
 

 (س)، فاطمه زهراحضرت  شهادت
 تسلیت بادتعزیت و 

   
  

  بیانیه بسیج اساتید
  بهمن 22مناسبت به 

برخی دستاوردهاي 
  انقالب اسالمی

  حضرت فاطمه (س)
  از زبان ائمه اطهار (ع)

  دوام و زوال
  نعمات الهی جوامع

سبک زندگی در کالم 
  امیرالمومنین (ع)

  موسسات مالی
  غیرمجاز !؟

  اخبار  ***  تفاوت ترور و جهاد
***************************************************  

  تمام شد.هم  تولید و اشتغالسال اقتصاد مقاومتی، 

  دولت گزارش دهد.

        
  .سال آینده سال شکوفایی و پیشرفت کشور ایران به حول و قوه الهی خواهد بود :95وعده روحانی براي سال 
  .جوانان ما خواهد بودسال جدید، سال پیشرفت بیشتر براي ملت عزیز و اشتغال بیشتر براي  :96وعده روحانی براي سال 

".باید"ها ده + امآورده 97در بودجه را  رفع فقر مطلق واشتغال دو هدف  :97وعده روحانی براي سال 
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 بهمن 22بیانیه بسیج اساتید به مناسبت 
  
قُّ و والْح اءوقًا قُلْ جهلَ کَانَ زاطلُ إِنَّ الْباطقَ الْبهَز 
و بگو حق آمد و باطل نابود  ﴾81آیه  -سوره االسراء﴿

  .شد آرى باطل همواره نابودشدنى است
ملتی که عزم یاري خدا و رسولش را نمود و در این 

کرد، خداوند متعال هم وعده یاري و راه استقامت 
إِنَّ الَّذینَ نصرت به ایشان داده است آنجا که فرمود: 

قالوا ربنَا اللَّه ثُم استَقاموا تَتَنَزَّلُ علَیهِم المالئکَۀُ أَلّا 
ال تَحزَنوا ودونَ تَخافوا ونَّۀِ الَّتی کُنتُم توعروا بِالجأَبش. 

تند: پروردگار ما خداوند یگانه به یقین کسانی که گف(
سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل  ،است
نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد  شوند کهمی

بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده 
  ت.)اس

وحدت، استقامت و رویکرد انقالبی این امت شهید 
مچون بدیل هپرور به همراه موهبت الهی رهبرانی بی

اي، امام خمینی (ره) و خلف صالح او امام خامنه
ساز آن را در مقابل معجزة قرن و انقالب تاریخ

مستکبرین شرقی و غربی، به پیروزي رساند و همه 
ها و فتنه ها را در هم شکست. امروز، دشمنی

جمهوري اسالمی با اقتداري مثال زدنی، راه اولیاء و 
از دنیاپرستی و جاهلیت انبیاء الهی را به سوي رهائی 

پرستی غربی با افتخار سرمایه-مدرن یعنی لیبرال
  پیماید.می

نسبت به  ایران انقالب اسالمیعظیم دستاوردهاي 
قبل از انقالب و نسبت به دستاوردهاي سایر 

هاي کمونیستی، هاي جهانی، نظیر انقالبانقالب
در چند قرن اخیر، غیر  تیو ناسیونالیس تیلیبرالیس

سده اخیر ایران  هاينهضتدر حوزه  ل انکار است.قاب
و است که پیروز شد قیامی انقالب اسالمی تنها نیز، 

ها و شعارهاي اساسی خود، با صالبت با همان آرمان
سالگی خویش  40ادامه پیدا کرد و به روزافزون 

 هايسوي دیگر، در میان جنگ از نزدیک گردید.
ساله بود که  هشتدفاع مقدس  فقطاخیر،  هايسده

آنکه یک وجب از خاك کشور با عزت تمام، بی
و موجبات  اشغال اجنبی بماند، به پایان رسیددر

اینها تنها  .شکوفایی استعدادهاي نهفته کشور گردید
بخشی کوچک از دستاوردهاي عظیم این انقالب الهی 

رود تا طومار ساز است. انقالبی که میبزرگ و تاریخ
ساز ن را در هم پیچد و زمینهستمکاران و شیاطی

 ظهور آن یگانه منجی عالم بشریت، حضرت مهدي

  (عج) گردد.
  

 ملت سرافراز ایران اسالمی:
اکنون شما امت شهیدپرور هستید که با حضور 
میلیونی خود در سالروز پیروزي انقالب اسالمی، 

هاي شوم شیاطین و همانند همیشه نقشه
ست و آینده این تان را درهم خواهید شکبدخواهان

انقالب الهی را تضمین خواهید نمود. پیام قاطع شما 
به همه مسئولین آن است که، هویت انقالبی وتعهد 
اسالمی شما، تمام هویت و ارزش شماست. از آمریکا 

و "با تمام زر و زورش نترسید، چرا که به راستی 
 کُنْتُم مؤْمنینَ التَهِنُوا و التَحزَنُوا و أَنْتُم الْأَعلَونَ إِنْ

عمران)، شما هرگز سستى نکنید و آل 139(
اگر در  برترین هستیداندوهناك نشوید، زیرا شما 
آن ورشکستگان به  "ایمان خود ثابت قدم باشید.

اند و در هر فرصتی خواب تقصیري که از حق بریده
بینند، همانها که بر رابطه و سازش با آمریکا را می

ر شدند و بر خون شهداء و حق دوش انقالب سوا
خواري کردند، مظلومین پاي کوبیدند، رانت

هاي نجومی را حریصانه گرفتند، اختالس حقوق
گري را توجیه نمودند و در نمودند، اشرافیت و اشرافی

نقشه شیطان بزرگ علیه انقالب، نقش نفوذي را ایفا 
نمودند، اگر به اسالم ناب و انقالب محرومین باز 

آنها را دیر یا زود حذف خواهد رشید ، ملت نگردند
  نمود.

بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن 
تبریک سالروز این حماسه بزرگ، از عموم ملت غیور 
ایران و کلیه همکاران شریف دانشگاهی براي شرکت 
گسترده و همه جانبه در راهپیمائی این روز بزرگ و 

از استکبار جهانی به  ساز و اعالم برائت و تنفرآینده
سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، صمیمانه 

  آورد.دعوت به عمل می
  1396بهمن ماه . السالم علی عباداهللا الصالحینو
  

*****************************************************************  

 برخی دستاوردهاي انقالب اسالمی
  پزشکی

  کشور برترِ دنیا در درمانِ ناباروري 4جزو . 
  کشور برتر سازنده داروهاي بیماري خاص 10جزو . 
  کشور برتر دنیا در علم ژنتیک و رویان 5جزو . 
هاي کشور اول جهان در ارتوپدي، عمل 4جزو . 

  .ءزیبایی، پیوند اعضا
  ساخت هزاران مرکز درمانی مجهز در شهر و روستا. 
  

  ورزشی
  م کشتی دنیامقام اول تا سو. 
برداران دنیا ایرانی المپیک قویترین وزنه 3طی . 

  .اندبوده

  قدرت برتر تکواندو دنیا 5جزو . 
  قدرت برتر والیبال8جزو . 
  فوتسال دنیا 5رتبه . 
  فوتسال ساحلی دنیا 4رتبه . 
  فوتبال آسیا 1رتبه . 
  بستکتبال آسیا علیرغم حضور چین و ژاپن 1رتبه . 
  دو و کاراته دنیاجزو قدرتهاي جو. 
  .اندبرترینهاي شطرنج دنیا ایرانی. 
  

  نظامی
  کشور قدرتمند نظامی دنیا 8جزو . 
  کشور قدرتمند موشکی 7جزو . 

 کشور سازنده زیر دریایی و دومین کشور 5جزو . 
   سازنده اژدرهاي حباب ساز

  ساخت انواع موشک کروز و بالستیک. 
  ساخت انواع پهبادهاي پیشرفته بومی. 
  کوپتر بومییساخت انواح ناوچه و تانک و هل. 
  

  دانشگاهی
  افزایش چند ده برابري تعداد دانشگاها و دانشجویان. 
  دانشگاههاي معروف ایران در دنیاباالي رتبه . 
ساله تحصیالت آکادمیک  35 تا 20 جوانان 75%. 

  .دارند
  رتبه هاي اول تا پنجم مسابقات جهانی رباتیک. 
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المپیادهاي علمیِ دانشجویی و  هاي بااليرتبه. 
  .آموزيدانش

  
  علمی

  رشد و شتابِ اول علمی دنیا قبل از دولت روحانی. 
  مقام اول تولید علم و مقاله قبل از دولت روحانی. 
  ايکشور دارنده دانش بومیِ هسته 8جزو . 
  کشور دارنده دانش پیل سوختی 5جزو . 
  کشورِ اول در نانوتکنولوژي 7جزو . 
  کشور سازنده ماهواره و فضاپیما 10جزو . 
 3کشور سازنده گوشی تلفنِ هوشمند  10جزو . 

  (GLX)اي با تکنولوژيِ بومیهسته
کشور برتر سازنده سدهاي بتنی و خاکی و  8جزو . 

  .تأسیسات نیروگاهی
  

  کشاورزي
هاي اول تا هفتم جهان در تولید زعفران، پسته، رتبه. 

هلو، زدآلو، خیار، گردو، خرما، سیب، مرکبات، 
  هندوانه

  خودکفایی در گندم. 

  احداث چند صد هزار هکتار گلخانه و مزرعه مکانیزه. 
  رتبه اول تولید حبوبات در آسیا. 
  رتبه باال در تولید گل. 
  دنیا در تولید و رواج گیاهان دارویی و طب سنتی 7رتبه . 
  

  رفاهی
 ساخت هزاران کیلومتر جاده کوهستانی، روستایی و. 

  جاده اي کشور %90پوشش 
  مناطق کشور %95برق رسانی به بیش از . 
  مناطق کشور %80گاز رسانی به . 
 %90پوشش ارتباط تلفنی و موبایلی در بیش از . 

  مناطق کشور
  کشور %80پوشش اینترنت در بیش از . 

  . ساخت خطوط مترو در تهران و شهرهاي بزرگ.
  

  مذهبی-قرآنی
  تربیت هزاران حافظ کلِ قران. 
. بقات بین المللیمقام هاي اول قاریان ایرانی در مسا. 
هاي افزایش چند ده برابري تعداد طالب و حوزه. 

  علمیه

  هاچند صد برابر شدن تعداد مساجد و حسینیه. 
  افزایش چند ده ملیونی جمعیت شیعیان جهان. 
  

  سیاسی
تشکیل گروههاي به شدت طرفدارِ ایران و . 

حزب  :هاي مقاومت از شرق تا غرب عالم مثلِهسته
الوفاق  اد اسالمی و حماس در فلسطین،اهللا لبنان،جه

بحرین، حوثی یمن، شیخ زکزاکی در نیجریه، سپاه 
بدر عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، 

  .... مقاومت سوریه و
 . منطقهمردمی تبدیل شدن به بانفوذترین قدرت.  
  

