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در خصوص اتفاقات آذر ماه امسال در دانشگاه ها نکات قابل تاملی وجود دارد که بررسی دقیق آنها در تحلیل 
آینـده جنبـش دانشـجویی ایران بسـیار مهم و ضروری اسـت که به صـورت اجمال به برخی از این نکات اشـاره 

می کنم:
یکم( چه کسانی به دانشگاه آمدند؟

جلسـات سـخنرانی و گاهی مناظره بیشـترین فراوانی را در برنامه های دانشـجویی در آذر ماه امسـال داشـت. 
سؤال این است که چرا فقط چهره های مشهور سیاسی به دانشگاه ها دعوت می شوند چرا به چهره ی فرهنگی 
و حتی اقتصادی اقبالی نشـان داده نشـد؟ آیا ذائقه دانشـجویی و دغدغه های روزمره آنها فقط مسـائل سیاسی 

است؟
و سؤال جالب تر اینکه استقبال از همین چهره های سیاسی درحدانتظار دعوت کنندگان بود یا نه؟

به نظر می رسد تشکل های دانشجویی و فعاالن دانشگاه باید تحلیل واقع بینانه تر از دانشگاه و دانشگاهیان 
داشـته باشـند و در طراحی برنامه ها این قدر به جریان های سیاسـی و چهره ی مشـهور آنها وابسـته نباشند. چرا 
دانشجویان و اساتید دانشگاه با یکدیگر صحبت نمی کنند چرا در فضای عمومی دانشگاه گفتگوی منطقی و 

بدون حاشیه حاکم نیست؟
آیـا بهتـر نیسـت بجـای دعـوت از این سـخنران و آن سـخنران جلسـاتی را در دانشـکده ها و خوابگاه ها بدون 

تشریفات برگزار کنیم و با یکدیگر به گفتگو بنشینیم؟
نکته حائز اهمیتی که جای تأسف دارد این است که در میان سخنرانان دعوت شده برخی اصحاب فتنه نیز 
دیده می شوند که در کمال پررویی و از موضع مطالبه گرانه خود را به تریبون مقدس دانشگاه رسانده و خاطرات 
قیام علیه مردم و میهن  خود را مرور کردند. واقعًا چرا دانشجویی که چشم تیزبین ملت است و پرچم دار حرکت 
مردم به سـمت فتح قله های پیشـرفت باید پای سـخنان افرادی بنشـینند که علیه مردم و منافع و مکتب آنها 

قیام کرده اند؟
 کسـانی که در فتنه 88 جرم بزرگ را علیه منافع ملی و انقالب انجام دادند، صالحیت حضور در دانشـگاه ها 
را ندارنـد چـرا کـه آنهـا ثابـت کرده انـد نه مـردم و رأی آنهـا را قبول دارنـد و نه قانـون را، پس چرا دوبـاره باید پای 
آنها به دانشـگاه باز شـود؟ و وقت دانشـجویان صرف شـنیدن حرف های آنها شـده و موجب به هم زدن آرامش 

دانشگاه شوند؟
اسفبارتر اینکه یک مفسد اقتصادی که از بانیان فساد اقتصادی در این مملکت است جزء سخنرانان امسال 
بود و این ننگ انحطاط جنبش دانشـجویی ایران با هر سـلیقه سیاسـی است که چنین فردی را در روز دانشجو 

که روز مبارزه با ظلم، فساد، وابستگی و استبداد است به دانشگاه دعوت می کنند.
دوم( به چه مسائلی پرداخته شد؟

در چنـد سـال اخیـر دغدغـه اصلـی مـردم مسـائل اقتصـادی و بهبـود وضعیـت معیشـت اسـت کـه هـم در 
نظرسـنجی ها و هم در انتخابات 92 این امر به خوبی قابل مشـاهده اسـت. حال سؤال این است که نخبگان و 
دانشگاهیان چقدر به این دغدغه می پردازند؟ چند جلسه سخنرانی و مناظره با موضوع اقتصاد و نقد مدل های 
توسـعه اقتصادی برگزار شـد؟ چند جلسـه به ریشـه یابی رکود، بیکاری و چرخش چرخ کارخانه ها پرداخته شد؟ 
آیا دانشـگاه نباید محل بررسـی آسـیب های اجتماعی مانند طالق، اعتیاد، کارتن خوابی، حاشیه نشینی و ارائه 
راهکارهای مناسـب و مطالبه از دسـتگاه ها باشـد؟ کدام حرف جدید علمی و کدام نظریه جدید در این جلسات 
مطرح شد؟ چند نفر از اساتید علوم انسانی زایش علمی داشته و برای رفع مشکالت جامعه راهکار جدید ارائه 
داده اند؟ برای دانشـجوی دانشـگاه آزاد و غیردولتی مهم اسـت که در قبال شـهریه های آن چنانی چه خدماتی 
ارائه می شود و منابع دانشگاه صرف چه اموری می شود؟ برای دانشجو مهم است که در جامعه او چند نفر زیر 
خط فقر زندگی می کنند برای او مهم اسـت که آزادی روحی و روانی در جامعه حاکم باشـد پس چرا سـخنرانان 

به این مسائل کمتر پرداختند؟
این شـرایط نشـان می دهد که عده ای همچنان به دنبال انحراف دانشـگاه از مسـیر اصلی خودش  که کمک 
به رشـد و پیشـرفت همه جانبه کشـور اسـت هسـتند و می خواهند تجربه شکسـت خورده دوم خرداد را دوباره 
تکرار کنند و از دانشجو به عنوان پیاده نظام سیاسی بهره ببرند و بعد کاسه لیس اربابان انگلیسی و اسرائیلی و 

آمریکایی خود شوند!!
مهاجرانی ها، افشاری ها، مخملباف ها، اکبرگنجی ها، االن در کجا و به چه امری مشغول اند؟ آیا در گذشته 
همین نگاه ابزاری را به دانشـگاه نداشـتند؟ آیا آنها سـبب نشـدند که دانشـگاه نشـاط سیاسـی خود را از دسـت 

بدهد؟ دانشـجویان امروز دانشـگاه نباید اجازه این سـو اسـتفاده ها را بدهند و با هوشـمندی باید دانشـگاه را در 
مسـیر عزت و پیشـرفت ملت ایران قرار دهند. دانشـجو باید سیاسـی باشـد نه سیاسـت زده و سیاست باز به این 
معنی که وی واقع بین اسـت قدرت تجزیه و تحلیل دارد و هر حرفی را نه به راحتی می پذیرند و نه به راحتی رد 
می کند! اتفاقًا دانشجو باید به دنبال ایجاد فضای چند صدایی در دانشگاه ها باشد به طوری که همه سالیق با 
رعایت چهارچوب قوانین کشـور آزادانه بتوانند منطق و بینش خود را منتقل کنند ولی در عین حال نباید اجازه 
حرمت شکنی و توهین به مقدسات ملت ایران را به اسم آزادی به کسی بدهند حفظ حرمت و قداست تریبون 
دانشگاه از وظایف هر دانشجوی آزاده و عاقلی است که دانشگاه را محل رشد و تعالی خود و کشورش می داند.
از جمله مواردی که در برخی جلسـات به آن پرداخته شـد رفع حصر سـران فتنه بود. فارغ از اینکه رفع حصر 
دغدغه چند درصد از مردم و دانشـجویان اسـت و فاصله آن با سـایر دغدغه های روز مره مردم کاماًل ملموس 

است، لیکن خالی از لطف نیست که در این نوشتار اشاره ای به فرجام رفع حصر داشته باشیم:
اواًل: حصر خانگی سران فتنه حداقل مجازاتی بوده که در قبال جنایات بزرگ آنها علیه ملت ایران می توانست 
اعمال شـود. )حدود 30 نفر کشـته شـدند، میلیاردها تومان به اموال عمومی خسـارت وارد شـد، 8 ماه امنیت و 
آرامش از مردم سلب شد، تحریم های فلج کننده بعد از فتنه اعمال شد، همراهی با دشمنان دیرینه این مردم 

صورت گرفت و ...که اینها بخشی از مصادیق ظلم بزرگ فتنه گران در سال 88 است(
ثانیًا این حصر مصوبه شـورای عالی امنیت ملی اسـت که طبق قانون و طبق عرف همه کشـورها برای حفظ 
امنیت می تواند برای افرادی محدودیت هایی را قائل شود لذا حصر بر خالف آنچه تبلیغ می شود،کاماًل قانونی 

است.
ثالثًا کسـانی که برای تشـکیل دادگاه برای سـران فتنه بی تابی می کنند باید ابتدا تعهد بدهند که پایبند قانون 
اساسی و رأی دادگاه باشند و دوباره علیه قانون قیام نکنند و در نهایت همگان بدانند طبق قانون مجازات حاکم 
بر این کشور و طبق فتوای اکثر مراجع از جمله مرحوم منتظری )ره( حکم سران فتنه مفسد فی االرض است 

و مجازات آنها اعدام است.
لذا برخی با نفهمی خود از عطوفت و نجابت نظام اسالمی سوء استفاده می کنند که الزم است هرچه زودتر سر 

عقل آمده و بر این طبل توخالی دیگر نکوبند.
سوم( رفتار مدیران دانشگاه و نمایندگان دولت در استان ها چگونه بود؟

هرچند که در برخی دانشگاه ها رفتار درستی از سوی مسئولین صورت گرفت، ولی متأسفانه باید گفت بسیاری 
از مسئولین استان ها و دانشگاه ها امتحان خوبی در این باره ندادند و نمره پایینی را کسب کردند.

برخـی مدیـران اسـتانی بجـای حفـظ امنیـت و آرامـش مـردم و دانشـگاه حافـظ امنیت فتنـه گران شـده و در 
مصاحبه ها به آن نیز افتخار می کنند.

برخی بجای میدان دادن به تشـکل های دانشـگاه و حمایت از آنها به تشـکل سـازی یک شبه و یکبار مصرف 
دست زدند و به خیال خود در حال شبکه سازی برای انتخابات و مقاصد بعدی هستند.

سؤال اساسی که مسئولین دولت باید به آن جواب دهند این است که  حداقل شما که وارد بازی شده اید، چرا 
قواعد بازی را رعایت نمی کنید؟ چرا اجازه نمی دهید تشـکل های اسـالمی نیز برنامه -های خود را اجرا کنند؟ 
چـرا و بـا کدام اسـتناد قانونی به سـخنرانان انقالبی مجوز سـخنرانی نمی دهید، و از آن بدتر چـرا مجوزها را در 
شـب اجرای برنامه لغو می کنید؟ چرا اجازه نمی دهید در دانشـگاه ها فضای چندصدایی حاکم باشد؟ مگر شما 
قائل به این نیسـتند که »دانسـتن حق مردم اسـت«؟ چرا دانشجویان را از شـنیدن حرف ها و دیدگاه ها متفاوت 
محروم می کنید؟ تعجب آور است که با این اوضاع جناب روحانی می گوید وضع دانشگاه از دوسال پیش بهتر 
شـده اسـت! حال آنکه روا نیسـت در اقصی نقاط کشـور، دولت خود را از ظرفیت عظیم نیروها و اسـتعدادهای 

انقالبی و حزب الهی محروم کند.
چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی / باد ظفر به دست و شکاری نمی کنی

ترسم کزین چمن نبری آستین گل / کز گلشنش تحمل خواری نمی کنی
دولت محترم هرچه سریع تر باید نسبت خود را با اقدامات سلیقه ای و جناحی برخی مدیران میانی در استان ها 
مشـخص کند و با متخلفین برخورد قاطع صورت گیرد، چرا که دانشـجویان انقالبی ادامه این شـرایط را تحمل 
نخواهند کرد. در پایان می شـود این نکته را متذکر شـد که دقیقًا تاریخ در حال تکرار اسـت و اگر دانشـجویان و 
اساتید دانشگاه از حریم خود دفاع نکنند، مجددًا بازیچه عده ای فرصت طلب می شوند و بجای اینکه دانشگاه 

موتور محرک و قوه عاقله جامعه باشد باید جاده صاف کن نیات ضد میهنی عده ای واداده به دشمن باشد.

جنبش دانشجویی و 16 آذر 94 
فرصت های عظیم و غفلت های عجیب

سرمقاله

داوود گودرزی
رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور
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نامی به بلندای تاریخ
به مناسبت 10 آذر سالروز شهادت شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس

       مسعود انصاری اردلی
        دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی همدان

در روزهایـی کـه در ایـن مملکـت مانند امروز حکومتی اسـالمی 
وجود نداشـت، َعَلم اسالم بر دوش مراجع و فقهای گرانسنگی 
بود که آن را با خون دل حفظ کرده بودند و این میراث باارزش را 
که در طول سـالیان متمادی به دسـت آمده بود، پس از خود به 
دست دیگران می دادند. یکی از علمای بزرگ این مرز و بوم که 
تاریخ هیچ گاه او را از یاد نخواهد برد، شهید آیت الله سید حسن 
مدرس است. مطالعه زندگی و سیره مبارزاتی این فقیه بزرگ از آن 
جهت مهم است که توانست جایگاه سیاست و جایگاه فقاهت را 
به ژرفی بشناسد و به تکلیف خود درباره آنها عمل کند. علمای آن 
زمان غالبا در عرصه ی سیاسـت ورود نمی کردند و کار سیاسـی 
را در صالحیت شـاهان و وزرا و روشـنفکران و دون شـأن علما و 
طـالب می دانسـتند؛ به همیـن خاطر ورود به کار سیاسـی را به 
دلیل ترس از قدرت طلبی و لغزش در دین داری بر خود حرام می 
دانستند. مرحوم آیت الله سیدحسن طباطبایی که به سبب تسلط 
در تدریس، به »مدرس« مشهور شد، کار سیاسی و پیاده سازی 
مبانی اسـالمی در حکومت و نیز مبارزه تمام و کمال با اسـتبداد 
داخلی و خارجی را همانند نماز و روزه و درس خارج گفتن، واجب 
می دانسـت؛ مشـهور است که وی درجواب کسـانی که از او می 
خواستند به جای دامن آلودن به مباحث سیاسی و امور حکومت 
بـه درس و بحـث و عبـادت بپـردازد، مـی گفت: دیانـت ما عین 

سیاست ماست و سیاست ما عین  دیانت ماست.
ورود مرحـوم مـدرس به مباحث سیاسـی با عضویتـش در اولین 
دوره ی انجمـن ایالتـی شـهر اصفهـان و در مقام نوابـی آن بود. 
در همیـن زمـان و پـس از آن کـه صمصـام السـلطنه بـه عنوان 
فرمانده نیروهای مسلح عشایر بختیاری نقش مهمی در ماجرای 
مشروطیت داشت در راس حکومت اصفهان قرار گرفت و در بدو 

امر مخارج قوا و خسـاراتی را که در جنگ با اسـتبداد قاجاریه به 
ایشان وارد آمده بود، به عنوان غرامت از مردم اصفهان آن هم به 

زور ضربات شالق طلب نمود.
مدرس با شـنیدن این ماجرا علیه صمصام السـلطنه و حکومت 
موضـع گرفـت و گفت کـه حاکم چنین حقی ندارد و اگر شـالق 
زدن حـد شـرعی اسـت پـس در صالحیـت مجتهد اسـت وآنها 
)حکومت قاجار( دیروز به اسـم اسـتبداد و امروز به نام مشـروطه 
مـردم را کتـک می زننـد. صمصام السـلطنه بعد از شـنیدن این 
خبر دسـتور تبعیـد مـدرس را داد، اما وقتی خبـر تبعید این فقیه 
به گوش مردم اصفهان رسـید کسـب و کار خود را تعطیل کرده 
و آنهـا هم با مدرس همراه شـدند. ایـن اعتراضات مردمی باعث 
شد که حکومت ناگزیر تسلیم شود و از اخذ مالیات منصرف شده 
و در کارهـای دیگـر خـود تجدید نظـر کند. مدرس هـم در میان 
فریادهای »زنده باد مدرس« مردم به اصفهان بازگشـت. پس از 
ایـن کـه حکومت دریافت کـه به راحتی نمی تواند ایـن فقیه را از 
میـدان بـه در کند تصمیم به ترور او می گیـرد که البته این اقدام 

نافرجام می ماند. این شاید اولین حرکت مبارزاتی مدرس بود که 
نهایتا به تغیر رفتار در حکومت و کارگزاران آن در اصفهان منجر 

شد.
در دوره دوم مجلـس شـورای ملی بنا بـر اصل دوم متمم  قانون 
اساسی ایران در آن زمان، پیش بینی شده بود که قوانین مصوب 
مجلس شـورای ملی زیر نظر 5 تن از علما و مجتهدان تراز اول 
باشـد؛ بنابراین تصمیم گرفته شـد تا علمای ایران و نجف از بین 
خـود 20 نفـر برگزیـده و مجلـس از میـان آنها 5 نفـر را به عنوان 
تـراز اول برگزینـد. آیت االله مدرس کـه آوازه ی اجتهاد و فقاهت 
و همچنین بینش سیاسـی و شـجاعتش در کشور پیچیده بود، 
 بـه عنـوان یکـی از ایـن 5 فقیـه انتخاب می شـود. وی در سـال
 1289ه ش جهـت شـرکت در جلسـات مجلـس از اصفهـان به 
تهران حرکت کرد. دوره دوم مجلس در حقیقت گشایش میدان 
مبـارزه پارلمانی و سیاسـی مدرس بـود. با این که مـدرس با ورود 
بـه مجلس شـورای ملی به عنوان یک چهره ی کامال سیاسـی 
مطرح شد اما این امر باعث بازماندن وی از درس و بحث نگردید. 
با ورود به تهران در اولین فرصت درس خود را در ایوان زیر ساعت 
در مدرسه سپهساالر )شهید مطهری کنونی( آغاز نمود و تاکید 
کرد که کار اصلی من تدریس است و سیاست کار دوم من است. 
دیگر ویژگی مهم مرحوم مدرس اندیشیدن و خردورزی در مسایل 
سیاسـی و اجتماعی اسـت. این جمله از وی معروف اسـت که » 
عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست سخن بگوید«. آن چیزی 
کـه مدرس را از سـایر نمایندگان مجلس و علمـای آن زمان جدا 
می کند و باعث ماندگاری نام وی در تاریخ می شود عبارت است 
از بصیرت در شناخت حق از ناحق و دوست از دشمن و همچنین 
مبـارزه همه جانبه و تمـام و کمال با ناحق بدون هیچ گونه ترس 

سـایر  از  را  مـدرس  کـه  چیـزی  آن 
نماینـدگان مجلس و علمای آن زمان جدا می 
کنـد و باعـث ماندگاری نـام وی در تاریخ می 
شـود عبارت است از بصیرت در شناخت حق 
از ناحق و دوست از دشمن و همچنین مبارزه 
همـه جانبه و تمام و کمال با ناحق بدون هیچ 
گونـه ترس و واهمـه؛ او از عواقب مخالفت با 
حکومت یعنی دستگیری و تبعید و ترور هیچ 

گونه ترسی نداشت
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و واهمه؛ او از عواقب مخالفت با حکومت یعنی دسـتگیری و 
تبعید و ترور هیچ گونه ترسی نداشت. 

در تعریـف بصیـرت و شـناخت چندیـن مولفـه وجـود دارد که 
اگـر کسـی همه ی این مولفـه ها را در خود جمع کنـد واژه ی 
»بصیـر« بـر آن فـرد اطالق می شـود. یکـی از مهمترین این 
مولفه ها شـناخت دشـمن و حربه های آن در همه ی احوال 

است.
در میدان جنگ نظامی چون دشمن مشخصا از روبه رو حمله 
می کند شناخت آن کار دشواری نیست اما در عرصه سیاست 
این بار دشمن با دستکش مخملین استعمار به معنای،عمران 
خواهی،و آبادانی خواهی ورود پیدا می کند و زیبایی ها و تسویل 
هایش باعث می شود دل دوستان بلرزد و انسان هایی که درک 
و بصیرت کم تری دارند نتوانند در این معرکه دشمن را بشناسند 
و چه بسا اشتباها و از روی جهل دست دوستی هم به سمتش 

دراز کنند.
در قضیه برخورد انگلستان با ایران در اواخر حکومت قاجار و در 
دوره ی پهلوی اول ما این داستان را به خوبی در مورد اشخاص 
زیـادی مـی بینیم، امـا مرحوم مدرس از همان آغاز نسـبت به 
گاه بـود و بـا درک صحیحـی که از شـرایط  اهـداف اسـتعمار آ
داشت همواره در مسایل نقش مخفی استبداد و استکبار را می 
دید و به واسطه شجاعتی که به آن شهره بود، در مقابل آن می 

ایستاد و از این کار هیچ هراسی نداشت.
دیگـر ویژگـی مرحـوم آیـت الله مـدرس نگاه دقیـق و صحیح 

ایشان به مجلس به عنوان محل تجمع، مشورت دهی و 
تصمیم گیری نمایندگان ملت بود. مدرس حقیقتا قائل به این 
بود که مجلس نسبت به امور مردم و حکومت مسئول است. 
درسـت برخـالف دیـدگاه رضا خان و دوسـتانش که مجلس را 

امری تشریفاتی می دانستند.
جمـع سـه ویژگی شـناخت دشـمن، شـناخت جایگاه خـود به 
عنوان نماینده ی مردم در مجلس و نیز شـجاعت در تصمیم 
گیری و اقدام را در مرحوم شـهید مدرس در قضیه اسـتیضاح 
رضاخـان به خوبی می بینیم. مـدرس در هفتم مهر 1303 در 
مجلس شورای ملی طرح استیضاح رضاخان میرپنج، رئیس 

الوزرای وقت را با ارائه سه دلیل زیر مطرح کرد:
1- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه

2- قیام بر ضد قانون اساسـی و حکومت مشـروطه و توهین به 
مجلس 

3- تحویل ندادن اموال مقصرین به خزانه ی دولت.
اما رضا خان با تمام قوا و حتی با ضرب و جرح نمایندگان حامی 
مدرس از عملی شدن استیضاح جلوگیری کرد و سرانجام در 
روز 6 آبـان سـال 130۴ با تصویـب طرح واگذاری خکومت به 
رضاخـان و انقـراض حکومت قاجار، به عنـوان اعلی حضرت 
همایونی بر تخت نشست و فریادهای مدرس که می گفت این 
اقدام خالف قانون اساسی است به جایی نرسید. حریف او در 
این دوره رضاخان بود، اما ژرفای فکری و ابعاد گسترده سیاسی 
و فرهنگی و آموزشی مدرس به گونه ای بود که می توان ادعا 
کرد مبارزات سیاسی و رشادت در برابر یک افسر قزاق نه تنها 
بخش کوچک، بلکه کوچکترین کار تاریخی او محسوب می 
شـود زیرا درسـت نیست که مدرس را صرفًا در مقابل رضاخان 
قرار دهیم، چون بر اسـاس اسناد موجود مدرس یک نهضت 
ضد اسـتعماری و به ویژه ضد انگلیسـی را شـروع کرده بود که 
رضاخـان فقـط جلـوه ای از ایـن حرکت های اسـتعماری بود. 
بـه خاطـر همین مبارزات رضاخان کینه ای عمیق از او به دل 

گرفت. 
ماجرای مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم شورای ملی 
نیـز داسـتان جالبـی از عناد و دشـمنی رضاخـان و همچنین 
مظلومیت مرحوم مدرس را نشان می دهد. در انتخابات دوره 
ششم باز هم رضاخان نتوانست از انتخاب مدرس توسط مردم 
تهـران جلوگیـری کند و مدرس به مجلس ششـم راه یافت که 
ننگیـن ترین حـوادث آن طرح توطئه ترور آیـت الله مدرس به 
وسـیله عّمال رضاخان و اداره نظمیه او در ۷ آبان1305 بود و 
خود رضاخان برای آنکه نشـان دهد در جریان نقشـی ندارد به 
امالک خود در سـاری رفته بود و از آنجا تلگراف فرسـتاده بود 
کـه از طـرف او بروند و احوال آیت الله مدرس را در بیمارسـتان 
جویـا شـوند، ولـی جواب شـنید که به کوری چشـم دشـمنان 
مـدرس نمرده اسـت. مـدرس روی تخت عمل جراحی گفت: 
»انگلیسـی ها اشـتباه می کنند، آنها نمی دانند جنایت سبب 
فتح و موفقیت نمی شـود«. پس از نزدیک به سـه ماه بستری 
بـودن از بیمارسـتان مرخـص و در ادامه جلسـات دوره ششـم 
شـرکت کرد. با شروع انتخابات دوره هفتم رضاخان در تالش 
بود به هر طریق ممکن از ورود آیت الله مدرس و همفکرانش 
بـه مجلـس جلوگیری کند و انتخابات فرمایشـی برگزار شـد و 
گسـتاخی و وقاحـت را به حدی رسـاندند که حتـی یک رای به 
نـام مدرس خوانده نشـد! با اتفاق افتـادن این قضیه، آیت الله 
مدرس گفت: »اگر 1۴ هزار نفر از مردمی که در دوره گذشته 
به من رای می دادند همگی مرده باشـند یا رای نداده باشـند، 
پس آن یک رأی که خودم به نام خودم نوشـتم، کجاسـت؟!« 
و با این توطئه رضاخان از ورود به مجلس بازماند. اما کماکان 

گاهـی سیاسـی خـود را ادامـه داد و در مواقع نیـاز نظر خود را  آ
گاهی بخشیدن به دیگران می کرد که این  مطرح و سعی در آ

فعالیت های او برای حکومت گران تمام می شد.
مستبدین پس از اینکه با خدعه و نیرنگ نتوانستند مدرس را از 
سیاست کنار گذارند به زور متوسل شدند. لذا دستور بازداشت 
و تبعیـد وی را صـادر کردند و مدرس به خواف تبعید شـد . وی 
مدت 9 سـال را در خواف گذراند و در این مدت فقط شـبهای 
جمعـه اجازه داشـت به همراه مأمورین به قبرسـتان برود. وی 
ضمن خواندن فاتحه برای اهل قبور عالمت های مرموزی را 
روی خاک های اطراف قبرها ترسیم می کرد و این تنها تماسی 

بود که در تمام این 9 سال با عالم خارج داشت.
 پس از آن مدرس را روانه کاشـمر می کنند؛ دشـمن که بیش 
از بیش از این اندام نحیف به وحشت افتاده بود، به ناچار کمر 
به قتل او بست تا اینکه شب 2۷ ماه رمضان چندنفر از عّمال 
حکومتی به سراغش می آیند و پس از خوردن چای به میزبان 
کـه روزه بـود تکلیف می کنند که او هم باید بخورد. مدرس که 
روزه بود، از خوردن چای امتناع ورزید، اما ددمنشـان مقداری 
سـم در چـای او ریختـه و او را مجبور به خـوردن آن می کنند. 
در ایـن حـاالت مدرس اجازه نماز و مناجات خواسـت و پس از 

خواندن نماز جالدان چای مسـموم را در حلقومش ریختند و 
به انتظار مرگ بزرگمردی از تبار پیامبران نشستند، ولی مرگ او 
فرا نرسید و اثری از مرگ در چهره اش نیافتند . پس عجوالنه 
عمامـه را از سـرش برداشـته و دور گـردن او می اندازنـد و او را 
خفه می کنند. بدین ترتیب سید شهید پس از 80 سال مبارزه و 
تحمل درد و رنج و زندان و تبعید به فیض شهادت نائل می آید 
و به اجداد طاهرینش می پیوندد. اکنون که سال ها از شهادت 
آن مبارز می گذرد ، نام او نامی آشنا در اذهان و شرح مبارزات 
او کالمـی روان در زبـان هاسـت؛ بـه قـول امـام خمینـی)ره( 

»مدرس زنده است«.

هفتـم  دوره  انتخابـات  شـروع  بـا 
رضاخـان در تالش بود به هـر طریق ممکن از 
ورود آیت اهلل مدرس و همفکرانش به مجلس 
جلوگیـری کند و انتخابات فرمایشـی برگزار 
شد و گستاخی و وقاحت را به حدی رساندند 
که حتی یک رای به نام مدرس خوانده نشـد! 
بـا اتفـاق افتادن ایـن قضیه، آیـت اهلل مدرس 
گفت: »اگر 14 هزار نفر از مردمی که در دوره 
گذشـته بـه مـن رای مـی دادند همگـی مرده 
باشـند یا رای نداده باشـند، پـس آن یک رأی 

که خودم به نام خودم نوشتم، کجاست؟!«

مسـتبدین پـس از اینکـه بـا خدعه و 
نیرنـگ نتوانسـتند مدرس را از سیاسـت کنار 
گذارنـد بـه زور متوسـل شـدند. لـذا دسـتور 
بازداشت و تبعید وی را صادر کردند و مدرس 
به خواف تبعید شـد . وی مدت ۹ سـال را در 
خـواف گذرانـد و در ایـن مدت فقط شـبهای 
جمعـه اجـازه داشـت بـه همـراه مأمورین به 
قبرسـتان بـرود. وی ضمـن خوانـدن فاتحـه 
بـرای اهل قبور عالمت های مرموزی را روی 
خـاک هـای اطراف قبرها ترسـیم مـی کرد و 
این تنها تماسـی بود که در تمام این ۹ سـال 

با عالم خارج داشت



در ایـن سـال های پـس از انقـالب، کمتـر پیـش آمـده کـه در مجمعـی پیرامـون 
جامعه شناسـی، نگاه اصالحی به جامعه، سـنت و مدرنیته، کذا و کذا بحث به میان 
آید و کسـی از دکتر علی شـریعتی نقل قولی نیاورد. معلم شـهید در همه سـال های 
نبودنش حتی محور بسیاری از درس و بحث های علوم اجتماعی بوده است. گاه با 
مستمسک قرار دادن بعضی آراءش، برخی را کوبیده اند و گاه دیگرانی به خاطر نوع 
مواجهه اش، طردش کرده اند. با این همه شـریعتی هنوز سرپاسـت و دیده می شود. 
در این میان درد آن است که شریعتی آنطور که بوده و نوشته و زیسته، دیده نشود و 
او را به »ادیبی خوش خطابه« تقلیل دهند. اما کدام جریان است که مقابل این ظلم 
گاه برخی دیگر بایستد؟ چه کسی است که شریعتی را  گاه برخی یا توطئه خودآ ناخودآ

»شریعتی« بشناساند؟
برای پاسـخ به این سـوال ها شاید باید به مواجهه های عالمانه با شریعتی بنگریم. به 
آنچه عالمان و روشنفکران دینی متعهد درباره شریعتی گفته اند بیندیشیم و راه را برای 
گاه سالم که در میانه این بلوای همیشگی »مسأله شریعتی« متحیرند،  محققان خودآ
بگشاییم. شاید درباره هیچ ادعایی پیرامون دکتر نتوان به قطعیت ادعا درباره »پویایی« 
و »جسـت وجوگری«اش حکـم داد. همیـن خصلـت را بـه امانت بگیریـم و آن را در 
روشنفکران دیگری جست وجو کنیم و پس از آن، مشی و منش این علمای متعهد 
درباره شـریعتی را مرور کنیم تا با رویکردی »غیرواقعی«، »غیرکارکردی« و »خنثی« 

وی را مطالعه نکرده باشیم.
شاید برای فهم مسأله شریعتی که در گذر این سال ها همیشه در مظلومیت بوده و 
موافقان و مخالفانش هریک به نوعی او را غیرواقعی نگریسـته اند و به او غیرواقعی 
پرداخته اند، شـاید همین گزاره و تعریف دکتر از روشـنفکر نقطه آغاز مناسـبی باشد؛ 
»روشنفکر نه فیلسوف است، نه دانشمند، نه نویسنده است و نه هنرمند. روشنفکر 
گاهـی اسـت کـه زمان و نیـاز جامعـه اش را حس می کنـد و بینش و  متعصـب خودآ

جهت یابی و رهبری فکری را داراست«. )مجموعه آثار، ج ۴،ص 31(
شـخصیتی کـه هـم موافقانش به او ظلم کردنـد و هم مخالفانش؛ »مخالفـان او به 
اشتباهات دکتر شریعتی تمسک می کنند و این موجب می شود که نقاط مثبتی که 
در او بود را نبینند. بی گمان شریعتی اشتباهاتی داشت و من هرگز ادعا نمی کنم که 
این اشتباهات کوچک بود، اما ادعا می کنم که در کنار آنچه که ما اشتباهات شریعتی 
می توانیـم نام بگذاریم، چهره شـریعتی از برجسـتگی ها و زیبایی هایی هـم برخوردار 
بود... اما ظلم طرفداران شریعتی به او کمتر از مخالفانش نبود؛ بلکه حتی کوبنده تر 
و شـدیدتر هم بود. طرفداران او به جای اینکه نقاط مثبت شـریعتی را مطرح کنند و 
آنها را تبیین کنند، در مقابل مخالفان صف آرایی ها کردند و در اظهاراتی که نسـبت 
به شریعتی منصوب داشتند، سعی کردند او را یک موجود مطلق جلوه بدهند. سعی 
کردند حتی کوچک ترین اشتباهی را از او نپذیرند. سعی کردند هرگونه اختالفی را که 
با روحانیون یا با متفکران بنیانی و فلسـفی اسـالم دارند در پوشش حمایت و دفاع از 
شریعتی بیان کنند. در حقیقت شریعتی را سنگری کردند برای کوبیدن روحانیت یا 
کاًل متفکران اندیشه بنیانی و فلسفه اسالم«. )گفت وگوی آیت الله خامنه ای با مجله 

سروش، شماره 102(
علمای متعهد و پویا در طول دوران و تاریخ شیعه، هیچگاه صرفًا توجیه گر نبوده اند و 
کاماًل جریان ساز و »تغییردهنده« ظاهر شده اند. به عنوان مثال مجموعه شخصیت 
و منش شـهید مظلوم آیت الله دکتر بهشـتی را که مورد مطالعه قرار می دهیم، تمام 
زندگی اش را در تالش برای ایجاد تغییر و تبدیل وضعیت به شرایطی بهتر و مناسب تر 
می بینیم. شهید بهشتی جمله ای دارد با این مضمون که »اسالم در آغاز یک انقالب 
بود و همواره باید یک آیین انقالبی باقی بماند«. همین گزاره نشان می دهد مفهوم 
»پویایی« در این شخصیت بزرگوار، مفهومی کاماًل شکل گرفته است و تکامل و تغییر 
و تحول به سمت شرایط مناسب همیشه مدنظر وی بوده است. بنابراین اگر قرار است 
»شریعتی« را مطالعه کنیم، بهتر آن است که این معلم بزرگ را نه در حکم ارتداد دادن 
و توهین و تهمت های جماعت متحجر و نه در »شریعتی سازی های تقلبی« جریان 
واداده نشناسـیم؛ کسـانی که با یک تندی ساواک »توبه نامه« می نوشتند و به »غلط 

پروژه ناتمام شریعتی
ش را تمام کند؟

چه کسانی نگذاشتند دکتر شریعتی کار

به بهانه دوم آذر، سالروز تولد دکتر علی شریعتی
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کردم« می افتادند، نمی توانند داوران حق گویی پیرامون استاد شجاع 
جامعه شناسی و معلم صریح و شهید حسینیه ارشاد باشند. به همین 
ترتیب تنها مجال ما برای مطالعه شـریعتی مطالعه نقادانه او اسـت. 
روشمندی ای که در حین بررسی انتقادی آثار و آرای او از تالش هایش 
نیز ستایش می کند، اما چشم بر کاستی هایش نمی بندد و بی تعارف و 

در همان عوالم روشنفکری و تفکر به صراحت نقدش می کند.
شریعتی به مثابه یک متفکر همواره به دنبال پاسخ هایی از دین برای 
اصالح جامعه بود. این وجه از شـخصیت او جدی ترین بروز و ظهور 
را در میـان دانشـگاهیان و اهـل تحقیق حوزه داشـت. چنانکه رهبر 
انقالب در دومین سـال درگذشـت وی در سخنرانی در میان طالب 
بـه ایـن نکته با این مضمون اشـاره می کنند: »من پیـش از خیلی از 
کسانی که بعدها با پاره ای از اشتباهات دکتر آشنا شده بودند به خاطر 
انس و آشنایی و صمیمیت و رفاقت نقطه های اشتباه را در اندیشه او 
مشاهده می کردم، لمس می کردم؛ گاهی هم با هم بحث می کردیم، 
امـا می دیـدم که او چه می کند، لمس می کردم؛ که او چه هنر بزرگی 
دارد به کار می برد، نمای خارجی اسالم در دید طبقات تحصیلکرده 
و روشـنفکر در آن روز یک نمای ضدروشـن بینی بود. درسـت اسـت 
کـه در سـال ۴2 و ۴3 و چند سـال بعـد از مقاومت عظیمی که مردم 
به پشـت گرمی و اتکای حوزه علمیه کردند، نظرها نسـبت به اسالم 
تـا حـدود زیادی واقع بینانه شـد، امـا این معنایش این بود که اسـالم 
مبارز اسـت، اسـالم مقاومت است، اسـالم ضدظلم است. معنایش 
این نبود که اسالم ما را به پرواز بی نهایتی، به سوی کشف و گشودن 
اندیشـه های ناگشـوده فکـری و مقـدس و انسـانی و شـریف سـوق 
می دهد. این کار شـریعتی توانست نسـل جوان را یکجا و دربست به 
طـرف مذهب و ایمان مذهبی بکشـاند. ایـن کار را او به طبیعت خود 
می کرد تصنعی در این کار نداشت. طبیعتًا این طوری بود او خودش 
یک چنین ایمانی داشت، او خودش یک چنین دید روشنی به اسالم 
داشـت و بـه همین دلیل بود که آنچـه از او می تراویـد می کرد. بعد از 
بلوغ شـریعتی در عرصه روشـنفکری و بر منبر روشنفکری اسالمی 
بسیار بودند کسانی که معلمان شریعتی بودند اما کشف نشده بودند، 

ولی کشف شدند.«
شـهید دکتـر بهشـتی دربـاره تغییـرات درونـی در شـریعتی معتقـد 
اسـت: »یک اندیشـه پویا و جست وجوگر همیشـه از این گردش ها و 
چرخش های صد و هشتاد درجه ای دارد و دکتر شریعتی در رابطه با 
مسائل بسیاری یک چنین اندیشه ای داشت... آنچه می توانم در رابطه 
بـا دکتـر بگویم 2 نکته اسـت: یکی اینکه بر حسـب برخوردهایی که 
داشتیم و تا حدی که شنیده یا نوشته هایش را خوانده ام، دکتر همواره 
رو بـه اصالـت اسـالمی پیش می رفت؛ یعنی هر چـه جلو می رفت به 
اصالت اسـالمی نزدیک تر می شد. دوم اینکه، برعکس آنچه گاهی 

درباره او گفته می شد که آدمی است که حرف دیگران را نمی پذیرد، او 
حرف های مستند و منطقی افرادی را که صاحب نظر بودند می شنید 
و گوش می داد و می پذیرفت، به شرط آنکه آن طرف در آن سطح و در 
آن حد از قدرت فکری و قدرت تحلیل باشد که بتواند مشکلی را برای 

او بگشاید و مطلبی را برایش باز کند.«
قدرت انتقاد شریعتی و صراحت وی موضوعی بود که وی را از دیگران 
متمایـز می کرد. تـالش او برای بیان معارف دین به شـکلی صریح و 
نقادانه در همه سـال های عمرش و در طی طریق به سـمت اصالت 
اسـالمی ادامـه یافت. آیت الله شـهید بهشـتی درباره ایـن ویژگی در 
پژوهشگران و فقهای شیعه می نویسد: »عالمه حّلی و شیخ طوسی 
2 فقیه معروف هستند و هر دو دارای کتاب های فراوان. ما می بینیم 
کـه درباره یک مسـاله فقهـی، عالمه حلـی در کتاب های مختلف، 
فتاوای گوناگون دارد. یعنی اندیشه اش پویاست. و عجیب این است 
کـه او گاهی در یک کتاب فقهی مسـاله ای را برحسـب نیـاز در 2 جا 
مطرح کرده؛ یک بار در آغاز کتاب و یک بار در پایان آن، و تا کتاب را به 
آخر نرسانده دارای یک برداشت جدید می شده و درباره همان مساله 
در پایان کتاب، در اواخر کتاب، یک فتوای جدید می دهد. این ویژگی 
اندیشه های پویا و پرتوان است، و دکتر اندیشه ای پویا و پرتوان داشت.«
شـریعتی هر روز در حال نو شـدن بود و رکود در مورد او معنا نداشـت. 
البته مواجهه ها با شریعتی متفاوت بود. شهید بهشتی درباره شریعتی 
می گویـد: »موضـع مـن در برابـر دکتر شـریعتی و کارهـای او موضع 
بهـره برداری صحیح اسـت؛ نه لگدکوب کـردن، نه لجن مال کردن 
و نه سـتایش کردن و باال بردن؛ بلکه حسـن اسـتفاده از سـرمایه ای 
در خدمـت هدفی، با روشـنگرِی بدون کمترین محافظه کاری برای 
تمام نقطه های ضعف او که من در این زمینه تاکنون محافظه کاری 
نکرده ام و آن را روا نمی دارم. هر نقطه ضعفی در هر نوشته ای از دکتر 
مطرح شده و دوستان نشان داده اند، در جایی که سخن خوبی بوده 
گفته ام خوب اسـت و در جایی که حرف بدی بوده گفته ام خطاسـت، 
غلط اسـت، خام اسـت و مکرر گفته ام و به خود ایشـان هم گفتم که 
دکتر اصواًل روشت خطاست؛ روشت نقص دارد؛ روشت را کامل کن. 
ولی موضعم این موضع اسـت که باید از مجموعه کار او بهره برداری 
کرد؛ چون انصافًا در نوشته های دکتر تنبهات جالب، زیبا، خوب و مؤثر 
فراوان است در کنار خطاهای بسیار و هیچ ضرورت و دلیلی در یک 
موضع گیری حاد به جای یک موضع گیری نقاد نمی بینم.« )شریعتی 

جستجوگری در مسیر شدن؛ آیت الله شهید بهشتی(
آنجا که شـهید بهشـتی »سـتایش کردن و باالبردن و اغراق در مورد 
شـریعتی« را نمی پسـندد، شـاید اشـاره ای به رفتار برخی از دوسـتان 
شریعتی باشد که اتفاقًا با خوش قلبی و نیت پاک به اغراق هایی درباره 
او دست زدنددر حوزه، البته بسیاری حتی ادب منتقدانی وزین چون 
آیت الله مطهری و آیت الله مصباح یزدی در مواجهه با شریعتی را هم 

که ایشـان مقید بودند و حتی در تندی انتقادات، به شـریعتی توهین 
روا نمی داشتند، رعایت نکردند. برخی از جریان متحجر چون جریان 
تفکیک او را مرتد اعالم کردند. در مراسـم ختم او در تهران و مشـهد 

غائله کردند.
از این سو جریانی که بعدها میراث دار شریعتی شد هم به وی جفا کرد. 
روشنفکری بیمار شریعتی را نفهمید، همانطور که جالل را نفهمید. 
یکـی از همیـن جریان روشـنفکری درباره شـریعتی می گوید: »یک 
خطیب است. حاال بعضی ها به غلط او را روشنفکر می خوانند. یکی 
به من بگوید این چه جور روشـنفکری اسـت که هر جایی مصلحت 
می دانـد دروغ می گویـد و بـرای پیشـبرد اهدافـش به راحتـی وقایع را 
وارونـه جلـوه می دهـد. اصـاًل آدم از خودش خلق کرده بـود و از زبان 
او حرف هـای خـودش را نقـل می کرد. اینها کار روشـنفکر نیسـت«. 

)مصاحبه خشایار دیهیمی با کتاب هفته(
یکی از آقایان روشنفکر که بالحن تندی درباره شریعتی و جالل حرف 
زده در جایـی پیـش از انقـالب گفته بـود: »شـریعتی را به محافلتان 
راه ندهید، چون در حسـینیه ارشـاد سخنرانی کرده«. یاد خاطره امام 
)ه( از جریـان تحجـر در حـوزه می افتیم: »هر کس کـج راه می رفت 
متدین تر بود. یاد گرفتن زبان خارجی، کفر و فلسفه و عرفان، گناه و 
شرک به شمار می رفت. در مدرسه ی فیضیه فرزند خردسالم، مرحوم 
مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من فلسفه 

می گفتم.«
با این همه شریعتی هنوز سرپاست. کتاب های او هنوز بیشتر از همه 
کتاب های متحجرین و روشنفکر نماها، خریدار دارد. شریعتی هنوز 
در خیابـان »انقـالب« خریدار دارد. تفکر پویای شـریعتی هـر روز که 
می گذرد بیشـتر دیده می شود، آنچه شـریعتی در خشت خام می دید 
دربـاره امـت اسـالمی ایـن روزهـا در آینـه می بینیـم. شـریعتی پیش 
بینی کرده بود که با تجزیه امت اسـالم، قومیت ها از سـوی استعمار 
تقویت خواهد شـد و شـبیه دوران پیش از اسـالم، دعواهـای نژادی 
بر »برادری اسـالمی« غلبه خواهد کرد و به آیه »وحدت« که نتیجه 
نبـوت محمـد )ص( اسـت، به واسـطه همیـن دعواهای فرقـه ای و 
قومی اعتنا نخواهد شد. به راستی که او ظهور »داعش« را هم پیش 
بینی کرده بود. شریعتی دغدغه موحدت امت اسالم را داشت. شبیه 
روشنگران دیگری چون سید جمال اسدآبادی که در این مسیر پای 
نهادند. شریعتی »شیعه انگلیسی« را هم پیش بینی کرده بود. »شیعه 
علوی، شیعه صفوی« ترجمان امروزی اگر داشته باشد، همین »تشیع 
انگلیسـی« است که توسط ملکه انگلسـتان در دوران استعمار فرانو 
تقویت می شود، تا اسالم را شبیه دین گاوپرستان هند، خنثی کند. آن 

وقت است که ملکه هم به اسالم ادای احترام خواهد کرد.
شـریعتی یک آغازگر بود. در این شـک نباید کرد. او آغازگر طرح 
اسـالم با زبان فرهنگ جدید نسـل بود... شـریعتی آغازگر طرح 
جدیدتریـن مسـائل کشف شـده اسـالم مترقی بود بـه صورتی که 
برای آن نسـل پاسـخ دهنده به سوال ها و روشن کننده نقاط ابهام 

و تاریک بود. 
)گفت وگوی آیت الله خامنه ای با مجله سروش، شماره 102(

........................................

 منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

شـاید دربـاره هیـچ ادعایـی پیرامون 
دکتـر نتوان به قطعیت ادعـا درباره »پویایی« 
همیـن  داد.  حکـم  »جسـت وجوگری«اش  و 
در  را  آن  و  بگیریـم  امانـت  بـه  را  خصلـت 
روشـنفکران دیگری جسـت وجو کنیم و پس 
ایـن علمـای متعهـد  و منـش  آن، مشـی  از 
درباره شـریعتی را مرور کنیم تـا با رویکردی 
»غیرواقعـی«، »غیرکارکـردی« و »خنثی« وی 

را مطالعه نکرده باشیم

شـریعتی هـر روز در حـال نـو شـدن 
بـود و رکـود در مـورد او معنـا نداشـت. البته 
مواجهه هـا با شـریعتی متفاوت بود. شـهید 
بهشـتی درباره شـریعتی می گویـد: »موضع 
مـن در برابـر دکتـر شـریعتی و کارهـای او 
نـه  اسـت؛  صحیـح  بـرداری  بهـره  موضـع 
لگدکـوب کـردن، نـه لجـن مـال کـردن و نـه 

ستایش کردن و باال بردن
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همایش آمریکا بدون روتوش به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اداری در روز سه شنبه 12 آبان ماه در 
سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد. در این جلسه دو نفر از فعالین حقوق بشر آمریکایی به نام های ِکمی 
ِسبا و مایکل جونز، دکتر وحید جلیلی، استاد منتظمی معاون دکتر طالب زاده و همچنین مهندس هاشمی نژاد 

دبیرکل بنیاد هابیلیان حضور داشتند.
سـالن آمفـی تئاتر دانشـکده به شـکل زیبایی فضا سـازی ضد آمریکایی بـه خود گرفته بود بخصـوص با وجود 
پوسترهای جنایات و مشکالت آمریکا و همچنین نصب پرچم آمریکا و اسراییل به عنوان ناقضان امنیت بین 

المللی و حقوق بشر در جلوی درب آمفی تئاتر از دیگر فضا سازی های سالن بود.
از ساعت 11:۴5 به تدریج دانشجویان وارد سالن می شدند که لحظه به لحظه بر جمعیت آنان افزوده می شد تا 
جایی که ساعت 12:20 دقیقه دیگر جایی برای نشستن خالی نبود و عده ای به ناچار برنامه را به صورت ایستاده 

به نظاره نشستند!
پس از پخش دو کلیپ قاری قران فضای جلسه را با صوت زیبای خود معنوی نمود. پس از آن سرود ملی و کلیپ 
اعترافات شیطان پخش شد. در ادامه مراسم با دعوت مجری از استاد منتظمی ایشان دقایقی به ایراد سخنانی 
در خصوص این دو شخص آمریکایی و همچنین جشنواره افق نو پرداختند و همچنین از دانشجویان به علت 

عدم حضور استاد طالب زاده به خاطر بیماری قلبی عذرخواهی کردند.
پس از اتمام سخنان استاد منتظمی کلیپی در خصوص حقوق بشر به سبک آمریکایی که نشان از برخورد بسیار 

خشن پلیس آمریکا با سیاهان داشت پخش گردید.

سپس از آقای ِکمی ِسبا دعوت به همراه دکتر رستگار منش )مترجم( مراسم دعوت شد تا سخنان خود را شروع 
کنند. این فرد آمریکایی با صلواتی سخنان خود را آغاز کرد و محور بحث هایش  تبعیض نژادی و قبیله ای موجود 
در آمریکا بود و بیان داشت که حقوق بشر آمریکا مثل سایر ادعاهای آمریکا دروغی بیش نیست. سخنان ایشان 

حدود 25 دقیقه به طول انجامید و در ادامه سه تن از دانشجویان سواالتی را از ایشان پرسیدند.
پس از این محصول جدید بنیاد هابیلیان به نام تاریخ ناگفته آمریکا ساخته الیور استون با همکاری بنیاد هابیلیان 
توسط  مهندس هاشمی نژاد دبیر کل بنیاد و دکتر وحید جلیلی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد رو نمایی شد 

و تیزر پنج دقیقه ای از  این مستند 80 دقیقه ای پخش گردید.

آخرین سـخنران همایش دکتر وحید جلیلی بود. وی در بخش هایی از سـخنان خود گفت: »16 آذر سـال 32 
نخستین روزی بود که شعار مرگ بر آمریکا شنیده شد که متاسفانه امروز با انواع و اقسام و اشکال مختلف تالش 
می شود این شعار از این مردم گرفته شود. این افراد باید بدانند که این شعار از 63 سال پیش آغاز شده؛ بنابراین 

اتفاق تازه ای نیست که بتوان آن را از مردم گرفت.«
دکتر جلیلی با تشریح حادثه 16 آذر سال 1332 درباره پیشینه استکبارستیزی گفت: »پس از 16 آذر سال 32 
و کشـته شـدن سـه دانشـجو در آن روز تا حدود 10 سال خبری نبود و این گونه گمان می شد که مرگ بر آمریکا 
از میان رفته است؛ اما سال ۴2 فریاد مرگ بر آمریکا به رهبری امام از حوزه علمیه شنیده شد که سر و صدای 
بسیاری ایجاد و امام خمینی )ره( در زندان قزل قلعه محبوس شد. پس از مدتی که امام )ره(  از زندان آزاد شدند 
در مهر ۴3 الیحه کاپیتوالسیون به تصویب مجلس رسید و این در حالی بود که یکی از دالیل انقالب آمریکا که 
باعث استقالل این کشور از انگلستان شد، همین قانون کاپیتوالسیون بود و حال پس از 200 سال همانا قانون 
کاپیتوالسیون به تصویب مجلس ما به نفع خود و علیه ملت ایران به تصوب رساندند.« وحید جلیلی ضمن بیان 
ایـن مطلـب کـه اتفاقی که در 13 آبان 58 رخ داد، ضربه ای بود هم زمان به آمریکا و شـوروی گفت: »کسـانی 
که در آن دوره از دیوار سـفارت آمریکا باال رفتند نه تنها دین را افیون توده نمی دانسـتند که دیندارترین افراد در 

زمان خود بودند.«
 وی ادامه داد: »تسخیر النه جاسوسی آغاز فروپاشی امپریالیسم شوروی بود؛ چرا که با این اتفاق یک مبنا برای 
مبارزات پیش آمده بود.« جلیلی با اشاره به اینکه آمریکا انتظار داشت امام )ره( انقالب اسالمی را تحویل آنان 
دهد، گفت: »در همین سال های اخیر فرصتی بزرگ در مصر به وجود آمد ملتی فداکاری کرد و صدها شهید 
داد؛ اما رهبران آنان اولین کاری که کردند لبخند به آمریکا بود، آنانی که می گویند چرا با آمریکا مبارزه می کنید 

مشاهده کنند که آمریکا به اخوان المسلمین رحم نکرد.«
جلیلی در خاتمه سخنان خود با اشاره به حرف های عده ای در داخل گفت: »هواپیما مسافری ما را منفجر کردند، 
آن وقت یک عده در داخل می گویند که اشتباه شده بود و بعد هم به مردم می گویند که چرا می گویید مرگ بر 
آمریکا؟! باید به این عده گفت که شما باید دلیل بیاورید که چرا نباید گفت مرگ برآمریکا، مرگ بر آمریکا یعنی 

درود بر استقالل و درود بر عزت و کرامت.«
مراسم مذکور پس از سخنان دکتر جلیلی ساعت 1۴:30 به اتمام رسید.

