجدهـم دو مرتبـه در رشق 

اروپـا مـوج تـازه اي به نام حسـيديم ميان يهوديان آن مناطق پيدا شـد 

كـه از ايـن حركـت الهام مـي گرفت.

عقايد ديني:

آنـان خـدا را از جسـم و جسـامنيت منـزه دانسـته و بـراي اراده ی 

انسـان راه ميانـه را قائـل بـوده و نيـز رسـتاخيز مـردگان و دادگاه عدل 

الهـي را مـي پذيرنـد و در احـكام عبادي نيز مناز و غـره را اهميت مي 

دهنـد و كتـاب مقـدس تـورات را نوشـته ی حرضت مويس مـي دانند و 

هـر كـي منكـرش باشـد، او را مرتد مـي دانند.

غر از تورات نوشـته شـده، به يك تورات شـفاهي هم قائل هسـتند 

كـه بـه اعتقـاد آنهـا سـينه بـه سـينه نقل شـده و گفتـه هـاي حكيامنه 

ی دانشـمندان يهـود اسـت كـه در فاصلـه ی قرن دوم تـا پنجم ميالدي 

در كتـايب بـزرگ بـه نـام تلمـود جمـع آوري شـده و زيـر بنـاي فكري و 

اعتقـادي بنـي ارسائيـل قرار گرفته اسـت.

آنـان در مقابـل دسـتورهاي خاخامـان صـد در صـد خاضـع بـوده و 

هيـچ گونـه مجادلـه بـا آنهـا را قبـول ندارنـد؛ حتـي قائلند كه اگـر آنها 

دسـت راسـتت را بگوينـد اين چپ اسـت، تصديق كـن و مجادله نكن، 

در نتيجـه اجتهـاد را قبـول ندارنـد. يـك رسي عقائـد خـايص دارنـد كـه 

بيشـر متناسـب حـزب هاي سـيايس اسـت تـا ديني.

2ـ صّدوقیان:

نـام  بـه  نامشـان  فرقـه ی ديگـر يهوديـت »صّدوقيـان هسـتند« و 

صـادوق بـن اخيطـوب كـه از طـرف حـرضت داوودـ  عليـه الّسـالمـ  به 

كهانـت منصـوب شـده بـود، مربـوط مـي شـود.

صدوقيـان بـر خـود الزم مـي ديدند كه سـنت هـاي گذشـته را حفظ 

كننـد و بـا تفسـر بـه رأي فريسـيان و آداب و عـادت آنـان مخالفـت 

مـي ورزيدنـد و بـر خـالف فرقه ی فريسـيان قائـل به جسـامنيت خدا 

بودنـد و مـي گفتنـد قربـاين و هدايايـي كـه در راه خـدا مـي دهيـم، 

ماننـد چيزهايـي اسـت كـه به يـك پادشـاه بـرشي داده مي شـود؛ آنان 

قيامـت و حيـات اخـروي را قبـول نكـرده، معتقـد بودنـد جزا و سـزاي 

انسـان هـا در همـن دنيا داده مي شـود و عمل خـوب، نتيجه ی خوب 

و عمـل بـد نتيجـه ی بد خواهد داشـت. آنـان تورات شـفاهي )تلمود( 

را قبـول نداشـته و افعـال برش را مخلوق خود انسـان مـي دانند؛ يعني 

اختيـار مطلـق. بجـاي منـاز، بـه قربـاين اهميـت ويـژه اي مـي دادنـد. 

ماشـيح منتظـر را قبـول ندارنـد و هيـچ گونـه متاييل به تالش و كوشـش 

بـراي حـركات انقـاليب ندارنـد و هرچـه كـه بنـام ديـن يهـود در حـال 

حـارض اسـت، بـه هامنها احـرام قائـل اند.

3ـ قارئون:

فرقـه ی سـوم، فرقـه ی »قارئـون« اسـت كـه از كلمه ی قـرأ در عريب 

و عـري آمـده و در مقابـل تفسـرهاي تكلف آميز فريسـيان به قرائت 

كتب آسـامين اشـاره دارد.

ايـن فرقـه ی كوچـك پـس از ظهـور اسـالم پديـد آمـده اسـت و جـز 

عهـد قديـم، كتـاب ديگري را قبـول ندارند در عوض بـر معناي ظاهري 

تـورات تعصـب مـي ورزنـد و تعاليـم شـفاهي )تلمـود( را انـكار مـي 

كننـد. رهـر آنـان ابتـدا يـك ربّـاين يهـودي بـه نـام ِعنان بـود كه بـا ابو 

حنيفـه معـارشت هايـي داشـته، بنابرايـن تحـت تأثـر اصطالحـات فقه 

اسـالمي قـرار گرفتـه و در عـر منصـور دوانيقـي در بغـداد ايـن فرقه 

را بنيـاد نهـاد، سـپس فـردي بنـام بنيامـن نهاونـدي آنـرا در ايـران آن 

زمـان ترويـج كـرد و تغيـرايت ايجـاد كـرد و بجـاي قارئـون، ايـن فرقه را 

»عنانيـه« نـام نهاد.