سال  8ها، درحالی بوده که تمام این پیشرفت ***
و اقتصادي بودیم، فروش  جنگیدیم، تحریمِ علمی

میلیون بشکه به  6نفتمون نسبت به زمان شاه از 
 30میلیون بشکه رسیده، و جمعیت هم از  2حداکثر 

میلیون نفر رسیده و به همین نسبت  80میلیون به 
ضمنا اینها با توجه به  است. هزینه ها چند برابر شده

ها بوده وگرنه ظرفیت میزان تالش و عرضه دولت
  اسالمی بسیار بیش از اینهاست. جمهوري

****************************************************************************  
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  حضرت فاطمه (س) از زبان ائمه اطهار (ع)
 hawzah.netبرگرفته از سایت 

  
  ارزش شناخت فاطمه علیها السالم

  فرمایند: . امام صادق علیه السالم می1
فمن عرف فاطمۀ حق معرفتها فقد ادرك لیلۀ «... 
هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیها ) 1( ;القدر

ا درك کرده گمان شب قدر ر السالم دست یابد، بی
  .»است 

  
  آثار محبت به فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  2
من احب فاطمۀ ابنتی فهو فی الجنۀ معی ومن «

هر کس فاطمه علیها السالم ) 2( ;ابغضها فهو فی النار
دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر 

  .» ، در آتش [دوزخ] است کس با او دشمنی ورزد
  

  اطاعت از فاطمه علیها السالم 
  . امام باقر علیه السالم می فرمایند:  3

مفروضۀ الطاعۀ علی  -علیها السالم  - ولقد کانت «... 
جمیع من خلق اهللا من الجن واالنس والطیر والوحش 

اطاعت از فاطمه علیها ) 3( ;واالنبیاء والمالئکۀ ... 
آفریدگان خدا از جن و آدمیان و السالم بر تمامی 

پرندگان و وحوش و پیامبران و فرشتگان واجب 
  » است.

  
  دستورهاي فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  4
یا علی انفذ لما امرتک به فاطمۀ فقد امرتها باشیاء «... 

آنچه را اي علی! ) 4( ;امر بها جبرئیل علیه السالم ... 
زیرا  ;فاطمه علیها السالم بدان امر می کند، انجام ده

 من چیزهایی را به او امر کرده ام که جبرئیل علیه
  »السالم به آنها امر کرده است.

  
  خلقت فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  5
بی ) 5( ;ان فاطمۀ خلقت حوریۀ فی صورة انسیۀ ... «

شک فاطمه علیها السالم حوریه اي است که به 
  .» صورت انسان آفریده شده است 

  
  نام فاطمه علیها السالم  ییچرا

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  6

انی سمیت ابنتی فاطمۀ الن اهللا عزوجل فطمها «
من نام دخترم را فاطمه ) 6( ;وفطم من احبها من النار

فاطمه  - عزوجل  -زیرا خداي  ;الم گذاشتمعلیها الس
ز آتش علیها السالم و هر کس که او را دوست دارد، ا

  .»دوزخ دور نگه داشته است 

  
  آثار نام فاطمه علیها السالم 

  . امام کاظم علیه السالم می فرمایند:  7
الیدخل الفقر بیتا فیه اسم محمد او احمد او علی او «

الحسن او الحسین او جعفر او طالب او عبداهللا او 
نام محمد یا در خانه اي که ) 7( ;فاطمۀ من النساء

احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا 
عبداهللا و یا از میان زنان، فاطمه باشد، فقر [و 

  .» تنگدستی] وارد نمی شود 
  

  احترام به نام فاطمه علیها السالم 
. امام صادق علیه السالم به شخصی که نام  8

  دخترش را فاطمه گذاشته بود، فرمود: 
 ;فاطمۀ فال تسبها و التلعنها والتضربها اذا سمیتها«... 

حاال که نام او را فاطمه گذاشته اي، پس دشنامش ) 8(
  .» مده، نفرینش مکن و کتکش مزن 

  
  الگوي نمونه 

. امام زمان علیه السالم در یکی از نامه هایشان می  9
  فرمایند: 

وفی ابنۀ رسول صلی اهللا علیه و آله لی اسوة حسنۀ «
ختر پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله براي در د) 9( ;... 

  .» من الگوي نیکویی است 
  

  یاور خوب 
. پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله از حضرت  10

امیرالمؤمنین، علی علیه السالم درباره حضرت فاطمه 
  زهرا علیها السالم پرسیدند، حضرت پاسخ دادند: 

السالم]  [فاطمه علیها) 10( ;نعم العون علی طاعۀ اهللا«
  .» خوب یاوري در راه اطاعت و بندگی خداست 

  
  عزیزترین مردم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  11
فاطمه علیها السالم  ;) 11(فاطمۀ اعز البریۀ علی «... 

  .» عزیزترین مردم در نزد من است 
  

  نور چشم و میوه دل من 
  آله می فرمایند: . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و  12

ثمرة  ان فاطمۀ بضعۀ منی و هی نور عینی و«... 
فاطمه علیها السالم پاره تن و نور ) 12( ;فؤادي ... 

  .» چشم و میوه دل من است 
  

  خشم و خشنودي فاطمه علیها السالم 
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  13

بی ) 13( ;هاان اهللا لیغضب لغضب فاطمۀ ویرضی لرضا«
شک خداوند با خشم فاطمه علیها السالم به خشم 

  .» می آید و با خشنودي او خشنود می شود 
  

  دشمن فاطمه علیها السالم در دوزخ است
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  14

یا فاطمۀ! لو ان کل نبی بعثه اهللا وکل ملک قربه «... 
لک ما اخرجه اهللا  شفعوا فی کل مبغض لک غاصب

اي فاطمه! اگر تمام پیامبرانی که ) 14( ;من النار ابدا
خدا برانگیخته و تمام فرشتگانی که مقرب درگاه خود 
گردانده است، براي هر کینه توزي که حق تو را 
غصب نموده است، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از 

  .» آتش [دوزخ] خارج نمی سازد 
فاطمه بضعۀ منی اند: هفرمود (ص) همچنین حضرت

ها فقد اغضبنی فمن ابغضنی فقد ابغض فمن اغضب
فاطمه پارة تن من است هرکس اورا بیازارد مرا  ».اهللا

  .آزرده است و هرکس مرا بیازارد خدا را آزرده است
 

  اختر تابناك 
  . امام صادق علیه السالم می فرمایند:  15

) 15( ;... فاطمۀ کوکب دري بین نساء اهل الدنیا «... 

فاطمه علیها السالم اختري تابناك در میان زنان 
  .» دنیاست 
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  سرور زنان 
  . امام صادق علیه السالم می فرمایند:  16

 ;فاطمۀ سیدة نساء العالمین من االولین واالخرین«... 
فاطمه علیها السالم سرور زنان جهانیان از اولین ) 16(

  .» تا آخرین است 
  

  علیها السالم تسبیحات حضرت زهرا 
  . امام باقر علیه السالم می فرمایند:  17

ما عبد اهللا بشی ء من التحمید افضل من تسبیح «
خداوند در حمد و ستایش ) 17( ;فاطمۀ علیهاالسالم ... 

به چیزي برتر از تسبیح فاطمه علیها السالم عبادت 
  .» نشده است 

  
  درود بر فاطمه علیها السالم 

  السالم می فرمایند:  . امام رضا علیه 18
اول من جعل له النعش فاطمۀ ابنۀ رسول اهللا، «

) 18( ;صلوات اهللا علیها وعلی ابیها وبعلها وبنیها

نخستین کسی که پس از مرگش براي او تابوت 
ساخته شد، فاطمه علیها السالم دختر رسول خدا 

درود و صلوات خدا بر او و  ;صلی اهللا علیه و آله بود
  .» فرزندانش باد  پدر و شوهر و

  
  نفرین الهی براي دشمنان فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  19
ملعون ملعون من یظلم بعدي فاطمۀ ابنتی ویغصبها «

مورد نفرین است، مورد نفرین ) 19( ;حقها ویقتلها ... 
است هر کس پس از من به فاطمه علیها السالم 

ستم کند و حقش را غصب نماید و او را دخترم 
  » بکشد.

  
  زیارت فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  20
هر کس ) 20( ;من زار فاطمۀ فکانما زارنی ... «... 

فاطمه علیها السالم را زیارت کند، مانند این است که 
  .»مرا زیارت کرده است 

   
  مه علیها السالم نماز مخصوص فاط

  . امام صادق علیه السالم می فرمایند:  21
من صلی اربع رکعات فقرا فی کل رکعۀ بخمسین «

کانت صلوة فاطمۀ علیهاالسالم » قل هو اهللا احد«مرة 
هر کس چهار رکعت نماز بخواند [هر دو ) 21( ;... 

رکعت به یک سالم] و در هر رکعت [پس از سوره 
را بخواند، » قل هو اهللا احد«ه حمد] پنجاه مرتبه سور

  .» این نماز، نماز فاطمه علیها السالم است 
  

  
  من از تو هستم 

  صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:. پیامبر اکرم  22
اي فاطمه! ) 22( ;انا منک ...  یا فاطمۀ ... انت منی و«

  .» تو از من هستی و من از تو هستم 
  

  پدرت به قربانت
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  23

پدرت به قربان تو باد ) 23( ;فداك ابوك یا فاطمۀ«... 
  » اي فاطمه علیها السالم!

  
  بوي بهشت

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  24
ففاطمۀ حوراء انسیۀ وکلما اشتقت الی رائحۀ «... 

) 24( ;فاطمۀ علیها السالمالجنۀ شممت رائحۀ ابنتی 

فاطمه علیها السالم حوریه اي است به صورت انسان 
که من هر گاه مشتاق بوي بهشت می شوم، دخترم 

  .» فاطمه علیها السالم را می بویم 
  

السالم قلب محمد صلی اهللا علیه و  فاطمه علیها
  آله 
. حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السالم می  25

  فرمایند: 
ن الحسن والحسین سبطا هذه االمۀ وهما من ا«... 

محمد کمکان العینین من الراس واما انا فکمکان الید 
 ;من البدن واما فاطمۀ فکمکان القلب من الجسد ... 

حسن و حسین علیهما السالم دو سبط این امت ) 25(
هستند، و آن دو براي محمد صلی اهللا علیه و آله 

[براي محمد صلی همانند دو چشم براي سرند، و من 
اهللا علیه و آله] همانند دست براي بدن هستم، و 
فاطمه علیها السالم [براي محمد صلی اهللا علیه و آله] 

  .» همانند قلب براي بدن است 
  

  افتخار علی علیه السالم به فاطمه علیها السالم 
  فرمایند: می (ع). حضرت امیرالمؤمنین علی  26

من ) 26( ;ساء العالمین ... انا زوج البتول سیدة ن«... 
همان کسی که  ;همسر بتول علیها السالم هستم

  .» سرور زنان جهانیان است 
  

  فاطمه علیها السالم زهره است
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  27

انا الشمس وعلی علیه السالم القمر وفاطمۀ الزهرة «
رشیدم و علی من خو) 27( ;والفرقدان الحسن والحسین

علیه السالم ماه و فاطمه علیها السالم، زهره (ناهید) 
است و حسن و حسین علیهما السالم دو ستاره نور 

  .» افشان فرقدان هستند 
  ایمان فاطمه علیها السالم 

  فرمایند: . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می 28
یا سلمان! ان ابنتی فاطمۀ مال اهللا قلبها وجوارحها «

اي ) 28( ;ایمانا ویقینا الی مشاشها تفرغت لطاعۀ اهللا ... 
سلمان! به راستی که خداوند قلب و اعضاي فاطمه 
علیها السالم تا استخوانهایش را از ایمان و یقین 

به گونه اي که در طاعت خدا  ;آکنده ساخته است
  .» جدیت دارد 

  
  زیارت شهیدان 

  : . امام صادق علیه السالم می فرمایند 29
ان فاطمۀ علیها السالم کانت تاتی قبور الشهداء فی «

فاطمه علیها السالم در هر ) 29( ;کل غداة سبت ... 
  .» بامداد شنبه به مزار شهیدان می رفت 

  
  بوي خوش فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  30
حور العین رائحۀ االنبیاء رائحۀ السفرجل ورائحۀ ال«

رائحۀ اآلس ورائحۀ المالئکۀ رائحۀ الورد ورائحۀ ابنتی 
) 30( ;فاطمۀ الزهراء رائحۀ السفرجل واآلس والورد ... 