گزارشی از برنامه های دانشگاه های کشور
به مناسبت 1۳ آبان 94
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دوران بزن و دررو تمام شده است!
11 آبان ماه مراسمی با عنوان »دوران بزن دررو تمام شده است« با حضور سرلشگر »محمدعلی جعفری« و »علیرضا زاکانی« از سوی بسیج 
دانشجویی در تاالر »شیخ انصاری« دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم علیرضا زاکانی، نماینده مجلس 
و رئیس کمیسیون ویژه برجام با بیان اینکه عده ای در کشور معتقدند برای حداقل ها نیز باید دست به دامن آمریکا گفت: »براین اساس اگر 
کسانی در کشور دقت نکنند و نخواهند مسیر مورد تاکید مقام معظم رهبری را طی کنند گرفتار وجوهی از اسالم آمریکایی شدند و از اسالم نابی 

که امام خمینی بیان کردند و کشور با تمسک به آن عزت پیدا کرد فاصله پیدا می کنند.«
در ادامه سرلشگر »جعفری« نیز با بیان اینکه توافق یک فضای جدیدی را برای ما ایجاد کرد و ما را در فضای جدیدی قرار داد گفت: :این فضا 
شرایطی دارد که بستر و مسیر را برای نفوذ دشمن باز می کند که به فرموده مقام معظم رهبری، امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدات بزرگ و نفوذ 
فرهنگی و اقتصادی از راهبردهای این نفوذ در کشور است. آنچه که در جلسات و جمع های مختلف مطرح می شود این است که عمق این 
خطر یعنی نفوذ به کشور، هنوز از سوی برخی مسووالن حس نشده و انتظار از نسل دانشجو و قشر دانشجو این است که برای تجزیه و تحلیل 
این موضوع بیشتر برنامه ریزی کنند.« فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی گفت: »این دستاورد 
انقالب اسالمی است که امروز حتی دشمنان هم به امنیت پایدار در انقالب اسالمی اقرار می کنند و از این حیث، امنیت پایدار بزرگ ترین نعمت 

و دستاورد انقالب اسالمی است که زبانزد عام و خاص است.«

خودباختگی و همراهی با استکبار؛ سدی دربرابر پیشرفت و اقتدار
 همایش »خودباختگی و همراهی با اسـتکبار؛ سـدی دربرابر پیشـرفت و اقتدار« با حضور سـعید قاسمی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی 
چابهار برگزار شـد. در این همایش که در تاالر وحدت دانشـگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به میزبانی انجمن اسـالمی دانشـجویان این 
دانشگاه برگزار شد، سعید قاسمی گفت: »ما تا االن سه فتنه را گذرانده ایم: اولین فتنه، خوراندن جام زهر به روح الله. دومین فتنه، 13۷8. 
سومین فتنه، 1388. حضرت آقا فرمودند خبیثان، ما را تا لبه پرتگاه بردند. منظور از خبیثان چه کسانی است؟ ما که خبر می گیریم بازداشت 

شدگان فتنه در چالوس اند! پزشک VIP دارند! قوه قضاییه تو را خدا ما را هم به همین شیوه حبس کنید!«
فرمانـده دفـاع مقـدس بـا بیـان اینکـه راه عربسـتانی هـا همان راهی اسـت که حضـرت امـام در بیاناتشـان از آن به عنـوان اسـالم آمریکایی 
یـاد مـی کننـد، جنایـات آل سـعود را محکـوم کـرد و با اشـراه به فاجعه منا گفت: »مسـتندات آل یهـود و آل وهاب باشـد بـرای آن موقعی که 
 کمیته حقیقت یاب! بخواهد بفهمد آن 500 نفر چگونه کشـته شـده اند. آیا اتفاقی بوده اسـت؟ سـهوا بوده اسـت؟ زمانی که حجاج به دسـت 
اوردی شگنر، فرمانده یهودی لهستانی االصل که شش ماه قبل از کشتار حجاج فرمانده امنیتی مکه شد و این کشتار صورت گرفت با مسلسل 
در کنار بیت الله الحرام و امام گفت از آمریکا بگذریم، از اسراییل اگر بگذریم از صدام با همه جنایت هایش اگر بگذاریم از این مقوله نخواهیم 

گذشت. این جنایت با آب زمزم پاک نخواهد شد و باید تا ابد زنده بماند.«
سعید قاسمی در پایان نیز گفت: »فابیوس را آوردند همان فابیوسی که عامل ورود ویروس ایدز به ایران بود، برایش فرش قرمز پهن کردند. ما 

فرجام شدیم...!«

به وزارت اطالعات هم اطالعات می دهیم!
سه شنبه 12 آبان در دانشگاه امیرکبیر همایشی تحت عنوان »نفوذ ممنوع« با حضور حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان برگزار 
شد. سخنان شریعتمداری ابتدا درباره شعار مرگ بر آمریکا و تیرگی رابطه بین ایران و آمریکا و علل آن بود. وی در بخشی از سخنان خود در این 
باره گفت: » اینگونه نیست که یک اتفاق سبب کدورت و تخاصم شده باشد، مادامی که ما در نسخه حکومتی بر اسالم ناب تکیه داریم به دلیل 
ظلم ستیزی نظام سلطه را در مقابل خود خواهیم دید و این درگیری از نخستین روزهای انقالب اسالمی وجود داشته است، پیش از انقالب از 

این طرف سازش و تسلیم و از آن طرف زورگیری و غارت بود.«
مدیر مسئول روزنامه کیهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مصداق های نفوذ در طول تاریخ انقالب، با ذکر مثالی گفت: 
»به طور مثال کشمیری که دفتر نخست وزیر را منفجر کرد، از برخی افراد مسئول پرسیدم که آیا شما به وی شک نکردید؟ گفتند ظاهر بسیار 

متدینی داشت، یعنی این افراد ممکن است در ظاهر متدین کار نفوذ را انجام دهند.«
 در ادامه نیز پرسش و پاسخ دانشجویان با شریعتمداری انجام گرفت و چند دانشجو سواالت مدنظرشان را از وی پرسیدند. یکی از دانشجویان 
دانشگاه امیرکبیر در سوال خود از شریعتمداری پرسید: »با توجه به اطالعاتی که شما از مسائل مملکتی دارید شما وزیر اطالعات هستید یا 

مدیرمسئول روزنامه کیهان؟« و او اینگونه پاسخ داد: »برخی اطالعات وزارت اطالعات را هم ما می دهیم!« 



شماره 11/ آذر 94 

14

آنجایی که فرهنگ جهادی نیسـت، هر انسـانی سـود را برا ی خود می خواهد و ضرر را از خود 
دفع می کند. اما جایی که حرکت و روح جهادی وجود دارد، انسان در خدمت به دیگران حل می 
شود و خود را فراموش می کند. حرکت های جهادی را می توان، تالش در جهت احیای ارزش 

های الهی بدون  هیچ چشم داشت مادی و تنها برای رضای خدا تعریف کرد.
دانشـگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز علمی این اسـتان، از سال 89 فعالیت های جهادی 
را به طور رسـمی در خود دیده اسـت. این فعالیت ها به لطف خدا و همت و تالش دانشـجویان 
جهادی تاکنون در مسـیر پیشـرفت حرکت کرده که برگزیده شـدن گروه جهادی علویون بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه مازندران به عنوان گروه جهادی برتر کشور در سال 92، مهر تاییدی برای 
ادعـا اسـت. همچنیـن در آبان مـاه 9۴ فعالیت های این گروه مورد تقدیر سـپاه کربالی اسـتان 

مازندران قرار گرفت. 
مناطـق محـروم را نباید منطقه های بدون قابلیت پیشـرفت و بدون امـکان تکامل خطاب کرد؛ 
بلکه باید دانسـت که مردم این مناطق از پتانسـیل باالیی در اسـتعداد، پیشـرفت و دفاع از ارزش 
هـای انقـالب برخوردارنـد. چه اینکه این مردم همواره در برهه های حسـاس انقالب اسـالمی، 
از جمله مبارزات انقالب اسـالمی، جنگ تحمیلی و در برهه های حسـاس انتخابات همواره در 

صحنه بوده اند. 
مسـئله ای کـه در اکثـر اردوهـای جهادی از نزدیک مشـاهده می شـود این اسـت کـه ثمره این 
اردوها تنها آبادانی چند منطقه محروم نیسـت. بلکه سـاخته شـدن روحیه جهادی و آشـنایی با 
مشـکالت مردم و داشـتن روحیه فداکاری هدفی بزرگتر اسـت که دانشـجویان را به این مناطق 
می کشاند و آنها را از نزدیک در جریان زندگی هموطنان خود قرار می دهد. امید است که بیشتر 
از سـوی مسـئولین و دانشجویان به پتانسـیل و ظرفیت های مردمی و دانشجویی جهت خدمت 
رسـانی به مردم توجه شـود و با خدمت رسانی به بزرگواران روستایی بتوان گام مهمی در راستای 

شعار عدالت محوری و برخورداری یکسان همه مردم از تمامی امکانات برداشت.  
شما هم می توانید فعالیت های مربوط به تشکل ها و گروه های دانشگاهی خود را از طریق 

57magz@gmail.com جهت انعکاس در ماهنامه 57 برای ما ارسال نمایید

علی زرودی 
دانشجوی رشته آمار دانشگاه مازندران
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نشـریه ی »بـاور اندیشـه« قدیمـی ترین نشـریه ی حـال حاضر دانشـگاه های 
اصفهـان و علـوم پزشـکی و یکـی از اولین نشـریات دانشـجویی کشـور اسـت 
که همچنان اسـتمرار دارد و حاال به شـماره 10۴ خود رسـیده اسـت. با اینکه 
دغدغه انجام کارفرهنگی و سیاسـی  و جهاد در میدان پرفراز و نشـیب جنگ 
نـرم در دانشـجویان انقالبـی غلیـان می کند، گاهـی نمی توانیم بـاور کنیم که 
دانشـجویانی هسـتند، بـی تفـاوت و بـی دغدغه که از اوضاع کشـور و شـهر و 
دانشگاه خود بی اطالعند. گرچه باور این مسئله سخت است ولی حقیقتی تلخ 
اسـت. دشـمن تمام سـعی و همت و ابزارش را برای اینکه دانشجویان بی درد 
باشـند و هیچ انگیزه ای برای تغییر و نقد شـرایط اطرافشـان نداشته باشند، به 
گاه دانشجویان  کار گرفته است. دشمنان همواره برای مردمان، به ویژه قشر آ
یـک کشـور آرزوهایـی در سـر دارنـد و برنامـه ریزی هایـی می کنند کـه آنها در 
گاهی دیگران  مسائل مختلف حکومتی اظهار نظری نکنند و هوشیارکردن و آ
برایشان مهم نباشد و فقط به دنبال نیازهای مادی خود بروند.  اکنون نیز عده 
ای از خـودی هـای قدیمی انقالبی پروژه ای را تحت عنوان سکوالریزاسـیون 
جلـو مـی برنـد و هـم صدا بـا دشـمنان برطبـل این جنگ مـی کوبنـد. نبض و 
حیات هرجامعه ای به جوانان و دانشـجویان بیدارش اسـت؛ هرگاه انسان و به 

خصوص جوان و دانشجو بی درد شد آنگاه جامعه خواهد مرد.
بـا همـت  بـود کـه دانشـگاه اصفهـان و علـوم پزشـکی  اوایـل دهـه ی ۷0 
دانشـجویان انقالبـی »جامعـه اسـالمی« رنـگ دیگـری بـه خـود گرفـت. این 
دانشـجویان رسالتی داشـتند، دارند و خواهند داشت و آن رسالت تبیین مبانی 
و اصول انقالب اسالمی به صورت شفاف و بی پرده است. درواقع این رسالت 
همـان عنصرآرمـان گرایی، فارغ ازهرگونه محافظـه کاری ونادیده گرفتن حق 

و حقیقت است.
دراین بیسـت سـالی که از چاپ اولین نشـریه باور اندیشه می گذرد، تمام هم و 
غم نویسندگان و مجریان کار بر روشنگری و نیازسازی دینی و دغدغه آفرینی 

قشر دانشجو در فضای دانشگاه، منطقه و مسائل بین المللی بوده است. 
گاهـی بخشـی و بصیـرت افزایـی بـه  رسـالت اصلـی نشـریه بـاور اندیشـه، آ
 قشـر دانشـجو و درعیـن حـال تـالش تربیـت نویسـندگان انقالبـی اسـت. نقد
جریان های روشـنفکری غربزده، نقد منصفانه دولت ها، مطالبه از مسـئولین 
امر برای رفع نواقص، تقویت نکات مثبت، مطالبه نیازهای برحق دانشجویان، 
فراهـم کردن شـرایط تحقـق مطالبات رهبـری و تحقق تمدن نوین اسـالمی، 
تحلیـل شـرایط منطقـه و جهـان و راههـا و روش های نفوذ دشـمن و راه های 
مقابله با آنان و غیره از جمله اهداف این نشریه است. اکنون پرسابقه ترین رسانه 
دانشـجویی دانشـگاه های علوم پزشـکی و اصفهان به صاحب امتیازی جامعه 

اسالمی دانشجویان در آستانه 21سالگی است.
 21سال تالش مجدانه و بدون وقفه، باور اندیشه را به شجره ی طیبه تناوری 
تبدیل کرده که  به رسانه ای موثر در دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی و 
همچنین رسانه ها تبدیل گردیده و چندسالی است که رتبه های برتراستانی و 
کشـوری را به خود اختصاص می دهد. امید اسـت جریان دانشجویی بیدارتر و 

پرجنب وجوش تر از همیشه  به فعالیت خود ادامه دهد. 

 برای کسب اطالعات بیشتر درباره نشریه می توانید از سایت
  www.jadesf.com  دیدن نمایید

اندیشه را باور کنیم
معرفی نشریه دانشجویی باور اندیشه

محمدجواد حقیقت
مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان
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بسیج دانشجویی
سخنران: احسان ایرانمنش

*امـروز یکـی از بـزرگ تریـن چالش های کشـور، مسـاله اقتصاد ملی 
اسـت؛ و انتظـار بـه حـق مـردم ما این اسـت کـه از اقتصادی شـکوفا 
برخوردار باشند. طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج شود، 
فسـاد هـای کالن اقتصادی که سیسـتمی اسـت و نه مـوردی - و به 
هیـچ دولتـی نیـز رحم نکرده اسـت - پایان یابد، اشـتغال و مسـکن و 
نظـام بانکـی،  همـه و همـه سـامان یابد. اما پـس از گذشـت بیش از 
دو سـال از عمر دولت، هنوز شـاهدیم که مسـائلی چون حل مشـکل 

مسکن، به رفع تحریم ها گره زده می شود.
* وقتـی مشـاور ارشـد رئیـس جمهـور، کـه خود فـارغ التحصیـل این 
دانشـگاه اسـت، مزیت رقابتی تولید صنعتی کشور را تنها در آبگوشت 
و قرمه سـبزی می پندارد و علنا هم اعالم می کند، امیدی هم برای 
دانشـجوی جوان و مشـتاق این کشـور باقی خواهد ماند؟ دیگر او چه 

دلیلی برای ماندن در کشور خواهد داشت؟
*دانشگاه عرصه تربیت احمدی روشن هاست... جوانانی متکی به خود، 

دارای اعتمـاد بـه نفس، با اراده و با نشـاط که انتظـار دارند به آنها میدان 
داده شـود. به ایشـان اعتماد شـود. نه اینکه بگوییم: شـما؟ شـما؟ شـما 
می خوای مسـائل کشـور رو حل کنی؟ این کارها به شـما نیامده اسـت! 
به عنوان نمونه ای بسیار کوچک، بنده از نزدیک شاهد بودم که چندین 
سـال زحمـت تیمـی قریب بـه 150 نفـر از متخصصین و پژوهشـگران، 
اساتید و دانشجویانی که شبانه روز بر روی پروژه ملی ماهواره شریف کار 
مـی کردنـد، در سـایه ی تعلل و بی اعتمادی هـا درتامین بودجه و تعیین 
نوبت پرتاب، سرانجام به آنجا کشید که سالها تجربه و هزینه به راحتی بر 
باد رفت و تیمی منسجم از نیروی انسانِی باتجربه و نخبه این مرز و بوم، 
که بزرگ ترین ثروت این کشـور اسـت، از هم گسسـت و هم اکنون یا در 
حال پژوهش در سـایر کشـور هاسـت و یا ناامیدانه گوشـه ای از دانشگاه 
عزلـت گزیده اسـت. اگر به جوانـان امید نمی دهیم، الاقل امیدشـان را 

نا امید نکنیم...

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل
 سخنران: رضا نجابت

*گفتنـی ها فراوان اسـت و مجـال کم. نیک مسـتحضرید که پس از 

800 روز تنهـا ۴ دقیقـه فرصـت یافته ایم که با شـما بـه عنوان رییس 
قوه مجریه صحبت کنیم. در همه این دوسـال تریبون های یکطرفه 
طرفداران شما برای تشکر و تمجید برای تشکر و تقدیر از سیاستهای 

شما به راه بوده است و خواهد بود.
*جنـاب آقـای روحانـی هشـت برابـر آن صـد روزی کـه از آن یادکرده 
بودیـد مـی گـذرد و آش همـان آش اسـت و کاسـه همان کاسـه ! در 
اقتصـاد بـا ابـداع واژه هایی طنزگونه چون تورم صفـر، عبور از رکود و 
رفتارهایی رابین هودی چون توزیع سبد کاال و تخصیص وام بیست و 
پنج میلیونی، آن هم نه به نفع معیشـت مردم بلکه برای خالی کردن 

انبارهای خودرو نشان دادید برنامه جامعی برای اقتصاد نداشتید.
*نباید همه چیز را به سیاسـت خارجه گره می زدید ومذاکره کنندگان 
را باطرح موضوع خزانه خالی به گود می فرستادید! در همه روزهای 
پیاده روی و دست دادن و امثالهم، 333 روز سفیر جمهوری اسالمی 
پشـت دربهـای سـازمان ملل مانـد، نفت به اسـتناد نامـه ۴ وزیرتان با 
کاهـش 60 درصـدی قیمت مواجه شـد. سـفره مردم کوچک تر شـد. 
در همـه ایـن روزهای مذاکـرات، با آن همه طمطراق در دیپلماسـی، 
از حاکـم جزیره بحرین تا وزیر گسـتاخ سـعودی، از اردوغان تا رییس 
جمهور کشور 800 هزارنفری جیبوتی یکی یکی به ملت ایران توهین 

کردند.
*از آنجایـی کـه دولت شـما فاقد گفتمان سیاسـی و اجتماعی اسـت، 
بـه نظـر می رسـد بـرای جبران ایـن خال، آینده سیاسـی خویـش را به 
کسـانی گـره زده ایـد کـه سـابقه خـود را در بزنگاهها نشـان داده اند و 
هیچ گاه دلسوز شما نبوده و شما را معاون اول کالن کابینه ی آقای 

احمدی نژادی ترین سیاست مدار!
نمایندگان تشکل های دانشجویی در دیدار با رئیس جمهور چه گفتند؟ 

لید نمایندگان تشـکل ها و اتحادیه های دانشـجویی پس از گذشـت بیش از دو سـال از دولت یازدهم، روز دانشجوی امسال 
نخسـتین بار فرصت یافتند مقابل رئیس جمهور به ابراز سـخن بپردازند و مطالبات خود را نسبت به دولت بیان کنند. پنجاه و 
هفت گزیده ای از اهم مطالب بیان شده شده توسط دانشجویان در این دیدار را تنظیم نموده است که در ادامه می خوانید:  
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هاشـمی رفسـنجانی می دانند. اینان دیر یا زود چه در صورت وصول 
مطالباتشـان و چـه بالعکـس آن، پـروژه »عبـور از روحانـی« را کلیـد 
خواهنـد زد. مانمـی خواهیـم عبـور از روحانـی مطرح شـود. ما رییس 
جمهوری می خواهیم مسـتقل، که بر اسـاس آنچه شـعار داده عمل 
کنـد. اگـر مدعی مدیریـت غیرعقالنی در دوره های قبل اسـت، خود 
عقالنـی عمـل کند. اگر مدعـی آمارسـازی و دروغ در دوره های قبل 

است، خود آمارسازی نکند و راست بگوید.
*وزیری را به مصدر امور نگذارد که در کرسـنت یک طرف دعواسـت. 
وزیری را به کار نگمارد که به خاطر نخریدن خودروی بی کیفیت ملت 
را خائن خطاب کند. مارییس جمهوری می خواهیم که در مقابل نقد 
ولـو تخطئـه کـه بـه فرموده امـام موهبت الهی اسـت، خضـوع کند و 
منتقدان را بزدل وترسو و بی سواد و بی شناسنامه خطاب نکند و آنها 

را به جهنم حواله ندهد.
*آقـای روحانـی شـما بـه رفتارهایـی از رییـس جمهـور قبلـی منتقـد 
و معتـرض بـوده ایـد و رای خـود را بـدان اسـتوارکرده ایـد، کـه امـروز 
خوددفاعل بسیاری از آنان هستید. شاید اگر اکنون در سپهر سیاسی 
کشـور چرخـی بزنیـم، حضرتعالی احمـدی نژادی ترین فرد در سـپهر 

سیاسی کشور باشید.

اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان
 سخنران: علی عرب

*امروز یعنی 16 آذر 9۴ بیش از ۷00 روز است که اطرافیان جنابعالی 
اجـازه نداده انـد صدای ما از پشـت دیوار های پاسـتور به گوش شـما 
برسـد و با انحصار شـما در بین عده ای خاص از طرفدارانتان تالش 
کرده انـد تـا دو قطبی مخالفین و موافقین رئیـس جمهور را القا کنند 
و تنهـا اتحادیه های دانشـجویی رسـمی کشـور را بایکـوت کرده و در 
طول این دو سـال با سانسـور دولتی و برنامه ریزی شده سعی کردند 

صدایمان را ساکت کنند.
بـا  را  ازدواج  تومانـی  میلیـون  سـه  وام  کـه  اسـت  چگونـه   *
سـختگیری های بسـیار بـه جوانـان تازه عروس و دامـاد می دهند 
ولـی بـه کهنسـاالن ایـران خـودرو وسـایپا وام 20 و 25 میلیـون 
بهـره چنـد ده  بـار  زیـر  را  تومانـی اختصـاص می دهنـد و مـردم 

قرار می دهند. درصدی 
* متاسـفانه در طـول دو سـال اخیـر بعضـی نقل قول هـا و اضهار 
نظر هـا و اقدامات معاونت زنان ریاسـت جمهوری موجب شـد که 
مـا امـروز از عـدم توجـه کافـی به جایـگاه حقیقـی نهـاد خانواده و 
وضعیـت روانـی خانواده هـا و زنـان کشـورمان کـه عـده ای سـعی 
بـر مردانـه جلـوه دادن آن هـا هسـتند و می خواهند آن هـا را برده 

مدرنیته و تمدن سـازی غربی نمایند نگران باشـیم.
*متاسـفانه شـنیده می شـود و بعضا دیده می شـود همان هایی که 
در سـال ۷8 فتنـه کـوی دانشـگاه را بـه راه انداختنـد و در سـال 
88 فتنه عظیم آن سـال را موجب شـدند در صدد هسـتند دوباره 
بـا شـعارهای دروغین و اردوکشـی های سیاسـی فضای آرامش و 

همدلـی کشـور را بـه هـم زننـد و فتنه دیگری را رغـم زنند و آن را 
به نام دولت شـما تمام کنند و سـعی نموده اند و سـعی می کنند با 
سـخنرانی های حاشـیه ساز و ساختار شـکنانه حتی دانشگاه ها را 
هم به فضای التهاب سیاسـی بکشـانند و از دانشگاه ها به عنوان 

ابـزاری در جهت پیش برد اهداف خود اسـتفاده کنند..
دفتر تحکیم وحدت

قائدشرف  سخنران: محمدحسین 
گـر در حافظه تاریخی ملت ایران، دولت  آقای هاشـمی، دولت  *ا
اقتصـاد تکنوکراسـی، دولـت اصالحـات دولت سـقوط فرهنگ و 
دولـت آقای احمدی نژاد، دولت اقتصاد تورمی ثبت شـده اسـت، 
گـر سـفره معیشـت مـردم در وضـع کنونـی باقـی بمانـد، دولـت  ا
روحانـی نیـز دولـت رکـود لقب خواهـد گرفـت. آیا دولـت رکود در 

شأن ملت است؟
مسـئله اقتصـاد و جنگ اقتصادی بزرگ ترین دغدغه ملتی اسـت 
کـه دانشـجویان نماینـده و مـؤذن آن هسـتند مـن امـروز از ایـن 
مسـئله می گـذرم تا به یکی از دردهای تلخ دانشـگاه برسـیم، درد 
دلـی از فضای دانشـجویان، آقای رئیس جمهور دانشـجوی پولی 
خود صاحب دانشـگاه پندار که امروز از آن به عنوان پردیسـی یاد 
می شـود، نماد بارز بی عدالتی آموزشـی و اجتماعی اسـت. بنده و 
تمامـی این دانشـجویان که از سـد کنکور در رقابتـی علمی، البته 
بـا تمـام نقطـه ضعف هـا و قوت هایـش، عبـور کردیم، ایـن جفای 
بـزرگ را در حـق نظـام آمـوزش عالـی کشـور نمی پذیریـم. ظلمی 
کـه نتیجـه مسـتقیم آن، دلسـردی و خشـکیدن بـذر امیـد در دل 
نخبـگان و نابـودی تدریجـی قـوت و اعتبـار علمی دانشـگاه های 

ماست.
* اینکـه بـا فشـارهای عظیم و عجیـب یکـی از تاریخی ترین امور 
20 دقیقـه در مجلـس تصویـب رسـید، توهینـی  تنهـا در  کشـور 
آینـده  مجلـس  رئیـس  داریـد  انتظـار  آیـا  بـود،  ملـت  بـه  آشـکار 
طرح هـای کالن آتـی کشـور را بـه بهانـه همراهی بـا دولت در 5 
دقیقـه تصویـب کنـد. آیـا مجلـس فرمایشـی انتصابـی جوانان که 
امـروز بازیچـه جدیـدی اسـت نیـز نمونـه مجلسـی در خـور ملـت 
اسـت؟ اصال طنزی تلخ تر از مجلس بدون انتخابات وجود دارد؟ 

خدایـا به تو پناه می برم از اسـتبداد رأی.
* تضعیـف و توهیـن بـه فقهـای شـورای نگهبان امری اسـت که 
برای کشـور و اسـالم خطرناک خواهد بود و این وصیت بنیانگذار 
انقـالب بـه شـما بود، بـه فردی کـه اگر امروز بر کرسـی ریاسـت 
جمهـوری تکیـه زده اسـت از همیـن سیسـتم و سـاز و کار عبـور 
کـرده اسـت. از شـما انتظار مـی رود به عنـوان مطیع والیـت فقیه 
و مجـری قانـون اساسـی در کنار رأی مردم از نظارت اسـتصوابی 

نیـز که حق الناس انتخابات اسـت با تمام تـوان حمایت کنید.
* زمانـی مصـدق بـه دلیـل اعتماد بـه آمریکای جهانخوار دسـت 
بسـته بـه ذلـت کشـانده شـد. بـازرگان بـه دلیـل تکیـه بـر اسـالم 
التقاطـی و تقابـل بـا امـام امـت مغضـوب روح خـدا و آحـاد ملت 
گشـت. رجایـی عزیـز بـا تکیه بـر منش علوی به شـهادت رسـید. 
فـداکار  بهشـتی  و  نمـود  انقـالب  معلـم  را  مطهـری  بصیـرت 
زمانـی عـدم کفایـت سیاسـی  فـدای اسـالم گشـت.  مظلومانـه 
رئیس جمهور این کشـور صادر شـد. در ایران اسـالمی قائم مقام 
رهبری به دلیل عدم بصیرت از مقامش عزل شـد و نخسـت وزیر 
امامـش در مقابـل انقـالب ایسـتاد و مطرود شـد. پـس فراموش 

نکنیم آنچه بر پیشـینیان رفته اسـت.

جنبش عدالتخواه دانشجویی
نماینده: محمدجواد جالل فرد

* خرسـندیم از اینکه باالخره بعد از دو سـال اجازه داده شـد تا در مراسـم 
16 آذر بـه بیـان دیـدگاه های خود بپردازیم و نگاه جنبش دانشـجویی به 
دولت ها بر خالف احزاب و گروه های سیاسی، نگاه صفر و یکی نیست. 
همه دولت ها نقاط قوت و ضعفی دارند که رسـالت جنبش دانشـجویی 
تثبیـت نقـاط قـوت و مطالبـه از مسـئوالن بـرای رفع نقاط ضعف اسـت 
دانشگاه محل پرسشگری و مطالبه گری است لذا الزم می دانیم به برخی 

مشکالت جدی در عرصه اداره کشور اشاره کنیم.
* بیش از دو سـال اسـت که حوزه زمین و مسـکن به عنوان تولید مولد و 
محرک اقتصاد به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه گرفتار رکود شده است 
و حداقـل نیمـی از رکـودی که در حال حاضر در کشـور وجود دارد نتیجه 
عملکرد وزارت راه و شـهر سـازی اسـت. حوزه مسـکن در حال حاضر به 
علـت نبود شـفافیت اطالعات و ترجیـح گروه ها و افـراد خاص بر منافع 
ملی و وجود افراد ناتوان و ناالیق در ساختارهای تصمیم گیری و تصمیم 
سـازی آن، مهم ترین مشـکل مردم و کشـور شـده اسـت. همانطور که 
متوجه شدید در خصوص آثار تورمی خط اعتباری مسکن مهر غلو شده 
بود و عامل اصلی تورم در سال 91 و 92 افزایش نرخ ارز بوده است. شاهد 
این موضوع افزایش بی سابقه نقدینگی در دولت جنابعالی از 59۴ به 920 
هزار میلیارد تومان است که با تثبیت نرخ ارز، نقدینگی تورم نداشته است.
* امروز درامد شهرداری های 8 کالن شهر کشور با بودجه دولت برابری می 
کند درامدهایی که غالبا از محل تراکم فروشی و اوراق مشارکت کسب می 
شود. با وجود این حجم درامدها، شهرداری ها متاسفانه هیچ گونه احساس 
وظیفه ای در قبال اشتغال جوانان به عنوان مهم ترین مشکل کشور ندارند 
و این به دلیل قطع بودجه شهرداری از بودجه عمومی توسط دولتها و رها 

کردن این نهاد اثرگذار در اقتصاد است.
* جا دارد دولت محترم بحث الزام ورود شهرداری ها به اقتصاد مقاومتی 
و مشارکت نان در اشتغال زایی و حل مشکالت اساسی کشور را به طور 
جدی در دسـتور کار قرار دهد و ما معتقدیم تنها با اصالح سـاختاری این 
حوزه بسیاری از مشکالت جوانان و دانشجویان از جمله ازدواج و اشتغال 
آنان حل خواهد شد. اگر این اصالح ساختاری در حوزه های بانکی، اتاق 
بازرگانی و دیگر نهاد های اقتصادی رخ دهد دیگر چشم مسئولین ما به 
خارج از ایران برای حل مشکالت نخواهد بود که همچون وزیر صنعت 

اعالم کنند به دنبال واردات مدیران از خارج از کشور هستند.
* امروز نظام بانکی به گرانیگاه فساد اقتصادی در کشور بدل شده است و 
شما اگرچه بارها در سخنرانی ها به خوبی بر مسئله اصالح نظام بانکی تاکید 
کرده اید لکن متاسفانه در حالی که عمر دولت از نیمه گذشته است هنوز 
تحول دگرگون کننده ای رخ نداده و واگذاری اصالح نظام بانکی به مردانی 

از همان نظام ، آزموده را آزمودن خطاست.
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حسن عباسی در برنامه روز دانشجوی دانشگاه تهران:
آنهایی که از شریعتی بریدند

 با چادر از این مملکت فرار کردند 
حسـن عباسـی تحلیلگر مسـائل اسـتراتژیک در برنامه ای که به مناسـبت روز 
16 آذر کـه بـه همـت انجمـن اسـالمی دانشـجویان مسـتقل دانشـگاه تهـران 
برگزار شـد با اشـاره به قبر علی شـریعتی در سـوریه خاطر نشان کرد: او امروز 
در جایـی آرمیـده اسـت کـه شـاهد گلوله های ناتـو و تکفیری هاسـت که نه به 
بناهـای تاریخـی و نـه به قبور انبیـا اعتقاد و باوری دارند به همیـن خاطر کنار 
مرقـد مطهـر زینـب کبـری قبـر شـریعتی نیـز در تهدیـد تروریسـت هـا تکفیری 
اسـت؛ بـه همین خاطر اسـت کـه می گویم باید گزارشـی از اتفاقات 38 سـال 
گذشـته بـه او بدهـم و به او بگویم که آری این چنین شـد بـرادر، بگویم بعد از 
تـو انقـالب پیروز شـد و تـو که پیر جمـاران را ولی خود داشـتی حرکتـت تبدیل 
بـه انقالب اسـالمی شـد بـه او بگویم که کسـانی که روزی تـو و طالقانی را در 

حسـینیه ارشـاد مصادره کردند امروز شـما را ایدئولوژی خود می خوانند

***
دانشگاه امیرکبیر در روز دانشجو جوالنگاه حامیان فتنه شد

از بزهکار اقتصادی تا مرد زن نما
به مناسـبت روز دانشـجو همایشـی تحت عنوان »بذر امید« توسط سه تشکل تازه 
تاسـیس »انجمن اسالمی دانشـجویان ترقی خواه«، »انجمن فرهنگ و سیاست 
دانشـجویان« و »مجمع اسـالمی دانشجویان« برگزار شـد. از مدعوین این برنامه 
می توان به غالمحسـین کرباسـچی شهردار اسبق تهران و رئیس ستاد انتخاباتی 

مهدی کروبی اشاره کرد.
کرباسـچی در ایـن برنامـه ضمـن هجمه شـدید به دولت سـابق، ادعا کـرد که در 
انتخابات 88 ، به موسـوی رای نداده بلکه به آیت الله)!( کروبی رای داده اسـت.
حضـور مـرد زن نمـا در مراسـم روز دانشـجوی دانشـگاه امیرکبیـر یکـی دیگـر از 
حواشـی این برنامه بود. مجید توکلی فعال دانشـجویی موثر در حوادث سـال 88 
دانشگاه امیرکبیر که برای فرار از دست ماموران با چادر زنانه از دانشگاه گریخته 

بود  در این مراسم حضور یافته بود.

***
جسارت به دانشجویان در سایه بی خیالی مسئولین 

ضرب و شتم ناهی از منکر در دانشگاه چمران
 پـس از ضـرب و شـتم مسـئول بسـیج دانشـجویی ایـن دانشـگاه در اعتراض 
بـه حضـور فتنه گـران، هفته گذشـته یکی از دانشـجویان عضو انجمن اسـالمی 

دانشجویان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار »خبرنامه دانشـجویان ایران«؛ در برنامه تریبون آزاد امروز 

انجمـن اسـالمی دانشـجویان دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز کـه بـا موضـوع 
»جنبـش هـای دانشـجویی« در حـال برگزاری بـود، تعدادی از دانشـجونماها 
بـا حملـه بـه یـک دختـر محجبه سـعی در آزار و اذیـت وی را داشـتند که یکی 
از اعضاء اصلی انجمن اسـالمی دانشـجویان -علی قائد رحمت- در دفاع از 
این دختر دانشـجو اعتراض می کند که توسـط تعدادی از جریان طیف تندرو 

این دانشـگاه با ضرب و شـتم مواجه می شود.

***
حمله گازانبری به دانشجویان در دانشگاه علوم تحقیقات:

 در دانشگاه آزاد چه می گذرد؟
دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحـد علـوم تحقیقـات به جـرم برگزاری نشسـتی با 
عنـوان »شـهریه دانشـجویی در جیـب مافیـای قدرت یـا ثروت؟! در دانشـگاه 
چه می گذرد« مورد ضرب و شـتم حراسـت این دانشگاه قرار گرفتند. جمعی از 
دانشـجویان دانشـگاه آزاد که به شـهریه ها و مباحث مالی که در این دانشگاه 
می گذرد معترض و خواسـتار شـفاف سـازی بودند با حمله گازانبری مسـئولین 

این دانشـگاه مواجه شدند.  
 بـه گـزارش خبرگـزاری دانشـجو، هتـک حرمـت دختـران و ضـرب و شـتم 
تنهـا  تشـکل ها،  از  یکـی  دفتـر  بـه  امنیتـی  نیروهـای  تجـاوز  و  دانشـجویان 
گوشـه ای از فجایـع رخ داده در دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و تحقیقـات بود که 
حـالوت روز دانشـجو را در کام مـردم تلـخ کـرد. کتـک زدن دانشـجویان آن 
هـم توسـط کسـانی کـه مواجب بگیـر شـهریه ی پرداختـی آنـان هسـتند، تعبیر 
وارونـه ی رویایـی بـود کـه در سـخنرانی روحانـی بـا عنـوان »تغییـِر از زمیـن تا 
آسـمان فضای دانشـگاه « رونمایی شـده بود؛ رویایی که بیشـتر از چند سـاعت 

دوام نیاورد و با حمالت خشـن گارد دانشـگاه به کابوس بدل شـد.

***
جمعی از خواهران تشکل های دانشجویی دانشگاه های یاسوج:

با مسببین ضرب و شتم دختر بسیجی
 برخورد نشود، دسته جمعی انصراف می دهیم

جمعی از خواهران تشکل های دانشجویی دانشگاه های استان کهکیلویه و بویر 
احمد اعالم کردند، اگر با مسـببین، مجریان و مقصران حوادث دانشـگاه یاسوج 
برخـورد نشـود، کالس های دانشـگاه را تعطیل کرده و دسـته جمعـی از تحصیل 

انصراف خواهیم داد.  
بـه گـزارش »پنجـاه و هفـت«، در مراسـمی که چنـدی پیش در دانشـگاه آزاد 
یاسـوج تدارک دیده شـده بود، سـخنرانی آذر منصوری، فعال اصالح طلب و 
از حامیـان فتنـه 88 بـه دلیل اعتـراض جمعی از دانشـجویان ناتمـام ماند. در 
ایـن میـان یکی از دانشـجویان اصالح طلب یک دانشـجوی دختـر را به بهانه 

اعتراض به این مراسـم مورد ضرب و شـتم قرار داده است.

اخبار دانشگاه
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سخنرانی آتشین سعید زیباکالم  -  دانشگاه تهران مناظره کواکبیان و نبویان -  دانشگاه شاهد

سلفی عارف با دانشجویان
مراسم 15 آذر دانشگاه شریف

صندلی های خالی ارائه بیانات حسن عباسی -  دانشگاه تهران
حاشیه حضور ابراهیم اصغر زاده در دانشگاه تربیت مدرس

تصویرنگار
اخبار دانشگاه
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 مختصری درباره سـابقه بسـیج و مسولیتتان در 
بسـیج دانشگاه توضیح دهید.

امیدرضاصفایـی نایینـی، تـرم هفتـم مقطـع کارشناسـی رشـته زیسـت 
شناسـی سـلولی )گرایـش علـوم سـلولی و مولکولـی(، اهل شهرسـتان 
ناییـن )اسـتان اصفهـان( در حـال حاضـر سـاکن خوابگاه دانشـجویی 
هسـتم. از ترم سوم وارد بسـیج دانشجویی دانشگاه رازی شدم. پس از 
یک سـال، مسـئول حوزه رازی شـدم و االن سـال دومی هسـت که به 

عنوان مسـئول حوزه دانشگاه رازی مشـغول خدمت هستم.
ا...،  آل  حـرم  مدافعـان  کرمانشـاهی،  غیـور  بسـیجیان  از  دارد  جـا 
یـاد  عباسـی  و  امجدیـان  گلـدره،  یـاری  قارلقـی،  نـوروزی،  شـهیدان 
کنـم و از درگاه الهـی برایشـان طلـب علومقـام کنـم. دانشـگاه رازی 
کرمانشـاه بـا 12800 دانشـجو و 11 دانشـکده، دانشـگاه مـادر غـرب 
کشـور شـناخته می شود. بسیج دانشجویی دانشگاه در حال حاضر در 
دانشـکده هـای علـوم پایه، فنی و مهندسـی، ادبیات و علوم انسـانی، 
علـوم اجتماعـی و کشـاورزی دفتـر دارد و فعال می باشـد. بـا توجه به 
فعالیت های صورت گرفته، بسـیج دانشـجویی دانشـگاه رازی، تشکل 

دانشـجویی شاخص اسـتان محسوب می شود.

 به تعدادی از برنامه هایی که بسیج دانشگاهتان 
برگزار کرده، اشـاره کرده و مختصـری درباره هرکدام 

دهید. توضیح 
و  هـا  دانشـکده  دفاتـر  سـطح  دو  در  مـا  مجموعـه  در  هـا   فعالیـت 
کانـون هـای حـوزه سـازماندهی شـده اسـت. دفاتـر عـالوه بـر ارتباط 

بـا کانـون هـای حـوزه، با توجـه بـه بـوم دانشـکده فعالیت هایـی مثل 
نشسـت هـای مطالبـه علمی، حلقـه های مطالعاتی، انتشـار نشـریات 
دانشـکده ای وغیـره انجـام مـی دهنـد. در حـال حاضـر شـش کانون 
آزادفکـری، زن  کانـون هـای جهادعلمـی،  داریـم کـه شـامل  فعـال 
ایـن  باشـند.  مـی  مقـدس  دفـاع  و  سـازندگی  نشـریه،  خانـواده،   و 
کانـون هـا وظیفه مطالعه و طراحی فعالیت در زمینه خاص خودشـان 
را برعهده دارند. از نقاط قوت مجموعه، واحد رسـانه هسـت به نحوی 
کـه دوهفتـه نامـه محیـا )نشـریه مجموعـه کـه توسـط کانـون نشـریه 
آمـاده می شـود( امسـال جـزو برترین هـای بخش سیاسـی جشـنواره 
نسـل چهـار شـد. عالوه بر این ما سـعی مـی کنیم که فعالیـت هایمان 

عالوه بر انتشـار در کانال خبری و پایگاه مجازی مجموعه، در رسـانه 
های اسـتانی و کشـوری هم بازتاب داشـته باشـد. مهم ترین قسـمت 
مجموعـه، قـرارگاه رشـد هسـت کـه وظیفـه برنامـه ریزی و نظـارت بر 
رشـد معنـوی، معرفتـی، بصیرتـی و مهارتـی اعضـا را بـر عهـده دارد. 

از جملـه فعالیـت هـای قـرارگاه رشـد، برگـزاری کالس هـای اخالق، 
اندیشـی اعضـا، نشسـت هـای  کارگاه هـای آموزشـی، جلسـات هـم 
و دوره ی تشـکیالتی چنـدروزه ای  ادعیـه  قرائـت  بصیرتـی، مراسـم 
هسـت کـه معمـوال بین دو تـرم برگزار مـی شـود.از نقاط مثبت بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه رازی، تعامـل مطلـوب بیـن دو واحـد بـرادران و 
خواهـران هسـت به گونـه ای که تقریبـا در همه مراحـل فعالیت های 
مجموعـه، هـر دو واحـد حضـور مؤثـر دارنـد و مکمـل یکدیگـر عمـل 
مـی کننـد. از دیگـر مـوارد قابل توجـه در مجموعه، حفظ ارتباط نسـل 
ارتبـاط  ایـن  قبـل مجموعـه هسـت.  هـای  دوره  مسـئولین  بـا  جدیـد 
باعـث شـده کـه بتوانیـم از تجـارب مسـئولین دوره های قبل اسـتفاده 
 کنیـم و رونـد رشـد مجموعه به صورت پیوسـته ادامه داشـته باشـد. از 
فعالیـت هـای اثرگـذار بسـیج رازی، سـتاد اسـتقبال از ورودی های جدید 
هسـت که اواخر شـهریور ماه هر سال شکل می گیرد. در ستاد استقبال، به 
ورودی ها و خانواده هایشـان در زمینه ثبت نام و آشـنایی با دانشـگاه کمک 
می کنیم. این ارتباط با ورودی ها در دانشکده و خوابگاه ادامه پیدا می کند. 
در خوابگاه ارتباط با دانشـجو ها بیشـتر به صورت دوسـتانه و رفاقتی هست؛ 
با هم سـالن فوتسـال و کوه می رویم و بعضی آخر هفته ها هم طاق بسـتان 
می رویم و با هم چای ذغالی درست می کنیم و ذرت کباب می کنیم )جای 

شما خالی!(.

 بـرای ایام ماه محرم چه برنامه هایی داشـتید و 
اسـتقبال از آنها چطور بود؟

ماه محرم امسـال را با دمام زنی اسـتقبال از محرم آغاز کردیم. واحد 

تجربـه ثابـت کـرده کـه هرچه بیشـتر به 
دغدغـه هـای دانشـجو توجه شـود، اسـتقبال از 
برنامه ها بیشتر خواهد بود؛ مثال در شماره هایی 
از نشـریه محیـا که مسـائل صنفی یـا نقد جدی 
مسـئولین دانشـگاه مطرح می شـود، استقبال از 
این نشریه باالتر می رود. همچنین هرچه بیشتر 
در انتقال محتوا از هنر اسـتفاده کردیم، استقبال 

باالتر بوده است

دانشـگاه رازی کرمانشاه یکی از دانشـگاه های بزرگ کشور است که با 11 دانشکده حدود 12800 دانشجو دارد 
و به عنوان دانشـگاه مادر در غرب کشـور شناخته می شود. از این رو این تعداد دانشجو قطعا نیاز به حجم وسیع 
و دقیقـی از برنامـه ریزی دارد تا بتوان از این فرصت نهایت اسـتفاده فرهنگی و علمی را برد. به همین خاطر به 
سراغ مسئول بسیج این دانشگاه رفتیم تا بیشتر درباره چگونگی عملکرد و مسائلی را که تشکل های این دانشگاه با آن 
مواجهند، بدانیم. امیدرضا صفایی نائینی که در ترم هفتم کارشناسـی رشـته زیست شناسی سلولی تحصیل می کند از 
ترم سوم وارد بسیج دانشجویی شده و پس از یک سال به عنوان مسئول حوزه دانشگاه رازی انتخاب شده است. آنچه 

می خوانید مصاحبه ماهنامه 57 با اوست.

به فیلم »حرامزاده های بی شرف«
اعتراض کردیم

گفت وگو با مسئول بسیج دانشگاه رازی کرمانشاه
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خواهران مجموعه در محرم امسـال، فضاسـازی های بسیار زیبایی را 
در دانشـکده ها انجام دادند. در آسـتانه تاسوعا و عاشورای امسال در 
خدمت اسـتاد رجبی دوانی بودیم و از ایشـان برای حضور در دانشگاه 
دعـوت کردیـم تـا بـا موضوعات »علل شـکل گیـری نهضت عاشـورا« 
گاهی دانشـجویان را در این  و »عبـرت هـای نفـوذ در صدر اسـالم« آ
زمینـه باالتـر ببرنـد. در دفاتر دانشـکده ها هـم فعالیت هـای متنوعی 
مثـل نمایشـگاه کتـاب عاشـورایی، قرائـت زیـارت عاشـورا و مداحـی، 
سـفره ی نـذری، ایسـتگاه صلواتـی و ... شـکل گرفـت. در شـب های 
دهـه اول محـرم هـم در هیئـت دانشـجویی دانشـگاه شـرکت کردیـم. 
همچنیـن قـرار اسـت کـه تعدادی از بـرادران و خواهـران مجموعه که 
در پیـاده روی اربعیـن امسـال شـرکت مـی کنند، شـرایط کشـور عراق 
را برای اعزام کاروان دانشـجویی از دانشـگاه رازی کرمانشـاه بررسـی 

. کنند

بسـیج  هـای  برنامـه  از  دانشـجوها  اسـتقبال   
است؟ بوده  دانشگاهتان چطور 

سـعی مان بر آن بوده که با توجه به ظرفیت های بسـیج دانشـجویی، 
بـرای همـه ی ذائقـه هـای دانشـجویی برنامـه داشـته باشـیم گرچه با 
آرمـان »جـذب حداکثـری« فاصله داریم. تجربه ثابـت کرده که هرچه 
بیشـتر بـه دغدغـه هـای دانشـجو توجـه شـود، اسـتقبال از برنامـه ها 
بیشـتر خواهـد بـود؛ مثـال در شـماره هایـی از نشـریه محیا که مسـائل 
صنفـی یـا نقد جدی مسـئولین دانشـگاه مطرح می شـود، اسـتقبال از 
ایـن نشـریه باالتر مـی رود. همچنین هرچه بیشـتر در انتقال محتوا از 
هنـر اسـتفاده کردیـم، اسـتقبال باالتر بوده اسـت؛ مثـل تعزیه ای که 
سـال قبـل در دانشـکده کشـاورزی اجـرا کردیم و یا فیلم های ارزشـی 
جشـنواره فجـر )چ و شـیار 1۴3( کـه در ایـام جشـنواره در دانشـگاه 

اکران کردیم و با اسـتقبال باالیی مواجه شـد.
 رابطه بسـیج با سایر تشـکل های دانشگاه چطور 

است؟
در حال حاضر در دانشـگاه رازی به جز بسـیج دانشـجویی، دو تشـکل 
و یـک هیئت دانشـجویی داریـم. هر کدام از این ها یک ظرفیت های 
خاصـی را دارنـد و سـالیق خاصـی را جـذب مـی کنند. سـعی ما بر آن 
بـوده کـه به عنـوان تشـکل مادر در دانشـگاه بـه تقویـت فعالیت های 
دانشـجویی و هم افزایی آن ها در دانشـگاه کمک کنیم. مثال پارسال 
برای اولین بار در اسـتان، جشـن دانشـجویی 1200 نفره ی »طلوع« 
را در ایام دهه ی فجر با همکاری دیگر تشـکل های دانشـگاه برگزار 
کردیـم. همچنیـن تـالش کردیـم بـا برگزاری جلسـات و نشسـت های 
هـم اندیشـی، زمینـه هـم افزایـی را در فعالیـن دانشـجویی دانشـگاه 

کنیم.  فراهم 

 چه مشـکالتی برسـرراه تشـکل های دانشـگاه 
رازی وجود دارد و فکر می کنید علت آنها چیسـت؟ 

یکـی از مشـکالت جـدی فعالیـت هـای دانشـجویی ایـن هسـت کـه 
بـه روز وجـود نـدارد.  درک روشـنی از هویـت جـوان مؤمـن انقالبـی 
شـاید این مشـکل بـه خاطـر تأثیرپذیـری فعالیـن دانشـجویی از پایگاه 
نظـام  یـک  گیـری  شـکل  از  مانـع  کـه  هسـت  متعـدد  فکـری  هـای 
فکـری جامـع می شـود. این در صورتی هسـت کـه با رجوع بـه بیانات 
حضـرت آقـا، شـاخصه هـای هویـت جـوان مؤمـن انقالبـی سـال 9۴ 
 )مثـل روحیـه معنـوی، بصیربـودن، آزاداندیـش، روحیـه جهـادی در 
زمینـه های علمـی، فرهنگی و اقتصادی، خودباوری، معرفت نسـبت 
بـه مسـیر انقـالب و ...( قابل اسـتخراج هسـت. باید ایـن ویژگی ها را 
در خودمـان و در تشـکل هایمـان تقویـت کنیم. از نقـاط ضعف دیگر، 

ضعـف ارتبـاط بـا عمـوم دانشـجوها و تبدیل شـدن تشـکل هـا به یک 
اقلیـت اسـت. حقیقت آن اسـت کـه طراحی فعالیت هایـی برای طیف 
هـای متنـوع سـالیق، تـالش زیـادی را مـی طلبد. ما سـعی کردیم که 
با بهره جسـتن از مشـورت فعالین فرهنگی و اسـاتید انقالبی و فراهم کردن 
زمینـه ابتـکار و نـوآوری در طراحـی فعالیت ها در مجموعـه، این نقیصه را تا 

حدودی برطرف کنیم. 
یکی از آسیب های جدی فعالین دانشجویی، فاصله گرفتن از دغدغه های 
عموم جامعه و تبدیل شدن به روشنفکرهای فرهیخته)!( هست. ما تالش 
کردیـم بـا حفظ رابطه ی با عموم دانشـجویان دانشـگاه، تناسـب معقولی از 

اثرپذیری از دغدغه های عموم جامعه را در مجموعه داشته باشیم.

 داسـتان فیلـم »حرامـزاده هـای بی شـرف« که در 
دانشگاه شما اکران شد چه بود و چرا اینقدر سر و صدا کرد؟
روز 12 آبان ماه خبراکران فیلم آمریکایی »حرام زاده های بی شرف « توسط 
کانون فیلم و عکس دانشگاه در دو سانس ساعت 12:30 و 19:00 به بسیج 
دانشجویی انعکاس داده شد. پس از بررسی متوجه شدیم این فیلم مناسب 

این انتظار از مسـئولین دانشـگاه می رود 
که پای بندی شـان به ارزش های انقالب اسالمی 
نه در حرف و شـعار بلکه در الگوهای مدیریتی و 
خروجی های عملی جلوه گر شود. الزمه ی این، 
توجـه به اسـناد باالدسـتی )مثل سـند دانشـگاه 
اسـالمی( و قوانین دانشگاه اسـت. اما متأسفانه 
تحقـق  بـرای  ای  برنامـه  دانشـگاه،  مسـئولین 
سـند دانشـگاه اسـالمی ندارند، گرچه این وظیفه 
قانونی شـان هست. همچنین گاهی سایر قوانین 

دانشگاه را هم نادیده می گیرند
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فضای فرهنگی دانشگاه نمی باشد خصوصا که برنامه اکران این فیلم 
در روز 13 آبان )روز ملی مبارزه با استکبار جهانی( تدارک دیده شده بود .
بسـیج دانشـجویی دانشـگاه، شـب 13 آبـان طـی تمـاس هایـی 
بـا مسـئولین دانشـگاه، نسـبت بـه اکـران ایـن فیلـم تذکـر داد و 
مخالفـت خـود را اعـالم نمـود ولـی ایشـان در جـواب گفتنـد کـه 
نگران نباشـید؛ فیلم صحنه های خالف عفت ندارد و شما قضیه 
را بـزرگ نکنید. متأسـفانه در روز 13 آبان سـاعت 12:30 زمانی 
کـه ملت انقالبی با شـعارهای مرگ بر آمریـکا در حال راهپیمایی 
بودنـد اکـران اول صورت گرفت کـه با اعتراض دانشـجویان کار 
به حراسـت کشـیده شـد ولی فیلم بصورت کامل اکران شـد. پس 

ای  بیانیـه  دانشـگاه  دانشـجویی  بسـیج  اول،  سـانس  اکـران  از 
صـادر کـرد و اکران غیـر قانونی و نامناسـب این فیلـم را محکوم 
کـرد. سـپس افزود برنامه هـای فرهنگی کانون هـای فرهنگی و 
هنری دانشـگاه باید به تأیید شـورای فرهنگی دانشـگاه برسـد که 
متأسـفانه ایـن فیلم در شـورای فرهنگی دانشـگاه بررسـی نشـده 

بـود و فاقد مجوز بود.
روز 16 آبـان بیانیـه ای از طـرف دانشـگاه منتشـر شـد بـه ایـن 
مضمـون کـه صدورمجـوز این فیلـم بر اسـاس دریافت های ضد 
اسـتکباری از ایـن فیلـم بـوده اسـت. بعـد از مطالعه بیانیـه، بنده 
متعجب شـدم چراکـه صدور مجوز فیلم عملـی کامال غیر قانونی 
بوده چون به تأیید شـورای فرهنگی دانشـگاه نرسـیده بود و برایم 
سـؤال بود که از کدام قسـمت این فیلم قهرمان سـاز آمریکایی، 
دریافـت ضـد اسـکتباری داشـته اند؟ متأسـفانه بیانیـه چیزی جز 
وارونـه نمایـی دانشـگاه در این اقـدام نبود. جای تأسـف دارد که 
می خواهند دهان 3 تشـکل دانشـجویی دانشگاه را به زور ببندند 

و در مقابل شـاهد هسـتیم که سـعی بر آن اسـت عرصه به افراد 
و جریاناتی داده شـود که سـابقه خوبی در دانشـگاه رازی ندارند.