ايـن گـروه اجتهـاد در ديـن را قبـول دارنـد و قائـل هسـتند كـه اگـر 

سـلفي خطـا كرده باشـد، بايد خالف آنـرا تصحيح كند.مباحـث آنان در 

الهيـات يهـودي توجـه محققـان را بخود جلب كرده و در زمان گذشـته 

اكـر قارئـون در جهـان اسـالم زندگـي مـي كردنـد، اكنـون در ارسائيـل، 

روسـيه، اوكرايـن و كشـورهاي ديگـر بـه رس مـي برند.

4ـ ثانویان:

فرقـه ی چهـارم »ثانويـان« كـه در لغـت بـه معناي غيـور و متعصب 

اسـت، هسـتند كـه بـا شـدت متـام بـا سـلطه ی رومـي هـا بر فلسـطن 

مخالفـت مـي كردند.

اينـان در خيـيل از عقائـد بـا فريسـيان اشـراك دارنـد، ويل هيـچ نوع 

تسـامح در ديـن قائـل نيسـتند و يـك گروه تندرو به حسـاب مـي آيند. 

جـز حكومـت خـدا هيـچ حكومتـي را قبـول ندارند و هر كـي از يهود 

بـا حاكـامن همـكاري داشـته باشـد، از پـا در مـي آورنـد. آنـان معموالً 

خنجـري در زيـر لبـاس خـود مخفي مـي كردنـد. و در فرصت مناسـب 

هواخواهـان روميـان را مـي كشـتند و از هيـچ عمـل شـنيع اجتنـاب 

منـي كردند.

5ـ سامریان:

فرقـه ی ديگـر »س امريـان« هسـتند كـه نامشـان از منطقـه اي بنام 

سـامره اخـذ شـده، اين منطقـه بعد از تجزيه ی فلسـطن، مركز كشـور 

ارسائيـل بـود. ايـن فرقـه پـس از بازگشـت يهوديـان از بابـل و اسـري 

پديـد آمـد. بعـي قائـل انـد اينهـا مخلوطـي از بنـي و آشـوري هـا 

. هستند

ايـن فرقـه ی بسـيار كوچـك تنهـا پنج سـفر تـورات و كتاب يوشـع را 

قبـول دارد و 33 كتـاب عهـد عتيـق را رد مـي كنـد و بـه قداسـت كـوه 

جرزيـم در نزديـي شـهر نابلـس اعتقـاد دارنـد و آنـرا قبلـه ی خود مي 

شـامرند و مـي گوينـد قبله ی حـرضت مويس ـ عليه الّسـالم ـ نيز هامن 

بـوده و حـرضت داوود از پيـش خـود قبلـه را تبديـل كـرد و به مراسـم 

مذهبـي توجـه خـايّص دارنـد و مراسـم ويـژه اي انجام مـي دهند.

6ـ اِِسنیان:

فرقـه اِِسـنيان: اِسـني يعني شـفا دهنده و نـام اين فرقـه از اين كلمه 

اخـذ شـده، بـه اين معني كـه آنان در فكر شـفاي روان خـود بوده اند. 

ايـن گـروه حـدود دو قـرن قبـل از ميـالد بـه وجود آمـده و بـا تخريب 

اورشـليم آنهـا نيـز مثـل صدوقيـان و فرقـه هـاي ديگـر از بـن رفتنـد و 

جـز نامـي از آنان در تاريـخ مناند.

اينهـا مالكيـت فـردي و ازدواج را قبـول ندارنـد و روزي چنديـن بـار 

غسـل مـي كردنـد و بـه ايـن منظـور حـوض هـاي بزرگـي داشـتند كـه 

آثـار آنهـا از زيـر خـاك پيدا شـده اسـت. موقع طلـوع فجر بيدار شـده 

و بعـد از عبـادت تـا ظهـر مشـغول بـه كار بودند و بعد به طور دسـته 

جمعـي نهـار و شـام مـي خوردنـد. روز شـنبه را كار منـي كردنـد و بـه 

فكـر و مطالعـه ی تـورات مـي پرداختنـد. مـي گوينـد قبلـه ی آنـان 

خورشـيد بـوده از نظـر عرفـان و تفسـر معلومـات خـويب داشـتند و 

افـكار ايـن فرقـه زيـر بناي مسـيحيت فعـيل گرديد، حتي ممكن اسـت 

ايـن فرقـه متاماً مسـيحي شـده باشـند.