بوي پیامبران بوي به و بوي حورالعین بوي آس و 
بوي فرشتگان بوي گل سرخ است، ولی بوي دخترم 
فاطمه علیها السالم بوي به و آس و گل سرخ روي 

  .» هم است 
  

علی علیه السالم شایسته ترین انسان براي 
  فاطمه علیها السالم 

  . امام صادق علیه السالم می فرمایند:  31
لوال ان امیرالمؤمنین علیه السالم تزوجها لما کان «... 

لها کفو الی یوم القیامۀ علی وجه االرض آدم فمن 
به راستی اگر امیرالمؤمنین علیه السالم ) 31( ;دونه

ها السالم را به ازدواج خود در نیاورده بود، فاطمه علی
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تا روز قیامت بر روي زمین از آدم تا پس از آدم براي 
  .» فاطمه علیها السالم همتایی نبود 

  
  پیوند آسمانی 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  32
من ) 32( ;ما زوجت فاطمۀ اال لما امرنی اهللا بتزویجها«

السالم را به ازدواج در نیاوردم، مگر پس فاطمه علیه 
  .» از آنکه خداوند مرا به ازدواج او فرمان داد 

  
  انجام کارهاي سخت خانه 

. حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم درباره حضرت  33
  فاطمه زهرا علیها السالم می فرمایند: 

انها استقت بالقربۀ حتی اثرفی صدرها وطحنت «
وکسحت البیت حتی بالرحی حتی مجلت یدها 

اغبرت ثیابها واوقدت النار تحت القدر حتی دکنت 
حضرت ) 33( ;ثیابها فاصابها من ذلک ضرر شدید

فاطمه زهرا علیها السالم آن قدر با مشک، آب کشید 
که اثر آن در سینه اش آشکار شد و چندان با دست 
خود آسیاب کرد که دستهایش پینه زد و آن قدر 

ه لباسهایش خاك آلود گردید . خانه را جاروب کرد ک
و چندان آتش در زیر دیگ روشن کرد که لباسهایش 
سیاه و دود آلود شد و از این کارها رنج و سختی 

  .» زیادي به او رسید 
  

  مطیع دائم علی علیه السالم  (س)فاطمه 
  فرمایند: می(ع) . حضرت امیرالمؤمنین علی  34

ا ولقد کنت العصت لی امر فواهللا ... الاغضبتنی و«
) 34( ;االحزان انظر الیها فتنکشف عنی الهموم و

سوگند به خدا که فاطمه علیها السالم هیچگاه مرا 

خشمگین نکرد و در هیچ کاري از من سرپیچی 
ننمود . و من هرگاه به فاطمه علیها السالم نگاه می 

  .» کردم، غم و اندوه از من زدوده می شد 
  

  نور خداستنور فاطمه علیها السالم از 
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  35

نور ابنتی فاطمۀ من نور اهللا وابنتی فاطمۀ افضل «... 
نور دخترم فاطمه ) 35( ;من السماوات واالرض ... 

علیها السالم از نور خداست، و دخترم فاطمه علیها 
  .» السالم برتر از آسمانها و زمین است 

  
  

  السالم بر بالین آدمی  فاطمه علیها
  فرمایند: . امام باقر و امام صادق علیهما السالم می 36
حرام علی روح ان تفارق جسدها حتی تري الخمسۀ: «

محمدا وعلیا وفاطمۀ وحسنا وحسینا بحیث تقر عینها 
بر روح آدمی حرام است که ) 36( ;او تسخن عینها ... 

یند: محمد از بدنش جدا شود، مگر آنکه پنج تن را بب
و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السالم، و آن 

اي است که یا چشم آدمی روشن و یا هم به گونه
  .» دتاریک و محزون می شو

  
  فاطمه علیها السالم شهیده است

  فرمایند: . امام کاظم علیه السالم می 37

) 37( ;ان فاطمۀ علیها السالم صدیقۀ شهیدة ... «

م بانوي بسیار راست گویی است که فاطمه علیها السال
  .» او را به شهادت رسانده اند 

  
  اشتیاق بهشت به فاطمه علیها السالم 

  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  38
اشتاقت الجنۀ الی اربع من النساء: مریم بنت عمران، «

وآسیۀ بنت مزاحم زوجۀ فرعون وخدیجۀ بنت خویلد 
بهشت ) 38( ;صلی اهللا علیه و آله وفاطمۀ بنت محمد

مشتاق چهار زن است: مریم دختر عمران، آسیه 
دختر مزاحم و زن فرعون، خدیجه دختر خویلد و 
فاطمه علیها السالم دختر محمد صلی اهللا علیه و 

  » آله.
  

  فاطمه علیها السالم و خردساالن 
  . امام صادق علیه السالم می فرمایند:  39

من المؤمنین تربیهم فاطمۀ علیها ان اطفال شیعتنا «
بی شک خردساالن شیعه ما از مؤمنان را ) 39( ;السالم

  .» فاطمه علیها السالم پرورش می دهد 
  

  شفاعت فاطمه علیها السالم 
  . پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فرمایند:  40

یا فاطمۀ ابشري فلک عنداهللا مقام محمود «... 
اي فاطمه ) 40( ;شیعتک تشفعین فیه لمحبیک و

علیها السالم مژده باد! که در پیشگاه خدا مقامی 
داري که در آن مقام براي دوستان و شایسته

  .»کنیشیعیانت شفاعت می
  

*************************************************************************  
  
  

     
  ل ذهابسرپ                                       
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  دوام و زوال نعمات الهی جوامع
 کده مهندسی برقعضو هیئت علمی دانش –محمد خلج امیرحسینی 

  
  مقدمه -1

بعضی نعمات الهی جنبه فردي و بعضی دیگر جنبه 
اجتماعی دارند. نعمات اجتماعی از قبیل تسهیل 
مسیر هدایت الهی بواسطه رهبري الهی و حکومت 

آرامش، صحت  دینی، آزادي از بند ظالمین، امنیت و
و سالمت عمومی، منابع و استعدادهاي انسانی و 
مادي، نزوالت آسمانی و سرسبزي و پرآبی هستند. 
مسلما نعمات اجتماعی از اهمیت وافري براي زندگی 
دنیوي و اخروي آحاد یک جامعه دارند. آنچه که براي 

کننده باشد، دوام و زوال نعمات یک جامعه باید نگران
جامعه باید تالش کند تا نعماتش رو اجتماعی است. 

به زوال نباشند بلکه مستدام باشند. در یک کالم، 
آنها و  "یادآوري"موجبات دوام نعمات اجتماعی، 

آنها  "تبدیل"و موجبات زوال نعمات  "اصالح جامعه"
است. در اینجا مختصرا مروري بر این  "تغییر خود"و 

  کنیم.مفاهیم می
  
  یادآوري و شکر نعمت -2

یکی از وظایف ما نسبت به نعمات الهی، یادآوري 
مستمر آنها و شکرگزاري است. شکرگزاري به معناي 
تشکر از صاحب نعمت و استفاده صحیح از آنها در 
مسیر اوامر و نواهی الهی است. البته خداوند نیازي به 
این یادآوري و شکرگزاري ندارد بلکه این ما هستیم 

خود یادآوري کنیم.  که باید آن نعمات را براي
شد تا اوال شاکر یادآوري نعمات الهی موجب آن می

خداوند براي اعطاي آن نعمت باشیم، ثانیا قدر آن 
نعمت را بدانیم و موجبات ازدیاد و نه نقصان آن را 
فراهم کنیم و ثالثا موجب تربیت و کمال خود شویم. 
قرآن دستور به یادآوري و بیان همه نعمات داده 

. البته )11/الضحی( فَحدثْ ربک بِنعمۀِ أَما واست. 
نعمات اجتماعی بسیار مهمتر هستند چرا که آثار و 
برکات بزرگتري بر سرنوشت تک تک افراد جامعه 
دارند. یک نمونه از یادآوري نعمات اجتماعی، پیروزي 

 أَیها یافرماید: در جنگ احزاب است آنجا که می
 جنُود جاءتْکُم إِذْ علَیکُم اللَّه نعمۀَ اذْکُرُوا آمنُوا الَّذینَ

، 9/احزاب( ... تَرَوها لَم و جنُودا رِیحا علَیهِم فَأَرسلْنَا
اید نعمت خدا را بر خود به اي کسانی که ایمان آورده

یاد آورید در آن هنگام که لشکرهایی به سراغ شما 
سخت و لشکریانی که  یما باد و طوفان پسآمدند؛ 

. آزاد کردن قوم دیدید بر آنان فرستادیم)آنها را نمی

اسرائیل از چنگ ظلم و ستم فرعونیان نیز یک بنی
إِذْ  ونمونه دیگر از یادآوري نعمات اجتماعی است. 

 اکُمإِذْ أَنْج لَیکُمع ۀَ اللَّهمعاذْکُرُوا ن همقَوى لوسقَالَ م
رْعنْ آلِ فنَ مالبته یک راه براي )6براهیم/ا( ...و .

نهادینه شدن یادآوري نعمات الهی بزرگ، 
گرامیداشت و شکرگذاري در روزهایی است که آن 

 ... ذَکِّرْهم بِأَیامِ اللَّه و... اند. نعمات به ما اعطاء شده
  ).5(ابراهیم/

  
  تبدیل نعمت -3

، تبدیل کنداز خطراتی که جوامع انسانی را تهدید می
نعمات الهی است. تبدیل نعمت به این معنی است که 

هاي حاصله از آن نعمت، در مسیر از امکانات و فرصت
آلود استفاده و مقاصد غیر صحیح، انحرافی و گناه

گردد. تبدیل نعمت باعث زوال نعمت و عذاب الهی 
اسرائیل گردد. این همان بالیی است که بر سر بنیمی

مندي از نعمات شان پس از بهرهبواسطه اعمال بد
 منْ آتَینَاهم کَم إِسرَائیلَ بنی سلْفراوان الهی آمد. 