 از مسـئولین دانشـگاه چه انتظاراتی دارید و 
چـه نقدهایی به عملکرد آنها دارید؟

افتـاد  رازی  دانشـگاه  در  امسـال  آبـان   13 در  کـه  اتفاقـی  در 
)اکـران فیلـم آمریکایـی حرامـزاده هـای بـی شـرف در روز ملـی 
 مبارزه با اسـتکبار جهانی(، سـه تشـکل دانشـجویی دانشـگاه در 
بیانیـه ای کـه منتشـر شـد مطـرح کردنـد کـه ایـن اتفاق، مشـت 
نمونه خروار مشـکالت فرهنگی دانشـگاه بود. حقیقت این اسـت 

کـه تفکـری در سـطح مسـئولین دانشـگاه وجـود دارد کـه معتقـد 
اسـت تقویـت ابعـاد آموزشـی دانشـگاه یـک کار فرهنگـی اسـت. 
گرچـه از جهتـی ایـن مسـئله درسـت اسـت ولـی باعـث غفلـت از 
مسـائل خـاص فرهنگـی نبایـد بشـود. ایـن تفکـر باعـث شـده که 
فرهنگـی  ابعـاد  بـرای  جامعـی  ی  برنامـه  دانشـگاه  مسـئولین 
دانشـگاه نداشـته باشـند و نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی دانشـگاه 
سـاده اندیشـی کننـد. همچنیـن در مرحله تحقق دولت اسـالمی 
)بـا توجـه بـه مراحـل انقالب اسـالمی( ایـن انتظـار از مسـئولین 
دانشـگاه مـی رود کـه پـای بنـدی شـان بـه ارزش هـای انقـالب 
و  مدیریتـی  الگوهـای  در  بلکـه  شـعار  و  حـرف  در  نـه  اسـالمی 
خروجی های عملی جلوه گر شـود. الزمه ی این، توجه به اسـناد 
دانشـگاه  قوانیـن  و  اسـالمی(  دانشـگاه  سـند  )مثـل  باالدسـتی 
اسـت. اما متأسـفانه مسـئولین دانشـگاه، برنامه ای بـرای تحقق 
سـند دانشـگاه اسـالمی ندارنـد، گرچـه ایـن وظیفه قانونی شـان 
هسـت. همچنیـن گاهی سـایر قوانین دانشـگاه را هـم نادیده می 

گیرند. با توجه به این مسـئله، بسـیج دانشـجویی دانشـگاه سـعی 
کـرده اسـت در جلسـات شـورای فرهنگـی و سـایر موقعیـت هـا، 
قانـون گرایی را در دانشـگاه به صورت یـک گفتمان درآورد که تا 

حـدودی هم در انجام این کار مؤثر بوده اسـت. 

چـه  بسـیج  مسـئول  یـک  عنـوان  بـه   
توصیه هایی به سـایر تشـکل های بسیج و اعضای 

دارید؟ ها  دانشگاه  بسیج 
نیـاز اسـت کـه  انتخابـات پیـش رو در امسـال،  بـه دو   بـا توجـه 
تشـکل هـای دانشـجویی ضمـن شـناخت شـاخصه هـای دولـت 

اسـالمی کـه صرفـا متوجـه قـوه مجریـه نیسـت و قـوای مقننه و 
قضائیـه را هـم شـامل مـی شـود، ایـن شـاخصه هـا را در سـطح 
بدنه ی خودشـان و دانشـجویان دانشگاهشـان تبدیل بـه مطالبه 
کننـد. البتـه بایـد سـعی کنیـم کـه ایـن مطالبـه از ابعـاد کیفـی به 
سـمت شـاخصه هـای کمـی بـرود. شـاخصه هایـی کـه ناظـر بـه 

الگوهای مدیریتی باشـد.
صمیمیـت  تقویـت  بـا  دانشـجویی  فعالیـن  امیـدوارم  همچنیـن 
و مـودت بیـن خودشـان از بـروز انشـقاق بـه خاطـر اختـالف نظر 
)کـه الزمـه کار گروهـی هسـت( جلوگیـری کننـد. البتـه فهم کار 
تشـکیالتی به سبک اسـالمی به این مهم مسئله کمک می کند. 
خـدا را شـاکرم کـه مـن را در جمـع صمیمـی و بـا انگیـزه بسـیج 
دانشـجویی دانشـگاه رازی قرار داد. خسـته نباشـید مـی گویم به 
همـه ی دسـت انـدرکاران ماهنامه 5۷ و تشـکر می کنـم که این 

فرصـت را در اختیـار بنده قرار دادید. ■



انقالب اسـالمی با پیروزی خود روح تازه ای بر کالبد همه ارکان جامعه بخشـید. جریان 
دانشـجویی هم که تا سـال 5۷ تقریبا نیم قرن از عمر شـکل گیری آن می گذشت از این 
موهبت بی بهره نماند. سرنگونی نظام شاهنشاهی و خروج عناصر آن از کشور اقتضا می 
کرد تا دانشـجویان انقالبی و خط امامی به صورت جدی قدم در میدان تالش و فعالیت 
برای برقراری نظام نوپای اسـالمی بردارند. در جریان دانشـجویی ، دفتر تحکیم وحدت 
به عنوان طلیعه دار سـال های اولیه بعد از پیروزی انقالب محسـوب می شـود. این دفتر 
کـه در ابتـدا بـه منظور هماهنگی و همکاری هر چه بیشـتر میان انجمن های اسـالمی 
دانشگاه های کشور تاسیس شده بود منشا خدمات فراموش نشدنی به انقالب اسالمی 
شـد. در بزرگی تسـخیر سـفارت کدخدای آن دوران و انقالب فرهنگی دانشـگاه ها هیچ 
گونه تردیدی وجود ندارد ولی تحکیم نتوانست در ادامه راه کارنامه درخشان خود را تکرار 
کنـد. امـا چه عواملی دسـت به دسـت هـم داد که دفتـر را هرچقدر به اواخر دهه شـصت 
نزدیـک مـی شـویم از اصول اولیه خـود -مطابق با مرامنامه و اساسـنامه- دور سـاخت؟ 
برای پاسـخ به این سـوال نیاز اسـت بررسی دقیقی انجام شـود. بررسی در هر آنچه که در 
این دهه بر دفتر گذشـت. از عملکرد ها گرفته تا وابسـتگی ها و اشـتباه ها. در این پرونده 
کوشـش شـده اسـت تا بـا مراجعه به افرادی کـه از نزدیک در ارتباط بـا دفتر تحکیم دهه 

ابتدای انقالب بودند و از فعالین آن به شمار می رفتند به پاسخی جامع برسیم.

تحکیم قدرت
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امـام  درخواسـت  بـه  لبیـک  در  وحـدت  تحکیـم  دفتـر 
خمینـی مبنـی بـر اتحـاد میـان انجمن های اسـالمی در 
سـال 1358 تأسـیس شـد. فعالیـت برای ورود بـه عرصه 
سیاسـت در ابتدای تشـکیل این دفتر و از سـوی اعضای 
و  نداشـت  موضوعیتـی  چنـدان  آن  مرکـزی  شـوراهای 
فعالیـت دفتـر منحصـر بـه حرکت هـای دانشـجویی و در 
مجلـس  اول  دوره ی  انتخابـات  بـود.  دانشـگاه  فضـای 
آن  در  شـد.  برگـزار   1359 سـال  در  اسـالمی  شـورای 
ایـام گروهـی از تحکیمی هـا تحـت عنـوان »دانشـجویان 
و  داشـتند  حضـور  امریـکا  سـفارت  در  امـام«  خـط  پیـرو 
بـه صـورت سـازمانی بـه رتـق و فتـق مسـائل مربـوط بـه 
سـفارت می پرداختنـد. گروه دیگـری نیز از افـراد تحکیم 
وحـدت وجـود داشـتند که بـه موضـوع انقـالب فرهنگی 
تـالش  آن  بـرای  و  بـوده  منـد  عالقـه  دانشـگاه ها  در 
می کردنـد. طبیعتـًا در چنیـن شـرایطی نـه تنهـا عالقه ای 
بـرای ورود به قدرت و سیاسـت در بین بچه هـای تحکیم 
وجـود نداشـت بلکـه اساسـًا مجالـی هم برای ایـن کارها 

. شتند ا ند

قدرت به سوی  پیش 
درسـال  مجلـس  دوره ی  دومیـن  انتخابـات  جریـان  در 
1363 شـرایط به گونـه ای دیگر رقم خورد. دفتـر تحکیم 
در  شـرکت  خصـوص  در  تکلیـف  کسـب  بـرای  وحـدت 
نامه هایـی  ارسـال  بـا  آن  در  فعـال  حضـور  و  انتخابـات 
اللـه  آیـت  اللـه  آیـت  جملـه  از  روحانیونـی  محضـر  بـه 
مشـکینی، آیـت اللـه صانعی، آقای موسـوی خوئینی ها و 
آقـای کروبـی، نظـر آن ها را جویا شـد. حتی بـا قائم مقام 
وقـت رهبـری نیز دیـدار کـرده و تصمیم خـود را مبنی بر 
ابـراز  انتخاباتـی  لیسـت  ارائـه ی  و  انتخابـات  در  حضـور 
بخشـیدن  مشـروعیت  بـرای  تـالش  بـر  عـالوه  نمودنـد. 
فعالیـت  دوران  ایـن  در  انتخابـات،  بـرای  تحکیـم  دفتـر 
دانشـجویان در النه جاسوسـی نیز دیگر به پایان رسـیده 
بـود و بعـد از وقـوع انقـالب فرهنگـی، دانشـگاه ها هـم 
بـاز گشـایی شـده بودنـد. بنابرایـن از فرصـت کافی برای 

حضـور در عرصـه ی انتخابات بهـره مند بودند.
در دومیـن دور مجلـس دو دیـدگاه متفاوت دربـاره نحوه 
حضـور در انتخابـات در بین اعضای دفتر وجود داشـت، 

گروهـی معتقـد بـه پرهیـز از معرفـی مصـداق بـوده و بـر 
گـروه  و  می ورزیدنـد  اصـرار  انقالبـی  معیارهـای  تبییـن 
دیگـر کـه عمدتًا از نیروهای چپ بودنـد، معتقد به حضور 
مسـتقل  یـا  مشـترک  انتخاباتـی  لیسـت  ارائـه  و  مسـتقیم 
بودنـد. در ایـن میـان بـا حضـور 15 نفر از خـط امامی ها 
در شـورای عمومـی تحکیـم، ایـن طیـف دیـدگاه خـود را 
غالـب کـرد  تصمیـم گرفتـه شـد تـا در انتخابـات حضـور 
فعـال داشـته باشـند. در ایـن بین »انجمن های اسـالمی 
معلمان« و »خانه کارگر« به عنوان دو تشـکل هم سـو با 
دفتـر تحکیـم در انتخابـات ظاهر شـدند. به همـراه دفتر 
مشـترکی  لیسـت  دوم  مجلـس  انتخابـات  بـرای  تحکیـم 
منتشـر کردنـد کـه منحصر به افراد هم سـو با دفتر نبوده 
و شـخصیت ای غیـر هـم سـو ولـی برجسـته نیـز  در آن 
حضـور داشـته اند تـا از ایـن طریـق بتوانند رأی بیشـتری 
از مـردم را بـه دسـت آورده و محبوبیـت فراوانـی کسـب 
کننـد. بـه همیـن دلیـل ایـن لیسـت بـا دیگـر لیسـت های 
انتخاباتـی مشـترکات فراوانـی داشـت. دفتـر بـا برگزاری 
پاسـخ  و  پرسـش  و  سـخنرانی  میزگردهـای  و  جلسـات 

بــازی قـدرت
بررسی عملکرد دفتر تحکیم وحدت  در دوره های اول تا سوم مجلس شورای اسالمی

سید طاهر جاللی
عضو تحریریه 5۷
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در دومیـن دور مجلـس دو دیـدگاه 
متفاوت درباره نحوه حضور در انتخابات در 
بین اعضای تحکیم وجود داشـت، گروهی 
معتقد به پرهیز از معرفی مصداق بوده و بر 
تبیین معیارهای انقالبی اصرار می ورزیدند 
و گـروه دیگـر کـه عمدتـاً از نیروهـای چپ 
بودنـد، معتقد بـه حضور مسـتقیم و ارائه 
لیست انتخاباتی مشترک یا مستقل بودند

 فضـای خاصی کـه در ایام تبلیغات 
مجلس سوم به وجود آمد و اطالق طرفداران 
روحانیـت  مجمـع  بـه  امریکایـی  اسـالم 
مبارزی هـا کـه بـه جنـاح راسـتی های نظام 
معـرف بودند، منجـر به پیـروزی حداکثری 
جناح چپ و روحانیون مبارز در انتخابات شد. 
بنابراین دفتر تحکیم توانسـت به وسیله ی 
مجمـع  باالخـص  و  چـپ  جنـاح  حمایـت 
روحانیون به موفقیت برسد. موفقیتی که با 
انتخاب دانشجوی پیرو خط امامی همچون 
ابراهیم اصغرزاده به نمایندگی شهر تهران به 

اوج خود رسیده بود

در سـطح دانشـگاه ها سـعی کـرد بـه خوبـی از امکانـات 
خـود اسـتفاده کنـد. جمعـی از وزرای کابینه میر حسـین 
موسـوی نیـز بـا صـدور بیانیه ای از این لیسـت مشـترک 
حمایـت کردنـد. از اسـامی وزرایی که ایـن بیانیه را امضا 
نموده انـد می تـوان بـه نام هایـی همچـون: دکتـر محمد 
تقـی بانکـی، مهنـدس بهـزاد نبـوی، دکتـر محمـد علـی 
نجفـی، دکتـر حسـین نمازی، دکتـر محسـن نوربخش و 

مصطفی هاشـمی طبا اشـاره کرد.
بدیهـی بـود که دفتر تحکیم به منظور رسـیدن به کسـب 
کرسـی های مجلـس و تأثیـر گذاری خود بـه عنوان یک 
نهـاد مهـم در امـور کشـور دل خوش بـه افراد برجسـته 
از جملـه: »ابراهیـم اصغـرزاده« و »محسـن میـر  خـود 
دامـادی« بود. بعـد از برگزاری مرحلـه ی اول انتخابات 
نامزدهـای  میـان  از   1363 فروردیـن   26 روز  در 
ایـن  از  کـه  یافتنـد  راه  بـه مجلـس  نفـر  ده  دفترتحکیـم 
تعـداد 9 نفر با لیسـت حزب جمهوری اسـالمی مشـترک 
بودنـد. نتایـج انتخابـات در ایـن مرحلـه نشـان دهنده ی 
ایـن مسـئله بـود کـه مـردم در انتخـاب خـود به اشـتهار 
افـراد رأی داده و نسـبت بـه جنـاح بندی هـای سیاسـی 
نتیجـه  نبوده انـد. پـس می تـوان  قائـل  چنـدان اهمیتـی 
گرفـت کـه دفتـر تحکیـم در اولین آوردگاه سیاسـی خود 
یابـد و  نتوانسـته بـود بـه موفقیـت قابـل توجهـی دسـت 
تنهـا حضـور در میـدان انتخابـات را تجربه کـرد. ولیکن 
باقـی  بـه همیـن شـکل  اوضـاع  دوره سـوم مجلـس  در 

   . ند نما

قدرت منصب  بر 
انتخابـات  دوره  سـومین  مهـم  هـای  اتفـاق  از  یکـی 
جمهـوری  حـزب  انحـالل  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 
انقـالب  مجاهدیـن  سـازمان  همـــچنین  و  اســالمــی 
اسـالمی اسـت. در شـرایطی کـه بـه برگـزاری انتخابات 
مجلـس سـوم مـدت زمـان زیـادی نمانـده بـود و زمانی 
لیسـتی  تهیـه  بـه  اقـدام  مبـارز«  روحانیـت  »جامعـه  کـه 
نمـود،  انتخابـات  بـرای  پیشـنهادی  کاندیداهـای  از 

اختالفاتـی کـه از قبل در بیـن اعضای این مجمع وجود 
تفـاوت  در  ریشـه  کـه  اختالفاتـی  یافـت.  داشـت شـدت 
مسـائلی  بـاب  در  گـرا  اسـالم  روحانیـون  نگرش هـای 
همچـون میـزان نقـش دولـت در اقتصـاد، فقـه پویا و یا 
سـنتی و همچنیـن چگونگـی نگـرش نسـبت بـه والیـت 
فقیـه و اختیـارات وی داشـت. روحانیـون اقلیـت مجمع 
کـه از سیاسـت های دولـت موسـوی حمایـت می کردنـد 
کثریـت در حـال کنـار  ا توسـط  احسـاس می کردنـد کـه 
بـه  بـه همیـن دلیـل اقـدام  گذاشـته شـدن می باشـند و 
جدیـدی  تشـکل  ایجـاد  و  روحانیـت  جامعـه  از  انشـعاب 
بـه نـام مجمـع روحانیـون مبـارز نمودند که این انشـعاب 
موسـوی  بـا  دیـدار  از  بعـد  )ره(  خمینـی  امـام  تأییـد  بـا 
شـد.  همـراه  اقلیـت(  روحانیـون  جملـه  )از  خوئینی هـا 
امـام در نامـه ای اعـالم کـرد چـون دو گـروه مذکـور در 

اصـول با هـم مشـترکند آنها را تأییـد می کند.
دفتـر تحکیـم وحـدت در ایـن دوره از انتخابـات نیـز بـه 
اسـالمی  انجمـن  بـا  رو  ایـن  از  پرداخـت  آفرینـی  نقـش 
مسـتضعفین  »ائتـالف  کارگـر  خانـه ی  و  ایـران  معلمـان 
و  فقـر  »جنـگ  محـوری  شـعار  بـا  را  محرومیـن«  و 
امریکایـی«  اسـالم  و  محمـدی  نـاب  »اسـالم  و  غنـا« 
تشـکیل دادنـد، ایـن ائتـالف از نظـر فکـری بـه مجمـع 
قرابـت  بودنـد  گرفتـه  شـکل  تازگـی  بـه  کـه  روحانیـون 
بیشـتری داشـتند. یکـی از مهم ترین دالیل ایـن نزدیکی 
می تـوان بـه نقـش تأثیـر گـذار اعضـای شـورای مرکزی 
اول تحکیـم وحـدت ماننـد ابراهیم اصغرزاده و محسـن 
میردامـادی و بـه رهبـری معنـوی سـید محمـد موسـوی 
انتخـاب راه هـای  خوئینی هـا در جهـت دهـی فکـری و 
فعالیـت از سـوی دفترتحکیـم اشـاره کـرد. دقیقـًا همان 
تیمـی کـه در جریـان تسـخیر سـفارت امریـکا و اتفاقات 
کـه  لیسـتی  می کـرد.  ایفـا  را  اصلـی  نقـش  آن  بعـدی 
تحکیـم وحـدت بـرای شـهر تهـران مشـخص کـرده بود 

ک  در 25 مـورد بـا لیسـت مجمـع روحانیون مبارز اشـترا
ک با مجمع روحانیت  داشـت در شـرایطی که این اشـترا
مبـارز تنهـا در 9 فـرد بـود. فضـای خاصـی کـه در ایـام 
تبلیغـات مجلـس سـوم به وجود آمد و اطالق طرفداران 
اسـالم امریکایـی بـه مجمـع روحانیـت مبارزی هـا که به 
جنـاح راسـتی های نظـام معرف بودند، منجـر به پیروزی 
کثـری جنـاح چـپ و روحانیـون مبـارز در انتخابـات  حدا
وسـیله ی  بـه  توانسـت  تحکیـم  دفتـر  بنابرایـن  شـد. 
بـه  روحانیـون  مجمـع  باالخـص  و  چـپ  جنـاح  حمایـت 
موفقیـت برسـد. موفقیتـی که با انتخاب دانشـجوی پیرو 
خـط امامـی همچـون ابراهیـم اصغـرزاده بـه نمایندگـی 

شـهر تهران به اوج خود رسـیده بود.
امـا در آینـده ای نـه چنـدان دور مشـخص شـد کـه ایـن 
انتخابـات  جریـان  در  دانشـجویی  تشـکلی  دخالـت 
سیاسـی امـری بـه شـدت ناصـواب اسـت چـرا کـه ورود 
مـرور  بـه  بـه فضـای عینـی سیاسـی،  دانشـگاهی  قشـر 
دخالـت  کاسـت.  خواهـد  آن  متعالـی  اهـداف  از  زمـان 
در ویتریـن و مصداقـی سیاسـی ماننـد انتخابـات، بـرای 
زا  آسـیب  زاسـت.  آسـیب  نیـز  دانشـجویی  تشـکل های 
از ایـن جهـت کـه فلسـفه و ماهیـت تشـکل دانشـجویی 
بـر دسـت یابـی بـه اهـداف آرمانـی آن اسـت در صورتی 
و  انتخاباتـی  کارزار  در  حضـور  الزمـه ی  حداقـل  کـه 
بازی هـای سیاسـی، سیاسـی بـازی و مصلحت اندیشـی 
اسـت. مصلحـت اندیشـی که قتلـگاه جنبش دانشـجویی 
از  پـس  آسـیب،  ایـن  بـر  عـالوه  می آیـد.  حسـاب  بـه 
تحکیـم  دفتـر  سـوم،  مجلـس  انتخابـات  در  پیـروزی 
دچـار آفت هـای ناشـی از حضـور در قـدرت شـد. چـپ 
گرایـان شـروع بـه سـرکوب هرچـه بیشـتر منتقـدان خود 
تمـام  از  و  کردنـد  دانشـگاه  از  خـارج  و  دانشـگاه ها  در 
کمـک  زمینـه  ایـن  در  غیرقانونـی  و  قانونـی  حربه هـای 
گرفتنـد. از طـرف دیگـر حضور در عرصه قـدرت علیرغم 
)ره(  امـام  حضـرت  فرامیـن  از  نسـبی  پیـروی  بـا  آنکـه 
همـراه بـود، بـه آنان نگاهـی آمیختـه با حـق مطلق داد 
بـه طوری که شکسـت خـود در انتخابات بعـدی مجلس 
را هرگـز برنتابیـده و تا مدت ها در شـوک ناشـی از آن به 
سـر می بردند.آینـده ی دفتـر تحکیـم وحدت، به ویژه در 

دهه ی ۷0 و اوایل دهه 80 شاهدی بر این مدعاست. ■
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تاریخچـه جنبـش دانشـجویی در ایران 
جنبـش ایـن  فکـری  خاسـتگاه  و   چیسـت 

 بـه کجا بر می گردد؟
بنـده معتقـدم کـه اصطـالح جنبـش و اطـالق آن بـه یک 
گـروه دانشـجویی کار صحیحـی نیسـت. اصـواًل مـا چیزی 
کـه  چیـزی  آن  نداریـم؛  دانشـجویی  جنبـش  عنـوان  بـه 
وجـود دارد احـزاب یـا گروه هـای دانشـجویی یـا بـه تعبیـر 
صحیح تـر حلقه هـای دانشـجویی اسـت. گروه هایـی که به 
دالیـل مختلفـی دور هـم جمـع می شـوند و بـه دنبـال یک 
از مدتـی اعضـای گـروه و  بعـد  و  اندیشـه هسـتند  و  فکـر 
رهبرانشـان عـوض می شـوند. حتـی مبانـی نظـری آن هـا 

نیـز تغییـر می کنـد و گاه 180 درجـه در مقابـل هـم قـرار 
اعـزام  بـه  سـابقه اش  دانشـجویی  گروه هـای  می گیرنـد. 
اولیـن گـروه دانشـجویان به غرب می رسـد. افـرادی که با 
برگشـت بـه کشـور سـعی کرده اند بـا تشـکیل حلقه هایی به 
آشـنایی فضای سـنتی کشـور با دنیای غرب بپردازند. اوج 
این پدیده را می توان در جریان مشـروطیت مشـاهده کرد. 
گروه هـای دانشـجویی بعـد از ایـن دوران مربـوط به زمان 
پس از رضاخان و در دهه ی بیسـت و سـی شمسـی است. 
بـه ویـژه در دهه هـای سـی و چهـل کـه بـه نوعـی ریشـه 
همـه ی تشـکل های دانشـجویی بـه آن فضـا برمـی گردد. 
دانشـجویان،  اسـالمی  انجمن هـای  ماننـد  گروه هایـی 

انجمن اسـالمی پزشـکان و یا انجمن اسالمی مهندسان. 
بـا  انقـالب  از  پیـش  دانشـجویی  گروه هـای  محوریـت 
افـرادی همچـون مهنـدس بـازرگان و دکتر سـحابی  بوده 
از  پیـش  دانشـجویی  حلقه هـای  فکـری  گفتمـان  اسـت. 
انقـالب، گرایـش روشـنفکری دارد. گرایـش روشـنفکری 
کـه برگرفتـه از دیدگاه هـای آقایـان بـازرگان و شـریعتی یـا 
آیـت اللـه طالقانـی بـوده اسـت. نـوع مبـارزه بـا رژیم شـاه 
همیـن  از  برگرفتـه  دانشـجویی  گروه هـای  فعالیت هـای  و 
انقـالب  پیـروزی  بـا  اسـت.  روشـنفکری  دیدگاه هـای 
اسـالمی و با تحوالت سیاسـی که صـورت می گیرد جریان 
دانشـجویی کـه تـا قبـل از آن بـا اندیشـه های روشـنفکری 

موسوی خوئینی ها 
در انحراف تحکیم 

نقش داشت

جریان شناسی مناسبات سیاسی دفتر تحکیم وحدت

حجت االسـام محمـد علـی لیالی، 
اسـتاد حـوزه و دانشـگاه، تحصیات 
حـوزوی خود را تا خـارج فقه و اصول 
و فلسـفه طی کـرده و عاوه بـر آن دارای 
دکترای شـیعه شناسـی از دانشـگاه ادیان 
و مذاهـب اسـت. حـاج آقـای لیالـی برای 
دانشـجویان بسـیجی شـرکت کننـده در 
دوره هـای طـرح والیـت بسـیج و ضیافت 
اندیشـه  نامی آشـنا محسـوب می شـود. 
شـرکت در کرسـی های آزاد اندیشـی به 
عنوان کارشناس و سخنرانی در همایش های 
گوناگـون در سـطح دانشـگاه ها از دیگـر 
فعالیت هـای ایـن مؤلف و محقق برجسـته 
اسـت. به منظور آشـنایی با جریـان فکری، 
سیاسـی و همچنیـن تاریخچـه فعالیت ها و 
اقدامـات دفتر تحکیـم در ابتدای تشـکیل 
این تشـکل دانشـجویی  به محل کار وی در 
سـاختمان معاونـت آمـوزش و تبلیـغ نهاد 

رهبری در شهر مقدس قم رفتیم.
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امثـال آقایـان بـازرگان و سـحابی بـه فعالیـت می پرداخت. 
مدیریـت  چمـران  دکتـر  و  شـیبانی  دکتـر  اندیشـه های  بـا 
سراسـر  در  دانشـجویی  اسـالمی  انجمن هـای  می شـوند. 
کشـور بـا اندیشـه های بعضـًا متفاوتـی شـروع بـه فعالیـت 
می کننـد. در ایـن فضـا بـا دیـداری کـه ایـن انجمن هـا بـا 
حضـرت امـام داشـتند و توصیه ایشـان بـه انجمن ها برای 
دفتـر  تأسـیس  موجـب  خودشـان  میـان  وحـدت  تحکیـم 
تحکیـم وحـدت می شـود. امـام می فرمایند که نـام انجمن 
پاالیـش  و  درونـی  انشـعاب  اسـت.  آور  تکلیـف  اسـالمی 
درونـی در انجمن های اسـالمی توسـط جریان چپ گرای 
انجمن هـای  مارکسیسـتی شـکل می گیـرد.  و  کمونیسـتی 
بـه   58 شـهریور  از  تحکیـم  دفتـر  بخصـوص  و  اسـالمی 
عنـوان نیروهـای انقالبی در فضای دانشـگاه ها محسـوب 

می شوند.
 

  بـه دفتـر تحکیم وحـدت رسـیدیم که 
مسـئله ی اصلـی مامصاحبـه مـا اسـت. دفتـر 
تحکیـم بعـد از تأسـیس در سـال 58  چـه 
اقدامـات و خدماتـی برای جمهوری اسـالمی 

انجام داده است؟
دفتـرت  دوران  ایـن  در  سیاسـی  تحـوالت  از  بسـیاری  در 
از اقدامـات مهمـی  ایفـا می کنـد.  حکیـم نقـش اصلـی را 
کـه در ایـن زمـان توسـط دفتـر صـورت می پذیـرد مبـارزه 
بـا گروه هـای ضـد انقـالب در سـطح کشـور و بـه ویـژه در 
دانشگاه هاسـت. حتـی دفاتـر انجمـن اسـالمی و تحکیـم 
بـا گروه هـای ضـد  مبـارزه  بـرای  اتـاق جنـگ  عنـوان  بـه 
انقـالب اسـت. اقـدام مهم دیگـر دفتـر تحکیـم مربوط به 
نقـش تأثیـر گـذار ایـن دفتـر در سـتاد انقـالب فرهنگی در 
دانشـگاه ها هسـت نقـش سـوم دفتـر کـه از اهمیـت فـوق 
العـاده ای نیـز برخـوردار اسـت فعالیـت دفتـر تحکیـم در 
نظـام  امنیتـی  و  اطالعاتـی  نظامـی،  نهادهـای  پیدایـش 
می باشـد. خیلـی جالب اسـت بدانید بسـیاری از مؤسسـین 
سـپاه تحکیمـی هسـتند، در تأسـیس کمیته هـای انقـالب 
مهمـی  نقـش  تحکیـم  دفتـر  اعضـای  سـازندگی  جهـاد  و 
داشـته اند. بـه عبـارت دیگـر نهادهـای انقالبـی محصـول 
در جریـان  تحکیـم هسـتند.  مثـل  دانشـجویی  گروه هـای 
مبـارزه بـا ضد انقـالب در کردسـتان، جریـان تجزیه طلب 
در خوزسـتان و ترکمن صحرا، انجمن های اسـالمی نقش 
نقـش  مقـدس هـم  دفـاع  در جریـان  داشـته اند.  اساسـی 
گـر تـا دیـروز مبـارزه بـا ضـد انقـالب  فراوانـی داشـته اند. ا
دوران  در  بـود  دانشـجویی  گروه هـای  اصلـی  مأموریـت 
جنـگ دفاتـر انجمن هـای اسـالمی بـه عنوان اتـاق اعزام 
نیرو به جبهه ها محسـوب می شـدند.  بسـیاری از بچه های 
تحکیـم از فرماندهـان دفـاع مقدس محسـوب می شـوند. 
شـاید مهم ترین نقشـی که دفتر تحکیم از سـال 5۷ تا 62 

بـر عهـده داشـت کادرسـازی و نیـرو سـازی بـرای انقالب 
اسـت. شـخصیت هایی کـه در اردوهـای تشـکیالتی دفتـر 
بـه عنوان مدرس حضـور پیدا می کردند از شـخصیت های 
نظـام به شـمار می رفتند. شـهید بهشـتی درس تشـکیالت 
مـی داد. مثـل آیت الله مصباح یزدی، عبدالکریم سـروش 
تشـکیالتی  اردوهـای  اسـاتید  این هـا  باهنـر.  شـهید  و 
در  حضـور  قصـد  کـه  دانشـجویانی  بودنـد.  تحکیـم  دفتـر 
در  تـا  بودنـد  موظـف  داشـتند  را  اسـالمی  انجمن هـای 
امـا  کننـد.  پیـدا  عقیدتـی حضـور  و  تشـکیالتی  اردوهـای 
شـاید مهم تریـن نقـش دفتـر تحکیـم یـا دانشـجویان پیـرو 
خـط امـام در اشـغال النـه جاسوسـی امریـکا بوده اسـت. 
نظـام  مسـئوالن  بـا  هماهنگـی  بـدون  کـه  دانشـجویانی 
سـفارتخانه را فتـح کردنـد. سـفارتخانه کشـوری که خود را  
مظهـر اقتـدار و بزرگـی در دنیـا می دانسـتند. بـا این اقدام 
انقالبـی دانشـجویان بـه مـدت ۴۴۴ روز دولـت امریـکا و 

سیاسـت های داخلـی و خارجی آن گـروگان ما بودند.

 چـه دالیلـی موجـب می شـود تـا دفتـر 
تحکیـم نتواند در سـال های بعـد آن چنان که 
ابتـدای  چشـمگیر  اقدامـات  شـاید  و  بایـد 

تأسـیس خود  را تکرار کند؟
جریانـی کـه بـه قـدرت می رسـد رقیبـان و دشـمنانی دارد.  
مـی تـوان جریـان دانشـجویی و متدیـن سـال هـای 5۷ تا 
62 را بـه نوعـی برخاسـته از جریـان روشـنفکری دانسـت. 
امـا همیـن جریـان دانشـجویی و دفتـر تحکیـم بـه مبـارزه 
بـا افـراد ایـن جریـان روشـنفکری حاضـر در دولـت موقت 
اسـالمی ای  انجمن هـای  برخاسـتند.  بـازرگان  آقـای 
حتـی  هسـتند.  بـازرگان  اندیشـه های  محصـول  خـود  کـه 
بـه  اعتـراض  موقـت  دولـت  اسـتعفای  دلیـل  مهم تریـن 
خـط  پیـرو  دانشـجویان  و  اسـالمی  انجمن هـای  حرکـت 
بـا دولـت  امـام در تسـخیر النـه جاسوسـی اسـت. وقتـی 
موقـت مخالفـت شـود با دولـت بعدی کـه برگرفتـه از نگاه 
جریـان  دارد.  همراهـی  و  موافقـت  اسـت،  دانشـجویی 
دانشـجویی بـا دولـت میرحسـین همراهـی می کنـد و حتی 
وارد بازی های قدرت می شـود و با فضای قدرت به تعامل 
می پردازد. اشـتباه جریان های دانشـجویی و دفتـر تحکیم 
از ایـن زمـان آغـاز می شـود کـه وارد بده بسـتان بـا قدرت 
حکومـت  بـه  چـون  کـه  داشـتند  اعتقـاد  آن هـا  می شـود. 
بایـد بـه مجلـس ورود پیـدا کننـد. سـهم  کمـک کرده انـد 
آغـاز  انتخابـات مجلـس دوم  از  تقریبـًا  دولـت  از  خواهـی 
می شـود. امـا جریان هـای سیاسـی در ایـن زمـان سـهمی 
بـه دفتـر تحکیـم نمی دهنـد. دولـت در آن زمـان گرایـش 
راسـت گرایانه داشـته اسـت. در این زمان تحکیم می بیند 
 کـه علـی رغـم همـه ی خدماتـی کـه بـه نظـام کرده اسـت
سـال  از  اسـت.  نبـرده  حاکمیتـی  مناصـب  از  ای  ه  بهـر   

66 و بعـد از تشـکیل مجمـع روحانیـت جریان دانشـجویی 
دفتـر تحکیـم بـه عنـوان جریانـی از جنـاح چـپ توانسـت 
بسـیاری از مناصـب را در اختیـار بگیـرد و حتـی عـده ای 
اینجـا  از  ببینـد.  مجلـس  در  را  خـود  سـابق  اعضـای  از 
جریان هـای سیاسـی بـه پادویی برای احـزاب و گروه های 
سیاسـی می شـوند. دیگـر آن اسـتقالل و هویـت خود را از 
دسـت می دهنـد و به بازیچه ای بـرای احزاب و گروه های 
سیاسـی موسـوم بـه چپ آن دوران می شـوند. ایـن جریان 
از منتقدیـن   ۷۴ تـا سـال  از تشـکیل دولـت هاشـمی  بعـد 
آن بـه شـمار می رونـد امـا از ایـن زمـان دوبـاره الیه هایـی 
از جریـان تکنوکراسـی در دفتـر تحکیـم بـه وجـود می آید. 
دفتـر  خاتمـی  دولـت  انتخـاب  در  و  نهایـت  در  اینکـه  تـا 
تحکیـم نقـش مهمـی را بر عهـده می گیـرد. تحکیم بعد از 
برآمدن آقای خاتمی و برای مجلس ششـم از دولت سـهم 
می خواهـد و حـدود ده نفر از بچه های جریان دانشـجویی 
وارد مجلـس می شـوند. پـس نقطه ی ابتدایـی این انحراف 

از سـال 62 آغاز می شود.
 

 بعـد از گذشـت پنـج سـال از پیـروزی 
انقـالب، یک نوع اسـتحاله فکری در تحکیم و 
را  آن  اعتقـادی  مبانـی  در  تدریجـی  تغییـر 

شـاهدیم. علت این ماجرا چیست؟
تحکیـم، محصـول انقـالب و گفتمـان انقـالب اسـالمی و 
اندیشـه های امـام بـود. معرفـی نمایندگانـی از سـوی امام 
مثـل مقـام معظـم رهبـری عاملـی بـود تـا نگـرش انقالبی 
مبتنـی بـر اندیشـه های امـام در دفتـر تحکیـم بـار اصلـی 
معنـوی  رهبـری  تحـت  بعدهـا   تحکیـم  باشـد.  داشـته  را 
آقـای موسـوی خوئینی هـا قرار می گیـرد. و رهبری جریان 
اصلـی تحکیـم و پیـروان خـط امـام بـا بـه صورت نانوشـته 
و غیـر رسـمی بـر عهـده وی قـرار می گیرد. آقای موسـوی 
خوئینی هـا در طـول گـذر زمـان  دچـار قبـض و بسـط ها و 
اجرایـی  مسـئولیت های  او  می شـود.  نشـیب هایی  و  فـراز 
فراوانی درآن زمان داشـته اسـت از نائب رئیسی مجلس تا 

جریان شناسی مناسبات سیاسی دفتر تحکیم وحدت

از مؤسسـین سـپاه  بسـیاری 
 تحکیــمی هســتند و در تـأسـیــس 
کمیتـه  های انقالب و جهاد سـازندگی 
اعضـای دفتـر تحکیـم نقـش مهمـی 
داشـته اند. بـه عبـارت دیگـر نهادهای 
انقالبی محصول گروه های دانشجویی 
مثل تحکیم هستند. در جریان مبارزه با 
ضد انقالب در کردستان، جریان تجزیه 
طلـب در خوزسـتان و ترکمـن صحرا، 
انجمن هـای اسـالمی نقـش اساسـی 

داشته اند
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دادسـتانی تهـران و غیـره؛ به هر صورت وی سـعی می کند  
بـه دالیـل مختلـف از جریـان تحکیـم وحـدت در عرصـه ی 

تعامـالت اجتماعی و  رقابت های سیاسـی اسـتفاده کند. 
از  یکـی  اسـت.  سـتد  و  داد  قـدرت  در  اصلـی  مسـئله 
نیمـه ی  تحکیـم  دفتـر  در  اسـتحاله  دالیـل  مهم تریـن 
در  خوئینی هـا  موسـوی  آقـای  نقـش  شـصت  دهـه  دوم 
تحکیـم  دفتـر  اسـت.  قـدرت  از  ناشـی  بسـتان های  بـده 
از روحانیـت دور شـد. یـک روحانـی داشـتند کـه آن هـم 
موسـوی خوئینی هـا بـود. زمانـی که بـه دلیلـی حاکمیتی، 
از  عملکـردش  و  مخالفت هـا  موافقت هـا،  حکومتـی، 
حاکمیـت و مناصـب حاکیتی بازنشسـته شـد  و به حاشـیه 
رفت؛ تحکیم دیگر روحانی نداشـت. براین اسـاس مجبور 
می شـد برود سـراغ آقای یوسـفی اشکوری که االن خارج 
از کشـور اسـت. برود سـراغ آقای کدیور که االن در لندن 
حضـور دارد. بـه سـراغ آقـای مجتهـد شبسـتری بـرود که 
االن خلـع لبـاس شـده اسـت. تحکیـم به سـمت روحانیت 
بـا نظـام تحکیـم  مسـئله دار رفـت. روحانیـت مسـئله دار 
را هـم مسـئله دار کـرد. زمانـی کـه هـم روحانیتـی نبود به 
سـراغ آقای سروشـی رفت که با روحانیت مشـکل داشت. 

ایـن نقطـه انحراف بزرگی بود. 

قـرار نبـود تحکیـم وارد حاکمیت شـود امـا از آن طرف قرار 
هـم نبـود کـه به مخالفـت بـا حاکمیت و نظـام بپردازد. این 
می شـود.  محسـوب  تحکیـم  دفتـر  اسـتحاله  دوم  عامـل 
و  آمـد  وجـود  بـه  تحیکـم  جریـان  در  کـه  بعـدی  اشـتباه 
گذشـته  در  دانشـجویی  جریان هـای  همـه ی  در  اصـواًل 
اتفـاق می افتـاد و در حـال حاضـر هـم اتفاق مـی افتد، بی 
توجهی و یا کم توجهی به مسـائل شـرعی اسـت. در فضای 
دانشـجو  خانم هـای  و  آقایـان  اختـالط  بحـث  دانشـجویی 
 ... و  در سـطح دانشـگاه و نشسـت های درون تشـکیالتی 

می شد.  انجام 
لیبرالیسـم  تدریجـًا  نشـود  توجـه  موضـوع  ایـن  بـه  گـر  ا
فرهنگی و لیبرالیسـم شـرعی می شود. از حدود سال های 
62 و 63 در ایـن زمینـه ضعف هایـی بـه وجـود آمـد و کـم 
ایـن  و عقیدتـی ضعیـف می شـود.  کـم الیه هـای شـرعی 
80 بـه شـدت خـودش را نشـان  ۷0 و  اتفـاق در دهـه ی 
لیبرالیسـم  و  پیدایـش سکوالریسـم  زمینه هـای  می دهـد. 
از سـال 62 و 63 در کشـور بـه وجـود می آیـد. پدیـده ای 
اندیشـه  نزدیـک می شـویم  پایـان جنـگ  بـه  کـه هـر چـه 
لیبرالیسـم و تکنوکراسـی بیشـتر خودش را نشـان می دهد 
کـه از مبانـی ارزشـی و دینـی دور می شـویم. تحکیـم نیـز 
گاه نوعـی گرایش به  در ایـن پروسـه قرار می گیـرد ناخود آ
از یـک  لیبرالیسـم فرهنگـی در تحکیـم شـکل می گیـرد. 
طـرف جریـان نهضـت آزادی و لیبرالیسـم و ملـی گرایـی 
بـه دنبـال مصادره جریـان تحکیم و انجمن های اسـالمی 

اسـت که خود محصول آن ها بوده اسـت. 
می شـوند  موفـق   62 سـال های  همـان  از  گروه هـا  ایـن 
زمینه هـای نفـوذ در دفتر تحکیم را ایجاد کنند. با جلسـات 

پنهانـی و جلسـات گفتـه شـده و نشـده، بـه طـور تدریجـی 
روابـط پنهانـی چنـد الیـه تحکیـم بـا بخشـی از جریان های 
اندیشـه های  بازمانـدگان  انقـالب،  از  قبـل  روشـنفکری 
مرحـوم شـریعتی، بازسـازی اندیشـه های مرحـوم طالقانی، 
تحـت عنـوان گفتمـان مهنـدس بـازرگان و حسـینیه ارشـاد 
شـروع می شـود. تقریبـًا از این زمان اسـت کـه عامل بعدی 
اسـتحاله هـم اتفاق می افتد که بخشـی از اعضای تحکیم 
و  می رونـد  سـروش  عبدالکریـم  اندیشـه های  دنبـال  بـه 
حلقه هـای کیانـی کـه از سـال های 62 و 63 تحـت عنـوان 
شـروع  فرهنگـی  کیهـان  یـا  و  ارشـاد  حسـینیه  گفتمـان 
می شـود تحکیـم تحـت شـیب مالیم گرایـش به لیبرالیسـم 
اندیشـه های  جـذب  می گیـرد.  قـرار  فرهنگـی  و  عقیدتـی 
سـروش می شـوند و ایـن خـود عاملی بـر  اسـتحاله تحکیم 
بـه حسـاب می آیـد. عـالوه بـر ایـن مـوارد، صـرف گرایـش 
بـه قـدرت بـه خصـوص در مجلـس سـوم عامـل مهمـی در 

اسـتحاله تحکیم است.  

دفتـر  از  انشـعابات  ایجـاد  مسـئله ی   
تحکیـم وحدت هـم موضوع مهمی اسـت. این 
انشـعابات از چـه زمانی به وجـود آمد و دالیل 

بود؟ چه  انشعابات  این 
بحـث انشـعابات در دفتـر تحکیـم از همـان سـال 62 آغـاز 
می شـود. زمانـی کـه انحرافاتـی در دفتـر بـه وجـود می آیـد 
می اندیشـیدند  متفـاوت  کـه  تحکیـم  جریـان  از  بخشـی 
زمزمه هـای انشـعاب را بیـان می کننـد. دلیـل انشـعاب هم 
ایـن بـود کـه افـراد مرتب در حـال تغییـر و تحول هسـتند و 
ممکـن اسـت بعضـی از سـؤاالت آن هـا پاسـخ داده نشـود. 

 یکـی از مهم ترین دالیل اسـتحاله 
در دفتـر تحکیم نیمه ی دوم دهه شـصت 
نقـش آقـای موسـوی خوئینی هـا در بـده 
بسـتان های ناشـی از قـدرت اسـت. دفتـر 
تحکیـم از روحانیت دور شـد. یک روحانی 

داشتند که آن هم موسوی خوئینی ها بود
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دولـت  کـه  دانشـجویی  جریـان   
ساخته باشد  و با دولت تعامل بده بستانی 
داشته باشـد نمی تواند ماندگار باشد. شما 
اگـر وارد قدرت شـوید رقبایی پیدا خواهید 
کـرد. رقبایـی کـه به شـما رحـم نخواهند 
کرد. قدرت عرصه داد و سـتدهای به دست 
آوردن دولـت اسـت. ایـن وظیفـه احـزاب 
و جریان هـای سیاسـی اسـت. گروه هـا و 
تشـکل های دانشـجویی نمی توانند نقش 

احزاب و جریان های سیاسی را بازی کنند

در گروه هـا و تشـکل های دانشـجویی انشـعاب پیـدا کردن 
را همـان سـال های  انشـعاب  اولیـن  بسـیار سـاده اسـت. 
ابتدایـی دهه 60 مشـاهده می کنیم  و کم کم انجمن های 
و  دانشـگاه ها  اسـالمی  انجمن هـای  و  مسـتقل  اسـالمی 
مراکز عالی، جریان آقای طبرزدی دسـت به انشـعاباتی از 
دل تحکیـم می زننـد. مرحله دوم انشـعاب را از سـال های 
6۴ و 65 می بینیـم. تحکیمـی کـه گرایـش بـه جریان چپ 
و مجمـع روحانیـون و آقایـان موسـوی خوئینی ها و کروبی  
دارد. جریان رقیب که جریان راسـت اسـت به دنبال ایجاد 
یـک جریـان دانشـجویی میفتد کـه موجب تأسـیس جامعه 
اسـالمی دانشـگاه ها می شـود. ایجـاد جامعه اسـالمی نیز 
یـک انشـعاب از دل انجمن های اسـالمی و دفتـر تحکیم 
محسـوب می شـود. مـا ایـن انشـعاب را در سـال 68 و بـا 
تأسـیس بسـیج دانشـجویی مالحظـه می کنیـم. یعنـی هـر 
چـه تحکیـم از مواضـع امـام و انقالب و رهبری دور شـد، 
انشـعابات و ریزش هایـی از آن شـکل می گیرد. انشـعاباتی 
کـه بـه وجـود آمـد خـود مهـر ابطالـی توسـط تحکیـم بـر 
دفترتحکیـم  عاقبـت  می شـد.  محسـوب  تحکیـم  ضـد 
تجربه ای برای گروه های دانشـجویی محسـوب می شـود.
جریان هـای دانشـجویی بایـد مراقب باشـند تا اهداف خود 

را فرامـوش نکنند.

 گفتیـد که حضور در قـدرت و بازی های 
دانشـجویی  تشـکل های  بـرای  سیاسـی 
آسـیب هایی را بـه دنبـال دارد. حـد فعالیـت 

چیست؟ دانشجویی  تشکل 
هر تشـکل دانشـجویی دارای اساسـنامه اسـت و از یک 
مانیفسـت برخـوردار اسـت. فعالیـت تشـکل دانشـجویی 
گر در آن اجازه ای  باید بر اسـاس اساسـنامه اش باشـد. ا
انتخابـات  در  بتواننـد  تشـکل  اعضـای  کـه  شـود  داده 
شـورای شـهر و مجلس و ریاسـت جمهـوری حضور پیدا  
کننـد  و لـه یا علیه شـخصی اقـدام کنند اشـکالی ندارد. 
در صورتی که چنین شـرایطی در هیچ تشکل دانشجویی 
وجود ندارد. تعداد مشـخصی از افراد در شورای مرکزی 
یـک تشـکل مانند بسـیج، جامعه، انجمن اسـالمی و ... 
گـرد هـم می آیند و می خواهنـد فعالیت سیاسـی بکنند از 
گـر بخواهند  اسـتان های مختلـف و با سـالیق متفاوت. ا
وارد تعامـل قـدرت  بشـوند الجرم باید با قـدرت همراهی 
کنند. قدرت یعنی داد و سـتد، قدرت یعنی ائتالف و ضد 
ائتالف، قدرت یعنی رقابت و رفاقت. تشـکل دانشـجویی 
در رقابت را بر می تابد و نه رفاقت را. تشـکل دانشـجویی 
مجموعـه ای از بچه هـای دانشـجوی هـم فکـر هسـتند 
کـه بـه دنبـال ایده هایـی ماننـد عدالـت طلبـی هسـتند. 
اینکـه جریـان دانشـجویی در جایـگاه تأثیـر گـذاری خود 
باقـی بماننـد. وقتـی یک جریـان دانشـجویی وارد قدرت 

بشـود از آن جریـان دانشـجویی حمایـت می کنـد. زمانی 
کـه ایـن جریـان دانشـجویی در برآمـدن آقـای ایکس به 
قـدرت نقش داشـته باشـند بـا رفتن آن آقـا باید از قدرت 
خارج شـوند. جریان دانشـجویی که دولت سـاخته باشـد  
و بـا دولـت تعامـل بـده بسـتانی داشـته باشـد نمی توانـد 
گـر وارد قـدرت شـوید رقبایـی پیدا  مانـدگار باشـد. شـما ا
خواهیـد کـرد. رقبایـی کـه بـه شـما رحـم نخواهنـد کـرد. 
دولـت  آوردن  به دسـت  سـتدهای  و  داد  عرصـه  قـدرت 
اسـت. ایـن وظیفه احزاب و جریان های سیاسـی اسـت. 
نقـش  نمی تواننـد  دانشـجویی  تشـکل های  و  گروه هـا 
احـزاب و جریان هـای سیاسـی را بـازی کننـد. یکـی از 
سیاسـی  گروه هـای  و  احـزاب  خیانت هـای  بزرگ تریـن 
ایـن بـود کـه تشـکل های دانشـجویی را بـه عنـوان پیاده 
نظـام خود در دانشـگاه ها به شـمار می آوردند. ایـن یعنی 
اسـتفاده ابـزاری از جریـان دانشـجویی بـرای بـه قـدرت 
رسـیدن آقـای زیـد یـا عمـرو. گروهـی کـه در ایـن میـان 
هسـتند.  دانشـجویی  جریان هـای  می شـوند  قربانـی 
مـن ایـن نکتـه را بارهـا گفتـه ام کـه دانشـگاه ها از نظـر 
برخـی سیاسـیون زمـان انتخابات مبدأ تحوالت هسـتند. 
آن آقایـی کـه بـا حمایـت دانشـگاهیان وارد قـدرت شـد 
بیشـترین  می کنـد.  فرامـوش  را  دانشـگاه  مدتـی  از  بعـد 
در  انتخابـات   زمـان  سیاسـی  همایش هـای  و  جلسـات 
دانشگاه هاسـت و کمتریـن آن هـا بعـد از ایـام انتخابات. 
آقایـان را بعـد از انتخابـات سـالی یکبـار هـم نمی تـوان 
در دانشـگاه مشـاهده کـرد. مـن نمی خواهم اسـم بیاورم 
امـا بعضـی از جریان هـای دانشـجویی بـا دوچرخـه وارد 
شـورای شـهر شـدند امـا زمـان برگشـت بـا آپارتمان ها و 
ورود  شـدند.  خـارج  آن  از  فـراوان  سـرمایه  و  زمین هـا 
بـه قـدرت هویـت دانشـجویی را از بیـن می بـرد. هویـت 
دانشـجویی شـامل عدالتخواهی و معنویت طلبی اسـت. 
دارد  وجـود  دانشـجویی  هویـت  در  مبارکـی  ارزش هـای 
فـارغ  کـه  دانشـجویی  اسـت.  دانشـجو  مخصـوص  کـه 
مـوارد  ایـن  از  دیگـر  کـه  اسـت  ممکـن  شـد  التحصیـل 

هویتی بهره ای نداشـته باشـد.