7ـ دومنه

فرقـه ی ديگـر »دومنـه« بـه تـريك اسـتانبويل بـه معنـاي مبـّدل شـده 

اسـت و شـبّن نيـز مـي گوينـد كه به شـبتاي صبي مؤسـس گروهشـان 

نسـبت داده مـي شـود. ايـن شـخص در سـال 1626 در شـهر ازمـر بـه 

دنيـا آمـد و پـس از مطالعات و بـرريس الهيات و عرفـان يهودي خود را 

مسـيحاي يهـود اعـالم كرد. برخـي يهوديان اروپـا و تركيـه و خاورميانه 

دعوتـش را پذيرفتـه، بعـد از دسـتگري از طـرف پادشـاه عثـامين بـه 

ظاهـر اسـالم را پذيرفـت و پـروان خـود را بـه پذيـرش اسـالم ترغيب و 

نـام خـود را محمـد افندي گذاشـت. بعـد از او برادرش اتبـاع او را دور 

خـودش جمـع كـرد و در ظاهـر بـه سـنن اسـالمي و در باطـن بر سـنن 

يهـودي عمـل مـي كردنـد و اكنـون چنـد هـزار نفـر از آنـان در تركيـه 

يافـت مـي شـوند.البته فرقـه هـای دیگری نیـز در یهودیت هسـت که 

بخاطـر اختصـار، از نقـل آنهـا خـودداری می شـود.

در عـر جديـد بـن ملـت يهود نهضت هايي ايجاد شـد كـه بر طبق 

آن به سـه گروه تقسـيم شدند:

1ـ اصالح طلبان،

2ـ يهوديـان ارتدوكـس كـه بـر سـنت يهـودي پـاي مي فرشدنـد و هر 

نـوع روشـنگري را رد مـي كردند.

3ـ يهوديان محافظه كار كه بن آن دو گروه واقع شده اند.

صهيونيسـم يـك جنبـش اسـت كـه طرفـدار بازگشـت يهوديـان بـه 

رسزمـن فلسـطن و ايجـاد دوبـاره ی كشـور خـاص بني ارسائيل اسـت. 

كلمه ی صهيون نام تپه اي در اورشـليم اسـت كه در سـده ی دهم به 

تـرف حـرضت داوود در آمـده و اآلن اورشـليم لقـب گرفتـه اسـت.

« فرقه های یهودیت

9 5 ســی  سیا م  علــو

محســنی ثــه  محد
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 امـروز بصیـرت علمـی و سیاسـی کسـی بـرای مـا بـه اثبـات
بـه جهـان دیـده  تهـران  کـه در سـال ۱۳۳۲ در شـهر   رسـیده 
 گشـود.عبدالحمید دیالمـه علـوم منطق،فلسـفه و عرفـان را نـزد
در  ۱۳۵۲ سـال  در  سـپس  و  گرفـت  فـرا  مطهـری   مرتضـی 
 رشـته ی دارو سـازی وارد دانشـگاه فردوسـی مشـهد شـد و در
 سـال ۱۳۵۸موفـق بـه اخذ مـدرک دکتـری شـد.دیالمه در دوران
 جوانـی ارتبـاط مسـتمری بـا افـرادی چـون مطهـری ،بهشـتی و
 بـازرگان داشـت و طـی سـال هـای ۵۲ الـی ۵۶ جهـت فعالیـت
زندگـی کـه  شـد  مجبـور  پهلـوی  رژیـم  علیـه  مبارزاتـی   هـای 
نماینـدگان جوانتریـن  از  کـه  گیـرد.او  پیـش  را  ای   مخفیانـه 
گـروه افـکار  بـا  میشـود  اسـامی محسـوب   مجلـس جمهـوری 
 هایـی چـون مجاهدیـن خلق و اشـخاصی چـون بنی صدر شـدیدأ
دفتـر تـرور  در  سـرانجام  دیالمـه  میکرد.عبدالحمیـد   مخالفـت 
 حـزب جمهـوری اسـامی بـه شـهادت رسـید و مصـداق جملـه
 امام)رحمـة هللا(شـدکه  فرمود:شـهدا درقهقـه ی مسـتانه شـان و
 در شـادی وصلشـان عنـد ربهـم یرزقـون اند.حـاال اینکـه چـرا
 آقـای هاشـمی رفسـنجانی چنـد دقیقـه قبـل از شـهادت ایـن شـهید
 بزرگـوار دفتـر حـزب را تـرک کـرده به عهـده ی خودتـان ولی
 شـهید دیالمه در دوران فعالیت های سیاسـی اش در مورد کسـی

حـرف زده کـه از مصادیـق بیـت زیـر اسـت:

او به ظاهر واعظ احکام بود      لیک در باطن سفیر دام بود

 آری شـهید دیالمـه در بخشـی از سـخنرانی اش در مـورد میـر
 حسـین موسـوی میگوید:اعتقـادم بـر ایـن اسـت کـه خـط فکـری
 سـر دبیـر روزنامـه جمهـوری اسـامی ،آقـای موسـوی ،خـط
پیمـان اسـت.البته نمیخواهـم  فکـری جنبـش مسـلمان مبـارز و 
بگویـم عضـو آن سـازمان اسـت ولـی خـط فکریش همان اسـت.