 فَإِنَّ جاءتْه ما بعد منْ اللَّه نعمۀَ یبدلْ و منْ بینَۀٍ آیۀٍ
اللَّه یدقَابِ شَداز بنی اسرائیل بپرس، 211/بقرة( الْع 
و کسی که  به آنها دادیمهاي روشن ه اندازه نشانهچ

نعمت خدا را پس از آن که به سراغش آمد تبدیل 
  ).خداوند شدید العقاب است پس ،کند

  
  تغییر خود -4

تبدیل نعمت توسط یک جامعه، عللی دارد که 
مهمترین آنها ایجاد تغییرات در درون افراد جامعه 
است. وقتی سستی و تنبلی جاي سعی و تالش، 

ي بصیرت و تقوي، شک و غفلت و بوالهوسی جا
طلبی کاري و عافیتتردید جاي عزم و اراده، محافظه

طلبی، جاي شهامت و شجاعت، دنیاطلبی جاي آخرت
گري جاي نفاق و تفرقه جاي اتحاد، اشرافی

زیستی، اعتماد به دشمن جاي اعتماد به ساده
هاي افراد جامعه را بگیرد، امدادهاي الهی و توانمندي

ظار دوام نعمات الهی را داشته باشد. کسی نباید انت
این یک سنت الهی است که خداوند متعال وقتی به 

هایش ها و ظرفیتقومی نعمتی را بخاطر شایستگی
گیرد مگر آنکه مردم آن ارزانی نمود، آن را پس نمی

مندي از آن خودشان را تغییر دهند و شرائط بهرهقوم 
 مغَیرًا یک لَم اللَّه بِأَنَّ ذَلکنعمت را از دست دهند. 

 اللَّه وأَنَّ بِأَنْفُسهِم ما یغَیرُوا حتَّى قَومٍ علَى أَنْعمها نعمۀً
یعمس یملاین، بخاطر آن است که ، 53/انفال( ع

خداوند، هیچ نعمتی را که به گروهی داده، تغییر 
دهد؛ جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند؛ و نمی

  ).، شنوا و داناستخداوند
  
  مترفین و مصلحین -5

در یک جامعه دو گروه بر درون افراد جامعه و تبعا بر 
سرنوشت کل جامعه اثرگذارند. گروه مترفین و گروه 

  مصلحین.
گروه مترفین، یا همان متنعمان و ثروتمندان غافل و 
مغرور و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره)، مرفهین 

این گروه با تعلیمات الهی  درد هستند. معموالبی
َما أَرسلْنَا فی قَرْیۀٍ منْ نَذیرٍ إِلَّا قَالَ  وکنند. مقابله می

و ما در ، 34(سبأ/ متْرَفُوها إِنَّا بِما أُرسلْتُم بِه کَافرُونَ
دهنده نفرستادیم مگر هیچ شهر و دیاري پیامبري بیم

اید ستاده شدهاینکه مترفین آنها گفتند ما به آنچه فر
). همچنین معموال فساد و فسق و فجور از کافریم

گروه مترفین شروع شده و در آحاد جامعه شیوع 
اي که خودشان با راي و یابد. واي به حال جامعهمی

نظر خود مترفین را باال برده و حاکم بر سرنوشت و 
زندگی خود کنند. در اینصورت است که نعمات الهی 

موجبات هالکت مادي و معنوي یابند و زوال می
 أَمرْنَا قَرْیۀً نُهلک أَنْ أَردنَا و إِذَاگردد. جامعه فراهم می

 فَدمرْنَاها الْقَولُ علَیها فَحقَّ فیها فَفَسقُوا متْرَفیها
و هنگامی که بخواهیم شهر و ، 16/اسراء( تَدمیرًا

ا براي دیاري را هالك کنیم، نخست اوامر خود ر
داریم، سپس هنگامی که به مترفین آنجا بیان می

مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آنها را 
  ).کوبیمبه شدت درهم می

در مقابل مترفین جامعه، مصلحین جامعه قرار دارند. 
مصلحین، در مقابل فساد و ظلم و انحرافات ساکت 

و صبر ایستند و با خودگذشتگی نشینند بلکه مینمی
کنند. آنها و مجاهدت سعی در اصالح امور جامعه می

با ابزاري همچون روشنگري، امر به معروف و نهی از 
منکر و البته اتکاء به خداوند متعال، شرائط سیر 
جامعه در مسیر صحیح رشد و تکامل الهی را فراهم و 

نمایند و اثرگذاري شیاطین و مترفین را تسهیل می
سنت الهی است که علیرغم  دهند. اینکاهش می

وجود کجروي در یک جامعه، اگر مصلحین جامعه 
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فعال و موثر باشند، نعمات الهی مستدام بوده و آن 
 الْقُرَى لیهلک ربک کَانَ و ماگردد. جامعه هالك نمی

و چنین نبود که ، 117/هود( مصلحونَ و أَهلُها بِظُلْمٍ
م و ستم نابود کند در حالی پروردگارت آبادیها را بظل

خوشا به حال ). که اهلش در صدد اصالح بوده باشند
اي که خودشان با راي و نظر خود مصلحین را جامعه

  باال برده و حاکم بر سرنوشت و زندگی خود کنند.
  
  نعمت جمهوري اسالمی - 6

در اینجا جا دارد یادآور نعمات عظیم الهی براي مردم 
آزاد شدن از چنگال حکومت موحد ایران، از جمله 

ستیز ستمشاهی، استقرار حکومت فاسد و دین
الشرائط، ساالر دینی به رهبري ولی فقیه جامعمردم

استقالل و عدم وابستگی به استکبار جهانی، پیروزي 
در جنگ تحمیلی، شکست داعش، شکست آمریکا در 

اقتدار هاي فراوان علمی و فناوري، طبس، پیشرفت
اشیم. همه این نعمات در قالب نعمت ... بنظامی، 

نظام جمهوري اسالمی ایران قابل تعریف هستند. 
دلیل نیست که امام راحل (ره)، حفظ این نظام بی

و پشتیبانی از  می را از اوجب واجبات دانستهاسال
. البته اندوالیت فقیه را طریقه این حفاظت بیان نموده
ر معرض این نعمت بزرگ الهی هم طبق سنن الهی د

آفات تبدیل و تغییر و مترفین است. در اینجا به 
آمیز و قابل تامل از امیرالمومنین فرمایشی حکمت

یستَدلَّ فرمایند: کنیم. ایشان میعلی (ع) اشاره می
 کسالتَّم عٍ: تَضییعِ االُصولِ ولِ بِاَربولَی ادبارِ الدع

تَا بِالفُرُوعِ و لِ ولِتَقدیمِ االَراذغرر الحکم، ( خیرِ االَفاض
شود: ها میچهار چیز باعث شکست دولت .)342ص 

ضایع کردن اصول (مسائل مهم)، سرگرم شدن به 
هاي پست فروع (امور کم اهمیت)، به کار گماردن آدم

  هاي فاضل.و کنار گذاردن انسانو کوچک 
  

*********************************************************************  

  گري مترفینزیستی مصلحین و اشرافیساده
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  3بخش  –) سبک زندگی در کالم امیرالمومنین (ع
 اسالمی عضو هیئت علمی گروه معارف –االسالم جواد غفاري حجت

  
در این فراز از نامه حضرت (ع) بعد از معرفی اهل دنیا 
براي نجات از مهلکه هاي دنیا، به بیان تجربیاتی در 

تا اسیر این  مسیر تعلیم وتربیت انسان می پردازد،
 وهم سخنی با مربیان دارد دنیا پرستی نشود. نوع از 

 در این راه پر پیچ و هم سخنی با  تعلیم گیرندگان،
خم زندگی ما نیاز به راهکار هایی داریم که نلغزیم 

 تربیت و مخصوصا کسانی که در مسئولیت تعلیم و
کارهاي فرهنگی جامعه هستند مناسب است به این 

  رهنمودها توجه کنند.؟؟!!
  

شناخت موقعیت تربیت و بیان *ضرورت 
  تجربیات:

أَي نَیا إِنِّی بی لَمتُنأَیر قَد لَغْتنّاً بس ی وتُنأَیر اددأَز 
 قَبلَ منْها خصالًا أَوردت و إِلَیک بِوصیتی بادرت وهناً

 فی ابِم إِلَیک أُفْضی أَنْ دونَ أَجلی بِی یعجلَ أَنْ
 أَو جِسمی فی نُقصت کَما رأْیِی فی أُنْقَص أَنْ أَو نَفْسی

 فَتَکُونَ الدنْیا فتَنِ و الْهوى غَلَبات بعض إِلَیک یسبِقَنی
 ما الْخَالیۀِ کَالْأَرضِ الْحدث قَلْب إِنَّما و النَّفُورِ کَالصعبِ

یا أُلْقیهنْ فم شَیء قَبِلَتْه تُکرادبِ فَبلَ بِالْأَدأَنْ قَب 
وقْسی کقَلْب لَ وشْتَغی کتَقْبِلَ لُبتَسل بِجِد أْیِکنَ رم 
 تَجرِبتَه و بغْیتَه التَّجارِبِ أَهلُ کَفَاك قَد ما الْأَمرِ

 علَاجِ منْ عوفیت و الطَّلَبِ مئُونَۀَ کُفیت قَد فَتَکُونَ
 لَک استَبانَ و نَأْتیه کُنَّا قَد ما ذَلک منْ فَأَتَاك التَّجرِبۀِ

 أَکُنْ لَم إِنْ و إِنِّی بنَی أَي منْه علَینَا أَظْلَم ربما ما
رْتمرَ عمنْ عی کَانَ ملقَب فَقَد ی نَظَرْتف هِمالمأَع و 

 عدت حتَّى آثَارِهم فی سرْت و أَخْبارِهم فی کَّرْتفَ
مهدلْ کَأَحا کَأَنِّی بى بِمانْتَه نْ إِلَیم مورِهأُم قَد 

رْتمع عم هِملإِلَى أَو مرِهآخ رَفْتفَع فْوص کنْ ذَلم 
رِهکَد و هنْ نَفْعم تَخْلَ ضَرَرِهفَاستص نْ لَکرٍ کُلِّ مأَم 
یلَهنَخ و تخَّیتَو لَک یلَهمج و رَفْتص نْکع ولَههجم و 
تأَیثُ ریی حنَاننْ عم رِكا أَمی منعی دالیقَ الْوالشَّف و 

تعمأَج هلَینْ عم بِککُونَ أَنْ أَدی کذَل و قْبِلُ أَنْتم 
رِالْعم لُ وقْتَبرِ مهۀٍ ذُو الدیۀٍ نیملس ۀٍ نَفْسٍ ویافص.  
  

  ترجمه:
پسرم! هنگامى که دیدم سالیانى از من گذشت، و 
توانایى رو به کاستى رفت، به نوشتن وصیت براى تو 

هاى اخالقى را براى تو بر شتاب کردم، و ارزش
 و رازهاى شمردم. پیش از آن که أجل فرا رسد،

درونم را به تو منتقل نکرده باشم، و در نظرم کاهشى 

پدید آید چنانکه در جسمم پدید آمد، و پیش از آن 
هاى دنیا به تو هجوم آورند، که خواهشها و دگرگونى

و پذیرش و اطاعت مشکل گردد، زیرا قلب نوجوان 
چونان زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذرى 

س در تربیت تو شتاب پ است که در آن پاشیده شود.
کردم، پیش از آن که دل تو سخت شود، و عقل تو به 
چیز دیگرى مشغول گردد، تا به استقبال کارهایى 
بروى که صاحبان تجربه، زحمت آزمون آن را 

اند، نیاز ساختهاند، و تو را از تالش و یافتن بىکشیده
و آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شد، به تو هم 

برخى از تجربیاتى که بر ما پنهان مانده بود رسیده، و 
  براى شما روشن گردد.