 ایـن با کالم حضـرت آقا که مـی گویند 
خـدا لعنـت کنـد کسـانی را کـه نمی گذارنـد 
دانشجو سیاسی باشـد منافات ندارد؟ داشتن 

فعالیت سیاسـی دانشجویان یعنی چه؟
فعالیـت سیاسـی دانشـجویی یعنـی دانشـجو اهـل بصیرت 
گاهی اسـت. تعبیر حضرت آقا این اسـت که  اسـت. اهل آ
افسـر جـوان جنگ نرم اسـت. دانشـجو باید قـدرت تحلیل 
سیاسـی باشـد و دانسـتن ایـن پدیـده سیاسـی بسـیاری از 
پدیده هـای آینـده را تحلیـل می کنـد. دانشـجوی سیاسـی 
باید بداند دشـمن و دوسـت کیسـت منابـع  و منافع فکری 
مـا و رقیـب ما چیسـت. جریان دانشـجویی بایـد بداند نفوذ 
چیسـت. آیـا می شـود جریـان دانشـجویی در پازل دشـمن 
قـدم بـردارد؟ فعالیـت سیاسـی چسـباندن عکس و پوسـتر 
نیسـت.  فعالیت سیاسـی یعنی حفظ نظام و دسـتاوردهای 
آن. یعنـی اسـتقالل. یعنـی حفـظ هویـت ایرانی اسـالمی. 
یعنـی حفظ مبانی اهل بیت. دانشـجوی سیاسـی چشـمان 
از کل حاکمیـت و حکومـت و اسـالم  بیـداری اسـت کـه 
و معـارف نـاب اهـل بیـت بایـد مواظبـت کنـد. دانشـجوی 
سیاسـی این نیسـت که در پروسـه قدرت، سـهم و بهره ای 
کنـد  را جمـع  بایـد حواسـش  دانشـجوی سیاسـی  بگیـرد. 
و مطامـع احـزاب و جریان هـای سیاسـی را بـازی نکنـد. 
دانشـجوی سیاسـی قرار نیسـت میدان مین و جاده صاف 
کـن جریانـات سیاسـی شـود. آلـت دسـت بـازی دیگـران 
جریان هـای  گـر  ا اسـت  نکتـه ای  مهم تریـن  ایـن  نشـوند. 
دانشـجویی بـه آن توجـه کننـد به تعبیـر حضرت آقا  قدرت 
تحلیـل سیاسـی داشـته باشـند. بزرگ تریـن معجـزه اتفـاق 
می افتد. در این شـرایط اسـت که تشـکل های دانشجویی 
بـه قـدرت و اقتدار سـال های 5۷ تا 62 خـود باز می گردد. 
برداشـت های  باشـد.  خـودش  بایـد  دانشـجویی  جریـان 
خـودش را داشـته باشـد و بله ممکن اسـت یـک جایی هم 
خطـا بکند، هیچ ایرادی ندارد. تحلیل خودش اسـت. قرار 
نیسـت همـه تحلیل هـا صحیـح باشـد. مـن یـادم نمـی آید 
دانشـجو برای سـطح سـواد پایین اسـاتید تحصن کند. بله 
بـرای غـذا یا مـواردی از این دسـت اعتراض کرده اسـت. 
تـا حـال تشـکل دانشـجویی بـرای هویـت خـود دسـت بـه 

اعتراض نزده اسـت. ■
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 وقتی نگاهی به سـال های قبل از انقالب و 
سـال بعد از پیروزی انقالب اسالمی می اندازیم، 
تشـکل های  و  گروه هـا  می کنیـم  مشـاهده 
دانشـجویی فراوانی با ایدئولوژی های گوناگون 
در دانشـگاه هـا سـربرآورند؛ علـت این رشـد 
ناگهانی فضای دانشـجویی در آن ایام چه بود؟

انقالبـی  گروه هـای  دوم،  جهانـی  جنـگ  از  بعـد  تقریبـًا 
آن  و  بودنـد  کـرده  پیـدا  گسـترش  نقـاط جهـان  در همـه ی 
الگـوی قدیمی اسـتعماری توسـط کشـورهایی مثـل آمریکا و 
انگلیـس از بیـن رفـت. کشـور مـا نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی 
نبـود. همـه ی ایـن گروه هـا ادعا داشـتند کـه با رژیـم پهلوی 
در حـال مبـارزه هسـتند. البته ویژگی خاص ایـن گروه ها این 

بـود کـه بعـد از مدتی کـه در بین خود به اختـالف می خوردند 
قضیـه  هـم  انقـالب  شـلوغی  در  می شـدند.  انشـقاق  دچـار 
گروه هایـی  اتفـاق می افتـاد.  زیـاد  بانک هـا  در  پـول  سـرقت 
مثـل سـازمان مجاهدیـن خلـق یـا چریک هـای فدایـی خلق 
و  حتـی حـزب تـوده از ایـن طریق برای خود سـرمایه سـازی 
کردنـد. بعـد هـم از طریـق کارهـای اطالعاتی ای کـه انجام 
می دادنـد، کسـب درآمـد می کردنـد. ایـن یکـی از دالیلی بود 
کـه ماننـد قارچ گسـترش پیـدا کردند عالوه بر ایـن هر کدام 
از ایـن گروه هـا سـعی داشـت تـا تفکـر خـود را تبلیـغ کند و از 
ایـن فضـای انقالبـی بـرای خـود یارگیـری نماید. امـا جریان 
اصلـی در میـان همه ی این گروه ها، جریان پیروان امام بود. 
جریـان پیـرو امـام کـه دغدغـه ای بزرگ داشـتند و عـالوه بر 

تـالش بـرای تغییـر وضـع تاریـک زمان طاغـوت، همـگام با 
امـام و همـه ی اقشـار جامعـه درصدد انتشـار پیـام جمهوری 
اسـالمی به همه ی جهانیان بودند. در این بین سـایر گروه ها 
بـه  منحصـر  بیشـتر   اقداماتشـان  و  نبودنـد  مطـرح  خیلـی 
عملیـات تروریسـتی بـود. لـذا در سـال 58 خیـزش عظیمـی 
از این گروه های مسـلحانه در کشـور به وجـود آمد. جامعه ی 
هدف این گروه ها بیشـتر از خانواده هـای کمتر مذهبی و غیر 
مذهبـی بود. در ایـن میان به فضاهای دانشـگاهی هم ورود 
کردنـد. بـه خاطـر دارم درتـرم پاییـز سـال 58 و در دانشـگاه 
تهـران، از کمدهایـی که برای دانشـجوهای فنی تعبیه شـده 
بـود تا وسـایل تحصیل خـود را در آن ها نگه داری کنند برای 

نگه داری اسـلحه کالشینکف اسـتفاده می کردند.

هاشمی در ابتدا مخالف انقالب فرهنگی بود
حجت االسام و المسلمین دکتر سید عباس نبوی از دانشجویان سابق دانشکده فنی دانشگاه تهران و از مؤسسین 
دفترتحکیم وحدت  به همراه آقایان حسـین رحیمی و علی مغاری محسـوب می شـود. در بهمن ماه سال 1358 به 
دبیری شـورای مرکزی دفتر تحکیم برگزیده شد و در جریان تصمیم گیری برای انقاب فرهنگی نقش مهمی  ایفا 
کرده اسـت. وی در حال حاضر ریاسـت موسسه پژوهشی تمدن و توسـعه اسامی را بر عهده دارد. به منظور آگاهی از 

حال و هوای دفتر تحکیم در نیمه ابتدایی دهه شصت، در محل موسسه، مهمان دکتر نبوی شدیم.

گفت و گو با دکتر سید عباس نبوی از مؤسسین دفتر تحکیم وحدت
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با پیگیری هایی که کردیم امام 
دو تـا مطلـب بیـان کردند. یـک اینکه 
نماینده خودشـان را آقـای خامنه ای 
اعـالم کردنـد و مطلـب دوم ایـن بـود 
کـه فرمودنـد بـرای آقـای خامنـه ای 
و  بگذاریـد  جلسـه  یکبـار  هفتـه ای 
ایشـان هـم حتماً در آن شـرکت کنند. 
که جلسـه هایی در روزهای دوشـنبه 
و در مسـجد دانشـگاه تهـران برگـزار 
می شـد که اتفاقاً مدیریت جلسه نیز 

با بنده بود

  ایـده تأسـیس »اتحادیـه ی انجمن های 
اسـالمی دانشجویان دانشـگاه ها و سایر مراکز 
آموزش عالی کشـور« یـا همان »دفتـر تحکیم 

وحدت« چه بود؟
جریـان دانشـجویی پیـرو امـام یـک جریـان گسـترده و قوی 
بـود. فضـای کلـی جامعـه به دنبـال امام بـود و طبعـًا غالب 
نبـود.  مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  هـم  دانشـجویی  جریـان 
دسـته ای از جریان های دانشـجویی از زمان مرحوم بازرگان 
شـکل گرفتـه بـود و دسـته ای دیگـر قـدری جدیدتـر بودنـد. 
معمواًل در بین دانشـجویان فنی رسـم بر این بود که نام این 
تشـکل های  دانشـجویی را سـازمان دانشـجویان مسـلمان 
بگذارند و در دانشـگاه های غیر فنی و مهندسـی نام انجمن 
اسـالمی اطـالق می شـد. بچه هـای فنـی ادعـا داشـتند که 
نسـبت به انجمن، سـازمان یافته تر و قانونمندتر هسـتند اما 
در عمـل ایـن دو تفاوتی نداشـتند. هیچکـدام از این گروه ها 
اساسـنامه و مرامنامـه نداشـتند. زمـان پیـروزی انقالب این 
دو گـروه بـا هـم مرتبط شـدند. مـن هم ترم پاییز سـال 5۷ و 
در آسـتانه پیروزی انقالب وارد دانشـگاه تهران شـده بودم. 
البته به دلیل شـرایط خاص خانوادگی که داشـتم از شـرایط 
و اوضاع انقالب مطلع بودم. با وجود فاصله ی سـنی ای که 
با بقیه داشـتم و شـاید هنوز هفده سـالم هم تمام نشـده بود 
که وارد دانشـگاه شـده بودم. منتهی شـناخت خوبی داشـتم 
و دارای ارتباطـات خوبـی با آقایـان علما بـودم. اصل قضیه 
از اینجـا شـروع شـد که در بهار سـال 58  ایـن انجمن های 
دانشـجویی در دیـداری کـه بـا امـام خمینی در قم داشـتند. 
ایشـان هم تعبیری داشـتند که دفتری برای تحکیم وحدت 

کنید. درست 
 

هـای  گروه هـای  بیـن  اختالفـی  یعنـی   
دانشـجویی وجـود داشـت کـه حضـرت امـام 

فرمودنـد بروید تحکیم وحدت کنید؟
البته من در آن جلسـه حضور نداشـتم ولی صورت جلسـه ی 
منحصـر بـه فـرد مربـوط بـه آن جلسـه نـزد مـن اسـت. در 
صحیفه ی نور این جلسـه نیسـت. بنابر این از لحاظ رسـمی 
و قانونـی وصیـت نامه امام، نمی توان این موضوع را به امام 
اسـتناد کـرد. امـا بـه قـول طلبه هـا از لحـاظ اصـل تثبیت و 
شـهرتی که حاصل شـد و به فاصله ی چند ماه دفتر تحکیم 
وحدت تشـکیل شد و افراد دلیل تشکیل آن را به حرف امام 
اسـتناد می دادنـد خود این شـاهدی بر این مدعـا بود. بعدها 
گـر  امـام نیـز همـواره از ایـن دفتـر حمایـت می کردنـد. امـا ا
بخواهیـم اصـل موضـوع را بدانیـم، در آن جلسـه که حدود 
سـه مـاه از پیـروزی انقالب گذشـته بود. آقایـان اصغرزاده و 
میردامـادی بـه انتقـاد از دولـت موقـت می پردازند. امـام نیز 
در جـواب فرمودند کـه انتقاد کردن کاری ندارد منتهی همه 
بایـد همـان جایـی کـه حضور دارنـد را اسـالمی کنند. شـما 

هـم که دانشـجو هسـتید، دانشـگاه را اسـالمی کنید. برای 
انسـجام بیـن خودتـان هـم دفتری را بـرای تحکیـم وحدت 
درسـت کنیـد. بـه دنبال این مطلـب مجامـع تحکیم دیگری 
هـم شـکل گرفتنـد. جریـان تحکیـم وحدت در دانشـگاه دو 
سـر داشت؛ عالوه بر این که یک سر آن به فضای دانشگاه 
ارتباط داشـت سـر دیگـر آن به حکومـت متصل بـود به این 
صـورت که حکومـت مدام از این فضا درخواسـت نیرو برای 
مناصـب کشـور داری می کـرد. بعـد از قضیـه سـیزده آبـان 
و تسـخیر سـفارت بچه هـای سـال باالیـی مثل آقـای اصغر 
از ایـن قضیـه  زاده و میردامـادی در سـفارت ماندنـد. بعـد 
بـود کـه  بنـده و آقایـان مغـاری، حسـین رحیمـی و فضـل 
اللـه موسـوی سـعی کردیم تـا فضـای تحکیـم را منحصر به 
 فضای سـفارت آمریـکا نکنیم و نگذاریم کـه جریان تحکیم

 وحدت محو شود.

از سـوی  نماینـده ای  دفتـر تحکیـم   در 
حضرت امام حضور داشتند. حضور این نماینده 

چه ضرورتی داشت؟  
حزب جمهوری اسالمی در اسفند 5۷ اعالم موجودیت کرد 
و عضو گیری را آغاز کرد. مانند رأی به جمهوری اسـالمی، 
مـردم برای پیوسـتن بـه این عضو در صف می ایسـتادند. در 
کشـوری که حدود سـی و شـش میلیون نفر جمعیت داشـت 
حدود بیسـت و پنج میلیون عضو این حزب شـدند. در بخش 
دانشـجویی بـه غیر از مـا گروه خاصـی نبود. بقیه تشـکل ها 
خیلـی محـدود و کـم تعـداد بودنـد.  بدنـه اصلـی همان خط 
امام بودند. در نیمه اول سال 58 و بعد از دیدار با امام دفتر 
تحکیـم وحـدت شـکل گرفـت امـا مرامنامه و اساسـنامه ای 
نداشـت. بحث هایـی در میـان بچه ها صـورت پذیرفت. مثاًل 
در مـورد مبـارزه با اسـتکبار و امریکا صحبت شـد. بچه ها از 
امـام درخواسـت کردند کـه نماینده ای برای دفتر مشـخص 

اصلـی  مرکـز  امـام  کـه  می دیدنـد  خـود  در  اینطـور  کنـد. 
پیشـتازی و امامـت اسـت و نیروی اصلی پشـت سـر ایشـان 
مـا هسـتیم و در خواسـت داشـتند تـا رابطـه ای نزدیک تـر با 
امـام داشـته باشـند. اما امام به وسـیله احمدآقـا پیغام دادند 
کـه شـما خودتـان کسـی را معرفـی کنیـد. ابتـدا ترکیبـی 6 
نفـره متشـکل از آقـای خامنـه ای و رفسـنجانی و موسـوی 
خوئینی هـا و آقـای بنـی صـدر و آقـای مجتهـد شبسـتری و 
یکی دیگر از آقایان تشـکیل شـد اما این شـورا نتوانست یک 
جلسـه هـم بـرای ایـن منظـور تشـکیل جلسـه بدهـد. بعد از 
اشـغال النـه جاسوسـی این شـورا به طـور کلی منتفی شـد. 
دوره ای کـه بنـده دبیر شـدم با پیگیری هایـی که کردیم امام 
دو تـا مطلـب بیان کردند. اول اینکه نماینده خودشـان را در 
دفتـر تحکیـم آقـای خامنـه ای اعـالم کردنـد و مطلـب دوم 
ایـن بود کـه فرمودند بـرای آقـای خامنه ای هفتـه ای یکبار 
جلسـه بگذاریـد و ایشـان هم حتمـًا در آن شـرکت کنند. که 
جلسـه هایی در روزهای دوشنبه و در مسجد دانشگاه تهران 
برگـزار می شـد کـه اتفاقـًا مدیریـت جلسـه نیـز بـا بنـده بـود. 
ایشـان می گفتنـد مـن بـا اینکه سـرم خیلی شـلوغ اسـت اما 
ایـن نمایندگـی امـام در میان شـما خیلی برایـم اهمیت دارد 
و حتـی تاکیـد داشـتند کـه کاری بـه اینکه من از مسـئوالن 
حزب جمهوری اسـالمی هسـتم نداشـته باشید و بحث های 
مسـتقل خودتـان را داشـته باشـید. چـرا که حـزب جمهوری 
راه  را  دانشـجویی اش  شـاخه ی  داشـت  نظـر  در  اسـالمی 
بیندازد و مشـتاق بود انجمن های اسـالمی همان شـاخه ی 
دانشـجویی اش باشـد. شـهید بهشـتی هـم نظـرش همیـن 
بـود. جلسـاتی هم مابیـن بچه ها و حزب جمهوری اسـالمی 
تشـکیل شـد اما جلسـات به خوبی پیش نمی رفت. ما نسبت 
بـه حـزب انتقاداتـی داشـتیم. حضرت آقا تا سـال های 61 و 
62 با ما همراه بودند. چون به شـدت سرشـان شلوغ بود که 
نمی رسـیدند بـه  نمایندگی شـان ادامـه بدهند. بعد از ایشـان 
نفراتـی مطـرح شـد امـا هر کـدام بـه دالیلـی به سـرانجامی 
نرسـید. در هر حال با جلسـاتی که برگزار شـد و به مرامنامه 
و اساسـنامه ای رسـیدیم کـه اتفاقـًا آن را بـرای تائید خدمت 
آقایان علما نیز بردیم. به خاطر دارم زمانی که ما اساسـنامه 
و مرامنامـه را خدمـت آقـا بردیـم  ایشـان تأییـد کردنـد و بـه 

تحسـین بچه ها پرداختند.
 

 در موضـوع تصمیـم گیری بـرای انقالب 
فرهنگـی نقـل و قول هایی آمده اسـت مبنی بر 
اینکـه افـراد حاضـر در النـه جاسوسـی  مانند 
ابراهیـم اصغر زاده با ایـن اقدام مخالف بودند. 

آیا این مطلب صحت دارد؟
ایـن سـخن صحیـح نیسـت. احـدی از ایـن بچه ها بـا قضیه 
انقـالب فرهنگـی مخالفتـی نداشـت. کل بحـث یـک چیـز 
دیگـر بـود. بچه هـای سـفارت - کـه اصـاًل خـود مـا هم جز 
آن هـا بودیـم و ایـن دوگانگی بعدًا بـه وجود آمـد- می گفتند 
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در ایـن قضیـه انقـالب فرهنگی نبایـد از عنوان دانشـجویان 
گـر ایـن کار را بکنیـد الزمه اش   خـط امـام اسـتفاده کنیـد و ا
بـا امریـکا در جریـان  آن پشـتوانه ای کـه در مسـئله مبـارزه 
دانشـجویان خـط امـام اسـتفاده شـده بـا مسـئله ی انقـالب 
فرهنگـی خلـط می شـود. مـا جلسـاتی برگزار کردیـم و به این 
نتیجـه رسـیدیم. آقای عبدی و میر دامادی از طرف شـورای 
النه جاسوسـی به شـورای دفترتحکیم اضافه شدند. بنابراین 
کل تصمیماتـی کـه در جریـان انقالب فرهنگی گرفته شـد با 
حضور این آقایان گرفته می شـد. تصمیم کلی بر این شـد که 
بگذاریـم دو جریـان جدا با یک هدف واحد کار خود را بکنند. 
بچه هـای سـفارت می گفتند با این قضیه سیاسـی خاص بین 
المللـی قاطـی نشـود و مـا هـم عنـوان خـط امـام را کـه حق 
خود می دانسـتیم در این موضوع دخیـل نکردیم و تنها تحت 

عنـوان دفتر تحکیم به ایـن موضوع پرداختیم.
 

 جرقه ی انقالب فرهنگی از کجا زده شـد؟ 
آیا مخالفتی از سـوی مسـئوالن وقت کشـور در 

این رابطه مطرح نشد؟
اول فروردیـن 59 بـود که پیام امام خمینی )ره( در خصوص 
تغییر فضای دانشـگاه ها صادر شـد. بنده در آن روز قم بودم 
و بعضـی از اعضـا هـم در شهرسـتان های خـود بودنـد. مـا 
بـا تمـاس حسـین رحیمـی بـه تهـران آمدیـم و یک جلسـه ی 
محرمانـه ده روزه تشـکیل دادیـم. در ایـن ده روز بحث های 
متفاوتی مطرح شـد. هدف اصلی ما عالج فضای آشـفته ی 
دانشـگاه ها بود تا نگرش و اندیشـه در دانشـگاه ها به مسـیر 
درسـت حرکـت کنـد. مـا در همـان نـوروز 59 یـک روز صبح 
زود بـه صـرف صبحانه به منـزل آقای هاشـمی رفتیم. هنوز 

وجـود  ایشـان  راسـت  پهلـوی  در  فرقـان  جراحـت  تتمـه ی 
داشـت. ایشـان پرسـیدند که موضوع چیسـت؟ ما هم گفتیم 
کـه امـام چنیـن پیامی دادند و مـا هم قصد داریـم که کاری 
بکنیـم. ایشـان بـه فاصلـه نیم متر یا یـک متـر رفتند عقب و 
گفتنـد یعنـی چـی؟ می خواهید بـه هم بریزید؟ ما هـم گفتیم 
خـب باالخـره امـام پیامـی داده و بایـد کاری کنیـم. ایشـان 
گـر به امام باشـد  گفتنـد: نـه دیگـر مـا واقعًا خسـته شـدیم. ا
و کسـی جلویشـان را نگیـرد می خواهـد بـرود آن طـرف دنیـا 
را زیـر رو کنـد. مگـر کسـی می توانـد حریـف امـام بشـود؟ ما 
واقعـًا نمی توانیـم. بعـد گفتند کـه بگذارید یک چیـزی بهتان 
گـر دسـت از پـا خطـا کنیـد جلویتـان را می گیریـم و  بگویـم ا
قلـم پایتـان را می شـکنیم. مـا هم گفتیـم که نیامدیم با شـما 

مشـورت کنیـم. مـا آمدیـم بـه ایـن دلیـل اینکـه شـما ارتباط 
خوبـی بـا امام دارید بپرسـید ببینید که اصل خواسـته ی امام 
چیسـت. آقـای هاشـمی گفتند که بگذارید قـدری فکر کنم. 
بعـد از مدتـی که  خودشـان از مـا پذیرایی کـرد گفتند که من 
در ایـن فاصلـه کـه قـدری فکـر کـردم بیسـت درصـد موافق 
خواسـته ی شـما شـدم. از اینجـا بود کـه بحث بین ما شـکل 
گرفـت. مـا بـه ایشـان گفتیم برای حـل قائله ی ضـد انقالب 
بایـد از دانشـگاه شـروع کرد و بدنـه و پایـگاه اصلی آن ها در 
دانشـگاه ها حضور دارند. موضوعات دیگری نیز مطرح شـد 
تـا در نهایـت آقـای هاشـمی قبـول کردنـد کـه ببیننـد چـکار 
می شـود کـرد. اینجا بود که قدری ایشـان را بـر انگیخته هم 
کردیـم بـه آنهـا گفتیـم آیـا اینقـدر که در مـورد ارتباط شـما و 
امـام مـی گوینـد حقیقـت دارد؟ آیـا می توانیـد با امـام تماس 
آقـای  بپرسـید؟  سـؤال  مـورد  ایـن  در  ایشـان  از  و  بگیریـد 
هاشـمی هـم گفتنـد کـه بلـه، مشـکلی نیسـت االن تمـاس 
می گیـرم. همیـن هـم شـد. تلفـن حـاج احمـد آقـا را گرفتنـد 
و بعـد از سـالم و احـوال پرسـی خواسـتند بـا امـام صحبـت 
کننـد کـه امـام در شـرایطی نبود کـه بتوانـد با تلفـن صحبت 
بـا احمدآقـا در میـان گذاشـتند کـه بچه هـا  کنـد. قضیـه را 
بعـد از ایـن پیـام امـام می خواهنـد دانشـگاه ها را بگیرند و از 
ایـن حرف هـا. حتـی آقـای هاشـمی بـه احمـد آقـا گفتنـد که 
مـن هـم در ابتـدا مخالـف بـودم امـا ایـن بچه ها بـا بحث ها 
و حرف هایـی کـه زدنـد تـا حـدی مرا راضـی کردند. امـا مهم 
این اسـت کـه نظر امام در ایـن رابطه چیسـت؟ بعد هم قرار 
شـد کـه احمد آقـا این موضـوع را با امـام در میـان بگذارند. 
مدتی طول کشـید. گوشـی همچنان در دست آقای هاشمی 
بـود کـه یـک مرتبـه جـا خوردنـد و گوشـی را سـر جـای خود 

  نظارت استصوابی به معنای 
بـر کسـب         آن اسـت کـه عـالوه 
اطـالع و آگاهـی، صالحیـت مصوبـات 
یـا عملکـرد اشـخاص بایـد بـه تأیید و 
تصویب ناظر برسـد. بدیـن صورت که 
ناظر بر اسـاس قانـون یا قرارداد معین، 
بـا حق تصمیم گیری نهایی، بر مجري 
)نماینـده، متولـی( نظـارت می کند. در 
ایـن نظـارت مرجـع مافوقی بـه خالف 
نظارت استطالعی وجود ندارد و همین 

ناظر مرجع نهایی است. 

کمتریـن مخالفت ها بـا انقالب 
فرهنگـی صورت پذیرفت حتی کسـی 
مثـل بنی صدر هم مدافع سـر سـخت 
انقـالب فرهنگـی بـود. وقتـی مـا بـا او 
صحبت می کردیم می گفت تمام ریشه 
انقـالب فرهنگـی  بنیـان فکـری اش  و 
اسـت. مرحوم آقای حبیبـی و دیگران 
االن  کـه  سـروش  آقـای  همین طـور. 
حرف هـای عجیبـی می زنـد و اگر مرد 
اسـت بیایـد رو در رو صحبـت کنیـم.

رابطـه داشـت.  ایـن  سـخنرانی ها در 
کتاب دگماتیسـم نقابـدار که مجموعه 
در  همـه  اسـت؛  او  سـخنرانی های 

موضوع انقالب فرهنگی بود
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تقریبـاً بعـد از مجلـس سـوم، 
تحکیم وحدت را وارد بازی رقابت های 
سیاسی کشـاندند. در حالی که ما قبل 
از آن نیـز این بحث را داشـتیم که تمام 
هویـت جریان دانشـجویی بـه هویت 
فکـری آن اسـت. بـه هویت ارزشـی آن 
اسـت. به هویـت آرمانـی آن اسـت. نه 
اینکه بخواهد مستقیم وارد رقابت های 

سیاسی بشود

گذاشـتند و گفتنـد کـه باشـد، مـن تسـلیم شـدم. هـر کاری 
کـه می خواهیـد انجـام بدهیـد. پرسـیدیم چه اتفاقـی افتاد؟ 
گفتنـد کـه امـام فرمودنـد ایـن کار بسـیار ضـروری اسـت و 
حتمـًا بایـد انجام شـود ولو پایـش خون ریخته شـود. ما هم 
بسـیار خوشـحال شـدیم و از آنجا رفتیم. بعد از این جلسه و 
غـروب همـان روز به منزل حاج آقـای خامنه ای در خیابان 
ایـران رفتیـم. بـا جمعـی از هـم حزبی هـا درمنـزل بودنـد و 
داشـتند لیسـت خودشـان را بـرای انتخابات مجلـس نهایی 
می کردنـد. موضـوع را با ایشـان هـم در میان گذاشـتیم. به 
نظـر می رسـید کـه آقای هاشـمی از قبـل به ایشـان اطالع 
داده بودنـد کـه ایـن بچه هـا نـزد شـما هـم می آیند. ایشـان 
بـه پسرشـان آقـا مصطفـی گفتنـد کـه اتـاق کتابخانـه را باز 
کنیـد تـا مـن خدمتشـان برسـم. کتابخانـه کوچکـی هم بود 
کـه قفسـه ها و کتاب هـای آقـا در آنجـا قرار داشـت. من به 
همراه آقایان رحیمی و مغاری و موسـوی در اتاق نشسـتیم 
تـا اینکـه آقـا آمدنـد و گفتنـد مسـئله چیسـت. مـا مسـئله را 
مطـرح کردیـم. ایشـان تاملی کردنـد و گفتند که باید بیشـتر 
دربـاره ی  را  توضیحاتمـان  مـا  اینکـه  از  بعـد  کنیـم.  فکـر 
ضرورت هـای ایـن کار ارائـه دادیم. ایشـان فرمودند که می 
خواهیـد نظـر من را هـم در این رابطه بدانید. ما هـم گفتیم 
بلـه. البته پیش خودمان فکر می کردیم که ایشـان هم مثل 
آقـای هاشـمی مخالفـت می کنند ولی ایشـان گفتند که من 
صـد در صـد موافقم. باورمان نمی شـد تا به ایـن حد موافق 
باشـند. آقـا اضافه کردند که فقط یک مشـکل وجود دارد و 
این اسـت که ما هر چقدر هـم بگوییم این انقالب فرهنگی 
اسـت کسـی بـاور نمی کنـد. منتهی چـون ایـن کار ضروری 
اسـت و امـام هـم تاکید بـر این امـر دارند بروید و تـا آخر ما 
هم پشـت سـر شـما هسـتیم. این هـم نظر حضـرت آقا بود. 
منتهـی به هر دلیلی شـهید بهشـتی نسـبت بـه این موضوع 
روی خوشـی نشـان نمی دادند. دو نفـر از بچه ها که اجمااًل 
قضیه را با ایشـان مطرح کردند با نظر مخالف ایشـان روبرو 
شـدند. منتهـی بعدها ایشـان هـم چون از نظـر موافق امام 
بـا خبـر شـدند سـکوت کردنـد. نکتـه ی عجیب تـر اینکه در 
کل فرآینـد وقـوع انقالب فرهنگی تا زمان شـهادت شـهید 
بهشـتی مثل تشـکیل سـتاد انقالب فرهنگی، حضرت امام 
شـهید بهشـتی را دخیل نکردند و هیچ مسـئولیتی به ایشان 

ندادنـد. در چنـد مـورد دیگـر این نیزبـود که امام بـا نظرات 
بهشـتی  شـهید  عقیده هـای  مثـل  نبودنـد  موافـق  ایشـان 
در مـورد حـزب. بـه هـر حـال حمایت هـای فراوانـی در این 
رابطـه صـورت گرفت. در سـالگرد شـهادت شـهید مفتح در 
2۷ آذر 59 کـه تقریبـًا هفـت، هشـت مـاه از فعالیـت مـا در 
انقـالب فرهنگـی می گذشـت امـام در سـخنرانی خـود بـه 
ایـن موضـوع پرداخـت. شـاید موضـوع مهـم دیگـر امام در 
مورد منشـور روحانیت در سـال 6۷ بوده باشـد. در شرایطی 
کـه سـخنان امـام در مـورد انقـالب فرهنگـی تقریبًا هشـت 
سـال قبـل از نوشـتن منشـور روحانیـت بود. این خـود ناظر 
بـه عظمت انقالب فرهنگی می باشـد. کمتریـن مخالفت ها 
بـا انقـالب فرهنگـی صـورت پذیرفـت حتی کسـی مثل بنی 
صـدر هـم مدافـع سـر سـخت انقـالب فرهنگی بـود. وقتی 
مـا بـا او صحبـت می کردیـم می گفـت تمـام ریشـه و بنیـان 
فکـری اش انقـالب فرهنگـی اسـت. مرحـوم آقـای حبیبـی 
و دیگـران همینطـور. آقـای سـروش کـه االن حرف هـای 
گـر مـرد اسـت بیایـد رو در رو صحبـت  عجیبـی مـی زنـد و ا
کنیم.سـخنرانی های زیـادی در ایـن رابطـه داشـت. کتـاب 
دگماتیسـم نقابـدار کـه مجموعـه سـخنرانی های او اسـت؛ 

همـه در موضوع انقـالب فرهنگی بود.
 

در  فرهنگـی  انقـالب  وقـوع  ضـرورت   
دانشگاه ها چه بود؟

انقـالب فرهنگـی یـک موضـوع مهـم و اساسـی بـود که در 
آن جنبـه قـدرت و الـزام حکومـت اهمیـت نداشـت بحـث 
اصلـی در آن تولیـد فکر و اندیشـه به منظـور نیرو محرکه ای 
بـرای رشـد علمی کشـور بـه حسـاب می آمد. بدنـه ی اصلی 
دانشـگاه ها در آن زمـان کـم سـواد و بی سـواد بودنـد. حتی 
بسـیاری از دانشـجویان در دهـه پنجـاه بـه صـورت ناپلئونی 
مـدرک می گرفتنـد و از کمتریـن سـوادی برخـوردار نبودنـد. 
انقـالب  وجـه  اصلی تریـن  بیفتـد  اتفـاق  تحولـی  بـود  قـرار 
فرهنگـی بحـث علمـی بـود. حـاال بمانـد کـه یک عـده ضد 
انقـالب سـعی می کردنـد تـا ایـن مسـئله را سیاسـی قلمـداد 
کننـد. حتـی بعد ارزشـی و فرهنگـی هم مسـئله اصلی نبود. 
فقـر علمـی مسـئله ی اصلـی بـود. امـام نیـز از ایـن اقـدام 
تحکیـم وحـدت و جریـان انقـالب فرهنگـی حمایـت تـام و 

تمام بلیغ اقوی و اشـد کردند.

 در مـورد اوضـاع دفتـر تحکیـم در آغـاز 
دهـه ی دوم پیروزی انقالب چه تحلیلی دارید؟

تأسفی که می خورم این است که تقریبًا بعد از مجلس سوم، 
تحکیـم وحـدت را وارد بازی رقابت های سیاسـی کشـاندند. 
در حالـی کـه ما قبل از آن نیز این بحث را داشـتیم که تمام 
هویـت جریـان دانشـجویی بـه هویـت فکـری آن اسـت. بـه 
هویت ارزشـی آن است. به هویت آرمانی آن است. نه اینکه 
بخواهـد مسـتقیم وارد رقابت های سیاسـی بشـود. اشـکالی 

نـدارد کـه یک جریـان دانشـجویی نیروهایی را آمـاده کند و 
وارد جریـان سیاسـی کنـد. امـا نـه اینکـه فضای سیاسـی را 
در دسـتور کار خـود و پیـاده نظـام نیروهای خود قـرار بدهد 
کـه ایـن کار را کردنـد. متاسـفانه ایـن اتفاق از مجلس سـوم 
بـه بعـد به وقـوع پیوسـت و انشـقاق ها و ناتوانی هـا به وجود 
گـر بچه ها همـان روند ابتـدای انقالب را ادامه  آمـد. یعنـی ا
می دادنـد؛ نبـض مقابلـه بـا بـی عدالتـی، نبـض مقابلـه بـا 
فرصـت جویی و رانـت  را همینطوری به صورت جدی ادامه 
می دادنـد و دنبال می کردند می توانسـتند به بالندگی و رشـد 
فراوانـی برسـند. ولـی از سـال 58 تـا سـال 6۴ دوره طالیی 
و ارزنـده ای بـود کـه آثار خوبی بـر جای گذاشـت. درحقیقت 
دفتـر تحکیـم وحـدت همـان بـود. بعدهـا بـه جریانـی برای 
نفـوذ تبدیـل شـد. مـن سـال های ۷۴ یـا ۷5 بـود کـه مطلـع 
در صـدد  بـه روش هایـی  آزادی  نهضـت  آقایـان  کـه  شـدم 
نفـوذ در جریان هـای دانشـجویی و از جملـه دفتـر تحکیـم 
هسـتند و بـه دنبال یارگیری از میان این تشـکل ها هسـتند. 
بـا صحبت هـای عامیانـه ای کـه می کردنـد. می گفتند ما در 
انقـالب نقـش آفرینـی کرده ایم و مؤثر بوده ایـم و این آقایان 

روحانی انقالب را از دسـت مـا تصاحب کردند!

  اصـوالً اهمیـت جریان های دانشـجویی 
مثـل دفتـر تحکیـم در پیشـبرد اهـداف نظـام 

جمهوری اسالمی در چیست؟
دانشـجویی  پیشـتاز  و  آرمانـی  ارزشـی،  وفـادار  جریـان 
مسـلمان و اسـالمی نقشـی بـی بدیـل و جبـران ناشـدنی 
بـا هـر چیـز دیگـری دارد. منتهـی بایـد زمینه و مسـیر آن 
مشـخص شـود. یعنـی آن حرفـی کـه غربی ها از دویسـت 
جامعه شـان  بـرای  روشـنفکری  موضـوع  در  پیـش  سـال 
زده اند، حرف بیخودی نبوده اسـت. بحث مهم این اسـت 
کجاسـت؟  جامعـه  نگـران  و  منـد  دغدغـه  نبـض  آن  کـه 
غربی هـا گفته اند که این نبض نگران روشـنفکری اسـت. 
گـر ما یک جریان دانشـجویی با  در جامعـه ما کجاسـت؟ ا
روحیـه ای جـدی، پر تکاپو، وقـت گذار و عمیق داشـتیم، 
هیـچ وقـت جریـان اقتصـادی مـا جرئـت نمی کرد بـه این 
ایـن  اتفـاق بیفتـد.  اینچنیـن فسـادهایی  بـرود کـه  سـمت 
خدمتـی بسـیار معظـم و بزرگـی بـه شـمار مـی رود. بـرای 
بچه هـای مـا دغدغـه ی کار فرهنگـی حرف اول را می زد. 
از  یکـی  می کردنـد.  خـرج  خـود  جیـب  از  بچه هـا  حتـی 
دانشـمندان خانم فرانسـوی کتابی نوشـته اسـت که مرکز 
اسـناد انقـالب اسـالمی هـم ایـن مطلـب را چـاپ کـرده 
اسـت کـه در مـورد انقـالب اسـالمی می گویـد کـه مقطـع 
پیـروزی انقـالب ایـران تـا پنج سـال بعد آن یـک قطعه ی 
نورانـی اسـت که تکـرار نخواهد شـد. دفتـر تحکیم را باید 

■ در آن شرایط سـنجید. 
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محمود احمدی نژاد

رئیـس جمهـور ایـران طـی سـال های 8۴ تـا 92 در آرادان 
گرمسـار به دنیا آمد. پس از شرکت در کنکور سراسری سال 
5۴، در رشـته ی مهندسـی عمران دانشـگاه علم و صنعت 
پذیرفتـه شـد. او بعدهـا مـدرک کارشناسـی ارشـد و دکترای 
خـود را نیز از همین دانشـگاه کسـب کـرد. او از پایـه گذاران 
انجمن اسـالمی دانشـجویان دانشـگاه علم و صنعت ایران 
بود و در اولین شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانشجویان ) دفتر تحکیم وحدت( حضور داشت. او به همراه 
محمد علی سـیدنژاد از از اعضای مخالف شـورای مرکزی 
تحکیـم در اقـدام برای تسـخیر سـفارت امریکا بوده اسـت. 
احمدی نژاد در سـال ۷2 و در دوره ی دوم ریاسـت جمهوری 
هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین استاندار اردبیل انتخاب 
شـد. در سـال 82 ب هعنوان شهردار تهران انتخاب شد و تا 
قبل از شروع کارش در دوره ی نهم ریاست جمهوری در این 
سمت قرار داشت. عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 
از سال 68، در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت 

نظام است.

محمدابراهیم اصغرزاده، در سـال 133۴ در شهرسـتان خاش اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان متولد شد. از دوران دبیرستان با اندیشـه های دکتر شریعتی آشنا شد. اصغرزاده 
تحصیالتش را ادامه داد تا اینکه در مهندسی برق صنعتی شریف ]آریامهر سابق[ پذیرفته شد. او بعدها تحصیالت خود را تا مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران 
ادامه داد. اشغال سفارت آمریکا که امام خمینی )ره( از آن به انقالب دوم یاد کرد، نشان داد که این مرکز نه محل دیپلماتیکی برای کارهای سیاسی بین دو کشور، که النه 
جاسوسی است. وی یکی از دانشجویانی است که در آن روز از دیوار سفارت باال رفت، دانشجویانی که کوتاه زمانی بعد، به »دانشجویان مسلمان پیرو خط امام« مشهور شدند. 
اصغرزاده در تأسیس نهادهای فراوانی نقش آفرین بود. پایه گذاری دفتر تحکیم وحدت به عنوان تأثیرگذارترین تشکل دانشجویی و جهاد سازندگی از جمله فعالیت های وی در 
نهادسازی محسوب می شود. اصغرزاده در آغاز جنگ ایران و عراق مدت 6 ماه از فرماندهان نظامی ایران بود. او نماینده دوره سوم مجلس شورای اسالمی، عضو شورای اول 

شهر تهران، عضو شورای سردبیری روزنامه سالم و مدتی دبیر کل حزب همبستگی و مدیرمسئول روزنامه همبستگی بود.

صادق محصولی

صـادق محصولـی در سـال 1338 در ارومیـه بـه دنیـا آمد. 
وی لیسـانس مهندسـی عمران از دانشـگاه علـم و صنعت 
و همچنیـن فـوق لیسـانس مدیریـت بازرگانی اسـت. او نیز 
از فعالیـن دفتـر تحکیم و دوسـتان نزدیک احمدی نـژاد در 
سـال های نخسـت انقالب به شـمار می رود. محصولی در 
سال 138۴ برای پست وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی 
شـد ولـی در نهایـت بـا مخالفت نماینـدگان وقـت مجلس، 
قبـل از رأی گیـری برای رأی اعتماد، انصـراف داد. اما با رأی 
شکننده نمایندگان به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. دوران 
وزارت کشـور وی همزمان با کلید خوردن جریان فتنه سـال 
88 در کشـور بود. محصولی با اینکه پس از انتخابات بحث 
برانگیز دهم در سـمت خود به عنوان وزیر کشور ابقا نشد اما 
بـه عنـوان وزیر رفاه و تأمیـن اجتماعی انتخاب شـد. پس از 
تصویب ادغام وزارت رفاه با وزارت کار، 2۴ اردیبهشـت سـال 
1390 رییس جمهـور در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم 
مصوب مجلس شورای اسالمی و مصوبه هیئت وزیران طی 
نامه ای پایان مسئولیت مهندس صادق محصولی را اعالم و 

از خدمات و تالش های نامبرده قدردانی کرد.

مجتبی ثمره هاشمی

سـید مجتبـی ثمـره هاشـمی در کرمان متولد شـد. سـید 
مجتبی ثمره هاشمی خواهرزاده شهید باهنر )نخست وزیر 
سـابق( و محمدرضـا باهنـر )نایـب رئیس مجلـس هفتم و 
هشتم( است. وی از دوستان محمود احمدی نژاد از پیش 
از انقـالب بـه خصوص در زمانی که این دو جزء مسـئولین 
اصلی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت 
بوده انـد می باشـد. محمـود احمـدی نـژاد و ثمـره هاشـمی 
بـه عنـوان دو نفـر از فعال تریـن افـراد جلسـاتی محسـوب 
می شـدند که به شـکل گیری انقالب فرهنگی منجر شـد. 
پس از راهیابی  آبادگران در دومین دوره انتخابات شوراهای 
اسـالمی شـهر و روسـتا و انتخاب محمود احمـدی نژاد به 
عنوان شـهردار تهران، ثمره هاشـمی نیز به شهرداری رفت 
و سمت مشاور ارشد شهردار را به خود اختصاص داد و یس 
از انتخابات 3 تیر ماه 138۴ و انتخاب احمدی نژاد به عنوان 
رئیس جمهور دولت نهم به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور 
منصوب گشـت. در جریان انتخابات دهمین دوره ریاسـت 
جمهوری نیز ریاسـت سـتاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد 

را بر عهده داشت.

محمدابراهیم اصغرزاده

مردان تحکیم
آشنایی با چهره های ادوار تحکیم وحدت در دهه 60

طیف چپ
طیف راست
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سیدعباس نبوی

سـید عبـاس نبـوی اسـتاد حـوزه و دانشـگاه و از اعضای 
هیئت مؤسـس دفتـر تحکیم وحـدت اسـت.  تحصیالت 
دانشگاهی را در سال 5۷ پس از گذراندن 5 ترم تحصیلی در 
رشته کارشناسی ارشد پیوسته دانشکده فنی دانشگاه تهران 
رها کرد و  وارد حوزه علمیه قم شـد. تحصیالت حوزوی را 
در رشـته فقـه و اصـول و همچنیـن کالم و فلسـفه تا پایان 
سـطح چهارم طی کرده اسـت. این اسـتاد حوزه  و دانشگاه 
در حال حاضر ریاسـت موسسـه تمدن و توسعه اسالمی را 

بر عهده دارد.

حبیب اهلل بیطرف

حبیب الله بیطرف متولد 1335 در یزد و دارای مدرک 
کارشناسـی ارشد »راه و ساختمان« از دانشکده ی فنی 
دانشگاه تهران است. پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
در حرکت هـای سیاسـی  فعـال  دانشـجویان  از جملـه 
دانشـگاه ها  و از موسسان انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشـگاه بـه شـمار می رفـت. بـی طـرف عضـو اولیـن 
شـورای مرکزی دفتر تحکیم وحـدت و همچنین عضو 
شـورای 6 نفـره دانشـجویان پیـرو خـط امام کـه  درروز 
13 آبـان 1358 به تسـخیر سـفارت آمریکا دسـت زدند 
می باشـد. وزیـر نیـروی هشـت سـال دولـت اصالحات 
بعـد از دوران وزارت چنـدان در محافـل رسـمی حضور 
بیطـرف،  رسـمی  مسـئولیت  آخریـن  اسـت.  نداشـته 
انتخاب به عنوان ریاسـت نظام مهندسـی تهران است.

حشمت اهلل طبرزدی

در سـال 1338 در یکـی از روسـتاهای گلپایـگان اصفهان 
متولد شـد. در رشـته مهندسـی راه و سـاختمان از دانشـگاه 
پلـی تکنیک سـابق یا امیرکبیـر فعلی فارغ التحصیل شـد. 
وی در دوران دانشـجویی وارد فعالیت هـای سیاسـی علیـه 
رژیـم پهلـوی شـد. طبـرزدی طـی سـالهای 60 تـا 65 بـه 
عنـوان نیـروی داوطلـب بـه جبهـه اعـزام گردید. طبـرزدی 
از اعضـای فعـال انجمـن اسـالمی بـود و پـس از پیـروزی 
انقـالب، یعنـی حـدودًا در پایـان سـال 1358 بـه عنـوان 
»دفتـر  عمومـی  شـورای  وارد  اسـالمی  انجمـن  نماینـده 
تحکیـم وحـدت« شـد و تـا سـال 1362 در شـورای مرکزی 
ایـن دفتـر فعال بود. اما بعدها به  دلیل اختالفات سیاسـی، 
تشـکل اتحادیه انجمن های اسـالمی دانشـجویان و دانش 
آموختـگان را بـا عضویـت چنـد انجمـن اسـالمی بنـا کـرد. 
 وی بـرای اولین بار در نشـریه  پیام دانشـجو لفـظ امام برای 
آیت الله خامنه ای استفاده نمود اما بعدها به یکی از منتقدین 
اصلی والیت فقیه تبدیل و در سـال ۷6 رسـمًا اعالم کرد که 
رهبـری باید دوره ای باشـد. طبـرزدی در جریـان وقایع کوی 
دانشـگاه به حبس محکوم شد. وی در فتنه 88 از بازیگران 
اصلی بود. در سال 89 محکوم و راهی زندان شد. طبرزدی 
در حـال حاضـر خارج از کشـور زندگی می کنـد و علیه نظام 

جمهوری اسالمی به فعالیت می پردازد.

محمدرضا خاتمی

او بـرادر رئیس جمهـور دولـت اصالحـات و همسـر زهـرا 
اشراقی نوه امام خمینی )ره( است. خاتمی، فوق تخصص 
میـان  در  دارد.  کـودکان(  کلیـه  )بیماری هـای  نفرولـوژی 
دانشـجویان مسـلمان پیرو خط امام )ره( در جریان تسخیر 
النـه جاسوسـی آمریـکا حضـور داشـت. بـا آغـاز انقـالب 
فرهنگی به سپاه پاسداران پیوست. پس از انتخابات ریاست 
جمهـوری دوم خرداد ۷6، با تشـویق برخـی چهره های دوم 
خردادی وارد صحنه سیاسی شد و دبیر کلی حزب در حال 
حاضر منحل مشـارکت را که متشـکل از دولت مردان دوم 
خردادی بود برعهده گرفت. همچنین وی نایب رئیس دوم 
و سـخنگوی مجلـس شـورای اسـالمی در دوره ششـم که 
یکی از چالشی ترین دوره های مجلس بود را در کارنامه دارد. 
اظهار نظرهای رادیکال محمد رضا خاتمی در این سـال ها 

همواره حاشیه های زیادی ایجاد کرده است.

علی شکوری راد

علی شکوری راد اهل زنجان  و دارای تحصیالت عالی 
در رشـته پزشـکی اسـت. نماینده مردم تهران در مجلس 
ششـم یکـی از حامیـان تصویـب الیحـه ای در مجلـس 
موسوم به لوایح دوقلو در سال 81  و همچنین در جریان 
تحصـن این مجلس علیه رد صالحیت ها یکی از فعالین 
اصلی این جریان بود. همچنین شکوری راد عضو سابق 
جبهه مشـارکت ایران اسالمی در اولین کنگره حزب تازه 
تأسـیس اتحـاد ملت ایـران به عنـوان دبیـرکل این حزب 
انتخابـات دهمیـن دوره ریاسـت  انتخـاب شـد. وی در 
جمهـوری بـه خصوص پـس از پیروزی محمـود احمدی 
نـژاد حمایـت بـی حـد و حصـری از جنبش فتنه گر سـبز 
از خـود نشـان داد و اقـدام به سـخنرانی هایی در حمایت 
از ایـن جریـان انجـام داد و بـه همیـن خاطر مدتـی را در 

بازداشت به سر برد.

محسن میردامادی

محسـن میردامادی متولـد 133۴ در نجف آباد اصفهان 
اسـت. اوطـی سـال های 5۴ تـا 5۷ حضـوری فعـال در 
تشـکل انجمن اسالمی دانشـگاه ها داشت، از پایه گذاران 
دفتـر تحکیـم وحـدت بـود و بـه همراه سـایر دانشـجویان 
خـط امـام در شـورای هماهنگی تسـخیر النه جاسوسـی 
شـرکت داشـت. بعد از حذف تعداد زیادی از نیروهای خط 
امامـی همزمـان با پایان دولت مهندس موسـوی در مرکز 
تحقیقـات اسـتراتژیک و روزنامـه سـالم، همـراه با محمد 
موسـوی خوئینی هـا مشـغول بـه کار شـد. میردامـادی در 
سـال 13۷5 با مدرک دکتـرای روابط بین الملل از کمبریج 
انگلستان فارغ التحصیل شد. او نماینده تهران در مجلس 
ششـم )13۷8 تا 1382( و رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاسـت خارجی ایـن مجلس بود، اما صالحیـت او برای 
انتخابـات مجلـس هفتم مـورد تأیید شـورای نگهبان قرار 
نگرفـت. در جریـان فتنـه 88 میردامادی بعـد از محاکمه 
راهی زندان شـد و تا تابسـتان 9۴ دوره محکومیت خود را 

گذراند.
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 شـما از اعضای شورای مرکزی دوره اول 
دفتـر تحکیـم بوده اید، کارویژه اصلی شـما در 
آن دوره تسـخیر سـفارت امریکا بوده اسـت. 
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چه 
تناسـبی میان این اقدام با اندیشـه ها و عقاید 
بنیادیـن دفتـر تحکیـم که موجب تأسـیس آن 

شده وجود داشت؟
کارویـژه اصلـی دفتـر تحکیـم وحـدت ایجـاد همبسـتگی 

و سـازمان یابـی دانشـجویان وفـادار بـه انقالب اسـالمی 
تعریـف شـده بـود. شـورای مرکـزی دفتـر تحکیـم وحدت 
دانشـگاههای  کلیـه  اسـالمی  انجمن هـای  از  نیابـت  بـه 
سراسـر کشـور کـه در مـرداد 58 گـرد هـم آمـده بودنـد، 
بـه لحـاظ ایدئولوژیـک چـپ بودنـد و بـه لحـاظ تئوریـک 
انقـالب  فقیـد  رهبـر  سیاسـی  و  انقالبـی  مواضـع  بـر 
در  را  آن  و  داشـتند  تمرکـز  خمینـی  امـام  اسـالمی، 
برخـی  توسـط  موجـود  راسـت  برداشـت های  بـا  تعـارض 

بازاریـان محافظـه کار می دیدنـد. در درجـه  روحانیـون و 
گالیـه  نیـز  موقـت  دولـت  ضعیـف  عملکـرد  از  آنهـا  دوم 
منـد بودنـد. اولیـن شـکاف درون شـورای مرکـزی دفتـر 
دانشـگاه   5 نماینـدگان  از  مرکـب  کـه  وحـدت  تحکیـم 
تهـران بـود در واقعـه اشـغال سـفارت روی داد. آن هـا به 
دلیـل اختـالف نظـر بـر سـر اصلـی فرعـی کـردن عوامـل 
تهدیـد کننـده انقـالب کـه آن را ناشـی از مداخلـه امریکا 
از  کـه  نـژاد  احمـدی  نرسـیدند.  توافـق  بـه  می دانسـتند 

سهم خواهی دفتر تحکیم از قدرت اشتباه بود
طراح اصلی تسخیر سفارت امریکا در سیزده آبان 58 ابراهیم اصغرزاده بود. همان کسی که بعدها به صورت تلویحی 
بابت آن اقدام از امریکایی ها عذر خواهی کرده اسـت. عضو شورای مرکزی دوره اول دفتر تحکیم در خاش سیستان 
و بلوچستان به دنیا آمده بود، اما تا قبل از ورود به دانشگاه آریامهر )شریف( بیشتر عمرش را در مشهد گذراند. در 
مشهد از دوستان شهید هاشمی نژاد به شمار می رفت. ابراهیم اصغرزاده در دوره سوم مجلس شورای اسامی به نمایندگی 
تهران انتخاب شد و در شورای شهر اول تهران نیز حضور داشت. این فعال سیاسی اصاح طلب یکی از مهره های کلیدی است 

که برای این پرونده نیاز بود تا به او مراجعه کنیم.

ابراهیم اصغرزاده از اختالفات دفتر تحکیم وحدت می گوید:

نگاه احمدی نژاد در تحکیم، انجمن حجتیه ای بود!
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 احمـدی نژاد کـه از زمینـه نظری 
انجمـن حجتیـه بهـره می گرفـت بیشـتر 
نگران ترویج اندیشـه مارکسیسـم و رشـد 
کمونیسـت ها بود من اما به همـراه آقایان 
نماینـدگان  کـه  بیطـرف  و  میردامـادی 
دانشـگاههای پلـی تکنیـک )امیرکبیـر( و 
تهـران )دانشـکده فنـی( بودند مشـکل را 

جای دیگر می دیدیم

بیشـتر  می گرفـت  بهـره  حجتیـه  انجمـن  نظـری  زمینـه 
و رشـد کمونیسـت ها  اندیشـه مارکسیسـم  ترویـج  نگـران 
بـود مـن امـا بـه همـراه آقایـان میردامـادی و بیطرف که 
و  )امیرکبیـر(  تکنیـک  پلـی  دانشـگاههای  نماینـدگان 
دیگـر  جـای  را  مشـکل  بودنـد  فنـی(  )دانشـکده  تهـران 
می دیدیم. دانشـگاه ها اما پس از دوران اشـغال سـفارت 
امریـکا در سـال 1359 در معرض انقـالب فرهنگی هم 
قـرار گرفتنـد. دانشـگاه ها مدتـی تعطیـل شـده و پـس از 
بازگشـایی، هـر گونـه فعالیت سیاسـی خـارج از چارچوب 
رسـمی حاکمیت در دانشـگاه ها ممنوع شـد. تنها تشـکل 
بـود،  دانشـگاه ها  در  فعالیـت  بـه  مجـاز  کـه  دانشـجویی 
دفتـر تحکیـم بـود کـه بـه صـورت انجمن های اسـالمی 
تقریبـًا   ،13۷6 تـا   63 و   1362 از  می کردنـد.  فعالیـت 
هیـچ گروهـی بـه جـز نیروهای وابسـته بـه دفتـر تحکیم 
دفتـر  اساسـًا  نداشـت.  حضـور  دانشـگاه ها  در  وحـدت 
تحکیـم وحـدت با داشـتن پشـتوانه سیاسـی مهمی چون 
اشـغال سـفارت امریـکا که به انقالب دوم مشـهور شـد، 
نفـوذ و اقتـدار زیـادی کسـب کـرد به گونـه ای که در دو 
انتخابـات مجلـس در تهـران و مرکـز  دوره دوم و سـوم 
اسـتان هایی کـه دانشـگاه بزرگـی داشـتند، انجمن هـای 
ماننـد  سیاسـی  حرفـه ای  گروه هـای  همـراه  دانشـجویی 
انقـالب،  مجاهدیـن  مهندسـان،  معلمـان،  پزشـکان، 
خانـه کارگـر و برخـی روحانیونـی کـه بعدهـا نـام مجمـع 
و  می کـرد  ائتـالف  گرفتنـد  خـود  بـه  مبـارز  روحانیـون 

وحدت عمل داشـت.