 اگـر دیـده باشـید دو هفتـه قبل یک مقاله ی بلنـد باالیی در صفحه
 اول بـا تیتـر درشـت از یکـی از نمایندگان عضو جنبش مسـلمان
 مبـارز در مـورد قضیـه ی تالبـوت نوشـته بود.حتـی یکبـار در
 صفحـه ی اول روزنامـه عکـس پیمـان را چـاپ کرد.همچنیـن
 شـهید دیالمه که از نخسـتین کسـانی بود درباره ی فراماسـونری
 در ایـران بـه تحقیـق و پژوهـش پرداخت،اسـنادی را در دسـت
 داشـت کـه ثابـت میکـرد آقـای موسـوی فراماسـونر اسـت ولـی
 متأسـفانه پیـش از ارائـه ی ایـن اسـناد بـه شـهید بهشـتی انفجـار
 دفتـر حـزب جمهـوری اسـامی مانع از یک روشـنگری بزرگ
 و تاریخی میشـود.همچنین بخشـی از فرمایشـات شهید دیالمه در
 خصوص زهرا رهنورد،همسـر اقای موسـوی اینطور اسـت:از
 آنجـا کـه همسـر آقای موسـوی که یک مشـت مزخـرف هایی در
 مـورد اسـام را در کتـاب هایی مانند طلوع زن مسـلمان،همگام
 بـا یوسـف،قیام موسـی و هرچـه از ایـن مسـائل توانسـته بـه هـم
 بافتـه و از آنجایـی کـه او زیـاد سـابقه ی مسـلمونی نـدارد چـه
 جـور شـده اسـت کـه حـاال بـه عنـوان مفسـر قـرآن شـده.معلوم
 نیسـت دنیـا در دسـت کیـه که هر کس میخواهد یک سـاله مفسـر
 قـرآن شـود.در همیـن کتـاب طلـوع زن مسـلمان این خانـوم همه
 جماتـی کـه مربـوط بـه نهـج الباغه علی بوده اسـت به فارسـی
تبلیغـات ارتجاعیـون بـه عنـوان  بعـد  ایـن کتـاب نوشـته و   در 
 علیـه زن آن را بـه شـدت کوبیـده اسـت وهـر کـس هـم کـه ایـن
 هـارا میخوانـد اصـاًَ متوجه نمیشـود کـه تمامی مباحـث از عین
 متـن نهـج الباغـه میباشـد؛برای مثـال یکـی از آن جملـه هـا این
اسـت:)غیرت بـرای مـرد از ایمانش اسـت و بـرای زن از کفر(
 در صورتـی کـه ایـن جملـه عیـن نهـج الباغـه بـوده و ایشـان بـا
 نوشـتن ایـن متـن بـه شـدت ایـن موضـوع را کوبیـده اسـت در
 حالیکـه در نهـج الباغه آمده اسـت:)غیرة الِرجـال مَن االیمان و
 غیـرة الِمـراهُ کفر(کـه ایـن جملـه را به فارسـی نوشـته و هرکس

 کـه ایـن متـن را میخوانـد بـا خـود بگویـد کـه متجحریـن عجـب
 چیـز هـای مزخرفـی گفتـن.در همیـن کتـاب طلـوع زن مسـلمان
 یـک متـن دیگـر اسـت کـه بـه ایـن صـورت نوشـته شـده اسـت
 کـه:)زن از دنـده چـپ مـرده(.اول ایـن موضـوع را در ۲۰ یـا
 ۳۰ صفحـه شـرح داده و همـه هـم میگن چـه زن خوبی چقدر از
 زن هـا دفـاع میکنـد همـش هم با اسـتدالل قرآنـی ،حدیث،روایت
 و ...هیـچ کـس هـم نمـی پرسـد کـه اصـا کـی گفتـه کـه زن از
همچنیـن میکنی.اصـا  روش  داری  تـو  کـه  مـرده  چـپ   دنـده 
 مسـئله ای از کجـا آمـده کـه در ۲۰ تـا ۳۰صفحـه بـه رد کردنش

میپردازی.
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