  

  
پسرم! درست است که من به اندازه پیشینیان عمر 

ام، اما در کردار آنها نظر افکندم، و در اخبارشان نکرده
اندیشیدم، و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا 

ام، بلکه با مطالعه تاریخ آنان، گویا از یکى از آنان شده
هاى ام، پس قسمتاول تا پایان عمرشان با آنان بوده

و شیرین زندگى آنان را از دوران تیرگى  روشن
شناختم، و زندگانى سودمند آنان را با دوران 
زیانبارش شناسایى کردم، سپس از هر چیزى مهم و 

اى، زیبا و شیرین آن را ارزشمند آن را، و از هر حادثه
هاى آنان را دور کردم، براى تو برگزیدم، و ناشناخته

ها را براى فرزندش پس آنگونه که پدرى مهربان نیکى
ها تربیت پسندد، من نیز بر آن شدم تو را با خوبىمى

کنم، زیرا در آغاز زندگى قرار دارى، تازه به روزگار 
  .اى، نیتى سالم و روحى با صفا دارىروى آورده

  
 تفسیر: شرح و

انگیزه  این عبارات گزارشی است که امیرالمؤمنین از
دهد. در ه میمالحظات خود در این وصیت نام ها و

قدم اول بهترین زمان براي تعلیم و تادیب،زمانی 
تواند است که گوینده از نظرفکري نیرومند است و می

ز دچار هنو بدهد واسخ سؤاالتی را که از او می شود، پ
در قدم دوم مخاطب سستی راي وبدن نشده است. 

پراکنده  سالمت نیت دارد و هنوز جوان است و
تواند کامال دل وذهن خود را می خاطرنشده است و
  به گوینده بسپارد.

تربیت این  اصول مهم تعلیم و شکی نیست که از
است که معلم واستاد ازپختگی فکري وتجربی 
برخوردار باشد ومتعلم دردوره جوانی باشد، که داراي 

به یاد سپاري  نشاط یادگیري و تمرکز ذهن قوي و
امر تعلیم  نیرومندي می باشد.. همچنانکه در ابتداي
محکماتی  از طرح مسایل اختالفی پرهیز کند و از

باشد تا سخن بگوید که مورد پذیرش عقل سلیم می
اینکه مخاطب جوان دچار سردرگمی نشود و در ذهن 

هاي آن دیدگاه پس از او مبانی ومبادي شکل بگیرد و
 زیرا بهره جستن از متفاوت بیان شود مختلف و

براي  فرد هم داور. و اختالفات هم روش میخواهد
روش  ضابطه و برگزیدن بهترین راي باید معیار و

فرد نوآموز در اثر شنیدن اختالفات عالم  داشته باشد.
مخدوش خواهد  شود بلکه ذهنش مغشوش ونمی
  شد.

  طفل را گر نان دهی بر جاي شیر
  طفل مسکین را از آن نان مرده گیر

  مرغ پر نارسته چون پران شود
  شودن در آه لقمه هر گرب

خواهند این درس زندگی را به با این بیان می امام(ع)
ما بدهند که یکی از مهم ترین اصول تربیت، انتقال 

صحیح تجربیات واندوخته هاي زندگی به  به موقع و
 هاي اخالقی وباشد زیرا برخی آموزهدیگران می

 اجتماعی شرایط زمانی ومکانی خودش را می طلبد و
بیان نشود تاثیر  موقع خودش القا و چه بسا اگر در

دراین فراز از نامه حضرت  گذاري آن ضعیف می شود.
اصول اولیه الزم براي تعلیم وتربیت را اشاره دارند 
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جوانی را مناسبترین زمان  چنانکه دوران نوجوانی و
جان جوان بسان یک  زیرا روح و داند،براي تربیت می
وسازي صورت ماند که در آن ساخت زمین خالی می

جاذبه  قبل از آن که مجذوب کشش ها و نگرفته و
 انحرافی شود باید به سراغ او رفت و هاي مهلک و

اصول یک زندگی سعادتمند را به او آموخت  مسایل و
نیروهاي انحرافی  ها ودر طول تاریخ همیشه جاذبه

البته این هم به جهت وجود  دارد و وجود داشته و
نه در نفس انسان است که او گااستعداد دو گرایش و

 ما و نَفْسٍ (و. باطل قرار می دهد را در مسیر حق و
 قسم و. )8و7شمس/( تَقْوئها و ورهافج مهافَأَلهسوئها 

 منظّم) و آفریده( را آن که کس آن و آدمى به نفس
 به را) خیرش و شرّ( تقوا و فجور سپس )7( ساخته،

  )8( است، کرده الهام او
  

  *مرجع قابل اعتماد ومستحکم براي تربیت:
أَنْ و ئَکتَدیمِ أَبلتَابِ بِتَعک زَّ اللَّهع لَّ وج و هتَأْوِیل و 

 أُجاوِز لَا حرَامه و حلَاله و أَحکَامه و الْإِسلَامِ شَرَائعِ
کذَل إِلَى بِک رِهغَی ثُم أَنْ أَشْفَقْت لْتَبِسی کلَیا عم 

اخْتَلَف النَّاس یهنْ فم هِمائوأَه و هِمائثْلَ آري مالَّذ 
سالْتَب هِملَیفَکَانَ ع کَامإِح کلَى ذَلا عم تنْ کَرِهم 

تَنْبِیهِک لَه بأَح نْ إِلَیم کلَامرٍ إِلَى إِسنُ لَا أَمآم 
کلَیع لَکَۀَالْ بِهه و توجأَنْ ر فِّقَکوی اللَّه یهف كرُشْدل 

أَنْ و کیدهی كدقَصل تهِدفَع کی إِلَیتیصو هذه و 
لَما اعی نَیأَنَّ ب با أَحم ذٌ أَنْتآخ بِه نْ إِلَیی متیصو 

 الْأَخْذُ و علَیک اللَّه فَرَضَه ام علَى الاقْتصار و اللَّه تَقْوى
 أَهلِ منْ الصالحونَ و آبائک منْ الْأَولُونَ علَیه مضَى بِما

کتیب مفَإِنَّه وا لَمعدنَظَرُوا أَنْ ی هِمأَنْفُسا لکَم رٌ أَنْتنَاظ 
ا فَکَّرُوا وکَم فَکِّرٌ أَنْتم ثُم ه آخدرُر کإِلَى ذَل ا الْأَخْذبِم 

 أَنْ نَفْسک أَبت فَإِنْ یکَلَّفُوا لَم عما الْإِمساك و عرَفُوا
 طَلَبک فَلْیکُنْ علموا کَما تَعلَم أَنْ دونَ ذَلک تَقْبلَ
کمٍ ذَلبِتَفَه لُّمٍ ولَا تَع طربِتَو اتهالشُّب لَقِ وع 

 بِالاستعانَۀِ ذَلک فی نَظَرِك قَبلَ ابدأْ و صوماتالْخُ
بِإِلَهِک ۀِ والرَّغْب هی إِلَیف کیقفتَو و ۀٍ کُلِّ تَرْكبشَائ 

تْکلَجی أَوۀٍ فهشُب أَو تْکلَمفَإِنْ ضَلَالَۀٍ إِلَى أَس قَنْتأَی 
 کَانَ و فَاجتَمع رأْیک تَم و فَخَشَع قَلْبک صفَا قَد أَنْ

کمی هف کاً ذَلمداً هاحا فَانْظُرْ ویمف رْتفَس لَک إِنْ و 
لَم عتَمجی ا لَکم بنْ تُحم کنَفْس فَرَاغِ و نَظَرِك و 

کْرِكف لَمفَاع ا أَنَّکتَخْبِطُ إِنَّم اءشْوالْع طُ ورا تَتَواءلظَّلْم 
و سلَی بینِ طَالنْ الدطَ مخَب خَلَطَ أَو و اكسنْ الْإِمع 

کثَلُ ذَلأَم.  
  

  :ترجمه
پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا کتاب خداى 
توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و 

شریعت اسالم و احکام آن از حالل و حرام، به تو 
اما از آن  دهم و به چیز دیگرى نپردازم. تعلیم

ترسیدم که مبادا رأى و هوایى که مردم را دچار 
اختالف کرد، و کار را بر آنان شبهه ناك ساخت، به تو 
نیز هجوم آورد، گر چه آگاه کردن تو را نسبت به این 
امور خوش نداشتم، اما آگاه شدن و استوار ماندنت را 

هاى اجتماعى نگردى، کتترجیح دادم، تا تسلیم هال
و امیدوارم خداوند تو را در رستگارى پیروز گرداند، و 
به راه راست هدایت فرماید، بنا بر این وصیت خود را 

ام. پسرم! بدان آنچه بیشتر از به اینگونه تنظیم کرده
کار گیرى وصیتم دوست دارم ترس از خدا، و انجام 

، و صالحان واجبات، و پیمودن راهى است که پدرانت
اند. زیرا آنان آنگونه که تو در امور خاندانت پیموده

کنى در امور خویش نظر داشتند.و خویشتن نظر مى
اندیشى، نسبت همانگونه که تو در باره خویشتن مى

اندیشیدند، و تالش آنان در این بود به خودشان مى
که آنچه را شناختند انتخاب کنند، و بر آنچه تکلیف 

ى گردانند، و اگر نفس تو از پذیرفتن سرباز ندارند رو
زند و خواهد چنانکه آنان دانستند بداند، پس تالش 

هاى تو از روى درك و آگاهى باشد، کن تا درخواست
ها کمک نه آن که به شبهات روى آورى و از دشمنى

گیرى.و قبل از پیمودن راه پاکان، از خداوند یارى 
ل کن تا پیروز شوى، بجوى، و در راه او با اشتیاق عم

و از هر کارى که تو را به شک و تردید اندازد، یا 
تسلیم گمراهى کند بپرهیز.و چون یقین کردى دلت 

ات گرد آمد و کامل روشن و فروتن شد، و اندیشه
ات به یک چیز متمرکز گشت، پس گردید، و اراده

کنم، اگر اندیشه کن در آنچه که براى تو تفسیر مى
دارى فراهم نشد، و نچه را دوست مىدر این راه آ

آسودگى فکر و اندیشه نیافتنى، بدان که راهى را که 
سپارى، پیمایى، و در تاریکى ره مىایمن نیستى مى

کند، و نه در تردید و زیرا طالب دین نه اشتباه مى
سرگردانى است، که در چنین حالتى خود دارى بهتر 

  است.
  

  تفسیر: شرح و
ادامه سخنانش اشاره دارد به  پس آنگاه حضرت در

درآغاز  اینکه تمسک به سنت استوار صالحان گذشته،
الزم نیست انسان همه  گاه محکمی است وراه تکیه

خودش را در  بیآزماید و چیز را خودش تجربه کند و
سنّت  اندیشه و از تجربه و معرکه آراء بیندازد و

ی خاندان وح پیشینیان بی نیازي کاذبی داشته باشد.
هایی هستند که نبوت بهترین هدایت کننده و

به مدد آنها گامهاي  شود به آنها تکیه کرد ومی
اقوال پراکنده  اگرسراغ شبهات و نخستین را برداشت.