 چقـدر به این موضوع معتقد هسـتید که 
بین اعضـای دفتر تحکیم در ابتدای تأسـیس 
آن در خصـوص مبانی اندیشـه ای اختالف نظر 

وجود داشت؟
دانشـجویان عضـو انجمن های اسـالمی از همان روزهای 
نخسـت نسـبت بـه نزدیکـی بـا تشـکل های عمده سیاسـی 
موجـود نظیـر موتلفـه، حـزب جمهـوری اسـالمی و نهضت 
آزادی حساسـیت داشـتند و در موازنـه منفـی بـا آنهـا قـرار 
انجمـن  نظیـر  دیگـری  جریان هـای  البتـه  بودنـد.  گرفتـه 
رفتـار  شـیوه  بودنـد.  فعـال  دانشـگاه ها  در  هـم  حجتیـه 
بچه های دانشـگاه علم و صنعت که آن زمان نشـریه»جیغ 
و داد« را منتشـر می کردند و دائما با بچه های مارکسیسـت 
جنـگ و دعـوا راه می انداختنـد گاهـی به شـکل فیزیکی و 
گاهـی  چنـد  از  هـر  و  می یافـت  نمـود  خیابانـی  درگیـری 
بـا ایجـاد درگیـری و مرافعـه اذهـان عمومـی را بـه مسـائل 
فرعـی منحـرف می کردنـد، باعث شـده بود ما بـه این جمع 

بنـدی برسـیم که منشـاء ایدئولوژی و رویکـرد عملیاتی آنها 
اسـت.  راسـت  اولتـرا  و جریانـات  انجمـن حجتیـه  مشـابه 
آقـای احمـدی نژاد و تیـم انجمن علم و صنعـت هیچ گونه 
همـکاری و مداخله ای در ماجرای سـفارت امریـکا نکردند 

و در عـوض آتش بیار معرکه انقالب فرهنگی شـدند.

 نظـر شـما در مـورد اتالق وابسـتگی به 
راسـت و چپ در خصوص جنبش دانشـجویی 

در دهه اول انقالب چیست؟
پیرامـون اطـالق چپ و راسـت بـر جنبش دانشـجویی 
از  بنـدی  تقسـیم  ایـن  دارد  وجـود  یـادی  ز ابهامـات 
روزهـای  از  می بـرد.  رنـج  مفهومـی  لغزندگـی  نوعـی 
شـکافی  انقـالب  اولیـه  سـاعات  همـان  و  نخسـت 
نسـبتًا مهـم میـان دو بخـش از نیروهـای انقالبـی بـر 
رخ  اقتصـادی  مناسـبات  و  سیاسـی  موضوعـات  سـر 
نمـود. جنـاح راسـت انقالب که بـر فقه سـنتی و بیش 
از انـدازه بر سـنت دینـی تکیه می کرد حتـی جمهوری 
دیـده  بـه  را  آن  دموکراتیـک  تاسیسـات  و  اسـالمی 

شـک و تردیـد می نگریسـت. برخـی راسـت های تندرو 
هرگونـه تـالش بـرای بـه رسـمیت شـناختن حق برای 
مـردم را عملـی التقاطـی می دانسـتند تـا آنجا کـه قبل 
ایشـان  بـه  پاریـس  امـام در  انقـالب زمـان حضـور  از 
نبایـد  انقـالب  پیـروزی  صـورت  در  کـه  دادنـد  پیغـام 
بـه زنـان حـق رانندگـی داده شـود چـه رسـد بـه حـق 
امـا جریانـی قـرار داشـت  این هـا  رأی. بخـش مقابـل 
کـه چارچوب هـای نظـری امـام بخصـوص در حقـوق 
شـهروندی، حـق حاکمیـت ملـی و جنبه های سیاسـی 
اسـالم مـالک قـرار مـی داد مثـاًل بـر سـر بزرگداشـت 
مراسـم مرحـوم دکتـر شـریعتی و احتـرام بـه آیـت الله 
سـرمایه  و  خان هـا  فئودال هـا،  از  یـد  خلـع  طالقانـی، 
برابـر  در  خواهانـه  برابـری  رویکردهـای  و  داران 
راسـت ها مرزبندی می کرد. دسـت راسـتی ها حکومت 
اسـالمی را متشـرعانه تر و نزدیکتر به اصـول بنیادگرا 

را  مذهبـی  خودی هـای  غیـر  رو  ایـن  از  می خواسـتند 
البتـه  می شـمردند.  نجـس  و  می کردنـد  تکفیـر  حتـی 
دعواهـای  از  مارکسیسـت ها  پاکـی  و  نجـس  مسـئله 
ارث  بـه  شـاه  زمـان  سیاسـی  مبارزیـن  زنـدان  درون 
غیردانشـگاهی  بخش هـای  دغدغـه  و  بـود  رسـیده 
کثریـت دانشـگاهیان و  بـود در مقابـل ایـن جریـان، ا
دانشـجویان قائـل بـه چنیـن برخوردهایـی بـا منتقدان 
و مخالفیـن ایدئولوژیـک انقـالب نبودنـد حتـی نسـبت 
کنـش  وا داد  و  جیـغ  ماننـد  پرخاشـگری  نشـریات  بـه 
سـرد و کـم محلـی نشـان می دادنـد. بعـدًا دامنـه ایـن 
قلمـرو  و  فرهنگـی  انقـالب  پیامدهـای  بـه  اختالفـات 
دانشـجویان  تصفیـه  و  دانشـگاه ها  اسـاتید  تصفیـه 
زرادخانـه  دانشـگاه  اینکـه  در  البتـه  نیـز کشـیده شـد. 
گروهک هـای سیاسـی و مسـلح نباشـد و یـا امکانـات 
دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالی در ایـام جنگ 
در خدمـت جبهه هـا و دفـاع مقـدس قـرار گیـرد میان 
سـر  بـر  داشـت.  وجـود  نظـر  ک  اشـترا جناح هـا  همـه 
مداخلـه احـزاب سیاسـی در محیـط دانشـگاهی نظیـر 
ایـن  داشـت.  وجـود  نظـر  اختـالف  جمهـوری  حـزب 
بـه درون دفتـر تحکیـم هـم کشـیده شـد.  اختالفـات 
دومیـن  انتخابـات  بـا  همزمـان  یعنـی   ،1362 سـال 
دولـت  از  هـواداری  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  دوره 
مهنـدس موسـوی و حاکمیـت دیـدگاه فقهـی امـام در 
جمهوریـت  یـا  مـردم  رأی  اهمیـت  و  پویـا  فقـه  قالـب 
نظـام دعوای جـدی دو طرف بروز یافـت. جریان چپ 
حمایـت  بـه  متهـم  را  راسـت  جریـان  تحکیـم،  دفتـر 
طلـب  منفعـت  و  سـودجو  بـازاری  تجـار  از  کورکورانـه 
موسـوی  مهنـدس  چـپ  دولـت  کار  در  کارشـکنی  و 
دسـت  جنگـی  شـرایط  دلیـل  بـه  کـه  دولـت  می کـرد. 
کنتـرل  متمرکـز،  تجـاری  و  اقتصـادی  تصمیمـات  بـه 
بـه  کـه  مـی زد  کاال  و  ارزاق  کوپـن  یـع  توز و  قیمت هـا 
نمی آمـد،  خـوش  یـان  بازار و  مرفـه  طبقـات  مـذاق 
یـع  توز متعادل تـری  به صـورت  کمبودهـا  عـوض  در 
می گشـت. دعـوای ما با دوسـتان سـنتی در دانشـگاه 
نظیـر  مسـائلی  مـورد  در  کـه  گرفـت  بـاال  آنجـا  تـا 
دفتـر  پسـر  و  دختـر  دانشـجویان  جداسـازی جنسـیتی 
تحکیـم وارد عملیات شـد. ماجـرای تفکیک جنسـیتی 
آنجـا آغـاز شـد کـه عده ای بـا کشـیدن دیـوار در یکی 
دانشـجویان  میـان  تهـران  دانشـگاه  تاالرهـای  از 
انقـالب  فقیـد  رهبـر  ناراحتـی  موجـب  پسـر  و  دختـر 
دسـتور  بـا  و  کشـید  امـام  مداخلـه  بـه  کار  و  شـدند 
صریـح و اولتیماتـوم ایشـان، بچه هـای تحکیم شـبانه 
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اقـدام  دادمـان  مرحـوم  سرپرسـتی  بـه  تیمـی  توسـط 
محفوظـی  آقـای  نمودنـد.  حایـل  دیـوار  تخریـب  بـه 
هنگامـی کـه در یـک سـخنرانی ادعا کرد دانشـجویان 
بـرای انتخـاب اصلـح سـراغ روحانیـت و مراجـع دینـی 
برونـد بچه هـای تحکیـم نـوار سـخنرانی ایشـان را فورًا 
موضـع  بالفاصلـه  هـم  وامـام  رسـاندند  امـام  به دسـت 
از حرف هایـی  بدتـر  ایـن حرف هـا  گفـت  و  کـرد  گیـری 
اسـت کـه در زمـان شـاه زده می شـد و می گفتنـد شـما 
در سیاسـت دخالـت نکنیـد. دفتـر تحکیم با چراغ سـبز 
واسـطه  بـه  ایشـان  نظرموافـق  کسـب  از  پـس  و  امـام 
گروه هـای  دیگـر  همـراه  تصمیـم  خاتمـی  رضـا  دکتـر 

بـه  و  کنـد  شـرکت  دوم  مجلـس  انتخابـات  در  چـپ 
در  گرفـت  تصمیـم  وحـدت  تحکیـم  دفتـر  ترتیـب  ایـن 
برابـر پیشـروی فزاینـده جریـان راسـت کـه در آسـتانه 
کـز و نهادهـای  گسـترش هژمونـی خـود بـر تمامـی مرا
فرهنگـی کشـور بـود بایسـتد و در مقابل بخش بزرگ و 
سـنتی جامعـه، یعنـی جامعـه روحانیـت مبـارز و جامعـه 
مدرسـین و جمعیـت موتلفـه و حزب جمهوری اسـالمی 
و همـراه جریـان چـپ موسـوم بـه خـط امـام اقـدام به 
سـال  در  گرچـه  تحکیـم  دفتـر  نمایـد.  کاندیـدا  معرفـی 
62 موفقیـت قابـل توجهـی کسـب نکـرد ولـی به عنوان 
رقیـب سیاسـی قدرتمنـدی در غیـاب احـزاب محـوری 
چپ، وارد معادالت سیاسـی انتخاباتی شـد و موازنه را 
بـه نفـع نیروهـای طرفدار دموکراسـی تغییر داد. توازن 
کلنـگ چـپ و راسـت هنوز بـه تعادل پایدار نرسـیده  اال
انتخابـات  بحبوحـه  در  بعـد  اینکـه چهـار سـال  تـا  بـود 
مجلـس سـوم 136۷ بـا پشـتیبانی امام انشـعاب مجمع 
گرفـت  صـورت  مبـارز  روحانیـت  جامعـه  از  روحانیـون 
و کفـه موازنـه یکسـره بـه نفـع مدافعیـن چـپ شـد. در 
امـام دوگانـه  از رحلـت  مجلـس سـوم و تحـوالت پـس 

چپ و راسـت بـه اوج قطب بندی خود رسـید.

 چه تناسـبی بین دسته بندی های سیاسی 
ایـن روزهای کشـور مثـل اصول گـرا و اصالح 
طلـب با خط بندی های دفتر تحکیم زمان شـما 

وجود دارد؟
اساسـًا دو گانـه اصالحـات اصولگرایی امروز ریشـه در همان 
جبهـه بندی هـای دهـه 60 دارد کـه یک پایش دفتـر تحکیم 
بود. واژه خط امام حتی در درون جلسـات اولیه دفتر تحکیم 
وحـدت بـه منظـور مقابله بـا تفکرات سـنتی حجتیـه ای ها و 
یـا لیبـرال مآب هـای غیـر انقالبـی ابتـکار شـد و بـه عنـوان 
کلیـدواژه سیاسـی و انقالبـی به سـطوح ادبیات و شـعارهای 
انقـالب اسـالمی راه یافـت. »خـط امـام« عالمـت و بیرقـی 
بـود بـرای مقابله با کسـانی کـه رأی مـردم را تزئینی و لوکس 
می دانسـتند و بـه قاعـده انتصاب و کشـف در برابر انتخاب و 
میـزان رأی ملت اسـت مقاومت می کردنـد. یا به گذار و عبور 
از حکومـت جمهـوری اسـالمی بـه حکومـت اسـالمی غیـر 
انتخابـی شـبیه خالفت اسـالمی معتقـد بودنـد. مواضعی که 
دفتـر تحکیـم دربـاره جمهوریـت و اصالت رأی مـردم مطرح 
می کرد و مشـروعیت نظام را مقید و مشروط به رضایت ورای 
پذیـرش همگانـی مـردم می کـرد قابـل انـکار و رد نیسـت. به 

حـاج احمدآقـا گفت کـه امام با 
تعطیلی دانشگاهها مخالف است. نظر 
امـام را بـه آنها منتقل کردیـم، اما آنها 
کار خودشـان را کردنـد در دانشـگاهها 
درگیری شد و به جنگ و گریز خیابانی 
هـم کشـید. ایـن اتفاقـات در آخریـن 
مجـدداً  و  داد  رخ  سـال ۵۸  روزهـای 
فضای سیاسی جامعه دچار التهاب و 

تشنج گردید



شماره 11/ آذر 94 

39

صـورت طبیعی در طول مجلس دوم و سـوم طی دعواهای 
میان طرفداران فقه سـنتی و فقه پویا و در شـکاف سیاسـی 
میـان راسـت و چپ، دفتـر تحکیم وحدت همـواره در جبهه 

چپ قرار داشت.

 موضع شـما و سـایر بچه های پیرو خط 
امـام در مورد انقالب فرهنگی چه بود؟

همانطور که بیان کردم در جریان تصمیم گیری برای تسـخیر 
سـفارت امریکا آقایان احمدی نژاد و سـیدنژاد مخالفت کردند. 
بعد از آن مخالفت ما دیگر در نشسـتی با حضور ایشـان شرکت 
نکردیم. و این سـرآغاز ایجاد یک نوع جدایی میان ما شـد. این 
روند جدایی بعدها به جریان انقالب فرهنگی کشـیده شـد که 
سرآغاز آن دو دانشگاه علم و صنعت و تربیت معلم بود. حدود 
چهار ماه بعد از اشـغال سـفارت، در اسـفند 58 بود که شکافها 
عمیق تر و پررنگ تر شد و درگیریهای داخل دانشگاه به خیابان 
کشـید. بعضـی امکانـات دانشـگاهها در خدمـت لجسـتیک 
گروه هـای سیاسـی حرفـه ای قـرار گرفتـه بـود کـه ایـن بـرای 
دانشـجویان طرفـدار انقـالب و نظـام قابل پذیـرش نبود. حتی 
گفته شـد این گروه ها در داخل دانشـگاهها اسـلحه نگهداری 
می کنند. دانشـجویان مقیم سـفارت با هـر اقدامی که ذهنیت 
مـردم را از امریـکا و مسـائل اصلـی منحـرف می کـرد مخالـف 
بودنـد. آقـای سـیدنژاد از طـرف دانشـجویان بیـرون بـه داخل 
سفارت آمد و دو ساعت با یکدیگر راجع به تعطیلی دانشگاهها 
و انقـالب فرهنگـی گفتگو کردیم. من به صراحت به وی گفتم 
که هر نوع درگیری و اغتشـاش به نفع امریکاسـت. حتی از ما 
خواسـتند به دلیل ارتباط با حاج احمدآقا، از طریق ایشـان نظر 
امام را جویا شویم. ما نیز این کار را کردیم و حاج احمدآقا گفت 
که امام با تعطیلی دانشگاهها مخالف است. نظر امام را به آنها 
منتقـل کردیـم، امـا آنها کار خودشـان را کردند در دانشـگاهها 
درگیری شد و به جنگ و گریز خیابانی هم کشید. این اتفاقات 
در آخریـن روزهـای سـال 58 رخ داد و مجددًا فضای سیاسـی 
جامعـه دچار التهاب و تشـنج گردید. به مناسـبت عید سـال نو 
از طـرف حضرت امام بیانیه ای صادر شـد کـه در آن از انقالب 
فرهنگی حمایت قاطع شده بود. از این مقطع ما نیز به پیروی از 

امام، از انقالب فرهنگی حمایت کردیم.

 االن کـه بـه گذشـته نـگاه می کنید چه 
اشـکاالتی را بر عملکـرد دفتر تحکیم دهه 60  

وارد می دانید؟
مـی داد  انجـام  کـه  فعالیت هایـی  در  هـم  تحکیـم  دفتـر 
اشـتباه  از  عـاری  دانشـجویی  فعالیت هـای  دیگـر  ماننـد 
و خطـا نبـود. در جریان تسـخیر سـفارت امریکا، پاره ای 

گری ها کـه بـی جهـت دامـن چهره هـای ملـی گـرا  افشـا
جویـی  مـدارا  تضعیـف  موجـب  و  گرفـت،  را  رو  میانـه  و 
خـط  دانشـجویان  مسـلم  اشـتباهات  از  شـد،  اجتماعـی 
امـام بـود. حـاال پـس از گذشـت 3۷ سـال از آن واقعـه 
اسـت.  کـرده  تغییـر  بسـیار  جهانـی  و  داخلـی  شـرایط 
اولویت هـا و دغدغه هـای جنبش دانشـجویی نیز متحول 
پـاره ای  در  تحکیـم  دفتـر  اشـتباهات  از  اسـت.  گردیـده 
مـوارد که دچـار انحصـار طلبی شـد نمی توان دفاع کرد. 
مداخلـه دفتـر تحکیـم و انتظاراتـش از سـهم گرفتـن در 
کـز آموزش  امـور حاکمیتـی و مدیریتـی دانشـگاه ها و مرا
عالـی اشـتباه بـود. واقعیت این اسـت در دهـه 60 جناح 
راسـت سـنتی کمتریـن پایـگاه اجتماعـی در محیط هـای 
را  قـدرت  بیشـترین  و  و علمـی  دانشـگاهی  دانشـجویی، 
در حوزه هـای سـنتی و انتصابـی در اختیـار داشـت حتی 
و  اقتصـادی  کـز  مرا موسـوی  دولـت  اسـتقرار  ایـام  در 
فرهنگـی مهمـی در اختیـار آنـان بـود همین بـی عدالتی 
تـازی،  یکـه  بـرای  را  فرصـت  مسـئولیت  پذیـرش  در 
فراهـم  تحکیمـی  دانشـجویان  تنـدروی  و  زدگـی  عمـل 
می سـاخت. از اشـتباهات دفتـر تحکیـم ایـن بـود که هر 
گونـه منطـق و روش میانـه روانه را معادل سازشـکاری، 
بـه  و  می کـرد  ارزیابـی  اپورتونیسـم  و  طلبـی  فرصـت 
همیـن دلیـل در رومانتیسیسـم مسـاوات طلبانـه، برابری 
خواهانـه و احساسـی خـود گرفتار شـده بـود. البتـه دفتر 
پرچـم  و  ۷0 دچـار دگردیسـی در گفتمـان شـد  در دهـه 

عدالـت خواهی را به رقبای راسـت خود سـپرد.

 به عنوان سـؤال آخر، امروز بیش از سـی 
شش سال از اقدام شما و دیگر پیروان خط امام 
در اشغال سـفارت امریکا می گذرد. نظر ابراهیم 
اصغر زاده  درباره آن اقدام  در سال 94 چیست؟
ماجـرای اشـغال سـفارت امریـکا، مربوط بـه دوره جنگ 
بـه نظامـی دوقطبـی و متصلـب  سـرد اسـت کـه جهـان 
بـه  سیسـتم  ایـن  بـود.  شـده  تقسـیم  طیـف  سـر  دو  در 
کشـورهای ضعیف تـر امـکان مـی داد تا در شـکاف میان 
دو قطـب بـازی کننـد. تصـرف سـفارت امریـکا نمادی از 
خشـم انقالبیونـی بـود کـه تحقیـر و تضعیـف انقالبشـان 
را بـر نمی تافتنـد. اقـدام دانشـجویان باعـث شـد تا ایران 
بـه صورتـی قطعـی و غیـر قابـل بازگشـتی از مـدار جاذبه 
تأثیـر  بـدون  امریـکا خـارج و در مـدار مسـتقل خـودش 
پذیـری از مغناطیـس قطـب شـوروی قـرار گیـرد و بتواند 
زنـی  چانـه  المللـی  بیـن  بازیگـران  بـا  برابـر  موضعـی  از 
گـروگان  حادثـه  هیـچ  بـا  امریـکا  سـفارت  تصـرف  کنـد. 

گیـری حرفـه ای توسـط گروه هـای چریکـی و یـا حوادث 
سـپتامبر   11 حملـه  نظیـر  آمیـزی  جنایـت  تروریسـتی 
قابـل مقایسـه نیسـت. راز مانـدگاری اقـدام دانشـجویان 
دقیقـًا  و جامعـه جهانـی  ایـران  ملـت  در خاطـره جمعـی 
بـه دلیـل ایـن اسـت کـه حرکـت اعتراضـی دانشـجویان 
بـه یـک جنبـش اجتماعـی تبدیـل شـد و پهنه وسـیعی از 
و  ایرانـی  جامعـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی  حیـات 
منطقـه را در بـر گرفـت. کسـانی کـه اقـدام دانشـجویان 
را در اعتـراض بـه پذیـرش شـاه توسـط امریـکا محکـوم 
می کننـد، یادشـان رفتـه کـه چگونـه در آن زمـان دولت 
امریـکا تـا زانـو در منجالب سـرکوب حکومت هـای ملی 
و روی کار آوردن دیکتاتوری هـای ریـز و درشـت نظامی 
فـرو رفتـه و هژمونـی و سـیطره نـرم خـود را در سراسـر 
جهـان گسـترش می داد. مـا که نبایـد بـرای امریکایی ها 
آش پشـت پـا می پختیـم. البته من از به طـول انجامیدن 
و فکـر می کنـم  نیسـتم  و  نبـوده  راضـی  گـروگان گیـری 
مـا بایـد پـس از مـرگ شـاه در مـرداد 1359، موضوع را 
فیصلـه می دادیـم. حـاال پس از گذشـت 3۷ سـال از آن 
واقعـه شـرایط داخلـی و جهانی بسـیار تغییر کرده اسـت. 
اولویت هـا و دغدغه هـای جنبش دانشـجویی نیز متحول 
گردیـده اسـت. از جملـه موضـوع روابـط ایـران وغـرب، 
به طـور عـام پـس از فروپاشـی شـوروی و درهـم ریختـن 
تروریسـتی  حادثـه  از  پـس  متعاقبـًا  و  دوقطبـی  نظـام 
و  حـل  از  پـس  ویـژه  و  خـاص  به طـور  و  سـپتامبر،   11
مقتضیـات  و  الزامـات  ایـران  هسـته ای  پرونـده  فصـل 
 متفـاوت و جدیـدی پیـدا کـرده اسـت کـه جـای بحثـش 

■ نیسـت.  اینجا 

 از اشـتباهات دفتر تحکیم در 
پاره ای موارد که دچار انحصار طلبی 
مداخلـه  کـرد.  دفـاع  نمی تـوان  شـد 
دفتـر تحکیـم و انتظاراتـش از سـهم 
گرفتـن در امـور حاکمیتی و مدیریتی 
عالـی  آمـوزش  مراکـز  و  دانشـگاه ها 

اشتباه بود
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شاگرد اول های
دانشگاه دفاع قدس

سید عباس در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی را در محله ی پاچنار گذراند. 2۴ ساله بود که انقالب اسالمی به پیروزی رسید. بعد از اخذ دیپلم در 
رشته ی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی پذیرفته شود. در روز بازگشت امام خمینی )ره( به کشور یکی از اعضای تیم نگهبانی ایشان بود. بعد 
از آن وارد کمیته انقالب شد و سپس به جمع جهادگران استان سیستان و بلوچستان پیوست. النه جاسوسی امریکا که تسخیر شد به جرگه دانشجویان پیرو 
خط امام پیوست. سید عباس سعادت این را داشت که خطبه عقدش را حضرت امام بخواند. بعد از حمله ی صدام به جبهه ها رفت. مدتی فرماندهی ستاد 

سپاه 2۷ محمد رسول الله را بر عهده داشت. سرانجام در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید.

مهدی رجب بیگی

عباس وزوایی

سیدناصر سیاهپوش

سیداحمد رحیمیصادق ترکاشوند

سیدحسین علم الهدی

سید عباس ورامینی
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بیسـت و دو سـال قبل از پیروزی انقالب یعنی در سـال 1335 در شـهر مالیر متولد شـد. در نوزده سـالگی وارد دانشگاه شد. با 
ورود به دانشـگاه به جرگه مبارزین نظام شاهنشـاهی پیوسـت. بعد از پیروزی انقالب در دانشـگاه ها با عوامل منافق مبارزه کرد و در سـتاد 
انقالب فرهنگی و کمیته علوم انسـانی حضور یافت و به عنوان مسـئول جهاد دانشـگاهی دانشـکده ادبیات برای به ثمر رسـاندن انقالب 

اسالمی تالش فراوان نمود. در جریان تسخیر النه جاسوسی از فاتحین به شمار می رفت. در عملیات خیبر به شهادت رسید.

در سـال 1338 و در بیرجند به دنیا آمد. مبارزه با رژیم ستم شـاهی را از دوران دبیرسـتان آغاز کرد. در هجده سـالگی در کنکور سراسـری دانشـگاه ها شـرکت کرد و در 
دانشکده ی پزشکی تهران پذیرفته شد. با قبولی در دانشگاه به فعالیت های فرهنگی پرداخت. سید احمد همواره از عقاید دینی خود دفاع می کرد. بسیاری از هم دانشجوها تحت 
تأثیر روشنگری های و دفاع محکم وی از دین  ، گرایش های مثبتی به سمت دین داری پیدا کردند. شهید رحیمی از اعضای اصلی انجمن اسالمی دانشگاه به شمار می رفت. بعد 
از پیروزی انقالب از جمله دانشجوهای تسخیر کننده سفارت امریکا بود و در این اقدام کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت. در زمستان 61 به منظور داشتن حضور فعال در 

جبهه ها به همراه خانواده به خوزستان عزیمت کرد. مدت زیادی از حضورش در خوزستان نمی گذشت که در عملیات والفجر 1 به فیض شهادت نائل آمد.

سید عباس در تهران به دنیا آمد. دوران کودکی را در محله ی پاچنار گذراند. 2۴ ساله بود که انقالب اسالمی به پیروزی رسید. بعد از اخذ دیپلم در 
رشته ی مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی پذیرفته شود. در روز بازگشت امام خمینی )ره( به کشور یکی از اعضای تیم نگهبانی ایشان بود. بعد 
از آن وارد کمیته انقالب شد و سپس به جمع جهادگران استان سیستان و بلوچستان پیوست. النه جاسوسی امریکا که تسخیر شد به جرگه دانشجویان پیرو 
خط امام پیوست. سید عباس سعادت این را داشت که خطبه عقدش را حضرت امام بخواند. بعد از حمله ی صدام به جبهه ها رفت. مدتی فرماندهی ستاد 

سپاه 2۷ محمد رسول الله را بر عهده داشت. سرانجام در عملیات والفجر ۴ به شهادت رسید.

در مرداد ماه سال 1339 در محله ی نظام آباد تهران به دنیا آمد. پدرش از یاران آیت الله کاشانی بود. همین موضوع کافی بود تااز دوران نوجوانی به مبارزه با استکبار بپردازد. 
دو سال قبل از پیروزی انقالب وارد دانشگاه شد و در رشته شیمی دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تحصیل شد. پس از ورود به دانشگاه، به جریان مکتبی انجمن های اسالمی 
دانشجویان این دانشگاه پیوست و هم زمان با شرکت در فعالیت های سیاسی و جلسات عقیدتی، از سال 1356 مسئولیت هدایت و جهت دهی به مبارزات دانشجویی ضد دیکتاتوری 
را در سطح دانشگاه شریف عهده دار شد. در ماه های منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در همه ی صحنه ها حضور فعال داشت و از هماهنگ کنندگان مراسم مذهبی و تظاهرات 
مردمی بود. بعد از پیروزی انقالب و در جریان تسخیر سفارت امریکا حضور داشت. محسن وزوایی در سال 1358 همزمان با کار تبلیغاتی در جمع دانشجویان پیرو خط امام، بالفاصله 
با تشکیل سپاه پاسداران، به این ارگان نظامی پیوست و در دوره ای فشرده، آموزش های چریکی را در سپاه آموخت. او مدتی در سپاه به عنوان فرمانده مخابرات انجام وظیفه کرد، 
سپس سرپرستی واحد اطالعاتـ  عملیات را به عهده گرفت. با تجاوز عراق به کشورمان به صورت داوطلبانه وارد جبهه های جنگ شد. مدتی مسئول گردان بود. فرمانده تیپ 10 

سیدالشهدا  در دهم اردیبهشت 1361 به شهادت رسید.

مهدی در دامغان به دنیا آمد اما از همان زمان کودکی با خانواده اش به تهران آمد. ذهن فعال، هوش فراوان و محبت به اطرافیان از خصوصیات مهدی بود. روزهایی بود که صبح زود به مدرسه 
می رفت تا به سرایدار آن کمک کند. در سال 5۴، زمانی که  هجده ساله بود وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. در رشته ی راه و ساختمان. در دانشگاه و در کنار تحصیل از فعالیت های دانشجویی غافل 
نبود. استعداد زیادی که داشت او را در درس ها موفق می کرد. در همان سال اول دانشگاه  از طرف دانشجویان به عضویت شورای دانشجویی دانشگاه در آمد. عضویتی که تا زمان تعطیلی دانشگاه به 
دلیل انقالب فرهنگی ادامه داشت. در راهپیمایی های قبل از پیروزی انقالب شرکت فعال داشت و از سازماندهی کنندگان آن ها به شمار می رفت. مهدی رجب بیگی شخصیتی چند وجهی بود به گونه ای 
که عالوه بر تحصیل در سطح عالی، به مطالعات جانبی و ورزش هم عالقه داشت و دستی هم بر قلم داشت. مطالعات جانبی فراوانی که داشت از او عنصری آگاه در خصوص مکاتب و ایدئولوژی های 
گوناگون جهان ساخت. تحلیل ها و مقاله هایی که در این موضوعات می نوشت که در مطبوعات منتشر می شد. بعد از تعطیلی دانشگاه ها به معلمی روی آورد. دانش آموزان وی معمواًل از قشر مستضعف 
جامعه بودند. تواضع و فروتنی و برخورد محبت آمیزش از او شخصیتی محبوب در میان دانش آموزان ساخت. مهدی همان طوری که با دوستان و آشنایان و مردم عادی مهربان بود به همان میزان نسبت 
به دشمنان اسالم و مخالفین انقالب و جنایت پیشگان، ابراز انزجار می کرد. سر انجام در مهر ماه سال 60 و در زمانی که منافقین کوردل با اسلحه به جان مردم کوچه و بازار افتادند در شرایطی که به دفاع 

از آنان می پرداخت به شهادت رسید.

فرزند آیت الله سید مرتضی علم الهدی در اهواز به دنیا آمد. در سال 1356 که نوزده ساله بود در رشته ی تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل شد. در مشهد 
بود که در جلسات آیت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد می رفت. با گسترش فضای انقالبی در کشور دانشگاه را نیمه کاره رها کرد و به اهواز برگشت. در اهواز سازمان موحدین را به 
همراه تعدادی از دوستانش تشکیل می دهد و به مبارزه علیه شاه می پردازد. یک ماه بعد از تسخیر النه جاسوسی به گروه بچه های ساکن در النه جاسوسی می پیوندد و در جمع آوری 
مدارک و اسناد جاسوسی به آن ها کمک می کند. با شروع جنگ تحمیلی با شروع جنگ تحمیلی شهید علم الهدی به هویزه می رود شهری که موقعیتی استراتژیک داشت. وی در 
شرایطی که تنها بیست و دو سال داشت فرماندهی سپاه هویزه را بر عهده می گیرد. سر انجام در دی ماه 1359 درعملیات »نصر« که از مهم ترین عملیات دفاع مقدس محسوب 

می شود و با رشادت او و یارانش همراه بود، غریبانه به شهادت رسید. 
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زمستان فروردین خرداد

13611362مـهر

پـس از اقـدام شـجاعانه تسـخیر سـفارت امریـکا ، 
 تقریبـا همـه ی فعالیـت هـا ی انجمن های اسـالمی 
 دانشـگاه هـا تحـت الشـعاع آن قـرا گرفـت . فعالیـت 
دانشـگاه هایی چون تهران ، امیرکبیر ، صنعتی شریف 
و شـهید بهشـتی به دلیل حضور اعضای آن ها در النه 
جاسوسی عمال متوقف شد. این شرایط موجب شد تا گروه 
های ضد انقالب در دانشگاه ها به فعالیت های سیاسی 
مضر انقالب بپردازند.درگیری های دانشجویی در بهمن 
58، واقعه دوم اسفند دانشگاه تهران و وقایع مشابه فضای 

دانشگاه ها را ملتهب ساخت.

خمینی)ره(نـوروز  امـام  نـوروزی  پیـام 
 59 ، مبنـی بـر ضرورت پاکسـازی محیط 
دانشـگاه ها. بخشی از این پیام: »باید انقالب 
اسـالمی در دانشـگاه های سراسـر ایران به وجود آید تا 
اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غرب اند تصفیه گردند 
و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی 
اسالمی«. امام پیش از این هم بارها بر نقش یک دانشگاه 

خوب در سعادت مردم سخن گفته بودند.

هاشـمی رفسـنجانی در تاریـخ 26 فروردیـن 59 بـه دعـوت 
دانشـجویان دانشـگاه تبریز به این شـهر سـفر کرد. سخنرانی 
هاشمی رفسنجانی در تاالر دانشکده ی پزشکی با کارشکنی 
گروه های مارکسیست متشنج گردید اما دانشجویان مسلمان با 
شعار اسالمی کردن دانشگاه ها ، ساختمان مرکزی دانشگاه را 
به تصرف در آوردند. اقدام دانشجویان مسلمان با حمایت مردم 
و روحانیت و بازاریان تبریز همراه شد. پس از برپایی نماز جمعه 
29 فروردین ، چندین دانشگاه و مدرسه عالی دیگر در شهرهای 
مختلف به تصرف دانشجویان انجمن اسالمی و دفتر تحکیم 
موافق با انقالب فرهنگی درآمد. این وقایع موجب شد تا طرح 
انقالب فرهنگی زودتر از زمان تعیین شده اش یعنی تابستان 
59 ، اجرا گردد. در  روز شنبه 30 فروردین وزارت کشور اطالعیه 
ای مشـتمل بر سـه تصمیم صادر کرد.  تصمیم دوم این بود: 
»دانشگاه ها و مدارس عالی باید تا پایان روز 1۴ خرداد امتحانات 
را به پایان رسانده و 15 خرداد تعطیل شوند« دانشگاه 15 خرداد 

تعطیل شد و مهر 62 با فضایی جدید بازگشایی شد.

در دوران اولیه ی دفتر تحکیم ، همگی بر سر مبانی و اصول 
وحـدت نظـر داشـتند و با محوریت امام و شـاخص قـرار دادن 
ایشان ، هر موضعی را محک می زدند یا با تکیه بر نظرات امام 
بـه اصالح مواضع خود اقدام می کردند.اما گاه اتفاق می افتاد 
که نظرات به ظاهر متفاوت امام ، بهانه ای برای اختالف سلیقه 
هایی شـد که بعد ها به چپ و راسـت مشـهور شـد. بنا بر قول 
معروف تسخیر سفارت از سوی طیف چپ و انقالب فرهنگی 
از سمت طیف راست تحکیم طراحی و اجرا شد. در این زمان 
بسـیاری از جناح راسـتی های تحکیم به دلیل شـرایط خاص 
تحکیم که اکثریت با جناح چپی ها بود ترجیح دادند  از فضای 

دانشگاه خارج شوند و به کارهای اجرایی روی بیاورند.

کار دانشـجوها در سـفارت که تمام شـد و دانشگاه ها هم که 
بازگشایی شدند. جناح اکثریت تحکیم که بعدها به جناح چپ 
مشهور شدند ، مشاهده کردند که فضای دانشگاه غیر سیاسی 
شده است.آن ها این فضای غیر سیاسی را مربوط به عملکرد 
شـورای دوم تحکیم می دانستند که از نظر آن ها به روحانیت 
وابستگی زیادی داشت. با اینکه طیف راست و چپ از این زمان 
به صورت علنی از هم قابل تشخیص بودند اما هر دو طیف در 
واقع یک حرکت و جنبش اجتماعی را در پارادایم استکبار ستیزی 

و عدالتخواهی دنبال می کردند.

دفتـر تحکیم وحـدت از اولین و مهم ترین گروه هایی بود که 
در 12 مهر 1359 با انتشار بیانیه ای بر تداوم جنگ تا آخر تاکید 
ورزید. دفتر تحکیم در این بیانیه از اعضا و هواداران خواست علیه 
شیطان بزرگ و مزدور فاسدش صدام بسیج شوند . بسیاری از 

اعضای دفتر در ایام تعطیلی دانشگاه عازم جبهه ها شدند.

تحکیم قدرت
مروری بر اتفاقات دهه اول تشکیل دفتر تحکیم وحدت



شماره 11/ آذر 94 

43

1357 1358 1358 شهریور1358 آبان

136313641367

بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی گـروه هـای دانشـجویی 
زیـادی در سـطح دانشـگاه ها بـه وجود آمدنـد.  انجمن 
اسـالمی دانشـجویان، سازمان دانشـجویان مسلمان، 
منافقیـن(،  مسـلمان)هوادار  دانشـجویان  انجمـن 
دانشجویان پیشگام)هوادار چریک های فدایی خلق(، 
دانشـجویان دموکرات، دانشـجویان حـزب تـوده و ...  از 
 جملـه ایـن گروه ها و شـاخه های دانشـجویی به شـمار 
 می روند.  ویژگی مشترک همه ی این گروه ها در نداشتن 

اساسنامه و مرامنامه است.
با شروع کار دولت موقت از بهمن 5۷ به نخست وزیری 
مهنـدس بـازرگان ، دانشـجوهای پیـرو امام انتقـادات و 
اعتراضات خود را نسـبت به اداره کشـور آشـکارا و نهان 
ابراز می کردند.دیدار شورای اولیه انجمن های اسالمی 
دانشگاه های کشور با امام خمینی)ره( بهار 58 و توصیه 
ایشـان بـه دانشـجویان : » برویـد بیـن خودتـان دفتری 

تاسیس کنید که تحکیم وحدت کنید«

بعـد از توصیـه امام دانشـجویان مصمم شـدند تا دفتر 
تحکیم وحدت را تاسیس کنند ، کارهای مقدماتی انجام 
شـد و در شـهریور 58 سـمیناری  یـک هفتـه ای بـرای 
تشـکیل دفتر تحکیم وحدت برگزار شد بعد از پایان این 
سمینار و در روز 29 شهریور شرکت کنندگان به دیدار امام 
رفتند . امام از آنان خواست وحدت میانشان را تحکیم کرده 

و در عضوگیری از دانشجویان به سوابق آنان توجه کنند.

تسـخیر النه جاسوسی توسط دانشـجوهای خط امام 
)عمده این دانشجویان عضو تحکیم وحدت بودند(. در 
شورای مرکزی اول این تصمیم گرفته شد.ابراهیم اصغر 
زاده به همراه حبیب الله بیطرف و محسن میردامادی از 
موافقین این اقدام بودند. دانشـجویان بدون هماهنگی 
با مسئولین کشور و تنها با مشورت موسوی خوئینی ها 
که نماینده وقت امام در صدا وسـیما بود تصمیم خود را 
عملی ساختند. امام به شدت از این اقدام دفاع کرده و آن 
را انقالب دوم نامیدند. ابراهیم اصغر زاده در مصاحبه ای 
با روزنامه عصر آزادگان به تاریخ ۷8/8/20 اذعان کرد که 

طراحی اصلی این اقدام با او بوده است. 

طیف  راست که اقلیت را شامل می شدند مخالف انتشار لیست 
انتخاباتی از سوی تحکیم وحدت در انتخابات دوم مجلس بود. 
اما موافقین با نامه نگاری هایی  که با علما و مسـئوالن کشـور 
انجام دادند تالش کردند تا اجازه این کار را بگیرند.از این زمان 
بود که جناح اکثریت تحکیم وابسـتگی و ارتباطش را با دولت 
موسوی قوی تر کرد. تحکیم مطابق انتظار برای مجلس لیست 
انتخاباتـی داد اما نتوانسـت موفقیتی کسـب کند. بعـد از عدم 
موفقیت در مجلس سوم دفتر تحکیم به فعالیت های خود در 
دانشگاه ها ادامه داد. ارتباط با دولتی ها نیز همچنان برقرار بود 
. بسـیاری از اعضای تحکیم وارد مناصب دولتی و در دستگاه 
های متفاوت نظام شدند. همچنان اکثریت تحکیم در اختیار 
جناح چپ بود و به مرور  انجمن های طیف راست از دفتر اخراج 
شدند. آخرین مورد این تصفیه سازی در سال 65 انجام شد که 
انجمن علم و صنعت از دفتر تحکیم خارج شد. بنابر این پرونده 
ی انجمن های طیف راست دفتر تحکیم بسته شد. از این زمان 
سرنوشت جناح راست دفتر تحکیم وحدت از خط امامی ها جدا 

شد.

طبرزدی که یکی از دو نفری بود  که جناح اقلیت شورای 
مرکزی سال تحصیلی   61 - 62 را شکل می دادند. بعد 
از دو سال توانست »اتحادیه انجمن اسالمي دانشجویان 
و فارغ التحصیـالن« یـا »اتحادیه انجمنهای اسـالمی 
دانشجویی«  را تشکیل دهد.  اما این تشکل تا زمانی که 
میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر در قدرت بود و 
چپ ها همه امور را قبضه کرده بودند  نتوانست اقدامی 

مهمی انجام دهد.

مقطـع پیـش از انتخابـات مجلس سـوم دفتر تحکیم 
وحدت خالی از نیروهای جناح راست بود. تحکیم وحدت 
برای این انتخابات به طور جدی  وارد میدان شد و لیست 
انتخاباتی هم  منتشر کرد. لیستی که با مجمع روحانیون 
مبارز تازه تشـکیل شـده آن روزها قرابت فراوانی داشـت. 
در شـرایطی که فضای جامعه به نفع جناح چپ موسـوم 
به پیروان خط امام بود  نتیجه ی انتخابات به نفع مجمع 

روحانیون و دفتر تحکیم تمام شد.

تحکیم قدرت
مروری بر اتفاقات دهه اول تشکیل دفتر تحکیم وحدت
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می گفتند روحانی نباید  به دانشگاه بیاید 
دکتر محمد رضا مخبر دزفولی متولد 1340 در شهر دزفول است. استاد تمام دانشگاه تهران از سال 84 تاکنون دبیری 
شورای عالی انقاب فرهنگی را برعهده دارد. او در دوران دانشجویی از اعضای انجمن اسامی دانشگاه تهران و  نماینده 
آن در شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بوده است. بعد از پیگیری های متعدد فرصتی برای گفت و گو در خصوص 
فضای دفتر تحکیم در طی سال های فعالیت دکتر مخبر دزفولی در این نهاد دانشجویی، فراهم شد. هرچند دکتر خیلی وارد 
مصادیق نشد اما نکات مهمی در مورد آینده دفتر تحکیم و علت عدم موفقیت آن در اواخر دهه شصت بیان کرد که مطمئنًا 

برای تشکل های دانشجویی امروز راهگشا خواهد بود.

دکتر مخبر دزفولی از جناح بندی های سیاسی در دفتر تحکیم می گوید:



شماره 11/ آذر 94 

45

بعـد از شـهادت دکتـر بهشـتی در 
کشـور جنـاح چـپ و راسـت پدید آمـد. به 
ایـن صـورت کـه در داخل خانـواده انقالب 
شـاخه بندی هایی صورت گرفـت. عده ای 
چپ تلقی می شـدند کـه نگاهی رادیکال تر 
داشـتند و یـک عـده هـم جنـاح راسـت را 
تشـکیل می دادند که نگاهی فقه جواهری 
داشتند و معتقد بودند که نظام باید مبتنی 

بر مبانی اسالمی حرکت کند

 بـرای شـروع گفـت و گـو بفرمایید 
فضای دانشـگاه ها قبل از پیروزی انقالب 
با بعد از آن چه تفاوت هایی داشت و دفتر 

تحکیم در آن فضا چگونه تشـکیل شد؟
دانشـگاه بعـد از پیـروزی انقـالب، مثل سـایر ظواهر 
دولـت مـدرن بـه جـای مانـده از دوره پهلـوی، یکـی 
طاغـوت  دوران  از   مانـده  برجـای  سـاختارهای  از 
جامعـه  خدمـت  در  اصالتـًا  کـه  دانشـگاهی  بـود. 
نبـود. انقـالب اسـالمی بـه برکـت خـون شـهیدان و 
رهبـری امـام )ره( بـه پیـروزی رسـید. با ایـن پیروزی 
مـردم قصـد داشـتند بـا آرمان هـای اسـالمی کشـور 
را بسـازند. جوانـان خـود را تربیـت کننـد و نیازهـای 
گوناگـون  احتیاجـات  نهایتـًا  و  کننـد  تأمیـن  را  آنهـا 
کشـور را بـه دسـت جوانـان متخصـص همین کشـور 
مرتفـع سـازند. بـرای رسـیدن به ایـن اهداف نیـاز  به 
یـک دانشـگاه متناسـب بـا آن اهـداف بـود. بدیهـی 
بـود کـه دانشـگاه بـا همـان فضـای قبـل از انقـالب 
نمی توانسـت جوابگـوی نیازهـای جدید جامعه باشـد. 
آن دانشـگاه نیـاز به یـک تغییر جدی در شـاکله خود 
داشـت. برای ایجاد این تغییرات، جوانان دانشـجو با 
ابتـکار عمـل خـود و با پشـتیبانی حضـرت امام )ره(، 
بـه  را  دانشـگاه ها  در  فرهنگـی  انقـالب  زمینه هـای 
وجـود آوردنـد. دانشـجویانی کـه تعـدادی از آنهـا در  
قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی و عـده ای از آنهـا 
هـم همزمـان با انقـالب وارد فضای دانشـگاه شـده 
و دل بسـته امام شـده بودند. همان دانشـجویانی که 
در پیدایـش بسـیاری از نهادهـای انقالبـی از جملـه 
سـپاه  و  سـازندگی  جهـاد  اسـالمی،  انقـالب  کمیتـه 
پاسـداران از بازیگـران اصلی به شـمار می رفتند. این 
گونـه بود که جریان دانشـجویی توانسـت در تثبیت و 
اسـتقرار انقالب اسـالمی بعد از پیروزی نقش مهمی 
را ایفـا کند. تبلور این جریان دانشـجویی در تأسـیس 
انجمن های اسـالمی در دانشگاه ها خودش را نشان 
داد. انجمن های اسـالمی که نسـبت به انجمن های 
پیـش از انقـالب، تفـاوت ماهـوی پیـدا کـرده بودند. 
در  زیـادی  فعالیت هـای  اسـالمی  انجمن هـای 
یـاری  بـرای  و   انجـام می دادنـد  دانشـگاه ها  سـطح 
را متعهـد می دانسـتند.  نوپـای اسـالمی، خـود  نظـام 
بعـد از مدتـی کـه جلسـاتی در انجمن هـای اسـالمی 
دانشـگاه ها برگـزار شـد ضـرورت همـکاری بیـن این 
انسـجام  و  وحـدت  بـا  بتواننـد  اینکـه  و  انجمن هـا 
بیشـتری حرکـت دانشـجویی را بـه پیـش ببرند سـبب 

تشـکیل دفتـر تحکیم وحدت شـد و این امـر متأثر از 
دسـتور امـام )ره( بـود که فرمـوده بودنـد: »بروید در 
بیـن خود تحکیـم وحدت کنید«. البتـه در ابتدا دفتر 
با مشـارکت هفت یا هشـت دانشـگاه تشکیل شد و به 
مـرور دانشـگاه های دیگری نیز به آن افزوده شـدند. 
بعـد طی جلسـاتی با همـکاری همه اعضا اساسـنامه 
و مرامنامـه ای بـرای دفتـر نوشـته شـد. مرامنامه ای 
کـه یکـی از ارزنده تریـن مرامنامه هـای آن زمـان بـه 

می آمد. حساب 

  کمـی از فضای دفتـر در آن برهه ای 
که در آن حضور فعال داشـتید تعریف کنید.
من بین سـال های 58 تا 62 در دفتـر تحکیم حضور 
از  اشـخاص  بسـیاری  بـاور  بـه  دوران  آن  داشـتم. 
دوران طالیـی جریان دانشـجویی به شـمار می رفت. 
ما حتی در آن سـال ها دو مجمع جهانی دانشـجویی 
برگـزار کردیـم. نکتـه جالـب توجـه، اعتمـاد نظـام به 
جوانـان و سـپردن کارهـای جـدی بـه آنهـا بـود کـه 

توانسـتند چنیـن فعالیت هایـی را انجـام بدهنـد. دفتر 
اینکـه دارای سـطوح مختلفـی از جملـه شـورای  بـا 
مرکزی و شـورای عمومی و کمیته های مختلفی بود 
امـا در واقعیت بیـن اعضا تفاوتی وجود نداشـت؛ چه 
بسـا بچه هایـی کـه در شـورای مرکـزی نبودنـد اما از 
توانایی هـای بسـیاری برخوردار بودنـد و در فعالیت ها 
نقش اساسـی داشـتند. بچه هـا در آن زمان در میان 
از  گروهـی  مثـاًل  می کردنـد.  کار  تقسـیم  خودشـان 
شـده  تسـخیر  سـفارت  بـه  مربـوط  کارهـای  بچه هـا 
آمریـکا را انجـام می دادنـد و گروهی دیگـر از بچه ها 
پرداختنـد.  فرهنگـی  انقـالب  تـدارکات  انجـام  بـه 
دانشـگاه در همـان زمـان هـم کامـاًل سیاسـی بـود. 
ایـن حـال و هـوای سیاسـی تحـت تأثیـر جریان های 
سیاسـی بیـرون از فضـای دانشـگاه بـود. تقریبـًا بعـد 

و  چـپ  جنـاح  کشـور  در  بهشـتی  دکتـر  شـهادت  از 
راسـت پدید آمد. به این صورت که در داخل خانواده 
انقـالب شـاخه بندی هایـی صـورت گرفـت. عـده ای 
چـپ تلقـی می شـدند کـه نگاهـی تندتـری داشـتند و 
یـک عـده هـم جنـاح راسـت را تشـکیل می دادند که 
نـگاه فقاهتـی داشـتند و معتقـد بودنـد کـه نظـام باید 
مبتنـی بـر مبانـی اسـالمی حرکـت کنـد. ایـن جریان 
راسـت و چـپ در دانشـگاه ها هـم ایجـاد شـده یعنی 
وقتـی انتخابات انجمن های اسـالمی انجام می شـد 

می گفتند فالن کس چپ یا دیگری راسـت اسـت.

  اختالف میـان این دو جناح دفتر در 
برگـزاری برنامه هایـی که برگزار می شـد 

نمی کرد؟ ایجاد  مشکلی 
می تـوان گفـت دانشـگاه از ایـن لحـاظ آسـیب دیـد. 
عـده ای ایـن موضـوع را ناشـی از بالندگـی دانشـگاه 
می دانسـتند امـا بـه نظـر مـن زمانـی کـه بدخواهـان 
در حـال  بـه سـرعت  دانشـگاه  کـه  کردنـد  مشـاهده 
حرکـت بـه سـمت آرمان هـای انقالبـی اسـت، با این 
کار و سـازماندهی ای کـه انجـام دادنـد بـه نوعـی در 
وقفـه ای  دانشـجویی   انقالبـی جریـان  ایـن حرکـت 
ایجـاد کردند. بله دانشـگاه درگیر این مشـکل درونی 
شـد؛ بـه خاطـر دارم سـال 62 سـمیناری بـا موضوع 
»والیـت فقیـه« در انجمن اسـالمی دانشـگاه تهران 
برگـزار کردیـم یـا بعـد از آن سـمینارهای دیگـری بـا 
موضـوع »امـر به معروف و نهـی از منکر« و »وحدت 
حـوزه و دانشـگاه« ترتیـب دادیـم. در سـمینار والیت 
علمـای  از  بسـیاری  کردیـم،  برگـزار  مـا  کـه  فقیهـی 
مطـرح حضور داشـتند و بـه سـخنرانی پرداختند. آن 
سـخنرانی ها گنجینه ی گرانقدری در موضوع والیت 
فقیـه بـه حسـاب می آمد. این در حالی بـود که همان 
زمـان گروه هایی در دانشـگاه بودند کـه برگزاری این 
گونـه سـمینارها را بـر نمی تابیدنـد. می گفتند درسـت 
اسـت که ما باید سیاسـی باشیم اما نباید روحانیت در 
دانشـگاه حضور پیدا کند. از این رو می توان در میان 
اعضـا بـه دو نـگاه اصلی اشـاره کـرد. نگاهـی معتقد 
بود که ما باید به سـمت آرمان های سیاسـی که امام 
بیان کرده اسـت برویم منتهی با مشـورت روحانیون. 
اصـواًل وحدت حـوزه و دانشـگاه به همین معناسـت. 
وحـدت میـان ایـن دو قشـر بـه معنـای سـیطره یکی 
بـر دیگـری نیسـت؛ بحـث وحـدت و اتحـاد ایـن دو 
جریـان مهم برای پیشـرفت انقالب اسـالمی اسـت. 
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یعنـی روحانیـت بـدون جریـان روشـنفکری انقالبی و 
دانشـجویی، کشـور را نمی توانـد بـه پیـش ببرد. از آن 
طـرف نیز جریان دانشـگاهی بـدون روحانیت محکوم 
نـگاه دومـی هـم وجـود داشـت  بـه شکسـت اسـت. 
کـه اعتقـادی بـه دخالـت روحانیـت در امـور انقـالب 
نداشـت. این دو نگاه در جریان دانشـجویی آن زمان 
تشـدید هـم شـد. بـه ایـن دلیل کـه برخـی از جریانات 

تنـدروی داخـل نظام احسـاس می کردند که دانشـگاه 
ملـک طلـق آنها اسـت. به گونـه ای که اقداماتـی باید 
در دانشـگاه صـورت بگیـرد کـه آنهـا می خواهنـد. در 
صورتـی کـه بعضـی از نیروهای انقالبی این دانشـگاه 
را قبول نداشـتند. بـه محض اینکـه بچه های انقالبی 
از علمـا در دانشـگاه دعـوت بـه عمـل می آوردنـد بـا 
واکنـش شـدید افـرادی از دانشـگاه و دفتـر تحکیـم 
بـه همـان میزانـی  ایـن اختالفـات  روبـرو می شـدند. 
کـه در سـطح حاکمیت شـدت پیدا کـرد در میان بدنه 

جریان دانشـجویی نیز خودش را نشـان می داد.

 گفتـه می شـود در برهه ای جناح چپ 
تحکیـم که جـو قالب را در اختیار داشـتند 
افرادی نظیـر حضرتعالی یـا آقایان صدر، 
امامـی و ضرغامی را که عناصر ناهمسـو با 
خـود می دانسـتند، به مـرور از دفتر حذف 

کردند چنیـن چیزی را تأیید می کنید؟
ایـن  دانشـجویی  شـوراهای  انتخابـات  زمـان  در 
اختالفـات خود را نشـان می داد. در ایـن زمان بعضی 

از گروه هـا سـعی می کردنـد بـا فشـارهایی کـه به صور 
گوناگـون از بیـرون و درون دانشـگاه می آوردنـد برای 
انتخـاب عناصـر نزدیـک بـه خـود بیشـترین تالش را 
انجـام دهند. بـه روش های گوناگون سـعی می کردند 
عناصـر ناهمسـو بـا خـود را از گردونـه رقابـت حـذف 
کننـد. بعضـی از دوسـتانی کـه شـما فرمودیـد بـه این 
صـورت از شـورای تحکیـم حـذف شـدند. بـا تبلیغاتـی 
کـه صـورت گرفت از ادامـه کار آنها ممانعـت به عمل 
آمـد. امـا کسـی جـرأت اخـراج هیـچ نیـروی انقالبـی 
را نداشـت. بـا ایـن حـال اختـالف و تنـش و دعـوای 
سیاسـی همواره در دانشـگاه وجود داشته است. البته 
مـن معتقـدم کـه در زمان هایـی که دانشـگاه توانسـت 
از ایـن تنش هـا فاصلـه بگیـرد و منحصـرًا معتقـد بـه 
آرمان هـای انقـالب و امـام و رهبـری بـود کشـور بـه 
پیشـرفت دسـت یافت. اصواًل جریان های دانشـجویی 
در این شـرایط هسـتند که می توانند برای نظام اسالم 
همـواره  دانشـگاه  وگرنـه  باشـند  خوبـی  خدمتگـزار 
آبسـتن تنش ها و دعواها صنفی و داخلی بوده اسـت. 
تشـنجی که سـود آن را جریان های سیاسـی بیرون و 

انقـالب،  پیـروزی  ابتـدای  از 
دشـمن بـه دنبـال تخریـب و تطمیع و 
اسـت. در  بـوده  انقالبیـون  اسـتحاله 
جریـان دانشـجویی هم ایـن موضوع 
صدق می کند. مگر نیسـتند افرادی که 
در تسـخیر النه جاسوسی جز فعالین 
و بلندگوهـای آن بودنـد اما امـروز می 
گویند که شاید حرکتشان اشتباه بوده 
باشـد و نباید دسـت بـه چنین حرکتی 
دانشـجوها  همـان  از  مگـر  می زدنـد. 
نیسـتند کـه امـروز اعتقـاد دارنـد کـه 
سـخنان و اندیشـه های امـام بایـد بـه 

موزه بپیوندد
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جریان های معارض بـا نظام برده اند.

  به نظر می رسـد هر چه از سـال های 
ابتدای تأسـیس دفتر فاصله می گیریم یک 
نوع استحاله اندیشه ای را در میان اعضای 
دفتـر به وجود می آید کـه در عملکرد آن ها 
متجلی بوده اسـت. آیا شـما هم بـا ما هم 
نظریـد؟ اگر جواب مثبت اسـت عامل این 

اسـتحاله را در چه می دانید؟
رهبـری  معظـم  مقـام  رهبـری  و  امـام  ارتحـال 
مصـادف بـا ایـام پایـان جنـگ بـود. در ایـن زمـان 
کشـور بـه سـمت بازسـازی حرکـت می کـرد. در این 
زمـان بـود کـه عـده ای بیـان می کردنـد کـه دوران 
ارزشـی اندیشـیدن به موضوعات سـپری شده است 
و نبایـد بـا نـگاه ارزشـمدارانه موضوعـات را بررسـی 
اداره  نگاهـی عرفـی  بـا  را  بایـد جامعـه  بلکـه  کـرد. 
کرد. به باور آنها لزومی نداشـت تا کشـور را با نگاه 
امـام جامعـه  کـه  در حالـی  کـرد.  اداره  بنیـاد  دیـن 
کـه  غربی هایـی  حتـی  می کـرد.  اداره  اینگونـه  را 
سـکوالر هسـتند بر اسـاس مبانـی ایدئولوژیک خود 
جامعـه را سـکوالر اداره می کننـد. بنده هـم معتقدم 
افـراد شـکل  بعضـی  در  اسـتحاله فکـری  یـک  کـه 
گرفـت. البتـه در جنبش هـای بـزرگ انقالبی جهان 
هـم این اسـتحاله وجود داشـت. اسـتحاله می تواند 
بـه معنـای خسـته شـدن از مبـارزه باشـد. افـرادی 
هسـتند کـه بـه هـر دلیلـی از آن روحیـه انقالبـی و 
آرمانـی ابتدایی خـود صرف نظر کرده اند. اسـتحاله 
می توانـد بـه معنای پافشـاری نکردن بـر عقیده ها و 
تفکـرات شـخصی باشـد. اسـتحاله می توانـد عامـل 
خارجی داشـته باشـد. ممکن نیسـت که شـما حرف 
عـدم  و  انسـان ها  برابـری  و  سـتیزی  اسـتکبار  از 
غـارت کشـورها بزنیـد و عوامـل آنهـا به شـما کاری 
نداشـته باشـند. از ابتدای پیروزی انقالب، دشـمن 
بـه دنبـال تخریـب و تطمیـع و اسـتحاله انقالبیـون 
بوده اسـت. در جریان دانشـجویی هم این موضوع 
صـدق می کند. مگر نیسـتند افرادی که در تسـخیر 
النـه جاسوسـی جـز فعالیـن و بلندگوهای آن بودند 
اشـتباه  حرکتشـان  شـاید  کـه  می گوینـد  امـروز  امـا 
بوده باشـد و نباید دسـت به چنین حرکتی می زدند. 
مگـر از همان دانشـجوها نیسـتند که امـروز اعتقاد 
دارنـد که سـخنان و اندیشـه های امـام باید به موزه 
ابتـدای  دانشـجویی  فعالیـن  از  بسـیاری  بپیونـدد. 

فعال تریـن  و  پرتالش تریـن  زمـره  در  کـه  انقـالب 
دچـار  مدتـی  از  بعـد  بودنـد  انقـالب  نیروهـای 
اسـتحاله فکری شـدند. انسـان ها به مرور و تدریجًا 
دچار اسـتحاله می شـوند. این درسی اسـت که علما 

دادند. ما  به 
البتـه تعـدادی از افـراد معتقدند کـه تغییری در آنها 
ایجـاد نشـده بلکـه ضرورت زمان اقتضـا می کند که 
بـه گونـه ای دیگر عمل کنند. این درسـت اسـت. ما 
هـم به این موضـوع معتقدیم. اجتهاد نیـز به همین 
حـادث  مسـائلی  زمـان  گـذر  در  طبعـًا  معناسـت. 
می شـود کـه متناسـب بـا آن بایـد تصمیـم مقتضـی 
گرفـت. حزب اللهی هـای جامعـه از دو سـمت مـورد 
و  افراطی انـد  اینکـه  یـک  می گیرنـد.  قـرار  اتهـام 
بـا  اینکـه  معنـای  بـه  سـنتی  هسـتند.  سـنتی  دوم، 
پیـش  سـال  سـیصد  دویسـت  روش هـای  همـان 
فکـر می کننـد یـا اینکـه هنـوز پنجـاه و هفتـی فکـر 
کنـد  گمـان  کسـی  نیسـت  امکان پذیـر  می کننـد. 
کـه می تـوان همـه آن کارهـای ابتـدای انقـالب را 
دوبـاره انجـام داد. می تـوان انقـالب و آرمان هـای 
آن را حفـظ نمـود و می تـوان انقالبـی بـود حتـی بـا 
اسـتفاده از روش هـا و امکانـات جدیـد. با اسـتفاده 
از شـیوه های نـو. ایـن موضـوع مـورد توافـق همـه 
نرمـش  موضـوع  هـم  رهبـری  معظـم  مقـام  اسـت. 
قهرمانانـه را مطـرح می کننـد. نرمـش قهرمانانـه با 
سـازش فـرق می کنـد نرمـش قهرمانانه بـا اینکه ما 
اصـول را کنـار بگذاریم فرق می کنـد. باید همزمان 
بـا اسـتفاده از روش های روز، نسـبت بـه اصول نیز 

پایبندی وجود داشـته باشـد.

  از مجلـس دوم بحث شـرکت فعال 
در انتخابات در دفتر تحکیم به وجود آمد. 
جریان هـای  ورود  از  شـما  تحلیـل 

دانشـجویی به فضای سیاسی چیست؟
ورود به سیاسـت و اشـراف بر مسـائل سیاسـی یکی 
بایـد سیاسـی  دانشـجو  اسـت.  دانشـجو  از وظایـف 
بانـد  و  کاری  سیاسـی  بـازی،  سیاسـت  امـا  باشـد. 
بازی سیاسـی و سیاسـت زدگی امری مذموم است. 
امـروز شـاخه فعـال بسـیاری از تشـکل ها و احـزاب 
می شـوند.  محسـوب  دانشـجویی  جریـان  سیاسـی، 
در آن زمـان هـم ایـن گونـه بـوده اسـت. در دهـه 
شـصت، بحثـی در داخـل دفتـر تحکیـم در گرفـت 
مبنـی بـر اینکـه وجـه سیاسـی دفتر حفظ شـود ولی 

این سیاسـی بودن موجب نشـود تـا از جناح خاصی 
دفتـر  کـه  نشـود  اینطـور  بیایـد.  عمـل  بـه  حمایـت 
بخواهـد بـرای مجلـس لیسـت انتخاباتـی بدهد. اما 
متأسـفانه ایـن اقـدام صـورت پذیرفـت. در صورتـی 
که این وظیفه جریان های سیاسـی کشـور است که 
انتخابـات لیسـت بدهنـد. دانشـجو می توانـد  بـرای 
وارد مجلـس شـود، کسـی نمی توانـد و نبایـد بـرای 
ایـن ورود اشـکالی بگیـرد امـا ایـن بـه معنـای ایـن 
نیسـت کـه تشـکل دانشـجویی بـه عنـوان ابزار یک 
نفـع آن جریـان  بـه  و  جنـاح سیاسـی مطـرح شـود 
لیسـت انتخاباتـی منتشـر کنـد. ورود بـه ایـن گونـه 
مسـائل بـرای یـک جریان دانشـجویی مضر اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، مـا بـا بعضـی از اعضـای دفتر به 
مشـکل برخوردیـم. خیلـی از بچه هـا بـه ایـن روش 
نداشـتند. حتـی  اعتقـادی  کـردن  فعالیـت سیاسـی 
ایـن روش بـر خـالف اساسـنامه تحکیـم بـود. قـرار 
نبـود کـه دفتـر وابسـته بـه حـزب و جریان سیاسـی 
عامـل  موضـوع  ایـن  باشـد.  دانشـگاه  از  خـارج  در 
اختالفـی  بـود.  تحکیـم  بچه هـای  بـرای  اختالفـی 
که همانطور که مطرح شـد از سـال های 66 و 6۷ 
بـه صـورت جریان شـبه اسـتحاله و بعدها اسـتحاله 
اقدامـات مصداقـی  گـر  ا شـما  داد.  نشـان  را  خـود 
دفتـر تحکیـم در ابتـدای تأسـیس آن را با اقدامات 
اواخـر دهه شـصت تـا دهه هفتـاد آن مقایسـه کنید 
حتـی  می بریـد.  پـی  آنهـا  مبنایـی  تفاوت هـای  بـه 
کار بـه جایـی رسـید کـه دیگـر بیـن اقدامـات دهـه 
ابتدایـی آن  بـا مرامنامـه و اساسـنامه  هفتـاد دفتـر 

هیچ گونـه سـنخیتی وجود نداشـت. ■

قـرار نبود کـه دفتر وابسـته به 
حـزب و جریـان سیاسـی در خـارج از 
دانشـگاه باشـد. ایـن موضـوع عامـل 
اختالفـی برای بچه هـای تحکیم بود. 
اختالفـی کـه همان طور که مطرح شـد 
از سال های 66 و 67 به صورت جریان 
شبه استحاله و بعدها استحاله خود را 
نشـان داد. شـما اگر اقدامات مصداقی 
دفتر تحکیـم در ابتدای تأسـیس آن را 
بـا اقدامـات اواخر دهه شـصت تا دهه 
هفتاد آن مقایسـه کنید به تفاوت های 

مبنایی آن ها پی می برید
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معرفی کتاب
تاریخ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان
نویسنده: محمد حسن روزی طلب ، امیرحسین ثابتی منفرد

جنبش دانشـجویی در ایران قدمتی به اندازه عمر دانشـگاه و نهاد آموزش 
بازتـاب  عالـی دارد و نتیجـه واکنـش دانشـجویان بـه مشـکالت جامعـه و 
دغدغـه هـای آنان در قبال حل معضالت اسـت. از آنجایی که دانشـجویان 
بـه عنـوان قشـر تحصیل کـرده و فرهیختـه جامعه بـه مناسـبات اقتصادی، 

سیاسـی ـ اجتماعی حاکم بر جامعه حساسـاند و به علت قرار 
گرفتـن در دوران جوانـی و اقتضائات ایـن دوره، آرمانخواهی 
و عدالت طلبی از مشـخصههای ویژه این جنبش شـده است 
کـه در طـول تاریخچـه نسـبتًا طوالنـی ایـن جنبـش همـواره 
مطرح اسـت .نویسـندگان کتاب کوشـش کردند با مراجعه به 
دانشـجویان گذشته و حال تشـکل های دانشجویی گوناگون 
و اسـتفاده از تجربیات و خاطرات این اشـخاص تاریخچه ای 

از جنبش دانشـجویی ارائه کنند.

دفتر تحکیم وحدت از آغاز تا انشعاب
نویسنده: علی کردی

دفتـر تحکیـم وحـدت در کارنامـه خـود ادوار پرنوسـان و پر چرخشـی را پشـت 
سـر نهاده اسـت. در مقاطعـی مانند حزب عمل کـرده و در زمان هایی هم یک 
تشـکل صنفـی و اجتماعـی بـوده اسـت. نویسـنده کتـاب را در دو بخش اصلی 
تنظیم شـده اسـت: بخش اول شامل مراحل شکل گیری تا دوره ی نشت دفار 

تحکیم وحدت اسـت که خود شـامل فصول متعددی اسـت که 
عمدتـا بـه فعالیـت هـای برجسـته تحکیـم در پنج سـال ابتدایی 
پیروزی انقالب  مثل تسـخیر النه جاسوسـی و انقالب فرهنگی 
اختصـاص دارد. در بخـش دوم کتـاب به آغاز اسـتحاله تا پایان 
انشـعاب دفتر تحکیم را مورد بررسـی قرار داده است. این بخش 
نیز شـامل فصولی از قبیل: »انتقادها نسـبت به دولت هاشـمی 
و انشـعاب هـای اولیـه ، دولـت دوم خـرداد ، حادثـه ی کـوی 

دانشگاه،کنفرانس برلین  و ...« است.

تاریخ جنبش دانشجویي ایران
جلد اول: دفتر تحکیم وحدت

نویسنده: حسین قویدل معروفي و مجید پور نجم

از اولیـن کتـاب هـای مربـوط  بـه دو دهـه فعالیـت انجمـن هـای 
اسالمی دانشجویان است . جلد اول این کتاب  فعالیت دفتر تحکیم 

وحدت را تا پایان سـال 80 و انشـقاق دو طیف تحکیم به صورت مشـروح 
بیـان مـی نمایـد. کتـاب به بررسـی روند شـکل گیری و گسـترش دفتـر تحکیم 
وحـدت دانشـجویان و تاریـخ تحـوالت آن مـی پـردازد و با بررسـی نقـاط عطف 
تاریخـی، بـه بررسـی چرایی پدید آمدن تحوالت رخ داده می پردازد. اسـاس کار 
ایـن کتـاب اسـتفاده از نظـرات و خاطـرات افراد موثر و موسسـین ایـن اتحادیه 
دانشـجویی می باشـد که در آبستن حوادث قبلی در این اتحادیه حضور داشتند 

و از نزدیک شاهد فراز و فرودهای آن بودند.

دفتر تحکیم وحدت 
در کشاکش سنت و تجدد

نویسنده: عبدالحسین کالنتری

کتاب برگرفته از رسـالۀ دکترای عبدالحسین کالنتری با عنوان »تطّور 
گفتمانی دفتر تحکیم وحدت« است که با راهنمایی مرحوم »دکتر محمد 

عبدالهی«، مشاورۀ »دکتر 
حسـین کچویان« و »دکتر هادی خانیکی« نگاشـته شـده اسـت. دربارۀ چگونگی 
و رونـد تطـّور گفتمـان دفتر تحکیـم وحدت از زمان  شـکل  گیری تا حـال. کتاب در 
چهـار فصـل بـا عناویـن »تدقیق مسـائل و روش تحقیـق«، »چهارچـوب نظری«، 
»تجزیه وتحلیل گزاره ها و گفتمان ها« و »پاسـخ به سـؤاالت و نتیجه گیری« تدوین 
شده است و در سیر کلی خود به چگونگی و روند تطّور گفتمان دفتر تحکیم وحدت 

از زمان شکل گیری تا امروز می پردازد.



معرفی کتاب

 ایها الناس ایاکم و حب الدنیا فانها راءس کل خطیئه
 و باب کل سیئه و قران کل فتنه و داعی کل رزیه*

ای مردم! از دوستی دنیا بپرهیزید که آن سر هر خطا و در هر بال و مقرون با هر فتنه و 
کشاننده هر مصیبتی است. )امام علی )ع((

دنیا سرآغاز همه خطاها و انحراف هاست. با نگاه به تاریخ صدر اسالم در می یابیم آنان 
که اندکی پس از رحلت پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( با انکار و فراموشی واقعه غدیر 
مسیر انحراف در خط و فکر جریان نبوی را کلید زدند، از این دنیاطلبی بی بهره نبودند و 
هرکس بنا به میزان وابستگی اش به دنیا و متعلقات آن در این انحراف سهمی یافت.اما 
ایـن انحـراف تنهـا به رفع نیاز دنیوی و فروکش و آتش شـهوت دنیاطلبی عده ای معدود، 
محدود نشـد و تا سـالها بر جریان والیت نیشـتر می زد و آشکارا سد راه الهی کرد. به گونه 
ای کـه کمتـر از صـد سـال پس از رحلـت پیامبر اعظـم )ص( در واقعه کربـال عده ای از 
خواص و عوام تنها برای دسـت یابی به مطامع جزئی از دنیا، آنچنان جنایتی در سـاحت 
مبارک والیت مرتکب شدند که تاریخ پس گذشت چهارده قرن از آن حادثه هنوز روایتگر 

آن است. اما به راستی علت چه بود؟
در این مقوله قصد داریم این انحراف را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم و بدین 
منظـور بـرای مسـئله دنیاطلبـی پرداختی ویژه قائل شـدیم. خواسـتیم بدانیـم چگونه می 
شود که دنیاطلبی بشر منجر به تحریفات خط و مسیر نبوی می گردد، به گونه ای که با 

تمسک به همان تحریفات، ریختن خون ثارالله در دشت کربال مباح می شود!
در پایان از آنجا که تاریخ، سیال و تکرار پذیر است به این مسئله پرداخته شد که آیا آنچه 
تحت عنوان تحریفات راه پیامبر می شناسیم در زمان حال نیز محتمل بر تکرار است؟ و 

می شود خط خمینی همچون خط نبوی مورد انحراف و تحریف قرار گیرد؟
آری تحریـف مـالک هـا می تواند سـنگ بنای انحرافی شـود که اثـرات آن مدت ها بعد 
با سسـت شـدن آرمان ها و بی رنگی ارزش های انقالبی مشـاهده شود. خواه در انقالب 

اسالمی نبوی باشد، خواه در انقالب اسالمی خمینی! 
*تحف العقول، ص 215

گ بنای انحراف
سن
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خداونـد رحمـان در آیـه الکرسـی سـوره بقـره از قـرآن کریم 
می فرماید: »فمـن یکفر بالطاغوت«، به این معنا که دوری 
و تبـری بجویـد از طاغوت یاغـی و طغیان گر نفس خویش. 
آنـگاه کـه خواهش های سـیری ناپذیر نفس شـما را بر سـر 
دوراهی دین و دنیا قرار می دهد به دین فکر کنید و خداوند 
را در نظر بگیرید و سپس می فرماید: »و یومن بالله« و آنگاه 
با سرکوبی طغیان نفس سرکش و تمامیت خواه با ایمان به 

خدای الشریک قدم در مسیر کمال الهی بردارید.
با استناد به آیه شریفه »فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله« 
از سـوره مبارکه بقره، شـاید بتوان جریان کربـال و حادثه ای 
که منجر شد تا ظلمی بس عظیم و قدرناشناسی بس بزرگ 
در مقابـل نعمـت بـی بدیل نبـوت و والیـت پدید آیـد را مورد 
کنـکاش و تحلیـل قرار داد. اما قبل از آن الزم اسـت بدانیم 
کـه خداوند رحمـان ابتدًا می فرماید: »ال اکراه فی الدین قد 
تبین الرشد من الغی« به این معنی که در دین هیچ اجباری 
نیسـت هدایـت از گمراهی مشـخص شـده اسـت. خداوند 
انسان را از حیوان و همه خالئق توسط نعمت اختیار مجزا 
کرده و به او عزت داده تا اشرف مخلوقات باشد و در بند هیچ 
کس و هیچ چیز جز بندگی خودش نباشد و دین را نه از روی 
جبر بلکه از طریق اختیار انتخاب کند و برای سهولت انسان 
در ایـن انتخـاب از رسـول درونـی که نعمت عقل اسـت و از 
رسـول بیرونی که فرسـتاده اوسـت کمک بگیرد و راه حق و 
سعادت و کمال را برگزیند. پس از این خداوند با اشاره به آیه 
مـورد نظر می فرماید: »فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله« 
تا پس از آنکه انسـاِن مختار دین خدا را برگزید و از رسـوالن 
خداوند بهره گرفت، آنگاه به شکسـتن بت کفر اقدام کند تا 
نهانخانـه دل فقط محل جلوس ایمان به خدای الشـریک 

گردد.
آنهـا کـه قدر وجـود نازنین پیامبر هدایـت و رحمت و جایگاه 
رفیع مقام وحی را ندانستند از همان ابتدا با پذیرش ظاهری 
و مصلحتـی دین اسـالم جان ناقابل خـود را در کنف ظاهر 
نفـاق گونـه خود حفـظ کردند تا در فرصتـی مقتضی جریان 
حرکـت سـازنده انسـان صدراسـالم کـه بـه تازگـی سـبکی 
صحیح از حیات بشـری را در پیش گرفته بود، به نفع افکار 
و امیال دنیا طلب برآمده از طاغوت سرکِش نفس خودشان 
تغییـر دهنـد. در نـگاه ایـن جماعـت سـاده اندیـش و خـود 
پرسـت، دین و وحی از آن چنان جایگاه پایینی برخوردار شد 
کـه تنها پس از گذشـت اندکی از رحلـت پیامبر اکرم )ص(، 
بـا خـوی قبیله ای و خودپسـندانه سـعی بر مصـادره جریان 
والیـت نمودند و برخی افراد بـه ظاهر نزدیک و مرید پیامبر 
با همان اهداف جاهلی قبل از اسالم، یادگار ماندگار محمد 
)ص( کـه هدیه ای بـرای راهنمایی و هدایت بشـر طاغوت 
زده و دور افتـاده از ایمـان بـود را هـر یـک به سـوی دلخواه 

خـود می کشـیدند. تا جایی کـه در همان لحظـات اول پس 
از رحلـت پیامبر و در شـرایطی که نبی اکـرم )ص( به کرات 
و بـه طور اخص در جریـان غدیر خم، علی )ع( را به عنوان 
جانشـین و ولـی و وصـی بعـد از خـود و امیرالمؤمنیـن امت 
اسـالم معرفـی کـرده بودنـد، افـرادی از مهاجریـن و انصار 
کـه از پیـاده نظام های خـط پیامبر و هم نشـینان آن بزرگوار 
محسوب می شدند از جایگاه خواص جبهه حق به طمع دنیا 
و امیال نفسـانی خـود به جایگاه خـواص جبهه باطل تغییر 
مسـیر دادند و به سادگی، آنچه پیامبر درباره جانشینِی پس 

خود مقرر فرموده بودند را به باد فراموشی سپردند.
بـا ایـن مقدمه شـاید بتـوان سـیر امتداد آن نفـس طاغوت 
زدِه تکفیر نشده و دور افتاده از اصل یومن بالله را بهتر در 

جریان حادثه عاشورا مرور کرد.
با نگاه اجمالی به جریان عاشورا دو مقوله به نحوه مطلوب از 
چرایی پدیداری قیام عاشورا روایت می کند. اول اینکه حادثه 
عاشـورا تـاوان کـج فهمـی و تعلل خـواص جامعه اسـالمی 
اسـت تـا جایی که امـام معصوم که اسـالم را در سراشـیبی 
فراموشـی همیشـگی و انحـراف صددرصـد می بینـد؛ برای 

گاهـی امـت اسـالم و بـه  احیـاء دیـن جـدش و هدایـت و آ
تعبیری جامعه بشر در حال و آینده، خون خود را بهترین بها 
برای حفظ دین خدا یافت. آنگاه برای حفظ این مسیر، خون 
پـاک ولـی خدا و بهتریـن روی زمین به مؤثر تریـن راه برای 
حفظ اسـالم تبدیل می شـود که این سـبک دفاع از اسـالم 
توسـط امام شیعیان حضرت اباعبدالله الحسین )ع( روایت 
از عمق فاجعه انحراف در اسالم در آن زمان دارد. در مقوله 
دوم، بایـد بـه دنیاطلبی بی حد و حصر در میان هر دو قشـر 
خواص و عوام اشاره کرد. مردمی که هنوز نسبت به طاغوت 
نفـس خویش کفر نورزیده اند، اقدام به نگارش چندین هزار 
نامـه بـرای امام معصـوم زمانشـان می کننـد و او را به کوفه 
دعـوت می کننـد، امام نیز به دعوت آنهـا برای هدایت امت 
اسـالم پـای در راهی می گـذارد که چندی بعـد و از آنجا که 
قلب اشـغال شده توسـط طاغوت نفس هیچ گاه جای برای 
رشد سرو بلند قامت ایمان به خدا ندارد، خون پاکش توسط 
پلیدان زمان ریخته خواهد شد. اما جالب است بدانیم همه 

آن کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم در ریخته شدن خون 
ولـی خـدا و فرزند پیامبر )ص( نقش داشـتند ابتدًا از پلیدان 

عالم نبودند.
بـا نـگاه به تاریخ دوران قیام عاشـورا در می یابیم کوفیان که 
از دعوت کنندگان حضرت به کوفه و قیام علیه یزید بودند، 
از خواص و نخبگان عرب محسـوب می شـدند. اشراف این 
شـهر در عالم اسـالم شهره بودند و خواص و بزرگان آن نیز 
آقازاده هـای منتسـب بـه بزرگان اسـالم بودنـد. علمای این 
شـهر در میان عوام از جایگاه باالی دینی و فقهی برخوردار 
بودنـد و جماعـت عـوام از آنها خط فکـری و عملی دریافت 
می کردند. به عنوان مثال می توان به شـبث بن ربعی اشـاره 
کـرد کـه حضورش محـل آمد و شـد و رجوع مسـلمین بود. 
یا شـخصیتی مثل سـلیمان بن صرد خزاعی کـه از علمای 
شیعه کوفه محسوب می شد و تعداد کثیری از شیعیان کوفه 
مقلـد و رهـرو او بودند. اما به راسـتی چه اتفاقی رخ می دهد 
که با وجود این تعداد کثیر از خواص مسلمان در شهر هزار 
رنـگ کوفـه و علی رغـم دعوت برخـی از همین خـواص از 
حضرت، شاهدیم امام شیعیان در کارزار مبارزه علیه باطل، 

یکه و تنها و با تعداد قلیل باید به جنگ کفر برود؟
بـر ایـن مسـئله پاسـخ های زیـادی می تـوان آورد، امـا آنچه 
در ایـن مقـال جای دارد تا بیان شـود، مسـئله ایمان به خدا 
در شـرایطی کـه هنـوز طاغـوت نفـس تکفیر نشـده و جان 
دارد. طبیعـی اسـت تـا وقتی حـس دنیا طلبـی و دنیا زدگی 
و ارجحیـت نیـات دنیـوی در کالبـد طاغوت نفسـانی پابرجا 
باشـد جهت نمای ایمان به خدا از کار افتاده و دائمًا مسـیر 
دنیـا را نشـان خواهـد داد. در کوفه آنها که دل به سـیم و زر 
اندوختـه دنیای خود داشـتند دل بسـته آن شـده و از مبارزه 
علیه یزید و یاری امام زمانشـان سـرباز زدند یا برای افزایش 
اندوخته هایشـان همـکاری بـا یزیـد و یزیدیان بـر علیه امام 
حـق را چرب تـر و شـیرین تر دیدند. یا افـرادی از ترس جان، 
کنـج امنـی یافتـه و با دالیل واهی خـود را از ایـن کارزار مبرا 
نمودنـد. عـده ای دیگر که از خواص نیـز بودند دچار چالش 
عقیدتی شـده و با لغزشـی نرم و خزنده در مقابل نظر و رأی 
امـام معصـوِم واجب االطاعه و ولی خـدا قرار گرفتند و قیام 
و جهاد در آن مقطع را غیر ضروری انگاشـتند. عده ای هم 
مانند سلیمان بن صرد خزاعی که تعداد کثیری از افراد گرد 
او جمع بودند و می توانست با نهیب خود، آنها را به حرکت وا 
دارد، در مقابل این فتنه سکوت کردند و خانه نشین شدند. 
بـا نـگاه به وضعیت هـر یک از این خواص یـا آنها که از قلم 
افتاده اند، در می یابیم ایمان به خدا در دلی که هنوز به دنیا 
و متعلقاتش وابسـته اسـت و طاغوت نفس در آن حکومت 
می کند صرفًا ایمان مرده و نمایشی است که فقط پوسته ای 
از ایمـان بـه خـدا آن را احاطـه کرده و از درون تهی اسـت و 

ایمـان به خدا در دلی که هنوز به دنیا و 
متعلقاتش وابسـته است و طاغوت نفس در آن 
حکومـت می کند صرفاً ایمان مرده و نمایشـی 
اسـت که فقط پوسته ای از ایمان به خدا آن را 
احاطـه کـرده و از درون تهی اسـت و این نقص 
توحیـدی در فکـر و عمـل، حکم شـتر سـواری 
دوال دوالیـی را دارد کـه باالخـره روزی سـوار 

خود را بر زمین می کوبد
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ایـن نقـص توحیـدی در فکـر و عمـل، حکم شـتر سـواری 
دوال دوالیـی را دارد کـه باالخره روزی سـوار خود را بر زمین 
می کوبـد. البتـه هر یک از نخبگان پس از آن عهد شـکنی 
به سرنوشـتی دچار شـدند. عده ای از ترس جان و مالشـان 
بـه ذلت دچار شـدند و عـده ای به جای اینکـه راه جبران در 
پیش بگیرند با تأسی از این طاغوِت سرکش، راه دنیا طلبی 
را تکامـل بخشـیدند و سـینه به سـینه در مقابل ولـی خدا و  
فرزند رسول الله )ص( قد علم کردند و در کربال روی پلیدان 
و شیطان صفتان عالم را سفید کردند. اما عده ای دیگر نیز 
مدتی پس از قیام عاشورا راه ندامت و توبه در پیش گرفتند و 
در صدد جبران خطای خویش برآمدند اما چه فایده که دیر 
بـه راه حـق پی بردند و نباید می شـد آنچه شـد! و خون خدا 
بـرای احیـاء دین، خـودش را بر دریای پر تالطم و وحشـی 
انحـراف دینـی زد تا این آتش فتنه را با خون پاکش خاموش 
کنـد. همچنان کـه آن حضرت هرگز بـه ذلت تحمیلی یک 
زنـا زادِه فرزنـد زنـا زاده تن نـداد تا آنجا که هر چه داشـت در 
َطَبـق ایثـار در راه خـدا قـرار داد و طاغوت نفـس را ابراهیم 
وار ذبـح نمـود و چـراغ فـروزان ابدی راه حق و حقیقت شـد 

برای هدایت بشر.
ْل ِسـیُروا ِفـی اْلْرِض«. امروز 

ُ
امـا تاریخ آینه عبرت اسـت و »ق

نیـز شـاهد همان فتنه و صـف بندی آدم منحرف از سـنت و 

راه الهـی هسـتیم کـه وجود ناپـاک و پلیدش را بر سـر راه 
کمال بشر قرار داده و آشکارا صدوا عن سبیل الله می کند. 
بـه درسـتی کـه کل یوم عاشـورا و کل ارض کربـال در هر 
زمانه ای نمودی دارد تا آدمی میان طاغوت نفس و ایمان 
بـه خـدا یکـی را بر اریکه دل بنشـاند. آنچنان کـه آن امام 
سفر کرده به عرش امت فرمود: »کمربندهایتان را ببندید 
که هیچ چیز تغییر نکرده اسـت« امروز نیز شـمر و یزید و 
ابن زیاد پوست انداخته اند و در قامت استکبار جهانی تولید 
نسـل کرده اند و همچنان بار دیگر طاغوت نفس و ایمان 
به خدا در آزمون انتخاب عزت یا ذلت قرار دارد. همچنان 
که شـهید بزرگوار مرتضی مطهری می فرمایند: »شـمر و 
یزید هزار و چهارصد سال پیش ُمرد و شمر و یزید زمانت 
را بشـناس«. امـا فرامـوش نکنیـم؛ از آنجا کـه دنیاطلبی 
مستکبرین برقرار است و معیارهای ایمان به خدا نیز تغییر 
نکرده اسـت ما نیز با تأسی از عبرت های عاشورا راهی در 
پیـش گیریـم تا مبادا حسـین زمان، مانـده در مقابل ذلت 
تحمیلی دشـمن راه عزتی در پیش گیرد که منجر شود تا 

همچون حسین )ع( جان خود را فدا کند.
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عیـادت از پیامبر یا خیانت به پیامبر؟
در واپسـین روزهای عمر شـریف پیامبر و درحالی که ایشـان 
در بسـتر بیماری بودند، در تصمیمی اسـتراتژیک اسـامه بن 
زید را به فرماندهی سپاه اسالم منصوب کرد تا برای گرفتن 
انتقـام جنـگ موتـه رهسـپار روم شـوند. پیامبر اسـالم برای 
اطمینـان از ایـن کـه همه با اسـامه بـه جنگ مـی روند؛ می 
فرمایـد: »خـدا لعنـت کند هرکس را که از اسـامه سـرپیچی 
کند« و سـپس دسـتور مـی دهد تنها علـی )ع( و عده ای از 
بنی هاشـم در مدینه بمانند. مشـخص اسـت پیامبـر با انجام 
ایـن کار قصد داشـت بـه بهانه انتقام موتـه مدعیان احتمالي 
خالفـت را از مدینـه دور کند تـا امیرالمومنین )ع( خالفت را 

بـدون ایجاد اختالف در امت به دسـت گیرند.
اسـامه جوانـی 18 سـاله بـود و برخـی صحابـه مسـن پیامبر 

شـأنیتی برای خود قائل بودند و از سـپرده شـدن فرماندهی 
بـه اسـامه ی جـوان ناراضـی بودنـد و بـه دنبـال بهانـه ای 
بـرای نرفتـن مـی گشـتند. بهانـه نرفتـن خبری بـود که »ام 
یمـن« مادر اسـامه از روی دلسـوزی از وخامت حـال پیامبر 
به لشـکر اسـالم رسـاند. خبـر در سـپاه پیچیـد و بهانه برای 
تحریـف فرمـان صریح پیامبر توسـط مدعیان خالفت ایجاد 
شـد. بهانه این بود که ما خود باید جویای حال پیامبر شـویم 
و بـه عیـادت ایشـان برویـم تـا از نگرانی درآییـم. اینان وضع 
بـرای تحریـف دسـتور صریـح  را دسـتاویزی  پیامبـر  وخیـم 
خـروج از مدینـه قرار می دهند و سـپاه اسـالم نیز این را می 

پذیـرد و حرکت خـود را متوقف می کند. 
پیامبرخدا هذیان می گوید؟!

پـس از آن پیامبـر)ص( چنـد نفـر از صحابه را که سـرپیچی 

کرده بودند، به خانه خود فراخواند و دسـتور داد که به سـپاه 
اسـامه بپیوندند. سـپس رسـول خدا)ص( طلب کاغذ و قلم 
کرد تا چیزي بگوید که مردم پس از آن هرگز گمراه نشـوند. 
مجمـد بن ابی بکر برخاسـت تا کاغـذ بیاورد، لکن در همین 
لحظـه متاسـفانه پیکـی از حاضریـن دسـت به بیان سـخنی 
ناپسـند زد که وجه عصمت پیامبر)ص( را تحریف کرد. وی 
گفـت: »ایـن مـرد هذیان مـی گویـد« و گفته هـاي او اعتبار 
نـدارد. این در حالی اسـت کـه گوینده این سـخن خوب می 
دانسـت کـه پیامبـر خدا هیچ سـخنی نمی گویـد مگر آن که 
تاییـد شـده توسـط باری تعالی اسـت و به قـول قرآن از روی 
هـوی سـخن نمـی گویـد »و مـا ینطق عـن الهـوی«. پیامبر 
کـه شـعله های خشـم و اختـالف را در چشـم حاضـران کنار 
بسـترش مـی دیـد؛ پـس از آن کـه اجـازه ندادنـد مهمتریـن 

تحریف شخصیت »ولی جامعه« برای رسیدن به منفعت شخصی، داستانی کهنه در تاریخ اسام است. نزد دکتر 
محمد حسـین رجبی دوانی اسـتاد و صاحب نظر حوزه تاریخ اسـام رفتیم و از او خواسـتیم تا مواردی از نخستین 
تحریف هایی که در شـخصیت و طریق پیامبر )ص( رخ داد که در نتیجه طی 60 دهه پس از هجرت، به شـهادت 
نـوه رسـول خدا )ص( انجامید را بررسـی کند. به دلیل موضوع محوری و انسـجام محتوایی، متن ایـن گفت و گو را به 

صورت گفتار شفاهی تنظیم کردیم که در ذیل آن را از نظر خواهید گذراند. 

پیاز عکه سیری چند؟!
بازخوانی تحریف خط نبوی )ص( در صدر اسالم و اثر آن در تحقق واقعه عاشورا
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پیـام خود را بـرای امت مکتوب کند، فقط شـفاهًا آنان را به 
نیکویـي با اهل بیتش سـفارش کرد.

تحریـف خط پیامبر برای ممانعت
 از تحقـق پیش گویی پیامبر!

بعد از رحلت پیامبر، مسـئله جانشـینی آن حضرت به صورت 
جـدی میـان مهاجریـن و انصـار مطـرح بـود. مهاجریـن کـه 
خـود را الیـق بـر خالفـت پـس از پیامبـر مـی دانسـتند و از 
طرفـی بـه دلیـل حسـادت های قومـی و عشـیره ای حاضـر 
نبودنـد، زیـر بـار والیت فردی از بنی هاشـم برونـد، به دنبال 
تریبونـی مـی گشـتند کـه خـود را محـق بـه خالفـت معرفـی 
نماینـد. تریبونـی که بـه دلیل اقلیـت بودن مهاجرین نسـبت 

بـه انصار، در اختیار انصار قرار داشـت.
و  بیـت  اهـل  هواخـواه  نخسـت،  روز  از  انصـار  امـا 
امیرالمومنین)ع( شـدند و اتفاقا چون از قدیم دچار اختالف 
بودنـد، بـرای آنـان بهتـر بود کـه فـردی مرضـی الطرفین از 
انصـار َحکـم میان آنان باشـد. امـا یکـی از مهمترین دالیلی 
که باعث شـد، انصار تن به تشـکیل سـقیفه بدهند، برداشت 
در  پیامبـر  بـود.  پیامبـر  صحبت هـای  از  سـطحی  و  غلـط 
واپسـین روزهـای عمـر خـود بارهـا مهاجریـن را بـه نیکی به 
انصـار سـفارش نمـود و حتی فرمود: »با همه سـفارش هایی 
کـه کـردم بعـد از من به انصار ظلم ها خواهد شـد« و سـپس 
بـه انصـار فرمودنـد: »شـما در قیامـت همراه مـن از خداوند 
دادخواهـی کنید از کسـانی که به شـما ظلـم کردند.« انصار 
از ایـن پیـش بینـی پیامبر تفسـیر غلط کردند و پـس از پیامبر 
شـروع بـه تحلیـل و تفسـیر این سـخن پیامبر نمودنـد. انصار 
می دانسـتند که امیرالمومنین )ع( کسـی نیست که بخواهد 
بـه انصـار ظلـم و سـتم کند و با خـود چنین اسـتدالل کردند 
کـه احتمـاال از مهاجریـن فـردی سـتمگر جـز علـی )ع( بـه 

خالفت خواهد رسـید که بر ما سـتم فراوان خواهد کرد. 
پـس انصار بـا خود گفتنـد نبایـد بگذاریم اصـال مهاجرین به 
خالفـت برسـند و مـا خـود بایـد خلیفه باشـیم تا از این سـتم 
وعـده داده شـده جلوگیـری کنیـم. تحریـف و تفسـیر غلـط 
سـخن پیامبر سـبب شکل گیری شورای سـقیفه شد و عماًل 
در آن شـورا تریبـون در اختیـار مهاجـران قـرار گرفت و آنان 
انصـار را  در ایـن سیاسـت از پیش تعیین شـده قـرار دادند و 

خالفـت را از آن خـود کردنـد. البتـه پیـش بینـی رسـول خدا 
)ص( نیـز محقـق شـد و در سـالهای پـس از پیامبـر، انصـار 
کـج اندیـش که گمان می کردند با تحریف خـط پیامبر، مانع 
از ظلـم وعـده داده شـده بـه آنان خواهند شـد، سـختی ها و 
مشـقات بسـیار زیـاد و عجیبـی را از سـوی دسـتگاه خالفت 

شدند. متحمل 

انـکار غدیر، باالتر از تحریف غدیر!
یکـي دیگـر از تحریف هایـي که نسـبت بـه شـخصیت پیامبر 
)ص( قـرار گرفـت؛ انـکار داشـتن وصـي و خلیفـه بـراي آن 

بود. حضرت 
در واقعـه غدیرخـم 120 هـزار نفـر نـزد پیامبـر)ص( حضـور 
داشـتند و تحقـق واقعـه غدیـر جـزو مسـلمات اسـت؛ اما در 
فضـاي بسـته اي کـه پـس از رحلـت ایشـان شـکل گرفـت 
ماجـراي عظیـم غدیـر خـم اساسـا انـکار شـد؛ به نحـوي که 
گویـي اصـال چنیـن اتفاقي در ماه هاي واپسـین عمر شـریف 

پیامبر رخ نداده اسـت.
یکـي از نمودهـاي تحریف پیامبر، در ماجراي غدیر، تفسـیر 
نـا بـه جـاي قـول رسـول اکـرم و نسـبت ناروایي اسـت که به 
ایشـان داده شـد؛ مبنـي بـر ایـن کـه ایشـان بیـش از 100 
هـزار نفـر را فراخوانـده تـا صرفـًا امـام علـي)ع( را »ولي« به 
معنـي »دوسـت« خـود معرفـي کنـد که ایـن تحریف نـه تنها 
غیرمنطقـي بلکـه توهیـن بـه عقالنیـت حرکت پیامبر اسـت. 
امـا باید توجـه کرد در تحریف ماجراي غدیـر، موضوع صرفًا 
واژگونـه نمـودن سـخن پیامبـر و تفسـیر لفـظ »ولي« نیسـت 
بلکـه از اسـاس وجـود چنیـن ماجرایـي تحریـف مـي شـود و 
حتـي بدتر از آن، مورد انکار قرار مي گیرد. انکار واقعه غدیر 
آن قدر پس از پیامبر شـایع مي شـود که اصال کسـي به خود 
جرئـت و اجـازه مطـرح کـردن این واقعـه را نمي دهـد. حتي 
فضا به حدي بسـته مي شـود که خـود امیرالمومنین )ع( در 
احتجاجاتـي که بـا خلفا و غاصبین خالفت دارد، واقعه غدیر 
را مـورد اسـتدالل قـرار نمـي دهـد و از ایـن واقعه بـه عنوان 
سـند حقانیـت خـود یاد نمي کند؛ چرا کـه مي داند این واقعه 

مورد انـکار قرار مي گیرد. 
بـا  امـام علـي)ع( در مالقـات  آمـده روزي  تاریـخ  در  حتـي 

برخـي از صحابـه خواسـت تـا عبـارت »من کنت مـواله فهذا 
علـي مـواله« پیامبـر در روز غدیر را به یاد آورنـد. اما 5 نفر از 
حاضریـن اساسـًا واقعـه غدیـر را کتمان کردنـد که »انس بن 
مالـک« و »ُبـراء بـن مالک انصاري« جزو آنـان بودند و امام 
نیـز آنـان را مـورد نفرین قـرار داد، به گونـه اي که هریک از 

این 5 نفر دچار بیماري هاي سـختي شـدند.

پیاز عکه سیری چند؟!
یکـی دیگـر از شـخصیت هایی کـه در تحریـف قولـی پیامبـر 
پـس از رحلـت ایشـان نقـش زیـادی ایفا کـرد ابوُهَریـره بود. 
بیشـترین حجـم فعالیت او به دوران خالفـت عثمان مربوط 
می شـود. ابوهریره شـخصیتی بود که ظاهرًا در سال هشتم 
هجـرت پیغمبـر )ص( ایمـان آورده و مسـلمان شـده اسـت 
ولـی مظهـر جعـل حدیـث و دروغ پـردازی نسـبت بـه پیغمبر 
تـا اواخـر  او کـه در واقـع  ایـن اسـت؛  )ص( اسـت. جالـب 
عمـر و رسـالت پیغمبـر )ص( بـه آن حضـرت ایمـان آورده، 
از امیرالمومنیـن علـی )ع( کـه بـزرگ شـده دسـت و دامـان 
پـاک پیغمبـر )ص( بـوده و اول مومـن بـه آن حضـرت و تـا 
آخـر رحلـت آن حضـرت در کنـار ایشـان بوده اسـت احادیث 
بیشـتری از پیغمبـر نقل کرده اسـت! یعنـی او که کمتر از دو 
سـال پیغمبر را درک کرده اسـت، بیش از امیرالمومنان علی 
)ع( که بیسـت و سـه سال پس از رسـالت پیامبر و چند سال 
هم پیش از رسـالت آن حضرت ایشـان را درک کرده، حدیث 
نقـل کرده اسـت. در تاریخ نقل اسـت که ابوهریـره وقتي که 
حاکـم مکـه بود، مرد بیچـاره اي از »عّکه« پیاز آورده بود که 
در »مکـه« بفروشـد اما کسـي از او نخریـده بود و نزدیك بود 
کـه آن پیازها خراب شـود. دسـت بـه دامـان ابوهریره زد که 
چـکار کنم، ورشکسـت مي شـوم. ابوهریـره روز جمعه باالي 
منبر رفت و گفت: »سـمعت من حبیبي رسـول الله من اکل 
بصـل عکـه بمکه وجبـت له الجنه« یعني هـر کس پیاز عکه 
را در مکـه بخـورد بهشـت بـر او واجـب مي شـود! مـردم هم 

مثـل مـور و ملخ ریختند و تمـام پیازهایش را خریدند!

کعبه بر مسجد االقصی
 سجده می کند!

یـا  افـراد زیـادی بودنـد کـه بـرای کسـب اعتبـار و جایـگاه 
رسـیدن بـه سـایر اهـداف، پـس از پیامبـر نسـبت های دروغ 
بـر ایشـان بسـتند. کعـب االحبـار نیـز یکـی دیگـر از افرادی 
اسـت کـه تعداد زیادی حدیـث جعل نمود و به پیامبر نسـبت 
داد. کعـب االحبـار یکی از یهودیـان قبیله ذوالکالء یمن بود 
کـه پـس از اسـالم آوردن در زمـان عمـر بن خطـاب، قدرت 
زیادی در زمان خلیفه سـوم گرفت. او در مدت عمر خویش 
بسـیاری از عقاید یهودیت را به عنوان عقاید اسـالمی ترویج 
کـرد. احادیـث و روایات متعددی کـه کمترین آن ها ذکر این 
روایـت اسـت کـه »کعبـه هـر روز بر مسـجد االقصی سـجده 
می کند« که امام باقر )ع( این را نشـانه دروغگو بودن کعب 

در واقعه غديرخم 120 هزار نفر 
نزد پيامبر)ص( حضور داشتند و تحقق 
واقعـه غديـر جـزو مسـلمات اسـت؛ اما 
در فضـاي بسـته اي کـه پـس از رحلت 
ايشان شکل گرفت ماجراي عظيم غدير 
خم اساسا انکار شد؛ به نحوي که گويي 
اصال چنين اتفاقي در ماه هاي واپسـين 

عمر شريف پيامبر رخ نداده است

 ابـوذر بـا عصايـش بـر سـر کعـب 

االحبـار زد و گفت: تو کـه تا ديروز يهودي 

بـودي بايـد بـه مـا بگويي کـه چـه کنيم؟! 

خليفه ناراحت شـد و قسـم خورد تو را به 

بدترين جاي ممکن تبعيد مي کنم و چون از 

پيامبـر شـنيده بود کـه او صادق ترين افراد 

اسـت،  از خـودش پرسـيد کـه بدتريـن جـا 

کجاست؟ ابوذر گفت: ربذه
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االحبار می داند. 
یکـی از افـرادی کـه با سـیره و سـبک تحریـف گرانه کعب 
االحبـار بـه مبارزه برخواسـت ابـوذر غفاری بـود. حتی نقل 
اسـت کـه زمانـی عثمـان بـراي معاویه نوشـت کـه ابوذر را 
بـر شـتر بي جهـاز چموشـي سـوار کـن و یکسـره تـا مدینـه 
بتـازان. مورخیـن گفته انـد: وقتـي جنـاب ابـوذر بـه مدینـه 
رسـید، گوشـت هاي ران او ریخته بود و به شـدت مجروح 
بـود امـا او جـا نزد. با همـان وضع وارد دربار عثمان شـد و 
دیـد کعـب االحبار که تـا دیروز یهـودي بود در کنـار خلیفه 
نشسـته اسـت. ابـوذر دوبـاره اعتراض کـرد. کعـب االحبار 
گفـت: تـو حـق نداري بـا خلیفـه مسـلمین این گونه سـخن 
بگویـي. ابـوذر با عصایش بر سـر کعـب االحبار زد و گفت: 
تـو کـه تـا دیـروز یهـودي بـودي بایـد بـه مـا بگویي کـه چه 
کنیـم؟! خلیفـه ناراحت شـد و قسـم خـورد تو را بـه بدترین 
جـاي ممکـن تبعید مي کنم و چون از پیامبر شـنیده بود که 
او صادق تریـن افـراد اسـت،  از خودش پرسـید کـه بدترین 
جـا کجاسـت؟ ابوذر گفت: ربذه و عثمان دسـتور داد او را 
بـه آنجـا تبعیـد کنند و گفـت هیچ کس حق نـدارد به بدرقه 

او برود.

کاخ نشینی الزم است!
معاویـه بـن ابی سـفیان در زمان خلیفـه دوم و در پی مرگ 
برادرش یزید بن ابی سـفیان به عنوان فرمانروای شـامات 
منصـوب شـد. در تاریـخ داریـم کـه معاویـه به کاخ نشـینی 
روی آورد و کاخ معظمی را در شـام بنا کرد و به این اعتبار 

اولین فرد از مسـئوالن شـاغل در دولت های مدعی اسالم 
اسـت کـه بـه کاخ نشـینی روی آورده اسـت. گـزارش ایـن 
قضیـه به خلیفه دوم رسـید. ظاهـرًا خلیفه دوم او را احضار 
مـی کنـد و از او توضیح می خواهد. معاویـه توجیه می کند 
که برای عزت اسـالم و اینکه شـوکت این دین و مسلمانان 
بـه رخ رومیـان کـه بـا آنها در مقابله هسـتیم کشـیده شـود 
و از اسـالم حسـاب ببرنـد، الزم اسـت به عنـوان حاکمیت 
اسـالم در مقابـل رومی هـا چنین تجمالت و کاخی داشـته 
باشـیم و چـون امپراتور و مقام های باالی روم کاخ نشـین 
و حاکـم  آالیشـی مسـلمانان  بـی  و  گـر سـادگی  ا هسـتند 
مسـلمان را ببیننـد حسـاب نخواهنـد بـرد و خلیفه دوم این 
توجیـه را مـی پذیرد و بـه او این مجوز را می دهد و با توجه 
بـه اینکـه عمـر، هـر مسـئول را بیـش از یکسـال در پسـت 
خـود نگاه نمی داشـت اما بـه معاویه کاخ نشـین اجازه داد 
تـا پایـان حکومت او در این جایگاه بـا همین روحیه و مرام 

کاخ نشـینی تکیه بزند.
یکـی از مصداق های مهم تحریف سـخنان و رهنمودهای 
رسـول خدا )ص( که توسـط توسـط معاویه بسـیار پیشرفت 
کـرد و حتـی نهادینـه شـد، ایـن بـود کـه هرکـس بر مسـند 
رهبـری جامعـه قـرار بگیـرد خلیفـه و جانشـین رسـول خدا 
)ص( اسـت و ایـن امـر تـا حـدی پائیـن آمـده بـود کـه می 

گفتند فقط شـخص قریشـی و مسلمان باشد. 