راه به جایی  رفتی آنها تورا به انحراف می کشانند و
تعلّم دقیق نجات بخش  نخواهی برد فهم عمیق و

  است.
باقی است که در میان سؤال  البته جاي این بحث و

متناقض راه درست کدام  مکاتب گوناگون و ادیان و
است؟ عمرانسان براي بررسی تمام این افکار واندیشه 
ها کفایت نمی کند واگر هم موفق بشوي در یک 

ها را واکاوي کنیم نسل مقطع زمانی اکثر اندیشه
ورند که اهاي جدیدي را بیآینده ممکن است اندیشه

 این یک نگاه کامال منطقی به رشد ودرستر باشد 
مغایر تقلید  تفکر بشري است و تحول اندیشه ها و

تعصب جاهالنه است هم چنانکه  کورکورانه و
عادات چنان حجاب ستبري  تقلیدها و دلبستگی ها و

بر حقیقت می افکنند که دیدنش را دشوار بلکه 
نکه از صفر هم شروع ای و گاهی ناممکن می سازند

پس تجربه گذشتگان چه  ر غلطی است.کنی تفک
سرنوشت  این حالت مطالعه تاریخ و در ارزشی دارد؟

آیا همه اینها یک  دیگران چگونه معنی پیدا می کند؟
یا افسانه  نوع قصه پردازي وداستان سرایی است و

است؟ یعنی آنچه تا کنون بر سر بشرآمده همه 
ور تفاوت باید از کنار آنها عبما بی بیهوده است و

به طور مسلم عقل سلیم چنان قضاوتی ندارد  کنیم؟!
پس بنا بر این دلیلی براي  دهد.چنین حکمی نمی و

 همچنین که در نادیده گرفتن تجربه دیگران نداریم.
 العقل حفظ التجارب فرماید:می همین نامه امام(ع)

 دیگران تعقل و هاي تجربی خود وتوجه به اندوخته
  خردورزي است.

نامه به سؤال دیگري هم پاسخ  این فراز ازامام(ع) در 
سنّت چه کسانی باید  تجربه و می دهد.اگرسؤال شود،

 تاریخ اندیشه ها و گیرد؟زیرا در اتّکا قرار مورد توجه و
مختلفی بوده است کدام اندیشه  سخنان متفاوت و

پاسخ  در امام(ع) تواند باشد؟مرجع مطمئنی می
پاکان باید  لحان وسنّت صا به تجربیات و فرماید:می

نجابت پیامبران  پاکی و صداقت، ،امانت مراجعه کرد.
اکثریت  بود که موجب جذب مردم به آنها می شد.

بود  گذشته نیک پیامبر(ص) مردم به دلیل سابقه و
معجزه پیامبران براي سرکوب  وردند.آکه به او ایمان 
 مهمترین وجه جذب مردم خلق و دشمنان بود و

سابقه بودن آنها می خوش نسانی ورفتار ا خوي و
این ویژگی تمام رهبران محبوب  باشد.

صفر نباید  زندگی از دنیاست.خالصه کالم اینکه در
هاي صالح وخوب را باید شروع کرد بلکه تجربه انسان

در طول  سرمشق قرار داد و نقطه شروع و
 سعی و مشکالت را با آزمون و مسیرزندگی مسایل و

  (ادامه دارد). خطا باید حل کرد.
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  موسسات مالی غیرمجاز !؟
  کده مهندسی برقعضو هیئت علمی دانش – سلیمانیمحمد 

 
  

ها افتاده هاست نام مؤسسات مالی بر سر زبانمدت
ها مالباختگان است. در یکی دو ساله اخیر اکثر هفته

کردند. بعضی از این مؤسسات تجمع و دادخواهی می
ها نها را مؤسسات غیرمجاز گذاشت و آدولت نام آن

گونه برخوردها را به قوه قضاییه حواله داد. ولی این
مورد پسند و تأیید مردم واقع نشد. مردم با ذکر 

کردن دولت و بانک مرکزي هایی این شانه خالیمثال
دادند. چند نکته در این از تعهدات خود را پاسخ می

  کنم:ارتباط ارائه می
از . مردم شاهدند که اگر مثالً کسی ساخت و س1

کشد که سر و کله غیر مجازي انجام دهد، طولی نمی
شوند و عوامل متعدد شهرداري تا دولت، حاضر می

بناهاي ساخته شده را بدون رحم و مروتی تخریب 
هاي غیرمجاز ها و ساختهکنند و آشکارا همه بافتهمی

گذاري وي را دود کنند و سرمایهفرد را سرنگون می
  کنند.هوا می

هدند که اگر یک خودرو بدون شماره . مردم شا2
کشد که متوقف را در خیابان راه بیفتد، طولی نمی

شود و فریاد و گردد و خودرو حتی مصادره میمی
  فغان صاحب خودرو راه به جایی نخواهد برد.

اي، یا اي، مغازهاند که اگر کسی دکه. مردم دیده3
فروشگاهی بدون مجوز بر پا کند، در زمانی کوتاه 

که شود مبنی بر ایناي آویخته میجلوي آن پارچه
  این محل به دلیل عدم جواز تعطیل گردید.

اند که اگر کسی افرادي را به خدمت . مردم دیده4
ها را بیمه نکند، دمار از روزگار آن فرد در بگیرد و آن

  شود.آورده می
اند که اگر فردي . مردم بارها مشاهده کرده5

و آن را ثبت نکرده باشد و ساالنه  شرکتی راه بیندازد
کند، و ها را میمالیات و بیمه ندهد، دولت پوست آن

نویسد که تا قدر برایشان جریمه و شکایت میآن
ها گرفتار رفت و آمد و حضور در راهروي مدت

دادگاه و سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی 
  شوند.

دست . مردم همواره شاهد برچیده شدن بساط 6
  اند.فروشان لب خیابان به دلیل نداشتن مجوز بوده

  .... . و7
هزار مؤسسه مالی  6حدود  ،حال طبق آمار دولت

و اعتباري ایجاده شده است که عمدتاً غیر مجاز 

کنند، این مؤسسات اند. مردم نزد خود سؤال میبوده
  که:
  . طول عمرشان چند ساله است؛1
هاي بانکی و . دفتر و دستک و آدرس و حساب2

  ند؛اهتابلو و غیره داشت
. کارمندان متعدد، مدیر عامل، هیأت مدیره، 3

هاي نشست ساالنه و غیره داشتند و در روزنامه
  کردند؛رسمی هم اعالم و دعوت می

. خرید و فروش و بساز و بفروش و تجارت راه 4
  انداخته بودند؛

  دادند؛. سود روز شمار و ثابت و متغیر و غیره می5
. صاحب امالك غیرمنقول و اموال منقول فراوان 6

  بودند؛
  ... . و7

  پس چه شد که یک شبه غیر مجاز شدند؟
  کنند:مردم سؤال می

. آیا مسؤوالن مربوطه و ناظر و متولی این امور 1
به وظایف خود عمل نکردند یا در خواب بودند یا 
پشت پرده داشته است، یا زد و بندي در کار بوده 

  ... است، یا
. آیا این مؤسسات مالیات و بیمه هم پرداخت 2
  اند؟کردهنمی
. آیا بانک مرکزي از وجود چند هزار مؤسسه 3

  خبر بوده است؟مالی با فعالیت در سطح ملی بی
. آیا نظام بانکی ایران اینقدر یله و رهاست که 4

  هیچکی به هیچکی است؟
. آیا دولت در این مدت چند ساله صداي 5

مظلومانه و دادخواهانه جمعیت چند میلیونی این 
  مردم را نشنیده است؟

. آیا اقتصاد مالی ایران در سطح ملی و محلی 6
  جوالنگاه هرکس و هر ناکسی شده است؟

  ... . و7
توان موضوع را واقعیت و حقیقت هر چه باشد، می

د که متاسفانه تلخ و تحلیل کرد و به نتایجی رسی
  درد آور است:

احتماالً مؤسسین این مؤسسات اگر غیر مجاز 
اند، اند قصد اختالل در اقتصاد ملی را داشتهبوده

  چون:
  

گونه مؤسسات از حامیان پر . عمده مؤسسین این1
و پا قرص دولت فعلی بوده و هستند و سکوت دولت 

ردم ها و عدم تحرك براي گرفتن حق مدر مقابل آن
  دهد که عمد یا اهمالی در کار بوده است.نشان می

گونه مؤسسات داراي . عمده مؤسسین این2
اند و همان شیوه و گرایش اقتصادي کارگزارانی بوده

ها را صاحب اند که آنراهی را در پیش گرفته
  هاي باد آورده کرده است.ثروت
. باید بررسی شود که آیا مؤسسین و صاحبان 3
مده در این مؤسسات، خود هم طلبکار هاي عسهم

این مؤسسات هستند یا خیر. شواهد امر نشان 
دهد که صاحبان سهام عمده در این مؤسسات در می

ابتداي بروز مشکالت پول و سهم خود را با رانت و 
اند و اند، چون صاحب امضا بودهاعمال قدرت برداشته

پول مؤسسه را براي مردم بدون الشه و جنازه بی
اند. احتماال رابطه و قدرت و مردم معمولی رها کرده

هاي زیرکانه انجام شده است. مثالً این کار با شیوه
تلقی  تبعضی از امالك خوب که گوشت لخ

اند به افراد خاصی رسیده و براي آن استدالل شدهمی
  هم درست شده است.

. باید بررسی شود که چگونه این مؤسسات 4
رسد افزایش اند. به نظر میافزایش سرمایه داده

ها صوري و فقط روي کاغذ بوده است تا سرمایه
بتوانند سود و پاداش کالن به مسؤوالن و هیأت 
مدیره و عوامل مؤسسه بدهند. اگر چنین باشد 

اند ضامن چنین افرادي که سود و پاداش کالن گرفته
  هستند.

هاي این افراد و وابستگان . باید امالك و دارایی5
ها در خارج از کشور نیز مشخص گردد. جه یک آندر

چون احتماالً مقداري از اموال قبل یا بعد به خارج 
  منتقل شده است.

. باید بررسی شود چه تعداد از مسؤوالن این 6
دو تابعیتی و گرین کارتی هستند و چه  ،مؤسسات

ها در خارج از کشور تعدادي از خانواده درجه اول آن
  سکونت دارند.