او را از منبر پائین بیاورید و بکشـید
در آیـه قـرآن تکلیـف مـردم بعـد از پیغمبـر جهـت سـعادت 
ْوِلي 

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوْا الرَّ

َ
ِطیُعوْا الّلَه َوأ

َ
شـان تبیین می شـود: »أ

ْمـِر ِمنُکـْم« یعنـی همـان طـور که بایـد خـدا و پیغمبر را 
َ
ال

اطاعـت کـرد، اولـی االمر را هم باید مطیع بـود. با توجه به 
غصـب خالفـت و اینکـه هرکس زمـام امور مسـلمین را به 
دسـت گرفت از این به بعد اولی االمر خوانده می شـد و او 
را واجب االطاعه می دانستند لذا کار به جایی رسید که نه 
تنهـا در برخی موارد دسـتورات خـدا و پیغمبر )ص( نادیده 
گرفته می شـود بلکه در پوشـش اطاعت از این کسـانی که 
اینـک اولـی االمـر خوانده مـی شـوند بدعت هایـی در دین 
گذاشـته مـی شـود و آن بدعت هـا را به عنوان اسـاس 

پذیرند.  دین می 
مجتبـی  امـام  تسـنن،  اهـل  معتبـر  منابـع  در 
)ع( بـه صراحـت فرمـوده اسـت کـه پیغمبر خدا 
فرمـوده: »خالفـت بـر بنـی امیه حرام اسـت« 
و در نقـل دیگـری آن حضـرت مـی فرمایـد: 
»از جـدم رسـول خـدا شـنیدم کـه هـرگاه 
معاویـه را بـر فـراز منبـر من دیدیـد او را 
پائیـن بیاوریـد و بکشـید« امـا کار بـه 
جایـی مـی رسـد کـه معاویـه نـه تنهـا 
بـه عنـوان خلیفه رسـول اللـه بلکه به 
عنـوان خلیفـه الله، واجـب االطاعه 

می شـود و باید از او تبعیت کرد.

خارجی شورشـی یا امام واجب االطاعه!؟
 و از ایـن جهـت در قیـام امـام حسـین )ع( وقتی ایشـان با 
ُحر مواجه می شـود و ُحر سـوال می کند که شـما برای چه 
اینجـا آمدیـد، امام حسـین )ع( صریـح کالم پیغمبر )ص( 
را مـی خوانـد و بیـان می دارد که جدم رسـول خدا فرمود: 
»هرکـس حاکـم جائـری را ببینـد که بـر مقدرات مسـلمین 
سـلطه پیـدا کـرده، عهـد و پیمـان الهی را شکسـته اسـت، 
ظلم و سـتم پیشـه مـی کند و حرام های خـدا را حالل می 
گـر بـا قول و فعل در برابر او نایسـتد بر خداسـت که  کنـد، ا
او را همـراه بـا حاکـم جائـر بـه درون دوزخ بیافکنـد«. این 
کالم صریح پیغمبر را همه شـنیده بودند ولی چه فایده که 
اثـرات خط تحریف به جایی رسـیده بود کـه همین جانیانی 
کـه بایـد از ایـن جایگاه به زیر کشـیده می شـدند به عنوان 
اولـی االمـر که باید اطاعت بشـوند در جامعه جـا می افتند 
گـر امـام حسـین)ع( هـم بخواهـد بـه تکلیـف شـرعی و  و ا
دسـتور پیغمبر مقابل آنها بایسـتد، این امام است که مقصر 
جلوه داده می شـود چرا که در برابر اولی االمر مسـلمانان 
و پیشـوای واجـب االطاعـه آنهـا ایسـتاده اسـت. لـذا اینها 
امام حسـین )ع( و یاران عظیم الشـأنش را خارجی خطاب 
مـی کردنـد. خارجـی نه به معنـای بیگانه و بلکـه به معنای 
خـروج کننده و شـورش کننده علیه پیشـوای عادل و اولی 
االمـری کـه بایـد اطاعـت شـود  کـه چنیـن کسـی وقتـی 
شـورش مـی کنـد باید سـرکوب شـود و مرگ حق اوسـت! 
و اینگونـه رفتـار مـی کنند کـه جنایت هولناک و جانسـوز و 

تـکان دهنده کربال بـه وقوع می پیوندد. ■

امـام  تسـنن،  اهـل  معتبـر  منابـع  در 
مجتبـی )ع( بـه صراحـت فرمـوده اسـت کـه 
پیغمبـر خـدا فرمـوده: »خالفـت بـر بنـی امیه 
حرام اسـت« و در نقـل دیگری آن حضرت می 
فرماید: »از جدم رسـول خدا شـنیدم که هرگاه 
معاویـه را بـر فراز منبـر من دیدیـد او را پائین 
بیاوریـد و بکشـید« امـا کار به جایی می رسـد 
که معاویه نه تنها به عنوان خلیفه رسـول اهلل 
بلکـه به عنوان خلیفـه اهلل، واجب االطاعه می 

شود و باید از او تبعیت کرد
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اسـاس هر بنای کج بر مبنای وارونه انگاری مفاهیم اسـت. 
حـال ممکن اسـت این وارونگی در مفاهیم در طی سـال ها 
همچون فرهنگ و رسـم غلط سـینه به سـینه منتقل شود یا 
اینکـه انسـان ها مفاهیـم را آن چنـان که خود می پسـندند-
نـه آن چنـان کـه بـه واقـع وجـود دارد-درک و بـه آن عمـل 
می کننـد. تصـور بـه این اسـت در نـوع اول ضعـف فرهنگی 
و جهـل اجتماعـی بیشـتر مؤثـر اسـت و امـا در سـبک دوم 
گاهی خویش اقـدام به این وارونگی در  انسـان ها بـا میل و آ
حقایـق می کننـد کـه یقینـًا مطامـع و خواهش های نفسـانی 
همراه با آن و مقوم آن است. خداوند در قرآن نسبت به این 
وارونگـی و تحریـف در کالم و دسـتورات الهی و مصادره به 
مطلوب واکنش شـدیدی نشـان می دهد. از این روسـت که 

خداونـد در قرآن کریم به صراحت می فرماید:
ْنُهْم َیْسـَمُعوَن  ـْد َکاَن َفِریٌق ِمّ

َ
ن ُیْؤِمُنـوْا َلُکـْم َوق

َ
َفَتْطَمُعـوَن أ

َ
أ

ُفوَنـُه ِمـن َبْعـِد َمـا َعَقُلـوُه َوُهـْم َیْعَلُمـوَن  َکاَلَم الّلـِه ُثـَمّ ُیَحِرّ
)بقره/۷5(

»آیا ]به راسـتی[ طمع ]و آرزو[ دارید که اینان به شـما ایمان 
بیاورند؟ با اینکه گروهی از آنان سـخنان خدا را می شنیدند، 
آنـگاه آنها را پس از فهمیدنش تحریف می کردند، درحالیکه 

خود می دانستند.«
مفهـوم بـر آمـده از ایـن آیـه دال بـر ایـن حقیقـت اسـت که 
عده ای سـخن خداونـد را می فهمند اما بـا این وجود، اقدام 
بـه تحریـف سـخن می کنند در حالـی که به ایـن اقدام خود 
واقـف هسـتند تـا بـدان جـا کـه خداونـد ایمـان آنهـا را بعید 

می داند.
از مصادیـق دیگـر در نهـی خداونـد از تحریـف کالم و راه 

الهی، می توان به این آیه شـریفه اشـاره نمود که:
وُلـوْا انُظْرَنـا َواْسـَمُعوا 

ُ
ِذیـَن آَمُنـوْا اَل َتُقوُلـوْا َراِعَنـا َوق َهـا اَلّ ُیّ

َ
َیـا أ

ِلیٌم )بقره/10۴(
َ
َْوِللَکاِفِریـَن َعَذاٌب أ

»ای کسـانی که ایمان آورده اید، مگویید راعنا بگویید انظرنا 
و گوش فرا دارید که برای کافران عذابی اسـت دردآور.«

در آیـه خداوند رحمان بـه دو کلمه راعنا و انظرنا تاکید دارد. 
ابـن عباس مفسـر معروف اسـالم نقـل می کند: مسـلمانان 
صـدر اسـالم هنگامـی کـه پیامبـر )صلـی اللـه علیـه و آله( 
مشغول سخن گفتن بود و بیان آیات و احکام الهی می کرد، 
گاهی از او می خواسـتند کمی با تأّنی سـخن بگوید تا بتوانند 

مطالب را خوب درک کنند، و سـؤاالت و خواسـته های خود 
را نیـز مطرح نماینـد. برای این درخواسـت، جمله »راعنا«-
از مـاده »رعـی« به معنی مهلـت دادن-را بـه کار می بردند. 
ولـی یهـود همیـن کلمـه »راعنا« را از مـاده »رعونـه« که به 
معنـی کودنـی و حماقـت اسـت اسـتعمال می کردنـد. )در 
صـورت اول مفهومـش این اسـت: »به ما مهلـت بده« ولی 
در صـورت دوم یعنی اینکه »مـا را تحمیق کن«!(. در اینجا 
برای یهود دسـتاویزی پیدا شـده بود که با استفاده از همان 
جملـه ای کـه مسـلمانان می گفتنـد، پیامبـر یـا مسـلمانان را 
مسـخره کننـد. ایـن آیـه نـازل شـد و بـرای جلوگیـری از این 
سـوء اسـتفاده به مؤمنان دستور داد به جای جمله »راعنا«، 
جملـه »ُانظرنا« را به کار برند که همان مفهوم را می رسـاند، 
و دسـتاویزی بـرای دشـمن لجوج نیسـت. بعضی مفسـران 
گفته انـد کـه جمله راعنـا، در لغت یهود یک نوع دشـنام بود 
و مفهومـش این بود »بشـنو که هرگز نشـنوی« این جمله را 
تکـرار می کردنـد و می خندیدنـد!. بعضی دیگـر نقل کرده اند 
کـه یهـود بـه جـای راعنـا، »راعینـا« می گفتنـد کـه معنیش 
»چوپـان ما« اسـت، و پیامبـر اسـالم )ص( را مخاطب قرار 

می دادند و از این راه اسـتهزا می کردند.
ایـن قضیـه نشـان می دهـد کـه خداونـد حتـی بـه تحریـف 
کلمات روزمره مسـلمین توسـط یهود و امکان جعل و سـوء 
اسـتفاده از معانی کلمات حساسیت نشان می دهد، تا جایی 
کـه یکـی از آیات قـرآن را به دسـتوری مبنی بر بـه کاربردن 
واژه ای غیرقابـل تحریـف در گفتـار روزانـه مـردم اختصاص 

می دهد.
مسـئله ای که ذکر آن رفت خود شـاهد بر این موضوع است 
کـه خداونـد از کالمـش محافظـت می کنـد و بـر آن گزندی 
وارد نیست. همچنان که در قرآن مجید خداوند می فرماید:

»اّنـا نحن نّزلنـا الّذکر و انا له الحافظون )حجر/9(
ماییـم کـه ذکر قرآن را فرو فرسـتادیم و بـه یقین آن را حفظ 

خواهیم نمود.«
امـا در کنـار ایـن مسـئله خداونـد بـه منظـور جلوگیـری از 
بـر  را  معـادل  کلمـه ای  گونـه،  تحریـف  و  غلـط  برداشـت 
می گزینـد و مسـلمانان را بـه رعایت آن اهتمام می بخشـد تا 
کالم حـق بـه تفسـیر انحرافـی بـددالن منحـرف از راه حـق 
دچار نگردد که بی شـک این نیز از معجزات بی شـمار قرآن 

کریم است.
خداونـد در قسـمت دیگـری از قـرآن نسـبت بـه خطـر یهود 
منحرف و تحریف گر که آیات قرآن و تاریخ بر دین سـتیزی 
و پیمـان شـکنی و تحریـف تـورات و مقابلـه و عنـاد آنهـا بـا 
پیامبران و فرسـتادگان خداوند گواه اسـت، متذکر می شود:

ذیَن ُیسـاِرُعوَن ِفـی اْلُکْفِر ِمَن  ُسـوُل ال َیْحُزْنـَک اَلّ َهـا الَرّ ُیّ
َ
یـا أ

ذیَن  ُلوُبُهْم َو ِمـَن اَلّ
ُ
ْفواِهِهـْم َو َلْم ُتْؤِمـْن ق

َ
ـا ِبأ ذیـَن قاُلـوا آَمَنّ اَلّ

ُتوَک 
ْ
اُعوَن ِلَقـْوٍم آَخریـَن َلـْم َیأ اُعوَن ِلْلَکـِذِب َسـَمّ هـاُدوا َسـَمّ

ُفـوَن اْلَکِلَم ِمْن َبْعِد َمواِضِعِه )مائده/۴1( ُیَحِرّ
»ای فرسـتاده )خدا(! آنها که در مسـیر کفر شتاب می کنند 
و بـا زبـان مـی گوینـد: »ایمـان آوردیـم« و قلـب آنهـا ایمان 
نیـاورده، تـو را اندوهگیـن نسـازند! و )همچنیـن( گروهـی 
از یهودیـان کـه خـوب بـه سـخنان تـو گـوش می دهنـد، تـا 
دسـتاویزی بـرای تکذیـب تـو بیابنـد آنهـا جاسوسـان گـروه 
دیگری هسـتند که خودشـان نزد تو نیامده اند آنها سـخنان 

را از مفهـوم اصلیش تحریف می کنند.«
همـه ایـن موارد و تذکرات و تحکمـات خداوند با هدف نهی 
از تحریـف کالم وحـی و نفی هرگونه انحراف در سـبیل الله 
در شـرایطی  اسـت کـه خداونـد پیامبر خود را کـه عزیزترین 
خلـق اسـت و او را حقـًا ابوالقاسـم بـه معنـای تقسـیم کننده 
رحمـت حـق نامید نیـز از این تذکرات و هشـدارها مسـتثنی 
نمی داند. لذا خداوند در آیات ۴۴ تا ۴۷ سوره مبارکه الحاقه 

می فرماید:
َخْذَنا ِمْنـُه ِباْلَیِمیِن 

َ
اِویـِل )۴۴( َل

َ
ق

َ
َل َعَلْیَنـا َبْعـَض اْل َوَلـْو َتَقـوَّ

َحٍد َعْنُه 
َ
ـْن أ )۴5( ُثـمَّ َلَقَطْعَنـا ِمْنـُه اْلَوِتیـَن )۴6( َفَما ِمنُکم مِّ

َحاِجِزیَن )۴۷(
»اگـر پیامبر پاره ای سـخنان را به افتـرا بر ما ببندد. با قدرت 
او را فـرو می گیریم. سـپس رگ دلش را پـاره می کنیم. هیچ 

یک از شـما را توان آن نیسـت که، مانع شود.«
 این مسـئله حجت اسـت بر تمامی انسـان ها مبنی بر اینکه 
طبـق آیـات و روایاتـی که شـرح آن رفـت خداونـد در مقابله 
بـا هرگونـه تحریف در ارزش هـا و آرمان های راسـتین الهی 
سـختگیر اسـت حتـی اگـر بنـده کامـل و آخرین فرسـتاده و 

حبیب خود حضرت محمد مصطفی )ص( باشـد!

 خداوند به تحریف حساس است!
بررسی موضع قرآن نسبت به موضوع »تحریف«

حسین صداقت
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علی رغم ریخته شدن خون خدا توسط اشق االشقیای عالم، فرهنگ عاشورا سراسر آینه عبرت و تجربه است. از 
جمله عبرت های عاشورایی می شود به مسئله دنیاطلبی خواص و نقش و تاثیر آن بر اراده و تصمیم گیری عوام 
اشـاره کرد. گفتار حاضر گزیده بیانات مقام معظم رهبری پیرامون همین مسـئله در جمع فرماندهان لشگر 27 
محمد رسـول ا... )ص( تهران در خرداد ماه 1375 اسـت. ایشان سعی دارند تا با بیان نکات عبرت گونه جریان عاشورا، 

به نقش خواص در جبهه حق هرچه بیشتر بپردازند.

دنیای ُمرّجح خواص
شما جزو کدام دسته اید؟

تاثیر دنیاطلبی خواص بر عوام  در شکل گیری واقعه عاشورا

عوام و خواص کیستند!؟
خواص چه کسانی هستند؟ آیا قشر خاّصی هستند؟ جواب، منفی است. 
زیـرا در بیـن خواص، کنار افراد با سـواد، آدم های بیسـواد هم هسـتند. 
گاهی کسـی بیسـواد اسـت؛ اما جزو خواص است. یعنی می فهمد چه 
کار می کند. از روی تصمیم گیری و تشخیص عمل می کند؛ ولو درس 
نخوانده، مدرسـه نرفتـه، مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشـیده اسـت. 

به هرحال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.
خواص که می گوییم، معنایش صاحب لباِس خاصی نیست. ممکن 
است مرد باشد، ممکن است زن باشد. ممکن است تحصیلکرده باشد، 
ممکن است تحصیل نکرده باشد. ممکن است ثروتمند باشد، ممکن 
است فقیر باشد. ممکن است انسانی باشد که در دستگاههای دولتی 
خدمـت می کنـد، ممکن اسـت جزو مخالفیـن دسـتگاههای دولتی 
طاغوت باشـد. خواص یعنی کسـانی که وقتی عملی انجام می دهند، 
موضعگیری ای می کنند و راهی انتخاب می کنند، از روی فکر و تحلیل 
اسـت. می فهمند و تصمیم می گیرند و عمل می کنند. اینها خواصند. 
نقطـه ی مقابلش هم عوام اسـت. عوام یعنی کسـانی کـه وقتی جّو به 
سـمتی می رود، آنها هـم دنبالش می روند و تحلیلـی ندارند. یک وقت 
مـردم میگویند »زنده باد!« این هم نگاه می کنـد، می گوید »زنده باد!« 
یـک وقت مردم می گوینـد »مرده باد!« نگاه می کنـد، می گوید »مرده 
باد!« یک وقت جّو این طور است؛ این جا می آید. یک وقت جو آن طور 

است؛ آن جا می رود!

خواص جبهه حق یا جبهه باطل؟
خـواص، طبعـًا دو جبهه اند: خواِص جبهه ی حـق و خواص جبهه ی 
باطـل. عـّده ای اهـل فکر و فرهنـگ و معرفتند و بـرای جبهه ی حق 
کار می کنند. فهمیده اند حق با کدام جبهه اسـت. حق را شـناخته اند و 
براسـاس تشـخیص خود، بـرای آن، کار و حرکـت می کنند. اینها یک 
دسته اند. یک دسته هم نقطه ی مقابل حق و ضد حّقند. اگر باز به صدر 
اسالم برگردیم، باید این طور بگوییم که »عّده ای اصحاب امیرالمؤمنین 
و امام حسین، علیهما الّسالم هستند و طرفدار بنی هاشمند. عّده ای 
دیگر هم اصحاب معاویه و طرفدار بنی امّیه اند.« بین طرفداران بنی امّیه 
هم، افراد با فکر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم جزو خواصند. هر کاری 
می کنیم از روی بصیرت باشد. هر کس که از روی بصیرت کار نمی کند، 
عوام است. لذا، می بینید قرآن درباره ی پیغمبر می فرماید: »ادعوا الی 
اللـه علی بصیـرة انا و من اتبعنی.« یعنی من و پیروانم با بصیرت عمل 
می کنیم، به دعوت می پردازیم و پیش می رویم. پس، اّول ببینید جزو 
گـروه عوامیـد یا نـه. اگر جزو گروه عوامید، به سـرعت خودتـان را از آن 
گروه خارج کنید. بکوشـید قدرت تحلیل پیدا کنید؛ تشخیص دهید و 

به معرفت دست یابید.

متاع الحیاه الدنیا
خـواِص طرفـداِر حـق، دو نوعنـد. یـک نوع کسـانی هسـتند که در 
مقابلـه بـا دنیـا، زندگـی، مقام، شـهوت، پـول، لـّذت، راحـت، نام و 

همـه ی متاع های خـوْب قرار دارنـد. اینهایی که ذکـر کردیم، همه 
از متاع هـای خوب اسـت. همه اش جزو زیبایی های زندگی اسـت. 
متـاع، یعنـی بهره. اینها بهره های زندگی دنیوی اسـت. در قرآن که 
می فرماید »متاع الحیاة الدنیا«، معنایش این نیسـت که این متاع، 
بد اسـت؛ نه. متاع اسـت و خدا برای شـما آفریده اسـت. منتها اگر 
در مقابـل ایـن متاع ها و بهره های زندگی، خدای ناخواسـته آن قدر 
مجذوب شدید که وقتی پای تکلیِف سخت به میان آمد، نتوانستید 
دسـت برداریـد، واویالسـت! اگـر ضمـن بهـره بـردن از متاع هـای 
دنیـوی، آنجا که پای امتحان سـخت پیش می آیـد، می توانید از آن 
متاع ها به راحتی دسـت بردارید، آن وقْت حسـاب اسـت. می بینید 
که حّتی خواِص طرفداِر حق هم به دو قسـم تقسـیم می شوند. این 
ت و مطالعه الزم دارد. بر حسب اّتفاق نمی شود جامعه، 

ّ
مسائل، دق

ت و فکر پرداخت. 
ّ
نظـام و انقـالب را بیمه کرد. باید به مطالعـه و دق

اگر در جامعه ای، آن نوِع خوِب خواِص طرفداِر حق؛ یعنی کسـانی 
کـه می تواننـد در صـورت لـزوم از متـاع دنیـوی دسـت بردارنـد، در 
اکثریت باشند، هیچ وقت جامعه ی اسالمی به سرنوشت جامعه ی 
دوران امام حسـین علیه الّسـالم مبتال نخواهد شـد و مطمئّنًا تا ابد 
بیمه است. اما اگر قضیه به عکس شد و نوع دیگِر خواِص طرفدار 
حـق-دل سـپردگان بـه متاع دنیـا. آنان کـه حق شناسـند، ولی در 
عیـن حـال مقابـل متـاع دنیـا، پایشـان میلـرزد-در اکثریـت بودند، 

وامصیبتاست!
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آدم بی تحلیل منتظر تحقیق نمی شود!
حرکت خواص، به دنبال خود، حرکت عوام را می آورد. به امام حسـین 
علیه الّسالم نامه نوشتند و آن حضرت در نخستین گام، مسلم بن عقیل 
را به کوفه اعزام کرد. با خود اندیشـید مسـلم را به آنجا می فرسـتم. اگر 
خبر داد که اوضاع مساعد است، خود نیز راهی کوفه میشوم. مسلم بن 
عقیل به محض ورود به کوفه، به منزل بزرگان شیعه وارد شد و نامه ی 
حضـرت را خوانـد. گروه گروه، مردم آمدند و همه، اظهـار ارادت کردند. 
دو، سـه تن از خواِص جبهه ی باطل-طرفداران بنی امّیه-به یزید نامه 
نوشتند که اگر می خواهی کوفه را داشته باشی، فرد شایسته ای را برای 
حکومت بفرسـت. چون فرماندار کوفه، نعمان بن بشـیر نمی تواند در 
ه بن زیاد، فرماندار  مقابل مسلم  بن عقیل مقاومت کند. یزید هم عبیدالَلّ
بصره را حکم داد که عالوه بر بصره-به قول امروز با حفظ سمت-کوفه 
ه بن زیاد از بصره تا کوفه یکسره  را نیز تحت حکومت خود درآور. عبیدالَلّ
تاخـت. هنگامـی به دروازه ی کوفه رسـید که شـب بـود. مردم معمولی 
کوفه-از همان عوامی که قادر به تحلیل نبودند-تا دیدند فردی با اسب 
و تجهیزات و نقاب بر چهره وارد شـهر شـد، تصّور کردند امام حسـین 
ه در  علیه الّسالم است. جلو دویدند و فریاد الّسالم علیک یا بن رسول الَلّ

فضا طنین افکند!
ویژگی فرد عامی، چنین است. آدمی که اهل تحلیل نیست، منتظر 
تحقیـق نمـی شـود. دیدند فردی با اسـب و تجهیزات وارد شـد. بی 
آن کـه یـک کلمـه حرف بـا او زده باشـند، تصّور غلط کردنـد. تا یکی 
گفت او امام حسین علیه الّسالم است همه فریاد امام حسین، امام 
حسین برآوردند! به او سالم کردند و مقدمش را گرامی داشتند؛ بی 
ه هـم اعتنایی به  آن  کـه صبـر کنند تا حقیقت آشـکار شـود. عبیدالَلّ
آنهـا نکـرد و خـود را به داراالماره رسـاند و از همان جا طرح مبارزه با 
مسـلم بن عقیل را به اجرا گذاشـت. اسـاس کار او عبارت از این بود 
که طرفداران مسـلم بن عقیل را با اشـّد فشار مورد تهدید و شکنجه 
قرار دهد. بدین جهت، هانی بن عروه را با غدر و حیله به داراالماره 
کشـاند و بـه ضـرب و شـتم او پرداخـت. وقتـی گروهـی از مـردم در 
اعتراض به رفتار او داراالماره را محاصره کردند، با توسل به دروغ و 

نیرنگ، آنها را متفرق کرد.

تاریخ عوض می شد اگر ...
 نقـش خـواِص بـه اصطـالح طرفـداِر حـق کـه حـق را شـناختند و 
تشـخیص دادنـد، امـا دنیایشـان را بـر آن مرّجـح دانسـتند، آشـکار 
می شود. حضرت مسلم با جمعیت زیادی به حرکت درآمد. در تاریخ 
»ابن اثیر« آمده است که گویی سی هزار نفر اطراف مسلم گرد آمده 
بودند. از این عّده فقط چهار هزار نفر دورادور محل اقامت او ایستاده 
بودند و شمشـیر به دسـت، به نفع مسـلم بن عقیل شـعار می دادند. 
ایـن وقایـع، مربوط به روز نهم ذی الحّجه اسـت. کاری که ابن زیاد 
کرد این بود که عده ای از خواص را وارد دسته های مردم کرد تا آنها 
را بترسـانند. خواص هم در بین مردم می گشـتند و می گفتند با چه 
کسی سـر جنگ دارید؟! چرا می جنگید؟! اگر می خواهید در امان 
باشـید، به خانه هایتان برگردید. اینها بنی امیه اند. پول و شمشـیر و 
تازیانه دارند. چنان مردم را ترسـاندند و از گرد مسـلم پراکندند که آن 
حضرت به وقت نماز عشا هیچ کس را همراه نداشت؛ هیچ کس! آن 
گاه ابن زیاد به مسجد کوفه رفت و اعالن عمومی کرد که همه باید 

به مسجد بیایند و نماز عشایشان را به امامت من بخوانند!
تاریخ می نویسد: مسجد کوفه مملو از جمعیتی شد که پشت سر ابن 

زیاد به نماز عشـا ایسـتاده بودند. چرا چنین شد؟ بنده که نگاه می کنم، 
می بینم خواِص طرفداِر حق مقصرند و بعضی شان در نهایت بدی عمل 
کردند. مثل چه کسی؟ مثل شریح قاضی. شریح قاضی که جزو بنی امّیه 
نبود! کسی بود که می فهمید حق با کیست. می فهمید که اوضاع از چه 
قرار است. وقتی هانی بن عروه را با سر و روی مجروح به زندان افکندند، 
ه زیاد را به کنترل خود  سـربازان و افراد قبیله ی او اطراف قصر عبیدالَلّ

درآوردند.
ابـن زیـاد ترسـید. آنهـا می گفتند: شـما هانی را کشـته اید. ابـن زیاد 
بـه شـریح قاضی گفت: بـرو ببین اگر هانی زنده اسـت، به مردمش 
خبر بده. شـریح دید هانی بن عروه زنده، اما مجروح اسـت. تا چشم 
هانی به شـریح افتاد، فریاد برآورد: ای مسـلمانان! این چه وضعی 
اسـت؟! پـس قـوم من چه شـدند؟! چرا سـراغ مـن نیامدنـد؟! چرا 
نمی آینـد مـرا از اینجا نجـات دهند؟! مگر مرده اند؟! شـریح قاضی 
گفت: می خواستم حرف های هانی را به کسانی که دوِر داراالماره را 
ه آن جا  گرفته بودند، منعکس کنم. اما افسوس که جاسوس عبیدالَلّ
حضور داشت و جرأت نکردم! جرأت نکردم یعنی چه؟ یعنی همین 
که ما میگوییم ترجیح دنیا بر دین! شـاید اگر شـریح همین یک کار 
را انجام می داد، تاریخ عوض می شـد. اگر شـریح به مردم می گفت 
ه قصد  کـه هانـی زنده اسـت، اما مجـروح در زندان افتـاده و عبیدالَلّ
ه هنوز قدرت نگرفته بود،  دارد او را بکشد، با توّجه به این که عبیدالَلّ
آنها می ریختند و هانی را نجات می دادند. با نجات هانی هم قدرت 
پیـدا می کردنـد، روحیه می یافتند، داراالمـاره را محاصره می کردند، 
ه را می گرفتند؛ یا می کشـتند و یا می فرسـتادند می رفت. آن  عبیدالَلّ
گاه کوفـه از آِن امـام حسـین علیه الّسـالم می شـد و دیگـر واقعه ی 
کربـال اّتفـاق نمی افتاد! اگر واقعـه ی کربال اّتفـاق نمی افتاد؛ یعنی 

امام حسـین علیه الّسـالم به حکومت می رسـید. حکومت حسینی، 
اگر شش ماه هم طول می کشید برای تاریخ، برکات زیادی داشت. 

گرچه، بیشتر هم ممکن بود طول بکشد.
چه فایده وقتی خواص دیر تشخیص دهند؟

البته آنهایی که در کربال شـهید شدند، کّفاره ی اشتباهشـان داده شد. 
دربـاره ی آنهـا بحثی نیسـت و اسمشـان را هـم نمی آوریم. اما کسـانی 
از خـواص، بـه کربال هم نرفتند. نتوانسـتند بروند؛ توفیق پیدا نکردند و 
البته، بعد مجبور شدند جزو تّوابین شوند. چه فایده؟! وقتی امام حسین 
علیه الّسالم کشته شد؛ وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت؛ وقتی فاجعه 
اّتفاق افتاد؛ وقتی حرکت تاریخ به سـمت سراشـیب آغاز شـد، دیگرچه 
فایده؟! لذاسـت که در تاریخ، عّده ی تّوابین، چند برابر عّده ی شهدای 
کربالست. شهدای کربال همه در یک روز کشته شدند؛ تّوابین نیز همه 
در یک روز کشته شدند. اما اثری که تّوابین در تاریخ گذاشتند، یک هزارم 
اثری که شهدای کربال گذاشتند، نیست! به خاطر این که در وقت خود 
نیامدند. کار را در لحظه ی خود انجام ندادند. دیر تصمیم گرفتند و دیر 
تشخیص دادند. چرا مسلم بن عقیل را با این که می دانستید نماینده ی 
امام است، تنها گذاشتید؟! آمده بود و با او بیعت هم کرده بودید. قبولش 
هم داشتید. به عوام کاری ندارم. خواص را میگویم. چرا هنگام عصر و 
سِر شب که شد، مسلم را تنها گذاشتید تا به خانه ی طوعه پناه ببرد؟! اگر 
خواص، مسـلم را تنها نمی گذاشتند و مثاًل، عّده به صد نفر می رسید، 
آن صد نفر دور مسلم را می گرفتند. خانه ی یکی شان را مقّر فرماندهی 
می کردند. می ایستادند و دفاع می کردند. مسلم، تنها هم که بود، وقتی 
خواسـتند دستگیرش کنند، ساعت ها طول کشید. سـربازان ابن زیاد، 
چندیـن بار حمله کردند؛ مسـلم به تنهایی همه را پـس زد. اگر صد نفر 
مردم با او بودند، مگر می توانستند دستگیرش کنند؟! باز مردم دورشان 
جمع می شدند. پس، خواص در این مرحله، کوتاهی کردند که دْور مسلم 

را نگرفتند.

ببینید جزو کدام دسته اید 
خـدای متعـال وعده داده اسـت که اگر کسـی او را نصـرت کند، او 
هـم نصرتـش خواهـد کـرد. بـرو برگرد نـدارد! اگر کسـی بـرای خدا 
تـالش و حرکـت کنـد، پیـروزی نصیبـش خواهد شـد. نـه این که به 
هـر یک نفر پیـروزی می دهند! وقتی مجموعـه ای حرکت می کند، 
البتـه، شـهادت ها هسـت، سـختی ها هسـت، رنج هـا هسـت؛ امـا 
پیـروزی هم هسـت: »ولینصرّن اللـه من ینصـره« نمی فرماید که 
نصـرت می دهیم؛ خون هم از دماغ کسـی نمی آید. نه! »فیقتلون 
و یقتلـون«؛ می کشـند و کشـته می شـوند؛ امـا پیـروزی بـه دسـت 
می آورند. این، سّنت الهی است. وقتی که از ریخته شدن خونمان 
ترسـیدیم؛ از هـدر شـدن پـول و آبـرو ترسـیدیم؛ بـه خاطـر خانواده 
ترسـیدیم؛ بـه خاطـر دوسـتان ترسـیدیم؛ بـه خاطر منّغص شـدن 
راحتـی و عیـش خودمان ترسـیدیم؛ به خاطر حفظ کسـب و کار و 
موقعیـت حرکت نکردیم؛ به خاطر گسـترش ضیـاع و عقار حرکت 
نکردیـم؛ معلـوم اسـت دیگـر! ده تن امام حسـین هم سـِر راه قرار 
بگیرند، همه شهید خواهند شد و از بین خواهند رفت! کمااین که 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـالة والّسـالم شـهید شـد؛ کمااین که امام 

حسین علیه الّسالم شهید شد.
خواص! خواص! طبقه ی خواص! عزیزان من! ببینید شما جزو کدام 
دسته اید؟ اگر جزو خواصید - که البته هستید - پس حواستان جمع 

باشد. عرض ما فقط این است.

در تاریـخ، عـّده ی تّوابیـن، چنـد برابـر 
عّده ی شـهدای کربالست. شـهدای کربال همه 
در یـک روز کشـته شـدند؛ تّوابیـن نیـز همه در 
یک روز کشـته شـدند. امـا اثری کـه تّوابین در 
تاریـخ گذاشـتند، یـک هزارم اثری که شـهدای 
کربال گذاشـتند، نیست! به خاطر این که در وقت 

خود نیامدند
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علـل تحریفات رخ داده در خط و اندیشـه 
پیامبر اعظم )ص( که منجر به قیام عاشـورا شد 

چه بود؟
شـاید از علـل و عواملـی کـه بـه خـروج از اندیشـه و سـنت و 
سیرت رسول خدا )ص( منجر شد همان هایی باشد که سبب 
رویارویـی بـا حضـرت اباعبدالله )ع( در کربال شـد. بـه عبارت 
دیگر سازه ها و اندیشه هایی که سی و سه هزار نفر را در مقابل 
حضـرت اباعبداللـه الحسـین )ع( قـرار داد در حقیقـت همان 
سـازه های تفکـر کسـانی اسـت کـه پیشـتر در مقابـل حضرت 
رسـول )ص( ایسـتادند. گرچـه در آنجـا به سـبب موقعیتی که 

را  اندیشـه های خودشـان  نمی کردنـد  داشـت جـرأت  پیامبـر 
آشـکارا مطرح کنند. اگر قرار باشـد این عناصر را یک به یک 
برشـمارم یکی از آن به حوزه معرفت و شـناخت بر می گردد که 
نقطـه مقابـل معرفت، جهل نسـبت بـه مقـام و موقعیت وحی 
و شـخص پیامبـر )ص( اسـت. همچنـان که همیـن عنصر را 
در مقابـل حضرت اباعبدالله الحسـین )ع( داریـم. آنان که به 
ژرفـای وحـی پی نبرده بودند و آن را خوب درک نکرده بودند و 
معرفـت آنهـا به ظاهر مسـائل و صورت ها بـود و ژرفا و اعماق 
را نمی دیدنـد، بـه تدریـج در مقابـل پیامبـر)ص( قـرار گرفتند. 
در فرهنـگ قـرآن همـواره بـه تفکر و تدبر دعوت شـده اسـت 

»لعلکـم تتفکرون« »لعلکم تعقلـون« »الولاللباب« یعنی این 
فرهنـگ و راه را کسـانی می تواننـد خـوب بپویند کـه با معرفت 
حرکت کننـد. امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: هیچ حرکتی 
نیسـت کـه شـما در آن حرکـت نیازمنـد معرفت نباشـید. یعنی 
سـاده ترین حرکت هـای زندگـی یک انسـان باید با پشـتوانه ای 
از معرفـت و فهـم باشـد. وقتـی معرفـت وجود نداشـته باشـد، 
انسـان بـه بـی راهـه مـی رود و طبیعـی اسـت آنکـه بـه بیراهه 
مـی رود روبـروی راه می ایسـتد. پس این یک عنصر اسـت کما 
اینکه در نهضت حضرت اباعبدالله الحسـین )ع( این مسـئله 
هم مطرح می شـود. امام بارهای بار می کوشـید به مخاطبان 

با نگاه به تاریخ، تحریفات بسـیاری در خط و راه پیامبر )ص( زمینه سـاز شـد تا با گذشـت حدود فقط نیم قرن 
از رحلت آن بزرگوار، در جریان قیام عاشـورا عـده ای در مقابل ولی خدا تحت عنوان واهی خروج کننده بر علیه 
خلیفه مسـلمین بایسـتند. از دکتر محمد رضا سنگری کارشناس و نویسنده تاریخ اسـام جویای علل و انواع این 
تحریفات شدیم و همچنین به این مسئله پرداختیم که آیا تحریفات خط پیامبر اسام )ص( که در جریان کربا و حادثه 

عاشورا نمود یافت با تحریفات کنونی در راه و اندیشه امام خمینی )ره( قابل مقایسه است؟

تأویل راه پیامبر
 جایگزین تنزیل وحی شد

 نگاهی به تأثیر تحریف خط پیامبر در تحقق واقعه عاشورا در گفت و گو با دکتر محمدرضا سنگری
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خـودش بگویـد مـن را بشناسـید چـه کسـی هسـتم. حتـی در 
کربـال لباس های پیامبر را پوشـید و به میـدان رفت و خودش 
را معرفـی کـرد تا اگر کسـانی شـناخت درسـت و دقیـق ندارند 
حضـرت را دقیـق و درسـت بشناسـند. حتـی در راه حرکـت به 
کربـال وقتی با اباِهَرم برخـورد می کند حضرت می فرماید: اگر 
اکنون در خانه ما در مدینه بودی من جای پای جبرائیل را به 
تـو نشـان مـی دادم و در خانه ما فرشـتگان رفت و آمـد کردند. 
»انـا اهـل بیـت النبوة و معـدن الرسـالة و مختلـف المالئکه« 
حضـرت می کوشـید خود را معرفی کنـد و این معرفی تاثیرگذار 
بـود. برخـی از آنهـا که برگشـتند تحت تأثیر این شـناخت بود و 

پرده های جهالت کنار رفت.

 نقـش عنصر دنیـا زدگـی و دنیاگرایی در 
شکل گیری این جریان تحریف چیست؟

اتفاقـًا قـرآن و پیامبـر )ص( و خـود حضـرت اباعبدالله )ع( در 
مسـیر حرکتشـان به کوفه، به ایـن عنصر مکررًا اشـاره کردند. 
انسـان هایی که به خواسـته های پسـت تن می دهند و دورنگر 
نیسـتند و اینـک نگرنـد، یعنـی به جـای اینکه آخر بین باشـند 
آخـور بیـن هسـتند. »یعلمون ظاهرًا مـن الحیـات الدنیا و هم 
عـن اآلخـره هـم غافلـون« تعبیر قـرآن این اسـت کـه اینها از 
آخـر راه و انتهـا و دوردسـت ها بی بهره هسـتند و دم دسـت ها 
ها علف ها« اینها  را می بیننـد و به تعبیر حضرت علی )ع( »َهمُّ
فقـط می خواهنـد بـه علفشـان برسـند و نیازهای دنیوی شـان 
تأمین شـود. پس طبیعتًا کسـی که در اسـارت دنیا بیافتد و دم 
دسـت ها را بخواهـد و لحظـه او تأمین شـود و آخـرت را نبیند، 
خیلـی راحـت در مقابـل حـق قـرار می گیـرد و بـا باطـل همراه 
می شـود. کسـانی که در غزوات و سـرایا در کنار پیامبر بودند، 
اسیر دنیا و مدار آن مانند پست و مقام و موقعیت و زر و ُملک 
و شـهرت و شـهوت شـدند. امام حسـین )ع( در مسیر حرکت 
خـود وقتی کسـانی ایشـان را رها کردند و یـا آنها را دعوت کرد 
و نیامدند فرمود: »الناس عبید الدنیا« مردم برده دنیا هسـتند 
»و الدیـن لعـق علـی السـنتهم« دیـن را تنهـا در زبان هاشـان 
می چرخاننـد »یحوطونـه علـی ما درت معایشـهم« تـا آنجا که 
بـه درد دنیایی شـان بخـورد همـراه دین هسـتند یعنـی دینی را 
می خواهند که دنیایشان را تأمین می کند »فاذا محصوا بالبالء 
قـل الدیانـون« وقتی دچار دشـواری شـدند، دیـن داران اندک 

می شوند و دین را رها می کنند.
به دو عنصر جهل و دنیاطلبی می شـود مسـئله دیگری را هم 
افزود و آن هم بغض و حسـد اسـت. بغض و حسـد نسـبت به 
امیرالمؤمنین علی )ع( زمینه ای شـد که بعدها کسـانی مقابل 
آرمـان پیامبـر )ص( بایسـتند و در مقابـل امیرالمؤمنیـن علی 
)ع( جریانـی را کـه درسـت نقطـه مقابـل پیامبـر )ص( بـود را 
ایجـاد کنند. همین موضـوع را در کربال هم می توانیم ببینیم. 
وقتـی حضـرت دعوت می کند که بیاید و به من بپیوندید و من 
سـعادت آخرت شـما را تأمین می کنم و آنها سرسـختی نشـان 
می دادند و سـنگ پرتاب می کردند و ناسـزا می گفتند. حضرت 

فرمودند با اینکه من را می شناسـید و من خود را معرفی کردم 
و شما هم همه آنچه گفتم را تائید کردید چرا باز در مقابل من 
اینچنیـن رفتـار می کنید؟ آنها پاسـخ می دادند لبغض ابیک به 
سـبب کینه و دشـمنی که با پدرت داشـتیم و آمده ایم انتقامی 

که باید از علی می گرفتیم از تو بگیریم.

 در خصوص علل تحریفات خط و اندیشـه 
پیامبر )ص( در حوزه نقلی توضیح دهید.

در حـوزه نقـل یکـی از اولین مسـائلی که بعـد از پیغمبر )ص( 
اتفـاق افتـاد جایگزینـی تأویـل بـه جای تنزیـل بود. ایـن نکته 
آنقـدر مهـم  و کلیـدی اسـت کـه در کربال تعداد قابـل توجهی 
از صحابـه امـام حسـین )ع( وقتـی می خواهند علـت انحراف 
دشـمن را بررسـی کنند اشاره می کنند که شـما به جای تنزیل 
بـه تأویـل پناه بردید یعنی به جای اینکه روی وحی تکیه کنید، 
دریافت هـای خودتـان را جایگزین آن می کنید که این مسـئله 
باز ریشه در آن تمایالت نفسانی و دنیا زدگی و جهل و حسادت 
و کینـه و بغـض و ایـن دسـت قضایای منفـی و رذائل اخالقی 
و فکـری دارد. نکتـه دیگـری کـه در نقـل وجـود دارد جعـل 
احادیـث بـه نام پیامبر )ص( اسـت که بالفاصله بعـد از پیامبر 
)ص( شـروع می شود. کسانی که در این موقعیت مجالی پیدا 
می کنند و از وابسـتگان به دسـتگاه قدرت و زور و زر می شوند، 
بالفاصله شروع می کنند به نسبت دادن روایات به کسانی که 
اصـاًل چنیـن روایاتـی دربـاره آنها نیسـت. مثاًل روایـات مربوط 
بـه حضـرت علـی )ع( را به کسـان دیگری نسـبت می دهند یا 
جعـل حدیـث می کنند و شـروع می کنند به سـاختن روایت که 
متاسـفانه برخی از این روایات حتی تا روزگار ما هم وجود دارد 
و مـا می توانیـم متاسـفانه در منابع روایی خودمـان ببینیم و به 
خصوص در منابع روایی اهل تسنن نمونه های اینچنینی زیاد 
اسـت. شـخصیت سـازی بـرای معاویه شـروع می شـود و پول 
می گیرنـد. پانصـد تریبـون در عصـر معاویـه وجـود دارد که در 
اختیار کسـانی اسـت که با اندک پولی کـه دریافت می کنند به 
راحتـی حدیـث جعل می کنند. برای بعضی از شـخصیت هایی 
کـه منفـور و منفـی بودنـد و اصـاًل مقابـل پیغمبـر )ص( قـرار 
گرفتند، شـروع به جعل حدیث و دسـت و پا کردن شـخصیت 
تصنعـی می کنند و درسـت در مقابل آن برای شـخصیت های 
مثبت احیانًا احادیث منفی درست کردند. این جریان به جایی 
می رسـد کـه معاویـه را »خال المومنیـن« یعنی دایـی مؤمنین 
می گفتنـد و می گفتنـد هروقـت جبرئیل بر پیامبر نازل می شـد 
اول می گفت که سالم پروردگار را به معاویه برسانید! و معاویه 
را ایـن چنیـن معرفی کردنـد. اگر متون حتی برجسـته ما را در 
عربی و فارسـی مطالعه کنید می بینید که معاویه را ستوده اند! 
وقتی مثنوی معنوی گران سـنگ و ارزشمند و بی بدیل موالنا 
را بخوانیـد در جلـد دوم آن بسـیار سـتایش بـرای معاویه دارد. 
اگر کیمیای سـعادت از امام محمد غزالی و آثار بسیار مشهور 
دیگر تاریخمان را ببینید، بسـیار برای شـخصیتی مثل معاویه 
جعـل حدیث شـده و معاویه را چنان سـتودند و نمودند که آدم 

فکـر می کند که با شـخصیتی معـادل امیرالمؤمنین علی )ع( 
مواجه اسـت. جعل حدیث برای این افراد و از آن سـو احادیثی 
برای شکسـت شخصیت حضرت امیرالمؤمنین )ع( که وقتی 
در محراب مسـجد کوفه به شهادت می رسد کسانی می گفتند 
علـی را بـا نمـاز چـه کار و مگر مسـجد هـم می رفـت؟! چنین 
تبلیغاتـی صـورت می گیرد کـه از یک چهره ای کـه از لحظات 
نـزول وحـی تـا انتهـای راه همـدم پیامبـر )ص( بـوده و ثابـت 
در اقـدام اسـت و اولیـن کسـی اسـت کـه ایمـان آورده، چنین 

شخصیت منفی می سازند.

 این مسـئله در حوزه تحریفات عملی مبتنی بر 
سبک زندگی پیامبر )ص(، چگونه قابل بررسی است؟
در حـوزه عمـل دو بعـد دارد، یکـی اینکـه بعضـی از اعمـال 
پیغمبـر را نفـی کردنـد. مثـاًل گفتنـد ایـن عمـل امـروز الزم 
و پذیرفتـه نیسـت یـا آن را بـه گونـه ای مطـرح کردنـد که از 
آن عـدول کننـد کـه کم نیسـت. مثاًل در مسـائل زناشـویی، 
اقتصـادی و گرفتـن فدک کـه گفتنـد پیامبران ارث به جای 
نمی گذارنـد، بـر ایـن اسـاس فـدک را گرفتنـد تـا محاصـره 
اقتصـادی بـرای امیرالمؤمنیـن )ع( و حضـرت زهـرا )س( 
فراهـم کننـد. بعضـی از مسـائل نمـاز را تغییـر دادنـد، بـه 
گونـه ای شـد که یکـی از چهره های شـاخص عصـر معاویه 
گـر نمـاز نبـود بایـد می گفتنـد دیگـر از دیـن  می گویـد کـه ا
پیغمبـر چیـزی نمانـده، بـه گونه ای کـه حضـرت اباعبدالله 
)ع( در آغـاز حرکت خودش فرمـود: »عطلوا الحدود« تمام 
حـدود را تعطیـل کردند »أحلوا حرام اللـه« حرام خدا حالل 
شـد و حالل خدا حرام شـد و حضرت اباعبدالله )ع( اشـاره 
می کننـد که دین دیگر وارونه شـده که ایـن را امیرالمؤمنین 
علـی )ع( هـم در نهـج البالغـه اشـاره دارند کـه می گفتند: 
دیـن تبدیل به پوسـتین وارونه شـد یعنی آن بخش زشـت را 
آوردند و آن بخش زیبا را کاماًل پنهان کردند. پس در حوزه 
عمـل و حـوزه نقل به گونه ای رفتار شـد کـه چهره دین را به 
دیگرگونـه نمودنـد و دیـِن دیگرگونه آدم هایـی را تدارک دید 
کـه در مقابل حضرت اباعبدالله الحسـین )ع( قد علم کنند 

و حتی از بزرگترین جنایت ها پروا نداشـته باشـند.

 تحلیل شما از پیامدهای این تحریفاِت نقلی و 
عملی در رخداد کربال و قیام عاشورا چیست؟

گـر ایـن خـط را بـه نیـم قـرن پـس از رحلـت پیامبـر )ص(  ا
امتـداد دهیم به کربال می رسـیم و اگر خصوصیات کسـانی 

در کربال تعـداد قابل توجهی از صحابه 
امـام حسـین )ع( وقتـی مـی خواهنـد علـت 
انحراف دشـمن را بررسی کنند اشاره می کنند 
کـه شـما به جـای تنزیل بـه تأویل پنـاه بردید 
یعنـی بـه جـای اینکـه روی وحی تکیـه کنید، 
دریافت های خودتان را جایگزین آن می کنید 
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کـه در مقابـل حضـرت اباعبدالله )ع( قـرار گرفتند را از نظر 
تفکـر، تحلیـل و بررسـی کنیـم می بینیم که نمـاز می خوانند، 
قـرآن می خواننـد و تمـام مسـائل صـوری و ظاهـری دیـن را 
حفـظ می کننـد. وقتی امام ظهر عاشـورا اعالم کرد که به ما 
امان دهید تا نمازمان را برپا کنیم شـمر نزدیک شـد و گفت 
نماز شـما قبول نیسـت. نماز را مسـخره نکردند و خود شـمر 
هـم نمـاز می خوانـد. در گزارشـی کـه از کربـال داریـم وقتی 
که کربال تمام شـد، روز یازدهم عمر سـعد هشـتاد و هشـت 
کشـته میدان را که آخرین کشـته شـدگان بودند-چون قباًل 
تعدادی از کشـته شـدگان را برده بودند- جمع کرد و بر آنها 
نمـاز گـذارد و دفـن کـرد. یعنـی کاماًل عمر سـعد بـه مظاهر 
ظاهـری دینـی پایبنـد بـوده اسـت اما انحـراف در کجاسـت 
کـه فرزنـد پیغمبـر را می کشـند؟ یکی همین اسـت؛ فرزندان 
حضـرت زینـب )س( در رجـز خودشـان مطـرح می کنند که 
ایـن هـا دچـار تأویـل بـه جـای تنزیـل شـدند. یعنـی از آیات 
آنگونه برداشـت می کنند که به نفع دنیا و شـخص خودشان 
مواجـه  قضایـا  ایـن  بـا  متاسـفانه  هـم  مـا  روزگار  در  باشـد. 
هسـتیم. مثـاًل حضـرت امـام )ره( یـک چیـزی فرمـوده و از 
ایـن موضـوع برداشـت های کاماًل متضـاد می کننـد. طبیعی 
اسـت که آن سـخن یک بعد مشـخص و روشن دارد و اینکه 
دو قول کاماًل متضاد و متعارف از آن اسـتخراج می شـود بی 

تردید یکی از آنها درسـت است.

 این انحرافات نمود یافته در رخداد عاشورا، 
از منظر فکری چگونه قابل بحث است؟

بخـش قابـل توجهـی از کسـانی کـه در کربال هسـتند اسـیر 
تفکـری هسـتند بـه نـام تفکـر مرجئـه کـه بعضـی گفتنـد از 
ریشـه رجـاء یعنی امیدواری اسـت و بعضی دیگر هـم گفتند 
از ریشـه ارجـاء اسـت بـه معنـای بـه تأخیـر انداختـن. اینهـا 
می گفتند خدا بخشـنده و رحیم و رئوف اسـت ما هرکار کنیم 
مهم دلمان اسـت اگر دل پاک باشـد خدا کار به عمل ندارد 
و بـه قلـب آدم نگاه می کند و با این تفکر گفتند هر کار کنیم 
و بعدًا اسـتغفار کنیم خدا از ما صرف نظر می کند. اگر کسـی 
در مسـئله کربـال خوب دقـت کند؛ بعد از اینکـه این کاروان 
بـه سـمت شـام حرکـت می کنـد بارهـا ایـن مسـئله مطـرح 
شـده کـه بـر روی دیوار یک بیت شـعر نوشـته شـده اسـت یا 

دسـتی می آمـد و پیـدا می شـد و این بیت شـعر را می نوشـت 
یـا سـنگ ها را کـه بـر می داشـتند بارهـای بـار بـا ایـن جمله 
مواجه می شـدند: »اترجو امه قتلت حسـینا شـفاعه جده یوم 
الحسـاب« آیا آنهایی که حسـین را کشتند به شفاعت جدش 
دل بسـتند؟ یعنـی واقعـًا اینهـا فکـر می کردنـد کـه پیغمبـر 
شفاعتشـان می کنـد حتـی عمرسـعد در آخریـن لحظـات بـه 
امـام حسـین )ع( یـک چنیـن چیـزی را گفـت که مـن همه 
این کارها را می کنم و به شـفاعت جدت هم امیدوار هستم.
تفکـر دیگـری کـه سـاخته بودنـد این بـود که، حق با کسـی 
اسـت کـه پیروز می شـود: »الحـق لمن غلب« حق با کسـی 
اسـت کـه قـدرت نصیبش می شـود یعنـی هروقت قـدرت به 
دسـت هرکـس افتـاد ولو امـام جائر و رهبـر ظالم باشـد باید 
از او تبعیـت کنیـد. ایـن را چندیـن بـار بـه امـام حسـین )ع( 
گفتنـد و حضـرت می گفـت: »أال و إّن الدعّی بـن الدعّی قد 
رکزنـی بیـن اثنتیـن بیـن السـّلة و الذّلة و هیهـات مّنا الذّلة« 
عبیداللـه ظالـم و پلیـد و یزیـد قاتـل و جنایتـکار و تروریسـت 
اسـت »قاتـل النفـس المحترمه« و فاسـق و شـارب به خمر 
اسـت و هیـچ مـرزی را رعایـت نمی کند. امـا اینهـا می گفتند 
االن به قدرت رسـیده و کسـی که قدرت دارد حق با اوسـت 
و باید به او گرایش پیدا کرد و از حاکم، ولو ظالم باشـد و از 
او خطـا ببینیـم و گناهـان کبیره از او سـر بزنـد باید پیروی و 
تبعیـت کنیـم و او را بـه عنوان جانشـین پیغمبر می دانسـتند 
و ایـن موضـوع در آن دوره دائـم بـه ذهن ها القاء می شـود. 
ایـن تفکـر باعـث می شـد کـه بـه اباعبداللـه )ع( بگوینـد بیـا 
گـر  دسـت بـه دسـت خلیفـه بـده و مسـئله را تمـام کـن و ا
دسـت ندهـی مـا مقابـل تـو هسـتیم و شمشـیر می کشـیم. 
ایـن سـاختارهای فکـری رفتارها را می سـازد و ما خاسـتگاه 
رفتارهـا و تفکراتمـان هسـتیم و ایـن دسـت تفکـرات را کـه 

حاصل آن تحریفات اسـت در کربـال می بینیم.