  ... و. 7
رسد دولت و اما با توجه به مطالب باال به نظر می

به دلیل حضور حامیان دولت در هیأت مدیره 
ها هم ها مماشات کرده و آنبا آن ،گونه مؤسساتاین

  اند.نهایت بهره برداري شخصی را کرده
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  تفاوت ترور و جهاد
  مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

 عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی –دکتر حمید کریمی االسالم حجتتهیه و تنظیم: 
  

  شبهه
ها و اهداف مشابهی از انگیزه جهاد و تروریسم

  با هم ندارند! تفاوتی برخوردارند! و
  

  نقد
 با سیاسی تلق معناي به و فرانسوي ايواژه واژه ترور،

 کسی است که طرفدار تروریست است و اسلحه
است، چه عامل  ترس و رعب ایجاد و عمل خشونت

 لغت اکبر، علی (دهخدا، .هم باشد و چه نباشد آن
در زبان عربی براي این مفهوم از واژه ارهاب، به  .نامه)

معناي ترور و ارهابی، به معناي تروریست، استفاده 
  شود.می
  

  جهاد و ترور هايتفاوت
 و غیرانسانی اهداف منظور به که است عملی ترور،. 1
 و امنیت افکندن خطر به متضمن و افساد جهت در

 حقوق مورد در محدودیت و تعرض زمینۀ ایجاد
 بنابراین،... شود آرامش سلب موجب و بشري مشروع

 همانا ،)تروریسم( ارهاب تعریف در عنصر ترینمهم
 جنایات ترینبزرگ حد تا ار آن که است امنیت سلب
 فقه زنجانی، (عمید .سازدمی خطرناك بشریت، علیه

جهاد اسالمی،  که حالی در .)426ص ،3ج سیاسی،
 به گیرد ودرست بر خالف چنین هدفی انجام می

امنیت یا بازگرداندن امنیت از دست  ایجاد منظور
  .است رفته

 اقدامات و زور به توسل از ايگونه ترور،. 2
 و است قانونی و غیر مجاز غیر که است آمیزتخشون

 که حالی در گیرد،می انجام مخفیانه جهت همین به
 حقوق از دفاع براي و مجاز و مشروع امري جهاد،

است و آشکارا و با در نظرگرفتن  انسان طبیعی
هنجارهاي اخالقی و حقوق بین الملل صورت 

  .پذیردمی
 وجدان نگاه از است و غیرانسانی اقدامی ترور،. 3

 که حالی در است، محکوم حقوقی، مراجع و بشري
انسانی و مورد تأیید دین و  اقدامات زمره در جهاد،

  قانون است.
 تروریستی، در احکام جزایی اسالم، اقدامات. 4

االرض است و عامالن آن،  فی افساد و محاربه مصداق

اسالم  اند. حکماالرض معرفی شدهمحارب و مفسد فی
االرض اعدام به شیوة تروریست و مفسد فی دربارة

خاصی است، که در کتب مفصل فقهی بیان شده 
 باب در ها،عناوین و احکام مترتب بر آن از این. است

 33 آیات از احکام آن، برگرفته و شودمی بحث حدود
 الوسیله، تحریر در خمینی امام است. مائده 34 و

 کسی آن هر محارب،: کندمی تعریف محاربه را چنین
 تجهیز را آن یا کند برهنه را شمشیرش که است

 افساد زمین در خواهدمی و بترساند را مردم تا نماید،
 غیر یا باشد شهر دریا، در یا باشد خشکی در نماید؛

 اصالح براي در مقابل، جهاد اما .روز یا باشد شب آن،
تشریع  افساد و فساد ریشه قمع و قلع و زمین در

  .شده است
  

  

  
  

 یا گروه یا فرد هر طرف از تروریستی، . اقدامات5
 و مردم آبروي و مال جان، و پذیرد صورت که سازمان

 اسالم نظر از دهد، قرار حمله مورد را گناهبی افراد
در نظام اخالقی و فقهی اسالم، رعایت  است. محکوم

اخالق و حقوق انسانی، در همه شرایط الزم است. 
 گناه،بی افراد مشروع، کشتن هنگام دفاع در حتی

 کودکان، و زنان اسیران، کشتن فراریان، تعقیب
مردم و غارت  نوامیس به تعرض تخریب درختان،

در حالی  .است ممنوع غیره، و دريپرده و هااموال آن
که در اقدامات تروریستی، همه این هنجارها و حدود 

  شود.نادیده گرفته می
 گاه ص هر یامبرپ: فرمایندمی )ع( صادق امام
 هاآن به کند، اعزام جنگ به را سپاهی خواستمی
 نکنید، مثله نکنید، حقه نکنید، نیرنگ: فرمودمی

 را درختی نکشید، را زنان و کودکان و خوردگانسال
 سالح( سم از استفاده نیز و شوید مجبور مگر نبرید،

. کردمی نهی را مشرکان سرزمین در ،)شیمیایی
  .)27ص ،5ج کافی، فروع (کلینی،

 با مقابله در اسالمی کنفرانس سازمان کنوانسیون
 هر تروریسم،: است داشته اعالم المللی، بین تروریسم

 که است ايتهدیدکننده یا آمیزخشونت عمل گونه
 منظور به آن، مرتکبین انگیزه یا مقاصد از نظرصرف
 با و گروهی یا فردي کارانهجنایت طرح یک اجراي
 وارد به آنان، تهدید یا مردم بین رعب دایجا هدف
 ،زندگی انداختن خطر به و آنان به صدمه آمدن

 به تهدید یا آنان حقوق یا امنیت آزادي، حیثیت،
 به تهدیدات هرگونه یا زیست محیط به زدن صدمه
 مخاطره به منظور به خصوصی، و عمومی اموال

 خطرانداختن به و هاآن تصرف یا اشغال یا انداختن
 تهدید یا المللی بین تأسیسات یا ملّی منابع از یکی

 یا سیاسی و وحدت ارضی و تمامیت ثبات کردن
 (هاشمی، .گیرد انجام مستقل کشورهاي حاکمیت
 بین الملل، تروریسم تقابل در اسالمی حقوق کامران،
  )138ص ،21 شماره راهبرد

 کشورهاي منشور کنوانسیون در تروریسم، تعریف از
 تروریسم، مصادیق که آیدمی دست به اسالمی،
 و گناهبی افراد جان تهدید سوءقصد،: از عبارتند

 ربایی،آدم رعب، ایجاد دیگر، تهدیدهاي
 ترس، ایجاد با توأم بار خشونت رفتار گیري،گروگان

 به رساندن آسیب امکان که ايمسلحانه اقدام
 باشد، در آن وجود داشته گناهبی افراد یا غیرنظامیان

 دیپلماتیک، مأمورین حیثیت و مال و جان به تعدي
 آسایش و امنیت و نظم در اخالل و ناامنی ایجاد

 به امکانات سایر و مالی مساعدت و عمومی،
 اموال تخریب به تهدید یا تخریب ها،تروریست
  )140 ص (همان، .زیست محیط و عمومی و شخصی

 فرد که یک دهدنمی اجازه اسالم مقدس دین
 گرچه اسالمی، کشورهاي تبعۀ یک یا مسلمان
 چه بزند، تروریستی اقدامات به دست نباشد، مسلمان

 داخل در غیرمسلمان، جامعۀ یک یا فرد یک ضد بر
 اهداف با و آن از خارج یا اسالمی حاکمیت قلمرو

  .باشد غیره و نظامی سیاسی،
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    اخبار  
  

  بهمن 22تماشایی ی راهپیمایدر مردم حماسه 
ملت ایران باز هم خوش درخشید و به وظیفه خود 

مسئولین است تا به وظیفه عمل نمود. اینک نوبت 
  .نندکن باید بایدخود عمل کنند و فقط حرف نزنند و 

  
  ؟سفر زمستانی 
 اما در حدي بود کهاین بار بنا به مصالحی کوتاه بود 

  د.والزامات اداره مهاجرت آمریکا برآورده ش
  

  دوتابعیتیمدیران 
در پی جاسوسی و یا  مدیران دوتابعیتیموضوع اخیرا 

از  بعضی المال و فرار به خارج کشوردستبرد به بیت
جدي شده است. حتی در مجلس صحبت ارائه ، آنها

ا ییک طرح براي برکناري و تنبیه مدیران دوتابعیتی 
شده است. به نظر آنها که داراي گرین کارت هستند، 

رسد اگر این موضوع به سرانجام خوبی برسد، شاهد می
  راتی در دانشگاه باشیم.تغیی

  
  اولویتی پس از هیرمند ،پژوهش

در پاسخ به اعتراض اساتید که چرا گرنت امسال منعقد 
اند موکول به سال بعد شده است چون شود، گفتهنمی

فعال پول نداریم. قابل توجه آنکه کل مبلغ گرنت یک 
سال حدود سه میلیارد تومان است. حال آنکه فقط در 

میلیارد تومان از پول دانشگاه به ، شش نوبتیک 
چگونه  شرکت رفقایشان (هیرمند) داده شده است.

است که براي شرکت هیرمند حاضرند فقط در یک 
نوبت شش میلیارد تومان بدهند ولی براي پژوهش 
 اساتید و دانشجویان سه میلیارد تومان ندارند!!

جهت نیست که سال به سال رتبه جهانی بی
  کند.می دانشگاهمان سقوط

  
  دانشگاه برسید هايدارائیبه داد 

 "ورهچند منظ"باعثان ورشکستگی شرکت غیرقانونی 
در د. اننموده "هیرمند"اقدام به تاسیس شرکتی با نام 

واقع، شرکت هیرمند که در دست همان عوامل 
ورشکستگی شرکت چند منظوره است، همان راهی را 

ره نظورود که منجر به ورشکستگی شرکت چند ممی
  و فروش تاالر!انجام کارهایی نظیر داللی و خرید  شد.

در تبلیغات خود از برند دانشگاه شرکت هیرمند 
و وزر و وبال جز خسران تاکنون کند ولی استفاده می

تاکنون هیچ عایدي براي دانشگاه نداشته است. 
چندین میلیارد تومان از پول دانشگاه و نیز مطالبات 

چند منظوره را بلعیده است و  دانشگاهیان از شرکت
در ازاي آن چند ورق کاغذ بعنوان سهام داده است. 
اگر در آینده نه چندان دور این شرکت هم اعالم 
ورشکستگی کند، آن همه پول دانشگاه و دانشگاهیان 
بر باد خواهد رفت اگر چه فعال نیز دست کمی از آن 

نون ندارد و از گردونه رفع نیازها خارج شده است. اک
چند پروژه عمرانی راکد مانده، گرنت پژوهشی داده 

التدریس عقب افتاده است، بودجه نشده است، حق
  فرهنگی کاهش یافته است، ...

یس براي رئ ،هاي قبلی در اتالف پول دانشگاهآیا تجربه
دانشگاه و رفقایش کافی نیست؟ فقط بعنوان یک 

در  هاها، تعدادي از دانشکدهنمونه از این تجربه
هاي اخیر، بخش از درآمدهاي اختصاصی خود سال

(چند ده میلیون تومان) را در اختیار شرکت چند 
 ها را عمالآن پولمتاسفانه اکنون منظوره قرار دادند و 

  .ندبینبر باد رفته می
  

  ت!طبقه باالي بانک مل
اخیرا روابط عمومی دانشگاه طی اطالعیه کوتاهی 

به مزایده گذاشته  "حکیمیهتاالر "اعالم نمود که 
شود و متقاضیان به طبقه باالي بانک ملت مراجعه می

در واقع همان باالي بانک ملت،  منظور از طبقهکنند. 
است که مدیریت دانشگاه ذکر نام آن شرکت هیرمند 

تاالر حکیمیه نیز  داند.را چندان به صالح خود نمی
چند "جزو اموال شرکت ورشکسته و غیر قانونی 

  است. "منظوره
پس از ورشکستگی شرکت چند هیرمند رکت ش

ادامه کار آن شد. اخیرا دانشگاه پوششی براي  ،منظوره
در دو نوبت مبالغ چندین میلیارد تومانی (در نوبت 

شش میلیارد تومان) به این شرکت واگذار نموده دوم 
م هقرار بوده چهارده میلیارد تومان دیگر است. البته 

 اده شود که در پی روشنگري نشریهددر نوبت سوم 
شرکت این همچنین  ، فعال معلق مانده است.نبا

ند منظوره را چباخته در شرکت گذاران مالسرمایه

تا در عوض مطالبات خود،  است تحت فشار قرار داده
  هاي سهام آن را دریافت کنند.برگه

اینکه روابط عمومی دانشگاه را وارد موضوعات 
د، انحمایت از چنین شرکتی نموده اقتصادي آن هم در

البته این چندمین بار است  جاي بسی تعجب است.
شود. که از جایگاه روابط عمومی سوء استفاده می

تبلیغ جلسات سیاسی جریان موسوم به صنفی از آن 
همان جریان سیاسی که پشت عنوان صنفی  اند.جمله

شود و اینک که مشکالت صنفی متعددي پنهان می
توسط خود و دوستانشان در شرکت چند  ،اساتیدبراي 

منظوره و نیز توسط رئیس دانشگاه بواسطه بذل و 
ت ساکایجاد شده است، بخشش پول دانشگاه به آنها 

  صدا است.و بی
  

  بیانیه حاوي مطالب کذب
اي را از طریق روابط اخیرا ریاست دانشگاه بیانیه

عمومی دانشگاه منتشر نمود. در این بیانیه، به موضوع 
ه پرداختآقاي دکتر سعیدرضا مساح عدم بکارگیري 

گروه رئیس دانشگاه است، دو ایشان که هم. استشده 
سال پیش در چنین روزهایی بطور ظالمانه و طی یک 

با کمال نقشه از پیش طراحی شده اخراج شدند. 
  باشد:می مطالب کذباین بیانیه داراي  ،تاسف

ادعا شده است که اخراج ایشان طی مراحل قانونی  -1
رحوم بوده است. اوال پرونده ایشان را پس از فوت م

نیا عمدا مسکوت نگاه داشتند تا پنج سال دکتر عباس
تمام شود. ثانیا هیچگاه موضوع اخراج ایشان از طریق 

 گیر درکه مرجع اصلی تصمیمهیئت جذب دانشگاه 
  نبوده است.ورود و خروج اساتید است، 

ه ک کاتبات و دستوراتیادعا شده است که فقط م -2
 اند. این درکردهر منتش را در حمایت ایشان بوده است

حالی است که تمامی مدارك و دستورات مراجع 
ذیصالح وزارت علوم، شوراي انقالب فرهنگی و هیئت 

آقاي رئیس! جذب مرکزي به نفع ایشان بوده است. 
اي که اخیرا با تعدادي از اساتید یادتان است در جلسه

ک داشتید، نتوانستید حتی یکه پیگیر مسئله بودند 
مجبور شدید نهایتا و  ایشان ارائه دهیدمدرك علیه 

ن با ایشا بعضی افراد گروهادعاي مخالفت متوسل به 
د؟ ایرا در بیانیه آورده ادعاي کذب؟ پس چرا این شوید



  اشتغال-تولیدسال اقتصاد مقاومتی، 

 14                                                                                                                     1396 اسفند، 35، شماره نبا، نشریه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

در شماره قبل نشریه، چند نمونه از دستورات صریح 
مراجع ذیصالح در حمایت از ایشان منتشر شدند. 

 لیهعدستور ، حتی اگر یک تقاضا داریمما از شما اینک 
دارید منتشر نمایید تا رسوا شود هر که در او ایشان 

  غش باشد.
دستور مراجع ذیصالح به ریاست دانشگاه در  -3

خصوص بازگشت به کار آقاي مساح، هم قبل و هم 
بعد از مراجعه به دیوان عدالت اداري بوده است. 

  .تمورد اسبنابراین بهانه کردن رجوع به دادگاه بی
گفته شده که ایشان بروند به دادگاه مراجعه کنند.  -4

ها چگونه است که وقتی بعضی اساتید با رسانه
گویید چرا مسائل دانشگاه را به کنند میمصاحبه می

ید گویکشانید، آنوقت به آنها میبیرون دانشگاه می
ست چگونه ابروید به قوه قضائیه مراجعه کنید؟ ضمنا 

رونده هتاك دوم (ه. اف) به قوه که علیرغم ارجاع پ
قضائیه از طرف هیئت انتظامی اساتید، منتظر حکم 
دادگاه نشدید و بر خالف نص صریح قانون فعالیت وي 

نوبت به افرادي همچون آقاي مساح  ؟را معلق نکردید
شود، از تمامی دستورات مراجع ذیصالح قانونی که می

اع کنید و موضوع را به دادگاه ارجسرپیچی می
پس مناسبات اداري شما با مقامات مافوق  دهید؟می

  شود؟و سلسله مراتب اداري چه می
مجددا همان جمله تکراري و  ،بیانیهاین در آخر 

آور ریاست دانشگاه آورده شده است که ما هر مالل
اگر  ،درنگ اجرا خواهیم نمود. خوبحکمی را بی

رسید و این ظلم همانند چنین بود که کار بدینجا نمی
وان جهاي دیگر شما در حق بعضی دیگر از اساتید ظلم

داده شده هاي قبلی از آنها در شماره(شرح بعضی 
  اال لعنه ا... علی الظالمین. پیوست.است) بوقوع نمی

  
  نداشته باشید يبا رئیس کار

و  به تخلفات هاي نشریه نبا نسبتپس از روشنگري
هاي متعددي از سوء مدیریت دانشگاه، پیغام پسغام

طرف افرادي که عمدتا پست مدیریتی دارند، به 
ر گویند اگاندرکاران نشریه رسیده است. آنها میدست

نویسید ثانیا الاقل مخاطبتان اوال چرا مشکالت را می
رئیس دانشگاه نباشد. حتی یکی از این افراد 

ساد مالی در همه جاي مملکت وجود فرمودند که فمی
دارد! و دانشگاه هم جزوي از این مملکت است و 

  شود!!نوشتن شما فقط منجر به افزایش تنش می
گویند دانستن حق مردم است و ما اوال مگر دائما نمی

طرفدار شفافیت هستیم. ثانیا تخلفاتی همچون مسائل 
مالی یا ظلم به اساتید جوان و میدان دادن به 

نجارشکنان جز با دستور رئیس دانشگاه امکان ندارد ه
ثالثا آیا بهتر نیست به ریاست دانشگاه بفرمایید اوال با 

توجه به مسئله دلبستگی قهري و قانونی به خاك 
آمریکا از سمت خود استعفاء دهند و ثانیا این تخلفات 
را انجام ندهند تا در نشریه چیزي نوشته نشود و احیانا 

  نگردد؟ تنشی ایجاد
یاد حضرت امام خمینی (ره) بخیر. رژیم سفاك و 
فاسد شاه روحانیون را احضار و هشدار داده بود که 
سه مطلب را نگویید: علیه شاه، علیه اسرائیل و در 
خطر بودن دین. آنوقت حضرت امام فرموده بودند: 

تمام گرفتاریهاي و اختالفات ما در همین سه موضوع "
 در آیا است خطر در اسالم نگوئیم ما اگر …است 
 انچن و چنین شاه نگوییم ما اگر نیست؟ خطر معرض

 رايب اسرائیل نگوییم ما اگر نیست؟ طور این آیا است
 نیست؟ خطرناك آیا است خطرناك مسلمین و اسالم

 ی بین شاه و اسرائیل استتناسب و ارتباطی چه اصوالً و
ز اگوید از شاه صحبت نکنید، که سازمان امنیت می

اسرائیل صحبت نکنید؟ آیا به نظر سازمان امنیت شاه 
  "اسرائیلی است؟

اندرکاران نشریه نبا پیشنهاد در هر صورت، دست
اي با حضور تمامی اساتید محترم کنند در جلسهمی

دانشگاه، با ریاست دانشگاه یا نمایندگان ایشان 
اي را انجام دهند تا حقایق درج شده در این مناظره
  یش از پیش بر همگان روشن گردد.نشریه ب

  
  ت اساتیدپیشنهاداو رفاه ه ادار

اداره رفاه دانشگاه خدماتی را براي رفاه حال 
دهد. امیدواریم این دانشگاهیان انجام داده و می

خدمات مرضی رضاي خداوند باشد. البته دانشگاهیان 
تواند پیشنهادات و انتقاداتی دارند که شنیدن آنها می

رسانی اداره رفاه را باالتر ببرد. بعنوان سطح خدمت
ان انجام اموراتی همگانی و مثال، فراهم نمودن امک

گیر همچون دریافت کارت هوشمند ملی در وقت
هاي دانشگاهیان و بویژه دانشگاه از جمله درخواست

مسئول محترم اداره گردد، اساتید است. پیشنهاد می
رفاه بصورت حضوري یا الاقل کتبی از نقطه نظرات 

  اساتید و کارکنان آگاه گردند.
  

  ی؟پرچم برخورد قانونی با تخلف
علم و صنعت منتظرند تا ببینند  انقالبیدانشگاهیان 

 نانهخائبا تخلف آموز و عبرتباالخره آیا برخورد قانونی 
شادکن صورت اسرائیل هنجارشکن و آن تشکل 

نه؟ متاسفانه اکنون پس از دو ماه هنوز گیرد یا می
اگر تخلف کوچکی توسط یک تشکل خبري نیست. 

مذهبی صورت گرفته بود تاکنون کارش را یکسره 
ا که این موضوع ب بداننددانشگاه  ئیسرکرده بودند. 

  گذشت زمان به فراموشی سپرده نخواهد شد.

  هولوکاست همانندبرجام 
به رژیم اسرائیل و جاعالنش هر چه بگویند تا حدي 

ختصري کنند ولی اگر حقیقتی که متحمل می
برخالف هولوکاست ادعایی آنها است بیان گردد، 

  کنند.دیوانه شده و صاحب بیان را بیچاره می
به صدا و سیما  ،دولت یازدهم، حین مذاکرات برجام

نقدها و تا به منتقدین فرصت بیان اجازه نداد 
هایشان را بدهد. گفتند بگذارید برجام به دلسوزي

سزا به منتقدین نا فرجام برسد آنوقت نقد کنید! حتی
  داده و آنها را تمسخر و استهزاء نمودند.

اکنون پس از دو سال از فرجام برجام، صدا و سیما 
کمی جرات کرد و یک مناظره تلویزیونی با حضور دو 
کارشناس موافق و مخالف برجام ترتیب داد. البته 
استدالالت کارشناس مخالف قوي و مستدل و منطبق 

ین یک برنامه مناظره کافی بود تا بر واقعیات بود. هم
 ،دولت را آشفته و سراسیمه کند. وزارت امور خارجه

وار بر صدا و ---داد و (دقت کنید، اطالعیه)  اطالعیه
برجام  منتقدو به آن کارشناس  ور شدحملهسیما 
البته این نوع  د!!نمو هاو او را تهدید کردها توهین

با استدالالت یک کارشناس،  زشت و مستبدانهبرخورد 
  کند.عمق فاجعه برجام را بیشتر نمایان می

اکنون سوال ما از تاریخ آن است که مردم پس از چه 
زمانی توانستند آزادانه نظرات خود را علیه قرارداد 

  ننگین ترکمانچاي بیان کنند؟
  

  ه استحاصل رفتار عزتمندان ،عزت
کشور با گیري جدي و عزتمندانه مسئولین موضع

کمیته المپیک کره جنوبی و شرکت سامسونگ، جواب 
داد و عزت ملی حفظ شد. بلی، اگر در مقابل رفتارهاي 

ه مندانگیري ذلتآمیز امثال فرانسه هم موضعتوهین
گیري عزتمندانه و مماشات جاي خود را به موضع

بدهد، اینقدر مجبور نخواهیم بود امتیازات محرمانه به 
  آنها بدهیم.

************************  

  

  


	جلد-35
	35_1
	35_2
	35_3
	35_4
	35_5
	35_6
	اخبار-35