 تشابه مسئله تحریفات خط پیامبر )ص( با 
مسـئله تحریف خط امـام خمینـی )ره( در عصر 

حاضر چگونه قابل تحلیل است؟
اولین مــوضوع و مسئــله مـهم و بـسیار کلیدی این است 

کـه کسـانی کـه در تفکـر و عملشـان انحـراف دارنـد بـه دنبال 
شـبهات می رونـد. شـبهه از آن جهـت کـه حق و باطـل گاهی 

شـبیه هـم هسـتند و کسـی بـه مسـائلی دسـت بزند که شـبیه 
حـق اسـت و شـبهه یعنـی چیـزی کـه شـبیه حق اسـت. یعنی 
گاهـی شـکل اعمـال از نظـر صورت مثل هم اسـت امـا وقتی 
باطـن آنهـا را می کاویم می بینیم مقابل هم اسـت. هیچ باطلی 
در تاریـخ عریـان ظاهـر نشـده اسـت. همیشـه باطل هـا سـعی 
می کننـد خودشـان را بـا لعـاب و شـعاری از حق کـه خیلی هم 
قشـنگ اسـت بیاراینـد. از شـبهه شـروع کـردن آغـاز همیـن 
انحرافـات اسـت. کسـانی کـه واقعـًا درون آلـوده ای دارنـد و 
دنیـا زده هسـتند، همیشـه بـه کالم هایـی متوسـل می شـوند 
کـه دو پهلو اسـت و سـعی می کننـد آن پهلویی کـه دنیای آنها 
را تأمیـن می کنـد بگیرنـد. همه کسـانی کـه از کالم امـام )ره( 
چیزهایـی را ایـن چنیـن می گیرنـد اگـر خـوب دقـت کنیـد بـه 
دنیایشـان بـر می گردد. مثـاًل ممکن اسـت از کالم یا بعضی از 
رفتارهای امام این چنین تشـبیه و اسـتنباط کند که ما در یک 
موقعیت هایی هم ممکن اسـت با دشـمن سرسـخت خودمان 
برای موقعیت های اضطراری کنار بیاییم مثاًل امام قطعنامه را 
پذیرفت و از قطعنامه پذیری امام اینگونه بگوید که حاال بیاییم 
سـازش کنیم و کنار بیاییم یا می گویند اسـالم دین صلح است 
و حرف درستی است اما منظورشان از این حرف رسیدن به یک 
مسـئله دیگر اسـت و بـه تعبیر حضرت علـی )ع( »کلمه الحق 
یـراد بـه الباطل«. یـک کلمه حقی را چه از گذشـته چه از حاال 
طـرح می کننـد و بـه سـراغ فرهنگ امـام )ره( می آینـد و حتی 
ممکـن اسـت از فرهنگ مقـام معظم رهبری یک چنین سـوء 
اسـتفاده های چندانی کنند. مثاًل چندین مورد اتفاق افتاده که 
مقام معظم رهبری فرموده اند منظورم از این موضوع و مسئله 
این است و تا می بینند باب یک التقاط و شبهه فراهم می شود 
و بعضی می خواهند سـوءتعبیر و سوءبرداشت کنند، بالفاصله 
موضوع را تبیین و روشـن می کنند. اما چون حضرت امام )ره( 
بـه صـورت فیزیکـی و ظاهری حضـور ندارند کالمشـان وجود 
دارد. کسـانی یـک رفتـار امام )ره( را به گونـه ای تعبیر می کنند 
که این تعبیر خالف مشـی اصلی امام )ره( اسـت. مثاًل مشـی 
امام )ره( اسـتکبار ستیزی است و اینجا برای تغییر آن، واژه را 
تغییر می دهند و به جای اینکه بگویند آمریکا اسـتکبار جهانی 
اسـت می گویند قدرت جهانی اسـت. فرق آن این اسـت که با 
اسـتکبار باید سـتیز کرد اما با قدرت جهانی باید تعامل کرد و با 
تغییـر واژه، اصـاًل فرهنـگ و موضـع را تغییـر می دهـد. این ها 
نکته هایـی اسـت کـه در روزگار ما اسـت. آنچه کـه مقام معظم 
رهبـری بسـیار دقیـق و عالمانـه در خـرداد ماه و در کنـار مرقد 
مطهـر حضـرت امـام )ره( صحبـت کردنـد دقیقـًا رونمایـی از 
همه آن عناصر خطرناکی اسـت که دشـمن از آنها بهره گیری 
می کنـد و بـه زبـان دیگر همـه عناصر کلیدی تفکر امام اسـت 
که ما باید بر آنها پای بفشاریم و مراقب باشیم تا از آنها تخطی 
نکنیـم و آنهـا را بـه عنـوان خـط قرمزهـای فرهنـگ و مکتـب 

خودمان پیش رو داشته باشیم. ■

بخـش قابـل توجهـی از کسـانی که در 
کربال هستند اسـیر تفکری هستند به نام تفکر 
مرجئـه کـه بعضـی گفتند از ریشـه رجاء یعنی 
امیـدواری اسـت و بعضـی دیگـر هـم گفتنـد از 
ریشـه ارجاء است به معنای به تاخیر انداختن. 
اینهـا می گفتند خدا بخشـنده و رحیم و رئوف 
اسـت ما هرکار کنیم مهم دل مان اسـت اگر دل 
پاک باشـد خدا کار به عمـل ندارد و به قلب آدم 
نـگاه می کند و با این تفکر گفتند هر کار کنیم و 
بعداً استغفار کنیم خدا از ما صرف نظر می کند. 
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اجتهاد در مقابل نص
مولف: آیت ا... سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی

مترجم: علی دوانی

نص، به معنای کالم روشـنی اسـت که معنای آن معلوم اسـت و احتمال معنای 
دیگـری در آن نیسـت و اجتهـاد  در اینجـا بـه معنـای اعمـال نظر شـخصی و رأی 
شـخصی اسـت. این کتاب بسـیار نفیس آخرین اثر عالمه فقید و نویسـنده بزرگ 
اسـالمی آیت الله مرحوم سـید عبدالحسین شرف الدین عاملی است که در هشت 
فصل و حدود صد مورد اجتهاد در مقابل نص )اعمال نظر شخصی در مقابل کالم 
صریـح پیامبـر( را کـه خلفا، حاکمان و برخی از بسـتگان آنان، در زمان رسـول خدا 
یا بعد از رحلت آن حضرت مرتکب شـدند، براسـاس کتابهای معتبر اهل سـنت بر 
می شمارد و بدون اینکه بخواهد قضاوتی درباره انگیزه آنان داشته باشد در مورد هر 
یک، نظرات علمی، تحقیقی و منتقدانه خود را بیان می کند. این کتاب بارها و توسط 
ناشـران مختلف گاهـی با عنوان »النص و االجتهاد« و گاهـی با عنوان »االجتهاد 
فی مقابل النص« منتشر شده است. علی دوانی کتاب را به فارسی برگرداند و اولین 
بـار در سـال 1351ه .ش دفتر انتشـارات اسـالمی آن را با عنـوان اجتهاد در مقابل 

نص به چاپ رساند که تا کنون بارها تجدید چاپ شده است. ترجمه انگلیسی 
کتاب نیز به قلم عبدالله شاهین در سال 200۴ میالدی توسط انتشارات انصاریان 

منتشر شد.
بـا مطالعـه این کتاب با انحرافات صدر اسـالم آشـنا می شـوید. از 

جمله این انحرافات عباتند از:
1ـ  ماجرای روز سقیفه

2ـ  غصب فدک
۴ـ  سرپیچی از فرامین پیامبر اکرم )ص(

6ـ  منع از نوشتن احادیث پیامبر اکرم )ص(
۷ـ  گسـتاخی به پیامبر اکرم )ص( و جلوگیری از نوشـتن منشـور 

ابدی آن حضرت
8- ممانعت از گریستن بر اموات

9- تعطیلی حد بر مغیره بن شعبه
10- بذل و بخشش بیت المال به خویشان

11- دههـا انحـراف دیگـر از انحرافـات صـدر اسـالم مخصوصًا 
انحرافات خالد بن ولید و معاویه بن ابی سفیان و گستاخی های آنان  

نسبت به اهل بیت پیامبر )ص(

 حماسه حسینی
مولف: استاد شهید مرتضی مطهری

»حماسه حسینی« عنوان سه جلد کتاب از استاد شهید مرتضی 
مطهری است. این مجموعه مشتمل بر سخنرانیها و یادداشتهای 
ابتدایی و غیر تفصیلی ایشـان اسـت که از حدود سـال 13۴۷ تا 
1356 شمسـی ایراد و نوشـته شـده اسـت و با عنوان »الملحمه 
الحسـینیه« به عربی ترجمه شـده و به نام مترجم تصریح نشـده 
است.  از آنجا که استاد مطهری خود عهده دار فراهم کردن این 
کتاب نشده و فرصت تجدید نظر در مطالب آن را نیافته و مطالب 
آن را به تدریج گفته و نوشته بود، مسامحاتی در آن یافت می شود. 
با این وصف نکاتی جدید و ارزشـمند در کتاب وجود دارد که می 

توان آن را در شمار کتابهای مهم قلمداد کرد.
»حماسه حسینی« تاریخ نگاری نیست، بلکه تحلیل تاریخ است 
و در آن به جنبه درس آموزی و الگوگیری از قیام امام حسین علیه 
السالم و لزوم پیراستن آن از تحریفات تکیه و تأکید شده است. 
شـهید مطهری پس از تقسـیم تحریف به لفظی و معنوی از این گالیه دارد که هر 

دو نوع تحریف در حادثه عاشورا راه یافته است. اما تحریف معنوی را خطرناک 
تر از تحریف لفظی و نقل قطعات تاریخی نادرست می داند؛ زیرا بدون اینکه از لفظ 
بکاهد و آن را کم یا زیاد کند، حادثه و سخن را به گونه ای توجیه و تفسیر می نماید 

که بر خالف معنای واقعی آن باشد.
استاد شهید به سه عامل در تحریف حادثه عاشورا اشاره می کند:

گاه و دشمنان مغرض. 1-  دوستان ناآ
2-  تمایل به اسطوره سازی، همان حس قهرمان پرستی بشر، ولی ما نباید یک 

سند مقدس را در اختیار افسانه سازان قرار دهیم.
3-  کج فهمی از قیام حسینی. برخی می گویند صرفا گریه بر امام، کفاره گناهان 

است و ثمر دیگری بر آن مترتب نیست.
گوشه هایی از متن کتاب: »برخی می خواهند بگویند امام یک دستور خصوصی 
داشت. به او گفتند برو خودت را به کشتن بده. پس به ما و شما ارتباط پیدا نمی کند؛ 
یعنی قابل پیروی نیست. به دستورات کلی اسالم که دستورات کلی و عمومی است 
مربوط نیست. تفاوت این سخن با سخن خود امام حسین علیه السالم چقدر است؟ 
امام حسین فریاد کشیده که علل و انگیزه قیام مسائلی است که منطبق بر اصول 

کلی اسالم است«.

تحریف شناخت
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 امام فرمود اگر مردم هم
موافق باشند من مخالفم!
ارزیابی مقایسه ای تحریف خط پیامبر )ص( با تحریف راه امام )ره(

محمد علی زارعی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
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تحریف از ریشه »حرف« به معنای گوشه، کنار و طرف است. از آنجا 
کـه تحریـف از باب تفعیل اسـت، بـه معنای کناره بردن و به گوشـه 
کشـاندن خواهد بود؛ از این رو تحریف گفتار به این معناسـت که با 
تغییر و جابه جا کردن کلمات و جمالت یا تفسـیر نادرسـت، مفهوم 
مـورد نظـر متکلـم را از بسـتر صحیـح و مطلـوب خارج سـاخته، به 
مفهومی کناره بکشاند که در حاشیه معنای اصلی جای داشته باشد.
تحریـف ابزاری اسـت کـه در طول تاریخ بارها علیـه حق و حقیقت 
اسـتفاده شـده اسـت. نه تنها اسـالم و شـخص پیامبر )ص( از این 
توطئه در امان نماندند بلکه امروزه نیز شخصیت های بزرگ اسالمی 
و باالخـص بنیانگـذار انقـالب اسـالمی ایران نیز در معرض شـدید 
تحریف از سـوی کسـانی قرار گرفته اسـت که همراه و همنشین او 
بوده اند و هنوز سـی سـال نیز از رحلت آن فقید نگذشـته اسـت. در 
مطلب حاضر ابتدا به تحریف در صدر اسالم می پردازیم و سپس در 
عصر حاضر به عنوان یک محقق به پدیده ها می نگریم و با توجه به 
مدارک بررسی می کنیم که آیا تحریف راه و منش امام خمینی )ره( 
صحت دارد و یا اینکه یک توهم توطئه است! در مرحله بعد به این 
سؤال می پردازیم که تحریف شخصیت امام خمینی )ره( چه عواقبی 

در پی خواهد داشت؟

پرده اول
از میـان دشـمنان اسـالم تنهـا طایفـه ای که لحظه ای دسـت از 
عـداوت و دشـمنی با پیامبـر و مسـلمانان برنداشـت، طایفه بنی 
امیـه بـود. سـرکرده این طایفه ابوسـفیان بود؛ او کسـی بود که تا 
پیش از فتح مکه، یکی از دشمنان سرسخت اسالم و مسلمانان 
به حساب می آمد. او کسی بود که جنگ بدر، احد و احزاب را به 
قصد نابودی اسالم راه اندازی کرد و تا فتح مکه لحظه ای عقب 
ننشسـت و فرزنـدش معاویـه ـ که در فسـاد، طغیـان و بی دینی، 
کمتـر از پـدر خـود نبودـ  از همـان اول بنای مخالفـت با پیامبر و 
اهل بیت او را گذاشت. پس از شهادت امیرمؤمنان علیه السالم 
بدترین فشـارها را علیه شـیعیان و پیروان آن حضرت روا داشـت 
و می تـوان گفـت کسـی کـه بیش ترین لطمـه را به پیکره اسـالم 
و مسـلمانان وارد کـرد، معاویـه بـود؛ چرا که او طی پنجاه سـالی 
که بر مسـلمانان مسـّلط شده بود، نه تنها بسیاری از حرمت ها را 
شکست بلکه در تحریف سیره و سنت پیامبراکرم صلی الله علیه 

و آله و سلم تالش زیادی کرد.
امیرمؤمنـان که بهتر از هرکس دیگری سـابقه دیرینه این طایفه 
و علـی الخصـوص معاویـه را می دانسـت، طی نامـه ای به مردم 
عراق به این مسـئله اشـاره کرده و چنین خاطر نشـان می سـازد: 
»بدانید که شـما مردم عراق با کسـانی رو به رو شده اید که ُطَلقاء 
)آزاد شدگان( و فرزندان طلقاء هستند و با گروهی می جنگید که 
بـه زور و بـه اکراه اسـالم آورده اند. آنان از دشـمنان خدا و سـنت 
پیامبـر و قـرآن مجید و پیـروان احزاب و بدعت ها می باشـند.« و 
در خطبـه دیگـری به هنگام تشـویق یـاران خود به هنـگام رفتن 
بـه جنـگ علیه معاویـه فرمود: »پیش به سـوی دشـمنان خدا و 
سـنت و قـرآن مجیـد؛ به سـوی باقی مانـدگان احـزاب و قاتالن 

مهاجران و انصار.«
برخورد با سیره و سنّت پیامبر)ص(

حقـد و کینـه دیرینـه معاویه او را وا می داشـت که به سـخنان درباره 

پیامبـر نیز نـگاه دیگری کند، بدین جهت از همـان اول بنا را بر این 
گذاشت که سخنان و سنت پیامبر )ص( را جعل و تحریف و تغییر 
و همچنین با تجاهل و تغافل و انکار بلکه اظهار رأی در برابر سنت 
پیامبر و ده ها برنامه دیگر برای محو سنت، و تالش مستمر و پی گیر 
برای از بین بردن سیره و سنت پیامبر داشته باشد، به عنوان نمونه:

- توبیخ راویان و به فراموشی سپردن روایات
- اظهار رأی در برابر سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

- تحریف مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
- صرف بیت المال برای تطمیع

- انکار سّنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
از جمله مواردی اسـت که معاویه به تحریف الگوی حکومت داری 
پیامبر اکرم دست زد. این انحرافات ایجاد شده در منش اسالمی کار 
را به جایی رساند که با گذشت 5 دهه از رحلت پیامبر آنچنان جامعه 
از خط اصلی حکومت اسـالمی منحرف شـد که جانشـین حقیقی 
پیامبر، امام حسـین علیه السـالم برای احیای سنت های اسالمی 

تمام هستی خود را فدا کرد و واقعه عاشورا رقم خورد.

پرده دوم
حضـرت آیت اللـه خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در 1۴ 
خـرداد 139۴ در اجتمـاع پرشـکوه و کم نظیـر مردم وفـادار ایران در 
حرم مطهر بنیانگذار کبیر جمهوری اسـالمی، مکتب امام خمینی 
را نقشـه راه پرامیـد ملت ایـران خواندند و با اشـاره به ضرورت مقابله 
با تحریف شـخصیت امام، تاکید کردند: »بازخوانی اصول مسـتند 
مکتب امام، تنها راه مقابله با تحریف شـخصیت آن بزرگوار اسـت، 
اصولی مانند: اثبات اسـالم ناب محمدی و نفی اسـالم آمریکایی، 
اعتماد به صدق وعده الهی و بی اعتمادی به مستکبران، اعتماد به 
اراده و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی، حمایت جدی از 
محرومان و مخالفت با اشـرافی گری، حمایت از مظلومان جهان و 
مخالفت صریح و بی مالحظه با قلدران بین المللی، اسـتقالل و رد 
سلطه پذیری، و تاکید بر وحدت ملی.« اما چرا رهبری این چنین از 

تحریف امام اظهار نگرانی کرده اند؟
تفکـرات امـام، البتـه ثبت و ضبط شـده اسـت، اما نکتـه مهمی 
کـه در ایـن میان وجود دارد، تفسـیر و برداشـتی اسـت که از این 
تفکـرات بیان می شـود. این اتفـاق، دقیقًا اتفاقی اسـت که برای 
دنیای حدیث و تفسیر هم افتاده است. راه حل چیست؟ مراجعه 
نظـام منـد به دنیـای حدیث و تفسـیر؛ و نـه مراجعـه ای که مورد 
محور و مصادره به مطلوب باشـد. در مورد تفکرات روح الله نیز، 
چنیـن اتفاقی باید بیافتـد؛ مراجعه نظام مند و تاریخی به گفته ها 
و اندیشـه های آن بزرگـوار. متأسـفانه در حـال حاضـر، گروهـی 

از سیاسـیون و خاصـه، اصـالح طلبـان، برداشـت هایی خاص و 
البته، مناسب با نیات خودشان ارائه می کنند.

در سـالهای اخیر ما شـاهدیم کـه جریانات و یا چهره های سیاسـی 
بنابـر منافع شـخصی و یـا گروهی، علیرغم تظاهر به قبول داشـتن 
امام و راه ایشـان، دسـت به تحریف یا سانسور دیدگاه های امام )ره( 
می زنند. البته که این بی تقوایی سیاسـی، اخالقی و دینی اسـت که 
کسی بخواهد از بزرگانی همچون حضرت امام )ره(، آنچه که به نفع 
جریـان و امیال خود باشـد را بپذیـرد و آن مـواردی که خالف امیال 
خود است را نادیده گرفته و یا تحریف کند. تحریف و سانسور نظرات 
حضرت امام )ره( به معنای دشـمنی با امام و راه این بزرگوار اسـت. 
در حقیقت وقتی بخشـی از دیدگاه های امام حذف یا تحریف شـود، 
به این معناست که آن احزاب و افراد، چنین مواضعی را از حضرت 
امام قبول ندارند. چرا که اگر قبول داشـتند، دیگر نیازی به تحریف 
و سانسـور نبود. ما شـاهد این بودیم که چنین منحرفانی از یک سو 
برخی شـاخص های برجسـته و اساسـی شـخصیت امام را حذف و 
تحریف می کنند و از دیگر سـو مواردی را که مطابق میل خودشـان 
اسـت را مطـرح کـرده و برجسـته می نمایاننـد؛ و خطـر بزرگ تر هم 
تفسیرهای مغرضانه ای است که از نظرات آن بزرگوار ارائه می کنند.

از جمله این موارد عبارتند از:

تحریف اندیشه امام 
نسبت به نحوه برخورد با آمریکا

یکی از تحریف هایی که نسبت به اندیشه امام صورت گرفت، بحث 
»مرگ بر آمریکا« بود. به گونه ای که برخی افراد با نقل برخی مطالب 
منتسـب بـه امام، سـعی کردند نشـان دهند کـه امام نیز بـا مرگ بر 
آمریکا موافق نبودند و خواستار حذف این شعار از شعارهای موجود 
کشور بودند. این مطلب درحالی بیان شد که همچنان آمریکا با خوی 
استکباری خویش به تحریم های ظالمانه خود علیه ملت ایران ادامه 
می داد و هیچ نشانی از تغییر روش و برخورد آمریکایی ها با ایران دیده 

نمی شد.
به نظر می رسـد این بحث به این جهت مطرح شـد که این افراد 
از مقاومـت در مقابـل اسـتکبار خسـته شـده و خواهـان برقراری 
ارتباط با آمریکا و پذیرش سـلطه آمریکا برای رسـیدن به آسایش 
خیالی خود بودند. این در حالی است که امام، آمریکا را شیطان 
بزرگ خواندند و حداقل تا زمانی که خوی استکباری آمریکا باقی 
است، شعار مرگ بر آمریکا زنده و باقی خواهد بود. حضرت امام 
در آخرین بیانات خود که در ماه های آخر عمر شریفشان مطرح 
کردند، در خصوص مقابله با باج خواهی آمریکا و گسـترش شعار 
مـرگ بر آمریـکا فرمودند: »از گسـترش باج خواهـی و مصونیت 
کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شـده باشـد، 
جلوگیـری می کنیـم و از خـدا می خواهیـم که این قـدرت را به ما 
ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان 

نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی به صدا در آید.«
در دوران فتنـه سـال 1388 برخـی درصـدد بودند شـعار مرگ بر 
روسـیه را به بهانه اینکه شـعار انقالب اسـالمی »نه شـرقی و نه 
غربـی« بـود مطرح کنند، اما هدف آن ها این بود که شـعار مرگ 
بر آمریکا تضعیف شود. جالب است شبیه همین جریان در زمان 
حضـرت امـام نیز اتفاق افتـاد و امام در مقابل آن بیان داشـتند: 

این افراد از مقاومت در مقابل اسـتکبار 
خسته شده و خواهان برقراری ارتباط با آمریکا 
و پذیرش سلطه آمریکا برای رسیدن به آسایش 
خیالی خود بودند. این در حالی اسـت که امام، 
آمریـکا را شـیطان بـزرگ خواندنـد و حداقل تا 
زمانی که خوی اسـتکباری آمریکا باقی اسـت، 

شعار مرگ بر آمریکا زنده و باقی خواهد بود

ارزیابی مقایسه ای تحریف خط پیامبر )ص( با تحریف راه امام )ره(
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»خط این بود که اصاًل آمریکا منسـی بشـود. یک دسته شوروی 
ه اکبر«  را طرح می کردند تا آمریکا منسـی بشـود، یک دسته »اللَّ
را کنـار می گذاشـتند، سـوت می زدنـد و کف می زدنـد آن هم روز 
عاشورا. خط این بود که این قضیه مرگ بر آمریکا منسی بشود.«
حضـرت امـام خطاب به خاندان آل سـعود و روحانیـون وهابی و 
مفتیـان آل سـعود که مانع برگزاری مراسـم برائت از مشـرکین و 
شـعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسـرائیل در مکه شدند فرمودند: 
»فریـاد برائـت از مشـرکان در مراسـم حج، یک فریاد سیاسـی- 
ـه به آن امـر فرمود. حـال باید به آن  عبـادی اسـت که رسـول اللَّ
آخونـد مـزدور کـه فریاد مرگ بـر آمریکا و اسـرائیل و شـوروی را 
خالف اسالم می داند گفت، تأسی به رسول خدا و متابعت از امر 
خداونـد تعالی خالف مراسـم حج اسـت؟ آیا تو و امثـال تو آخوند 
ه و امر خداوند را تخطئه می کنید و تأسی  آمریکایی فعل رسول اللَّ
بـه آن بزرگـوار و اطاعت فرمان حق تعالی را بر خالف می دانید و 
مراسم حج را از برائت از کفار تنزیه می کنید و اوامر خدا و رسول 

را برای منافع دنیایی خود به طاق نسیان می سپارید؟«

تحریف اندیشه امام
 نسبت به جایگاه رأی مردم در نظام اسالمی

یکـی از تحریف هـای انجـام شـده در اندیشـه امـام، تحریـف در 
بحـث جایـگاه رأی مردم در نظام اسـالمی اسـت. برخـی افراد و 
جریان ها به دلیل دلبسـتگی بـه تفکرات لیبرالی و نظام لیبرال - 
دموکراسـی سـعی داشـتند این تفکر خود را در قالب اندیشه امام 
خمینی در جامعه جاری و سـاری سـازند. آن ها با سوء استفاده از 
ایـن عبـارت امام که فرمودند: »میزان رأی ملت اسـت«، سـعی 
کردنـد تفکر لیبرال خود نسـبت به جایـگاه رأی مردم را از طریق 
ایـن عبـارت مطرح سـازند و چنیـن القا کنند کـه همانطور که در 
نظـام لیبرال- دموکراسـی رأی مردم اصلی ترین و تنها شـاخص 
تصمیم گیری در نظام سیاسـی است، در نظام اسالمی و اندیشه 
امـام خمینـی نیـز همین معیار برقرار اسـت و در نظـام جمهوری 
اسـالمی بایـد خواسـت مردم بدون هیـچ قیـد و محدودیتی اجرا 
شـود. آن هـا پـس از طـرح ایـن مسـئله سـعی کردند بسـیاری از 
تفکـرات و ایده های نادرسـت و مخالف اسـالم و قانون اساسـی 
خود را به عنوان خواست مردم مطرح کنند و رهبری و نظام را به 
نوعی مقابل مردم و حتی مقابل اندیشه امام قرار دهند. در حالی 
کـه مراجعـه بـه تعابیر صریح امـام خمینی نشـان می دهد به رغم 

تاکیـد فراوان ایشـان بـر رأی مـردم و جایگاه بلند مـردم در نظام 
اسـالمی که حتی امام از آن ها به »ولی نعمت« تعبیر می کنند و 
خـود را خدمتگـزار آن هـا می نامند، اما این رأی و خواسـت مردم 
را تـا جایـی معتبـر می داننـد که مغایر دسـتورات اسـالم و احکام 

شرع نباشد.
بنابراین ایشان همواره هر زمان که از جایگاه بلند رأی مردم سخن 
به میان می آوردند، بر بحث مسلمان بودن مردم و اسالمی بودن 
خواسـت مردم نیز تاکید داشـتند؛ یعنی خواسـت اسـالمی مردم 
مسـلمان اسـت که باید مورد توجه نخبگان سیاسـی و اجتماعی 

قرار گیرد.
از نگاه ایشـان تعیین کننده قانون در نظام اسـالمی، احکام اسـالم 
اسـت. امـام در توصیـف تفـاوت نظـام اسـالمی بـا سـایر نظام هـا 
می فرماینـد: »فـرق اساسـی حکومـت اسـالمی بـا حکومت هـای 
»مشـروطه سـلطنتی« و »جمهـوری« در این اسـت کـه نمایندگان 
مـردم، یـا شـاه، در اینگونـه رژیم ها بـه قانونگـذاری می پردازنـد؛ در 
صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشـریع در اسـالم به خداوند متعال 
اختصـاص یافتـه اسـت. شـارع مقدس اسـالم یگانه قـدرت مقننه 
است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع 
را نمی تـوان بـه مورد اجرا گذاشـت. در حکومت اسـالمی »مجلس 
برنامه ریـزی« وجـود دارد کـه بـرای وزارتخانه های مختلـف در پرتو 

احکام اسالم برنامه ترتیب می دهد.«
 بـر همین اسـاس حضرت امام هیچ گاه حاضـر نبودند ذره ای در 
جهـت خواسـت عمومی مردم که خالف دسـتورات الهی باشـد، 
اقدامـی انجـام دهنـد. ایشـان خطاب بـه نماینـدگان مجلس که 
مظهـر اتـم و اکمـل رأی و خواسـت ملـت اسـت نوشـتند: »اگـر 
پایتـان را از اسـالم کنـار بگذارید، این طلبه ای که اینجا نشسـته 
با کمال قوا با شـما مخالفت می کند و اگر همه مردم هم موافق 

باشند من مخالفت می کنم.«

  تحریف اندیشه امام 
با غفلت از عبارت »میزان، حال فعلی افراد است«

حضـرت امـام بـه صراحـت چندیـن شـخصیت و جریـان فاسـد 
و منحـرف سیاسـی را معرفـی و تخطئـه کردنـد؛ مثـاًل در مـورد 
مصدق، ایشان با عبارت »او مسلم نبود« صراحتًا او را رد کردند. 
همچنیـن ایشـان بـازرگان را پدر معنـوی منافقین می دانسـتند و 
در ایـن مورد اشـاره کردند کـه منافقین، فرزنـدان خلف مهندس 
بازرگان انـد؛ جبهـه ملـی را مرتـد اعالم کردند و نهضـت آزادی را 
جریان فاسـد وابسـته ای که می خواهد کشـور را تقدیم بیگانگان 
کنـد اعـالم کردند. حـال آنکه می بینیـم این گروه های فاسـد به 
اصطـالح اصالح طلـب، درسـت در نقطـه فرمایشـات حضـرت 
امـام، در سـالمرگ مصـدق و بـازرگان عکس های بزرگـی از این 
دو را پخش می کنند و در دانشگاه ها از طریق عمله های میدانی 
خـود آن هـا را ترویـج و تبلیـغ می کنند. جبهـه مرتد ملی را سـعی 
می کننـد نبـش قبـر کننـد و مقابل راه راسـتین امام قـرار بدهند؛ 
نهضـت آزادی بی آبـرو را دوبـاره مطرح می کنند کـه این هم نوع 

دیگری از دشمنی و مقابله و تحریف خط امام است.
امام این مسـئله تحریف و نسـبت های دروغ را پیش بینی می کردند 
و می دانسـتند که برخی به سـبب موقعیت سیاسـی یا فعالیت های 

مبارزاتی که قبل از انقالب داشتند که حتی از نزدیک ترین افراد به 
ایشـان بودند، ممکن اسـت در آینده به دلیل حسادت، خودخواهی 
و قدرت طلبـی از مسـیر انقـالب فاصله بگیرند و دسـت به کارهای 
غیراخالقی بزنند؛ لذا در وصیتنامه شـان به خوبی راه را بر روی این 
چنین اقدامات تحریفی بستند، چنانکه اعالم کردند »من در طول 
مدت نهضت و انقالب به واسـطه سالوسـی و اسـالم نمایی بعضی 
افـراد ذکـری از آنـان کرده و تمجیـدی نموده ام، که بعـد فهمیدم از 
دغل بازی آنان اغفال شده ام. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به 
جمهوری اسالمی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل 

سوء استفاده شود. و میزان در هرکس حال فعلی او است.«

طرح بحث قرائت پذیری اندیشه های امام
یکـی از مـوارد بسـیار خطرناک در بحث تحریف اندیشـه امام که 
یک امر مبنایی بود و دست افراد بسیاری را برای تحریف اندیشه 
امـام و ارائـه چهـره ای متفـاوت از وی بـاز کرد، تصریـح به بحث 
امـکان قرائت هـای مختلـف امام بود. متاسـفانه باز هـم یکی از 
نزدیکان خانوادگی امام پس از طرح اشکاالت فراوان به تحریف 
اندیشـه امـام و برداشـت های نادرسـت از کالم وی بـرای توجیه 
اینگونـه اشـتباهات بـه این نکته اشـاره کـرد که می تـوان از امام 
قرائت هـای مختلـف و متفاوت داشـت. بیان این فرد باعث شـد 
که هرکس بتواند امام را هرگونه بخواهد توصیف و تعریف کند و 
هر اندیشه ای را به امام نسبت دهد. در حالی که روشن و بدیهی 
است که اواًل بحث پذیرش حجیت قرائت های مختلف از لحاظ 

فلسفی و مبنایی به این آسانی قابل پذیرش نیست.
ثانیـًا اندیشـه های امـام به قـدری بدیهـی و واضـح اسـت و آنقدر 
تصریحات فراوان از امام به ویژه در مسائل اساسی وجود دارد و 
به تعبیر دیگر محکمات امام آنقدر زیاد اسـت که شاید متشابهی 
باقی نماند که بخواهد تفسـیر شـود و تفسیر متفاوت از آن بشود. 
به فرض وجود متشـابهات هم باید آن ها را با محکمات اندیشـه 
امـام سـنجید و در ایـن صـورت دیگر به ایـن آسـانی قرائت های 
مختلـف از اندیشـه امام به وجـود نخواهد آمد. امـا در هر صورت 

این بحث هم راه را برای سوء استفاده از اندیشه امام باز کرد.
 ظاهـرًا بسـیاری از مـواردی کـه در صـدر اسـالم بـرای صاحـب 
شـریعت رخ داد، بـرای ایـن نظـام الهـی و مقدس هـم پدید آمد 
اما به لطف خداوند و به برکت بصیرت و هوشـمندی و حضور به 
موقع مردم در صحنه، اجازه ندادند که نتیجه این وقایع مشـابه، 

ایـن  از  اسـتفاده  سـوء  بـا  هـا  لیبـرال 
عبـارت امـام کـه فرمودنـد: »میـزان رای ملـت 
اسـت«، سـعی کردند تفکر لیبرالی خود نسبت 
بـه جایـگاه رای مـردم را از طریـق ایـن عبـارت 
مطـرح سـازند و چنیـن القا کننـد، همانطور که 
در نظـام لیبرال- دموکراسـی رای مردم اصلی 
تریـن و تنهـا شـاخص تصمیمگیـری در نظـام 
سیاسی اسـت، در نظام اسالمی و اندیشه امام 
خمینی نیز همین معیار برقرار اسـت و در نظام 
جمهـوری اسـالمی بایـد خواسـت مـردم بدون 

هیچ قید و محدودیتی اجرا شود

اندیشـه هـای امام بـه قـدری بدیهی و 
واضـح اسـت و آنقدر تصریحات فـراوان از امام 
بـه ویـژه در مسـائل اساسـی وجـود دارد و بـه 
تعبیـر دیگر محکمات امام آنقدر زیاد اسـت که 
شاید متشـابهی باقی نماند که بخواهد تفسیر 
شـود و تفسـیر متفـاوت از آن بشـود. به فرض 
وجود متشـابهات هـم باید آنها را بـا محکمات 
اندیشـه امام سـنجید و در این صورت دیگر به 
این آسانی قرائتهای مختلف از اندیشه امام به 

وجود نخواهد آمد
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همـان شـود کـه در صـدر اسـالم رخ داد و به اسـالم لطمه های 
جبران ناپذیری وارد کرد.

همان طور که در مورد امام شاهد آن عبارات در مورد نسبت های 
دروغـی کـه در آینده به ایشـان داده خواهد شـد بودیـم، در مورد 
نبـی اکـرم )ص( هـم ایـن مسـئله پیـش آمـده بـود. چنانکـه در 
نهج البالغـه از حضـرت امیرالمؤمنیـن ایـن مسـئله اشـاره شـده 
اسـت که آن چنـان برخی اصحاب پیامبر به رسـول اعظم )س( 
نسبت های دروغ می دادند، که آن حضرت به خطبه ای ایستادند 
و از چنین کسـانی که به ایشـان نسـبت های ناروا داده اند اظهار 
برائـت کـرد و امام راحل نیز همین نکتـه را در مورد پیامبر )ص( 
در وصیت نامه اشـاره فرموده اند که آنقدر به ایشـان دروغ بسـتند 

که به حسب نقل، در منبر به آنان نفرین فرمودند.
پـس از رحلـت پیامبـر گرامـی اسـالم، ایـن دروغ هـا و تحریف ها 
بـه صور مختلـف اتفاق افتـاد؛ بعد از غصب خالفـت، مهم ترین 
سفارش پیامبر که والیت امیرالمؤمنین و حدیث عظیم غدیر بود 

را چگونـه اصحـاب آن حضـرت نادیده گرفتنـد؟ و پس از غصب 
خالفـت، غاصبـان بـه بهانـه وجـود کتاب خدا و شـعار »حسـبنا 
کتـاب اللـه« مانع ثبـت و ضبط احادیث پیامبر شـدند تا سـخنان 
پیامبـر در اذهـان مـردم باقـی نمانـد و آن خیانتهایـی که صورت 
گرفـت و والیـت از جایگاهـش فاصلـه گرفـت، به مـرور فراموش 
شـود. بهانه این ها هم همین بود که کتاب خدا در اختیار ماسـت 
و نیازی به احادیث نبوی نیسـت؛ حال آنکه قصدشـان حذف راه 
و خـط اصلـی حرکـت پیامبر بـود و تا حـدودی به ایـن کار موفق 
هم شـدند و اگر نبود تالش های ائمه معصومین )ع(، چیزی از 

اسالم باقی نمی ماند.
و  بـه عنـوان رسـول خـدا  پیامبـر  بـه  ایـن اصحـاب  بـه ظاهـر 
نجات دهنده خود افتخار می کردند اما از طرف دیگر به خصوص 
در زمان جانیان اموی که حاکم شـدند با جعل احادیث فراوان و 
نسـبت دادن آن ها به پیامبر، چنان رفتار کردند که گستاخی شان 
بـه آنجـا رسـید که با صـرف پولهای فـراوان، حدیث جعـل کردند 

و آیـه ای کـه در شـأن امیرالمؤمنین در مورد خوابیدن ایشـان در 
بسـتر پیامبـر در لیلـه المبیـت بـود را نسـبت دادند به ابـن ملجم 
لعنت الله علیه که پیامبر او را کسـی معرفی کرده اسـت که برای 
جلـب رضایت خدا، جان خود را - در ماجرای ترور امیرالمؤمنین 
- به خطر انداخته اسـت. یعنی تا این حد دروغ پردازی و تحریف 
رخ داده بود که یک جنایتکار را به جای امیرالمؤمنین به عنوان 

مصداق یک آیه معرفی می کردند.
گروه منحرف دیگری هم بودند که در برخی از پیروان اهل بیت پدید 
آمدنـد کـه اهل بیت بر آن ها خشـم گرفتنـد به واسـطه انحرافی که 
داشتند و آن ها هم با بافتن احادیث و نسبت دادن آن ها به اهل بیت، 
سـعی در انحـراف جامعـه داشـتند که با برخـورد تند و لعـن و نفرین 

اهل بیت مواجه شد.
ما در تاریخ شـاهد این مسـئله هستیم که حتی برخی زنان پیامبر از 
زندگی شـخصی پیامبر مواردی را جعل کردند و همین موارد جعلی 
را امثال سـلمان رشـدی ملعون در کتاب هایشـان مورد اسـتناد قرار 

داده اند و سند هم ارائه می کنند.
لـذا این حرکت سـابقه تاریخی مشـخصی دارد کـه افرادی برای 
نیل به اهداف پست مادی خود حاضر بودند دروغ هایی به پیامبر 
نسـبت بدهنـد و یـا بـا بهانه ظاهـری مراجعـه به کتاب خـدا، راه 
پیامبـر را منحـرف کردند تا جایی که فرزند ایشـان بـرای مقابله با 

این انحرافات ذبح شد.
امـروز نیـز خداونـد با جامعـه ی ما عقد اخوت نبسـته اسـت و در 
صورتیکـه از آرمانهـای اصیـل انقالب و امام راحـل که بر پایه ی 
اسـالم ناب اسـت فاصله بگیریم خداوند دست لطف و مرحمت 
خود را از سر جامعه باز می ستاند و آن چنان غفلت و تاریکی بر 
اندیشـه ها و دلهای مردم می نشـیند که جز با عاشـورای دیگری 
برای صیقل بخشیدن روح و جانها چاره ای نمی ماند و آنجاست 
کـه اسـالم عزیـز چنان سـیلی ای می خورد که تا سـالهای سـال 

یارای ایستادن بر پای خود را نخواهد داشت.

...........................................................
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تشکـل هـای 
سفــارشی

گزارشی از تشکل های دانشجویی در نسبت با جریان های سیاسی بیرون از دانشگاه

در دانشگاه ها چه می گذرد؟

از 16 آذر سال 1332 که رسما نام دانشجو و جنبش دانشجویی 
در تقویم ثبت شد، روزهای زیادی می گذرد و جنبش دانشجویی 
تلخـی هـا و شـیرینی ها و فراز و فرودهای زیـادی را به خود دیده 
است. با نگاهی به تاریخچه عملکرد جنبش دانشجویی در دولت 
های گذشته در می یابیم که بعضی از تشکل ها در برخی مقاطع 
کم رنگ و در برخی مواقع پررنگ تر ظاهر شـده اند. شـاید بتوان 
اصلی ترین علت این امر را وابسـتگی این دسـته از تشـکل ها به 
جریان های سیاسی در راس قدرت دانست. در این گزارش سعی 
داریـم مـرور مختصری بـر کارنامه جنبش دانشـجویی در نسـبت 
دولت ها داشته باشیم و از این طریق نقش جریان های بیرون از 

دانشگاه در هدایت تشکل های دانشگاهی را تبیین کنیم.
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دولت سازندگی
در دولت سازندگی با توجه به مقطع زمانی جنگ و مسائل آن، سیاست 
هـای اصلـی دولت در زمینه اقتصـاد بود و تمام تـالش دولت برای 
توسعه اقتصادی به کارگرفته شده بود. هاشمی رفسنجانی معتقد بود 
که بعد از اتمام جنگ، مهم ترین نیاز کشور، توسعه و سازندگی ویرانی 
های جنگ اسـت و فعال زمان فعالیت های سیاسـی نیست. از این 
رو تشکل های دانشگاهی که معموال در مسائل سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعـی پتانسـیل فعالیـت باالتری دارند، بـه طور طبیعی نقش 
کمرنگی داشتند. معموال دولت ها در هر مقطعی نسبت به منتقدان 
خود نگاه خوبی نداشته اند و دولت سازندگی نیز از این قاعده مستثنی 
نبود. دولت هاشمی در آن زمان جزو جناح راست محسوب می شد، 
از این رو انجمن های اسالمی و دفتر تحکیم وحدت که در آن زمان 
جزو نیروهای جناح چپ بودند، نقش پررنگی نداشتند. ضمن آن که 
در راستای انتقادناپذیری دولت، اساسنامه انجمن اسالمی که در آن 
زمان تشکل بسیار تاثیرگذاری بود، در شورای عالی انقالب فرهنگی 
دوباره مورد بررسی قرار گرفت. در همین سال ها بود که مقام معظم 
رهبری خطر تالش برای غیرسیاسـی کردن دانشـگاه ها را گوشزد 
کردند و در یکی از سـخنرانی ها در جمع دانشـجویان اعالم کردند: 
»خـدا لعنت کند آن دسـت هایی را کـه تالش کرده اند و می کنند که 

قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.« 
جالب اینجاست که در همان زمان، تشکل های وابسته به دانشگاه 
آزاد از وضعیـت فعالیـت خوبی برخـوردار بودند؛ اما فعالیت هایی که 
فقط نشان از حمایت های صددرصدی از دولت داشت و هیچگونه 
نشـانه ای از نقـد سیاسـت ها و عملکرد دولـت در فعالیت های آنها 

دیده نمی شد. 

دولت اصالحات
بعد از اینکه تشکل های دانشگاهی فضای بسته سیاسی در دولت 
سـازندگی را تجربـه کردنـد، در سـال ۷6 بـا روی کار آمـدن دولـت 
اصالحـات احسـاس نزدیکی بین این تشـکل ها و جریـان های در 
راس قـدرت بیشـتر شـد. به گونه ای کـه همان اتفاقی کـه در زمان 
هاشمی برای تشکل های دانشگاه آزاد افتاده بود، این بار برای دفتر 
تحکیم وحدت افتاد؛ به گونه ای که وظیفه نقد و مطالبه گری خود 
را فرامـوش کـرد و بـه دفاع یـک جانبه از عملکـرد دولت اصالحات 
پرداخت. اتفاقات این سال ها باعث شد که دفتر تحکیم وحدت خود 
را وارد بازی جریان های سیاسـی کند و اهداف و ارزش های خود را 
در سطح مطالبات جناحی تقلیل دهد. همین اتفاقات دست به دست 
هم داد تا در حوادث تیر ۷8 دفتر تحکیم وحدت دچار انشعاباتی شود 

و از مسیر قبلی خود خارج گردد. 

دولت عدالت و مهرورزی
حوادثـی کـه در دوران اصالحـات اتفـاق افتاد، کم کم باعث شـد تا 
تشکل ها انسجام خود را از دست دهند؛ انشعابات به وجود آمده در 
این تشکل ها کم کم زمینه را برای به وجود آمدن تشکل های جدید 
فراهم کرد. به طوری که در دولت نهم تشـکل های جدیدی ظهور 
کردند و راه برای فعالیت دانشـجویی نسـبت به دولت های گذشـته 
هموارتر شـد. البته نقدناپذیری دولت به رسـم سـنت حاکم بر دولت 
هـای گذشـته، کم و بیش بـر قوت خود باقی بـود و این نقدناپذیری 

موجب شـد تا تشـکل هایی که نگاه سیاسی شـان با دولت متفاوت 
بـود، رفتـه رفته کم رنگ شـوند و در مقایل، تشـکل هایی همسـو با 
دولت به وجود آمده و تقویت می شدند. برخی از تشکل هایی که در 
این سـال ها تضعیف شـده بودند، به تدریج در دل خود روابطی را با 
جریان های سیاسی بیرون دانشگاه برقرار کردند و توسط افراد خارج 
از دانشگاه مورد هدایت و برنامه ریزی قرار می گرفتند. به طوری که 
در حوادث سال 88 بدنه اصلی انجمن اسالمی همسو با صداهای 
بیرون دانشگاه گام برمی داشت و عمال به مهره ای برای یک سری 

جریان های سیاسی غیر دانشگاهی تبدیل شده بود. 

دولت تدبیر و امید
بـا روی کار آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد و طبق معمول عـادت دولت 
هـا، تـالش در جهـت تقویت نگاه سیاسـی دولت شـدت گرفـت؛ از 
ایـن رو وزارت علـوم و مسـئولین دولـت، تشـکل هـا را رسـما بـه دو 
دسـته اصول گرا و اصالح طلب محدود کردند و با فرصت دادن به 
تشـکل های اصالح طلب تالش کردند تا آنچه را که از دولت قبل 
در جهت تضعیف تشـکل های موسـوم به اصالح طلب انجام شده 
بود، جبران کنند. برای مثال وزارت علوم در برنامه 16 آذر سال 93 
که با حضور رئیس جمهور برگزار شـد، در اقدامی عجیب به تشکل 
انجمـن اسـالمی دانشـگاه تهران فرصـت سـخنرانی داد، در حالی 
کـه از 5 اتحادیـه بزرگ دانشـجویی تنها به 2 اتحادیـه آن هم بین 3 
تـا 5 دقیقه اجازه صحبـت داده بود. در دولت روحانی، ضمن تقویت 
مسـتقیم برخی تشـکل ها، پدیده دیگری نیز در حال شـکل گیری 
اسـت و آن اعطـای مجـوز به تشـکل هایـی با نام های جدید اسـت 
که در عمل مشـی مطابق با خواسـت دولت را دارند، اما در قالب نام 
های متفاوت چهره نمایان کرده اند. در این دوسالی که از عمر دولت 
می گذرد، دانشـگاه های امیرکبیر، تربیت مدرس، شـهید بهشـتی، 
علـم و صنعـت، صنعتی شـریف، علوم پزشـکی شـیراز، اصفهان، 
شاهرود، صنعتی ارومیه، تبریز و دیگر دانشگاه های کشور تاسیس 

تشکل های دولت ساخته را به خود دیده است.
در دانشـگاه امیر کبیر تشـکل های »انجمن فرهنگ و سیاست« و 
»انجمن اسـالمی دانشـجویان ترقـی خواه« از دولـت یازدهم مجوز 
گرفته اسـت. این تشـکل ها علنا تابلوی حمایت از احزاب بیرون از 
دانشگاه را برداشته اند به طوری که در مراسم افتتاحیه خود از برخی 
شـخصیت های اصالح طلب دعوت به سـخنرانی کرده بودند. در 

دانشـگاه تربیت مدرس نیز تشـکل »انجمن اسـالمی دانشـجویان 
پیشـرو« تاسـیس شـد که بازهم با نگاهی به شخصیت هایی که در 
مراسـم افتتاحیـه این تشـکل حضـور داشـتند، می توان به سـادگی 
دریافت که رسما در خدمت احزاب بیرون دانشگاه قرار دارد. حضور 
رسـمی برخـی اعضـای دولـت در مراسـم احیـای انجمن اسـالمی 
دانشـگاه صنعتی شـریف، نیز مهر تاییدی اسـت بر اینکـه دولت به 
دنبـال تقویـت خـود در فضـای دانشـجویی از طریـق تشـکل های 

سفارشی است. 

آیا بسیج از بیرون دانشگاه هدایت می شود؟
ممکن است این سوال پیش بیاید که اصال تفاوت تشکلی با عنوان 
بسـیج که در همه دانشـگاه ها شعبه و در تمام شهرها دفتر مرکزی 
دارد، با برخی از تشکل ها که از بیرون دانشگاه ها هدایت می شوند 

در چیست. 
پاسـخ این اسـت که اوال ارتباط با بیرون از دانشـگاه به خودی خود 
امر بد و قابل سرزنشـی نیسـت. آنچه که مهم اسـت، این اسـت که 
این ارتباط با چه کسـانی و چگونه و برای چه اهدافی باشـد. اگر می 
گوییم ارتباط با بیرون از دانشگاه بد است، منظور آن ارتباطی است 
که بخواهد دانشجو را از رسالت اصلی خود غافل کند و از این غفلت 
بـه نفع اهداف و مقاصد شـخصی و جناحی خـود بهره بگیرد. حتی 
گاهی مشاهده می شود که این اهداف شخصی و جناحی در تعارض 
آشکار با منافع ملی است. نکته دوم اینکه تشکل بسیج هیچ گاه قرار 
نیسـت به تریبونی برای اشـخاص بیرون از دانشـگاه تبدیل شـود و 
تابلوی تبلیغ برای شخص یا جناحی را به دوش بکشد. در واقع آرمان 
های بسیج آرمان های نظام است و این سازماندهی تشکیالتی که 
در ارتباط مستقیم با نهادهای بیرون از دانشگاه است، قرار است در 
خدمت هدفی بزرگتر باشد که همه اندیشه های متفاوت موجود در 
یک کشور را در بردارد؛ به عبارت دیگر بسیج منحصر به یک طیف 
فکری خاص نیسـت و اگر هم روزی این اتفاق بیفتد، این اتفاق به 
هیچ وجه قابل توجیه نیسـت. اگر روزی بسـیج خود را در حمایت از 
شخص یا گروهی خالصه کند و یا با استفاده از امکانات بیت المال، 
با هر توجیهی و به هر دلیلی، مسـتقیما از شـخص، گروه، جریان و 
یـا حزبـی حمایت کند، قطعا دیگر آن شـجره طیبه ای که ریشـه در 
قلب های تک تک مردم -با هرفکر و عقیده ای- دارد، نخواهد بود. 
امکانات و سـازماندهی بسـیج در واقع قرار است در خدمت به وجود 
آوردن فضایـی بـه کار گرفتـه شـود که بـه حضور همه مـردم و همه 
احـزاب و گـروه ها برای حفظ ارزش های اسـالمی و مبانی انقالب 
اسالمی بینجامد. پس بسیج هم در این موضوع با دیگر تشکل ها 
هیچ تفاوتی ندارد و اگر مسئله ای برای عده ای غیرقابل قبول می 
داند، خود را هم از این قاعده مسـتثنی نمی کند. اگر تشـکل های 
دیگر هم در راستای حفظ مبانی انقالب بخواهند هرگونه ارتباطی با 
اشخاص قابل قبول بیرون دانشگاه داشته باشند، این امر پسندیده 
اسـت و فی نفسـه اشـکالی ندارد. چـه اینکه اصال هـدف وجودی و 
همت تمام مردم کشـور باید در راسـتای بهبود، تقویت و اسـتحکام 

نظام و مبانی ارزش های آن باشد. 

در دولـت آقـای روحانی، ضمـن تقویت 
مسـتقیم برخـی تشـکل هـا، پدیده دیگـری نیز 
در حـال شـکل گیـری اسـت و آن اعطـای مجوز 
بـه تشـکل هایـی با نام هـای جدید اسـت که در 
عمـل مشـی مطابـق با خواسـت دولـت را دارند، 
امـا در قالـب نـام هـای متفـاوت چهـره نمایـان 
کـرده انـد. در این دوسـالی که از عمـر دولت می 
گـذرد، دانشـگاه های امیرکبیـر، تربیـت مـدرس، 
شـهید بهشـتی، علم و صنعت، صنعتی شـریف، 
علوم پزشکی شیراز، اصفهان، شاهرود، صنعتی 
ارومیه، تبریز و دیگر دانشگاه های کشور تاسیس 
تشکل های دولت ساخته را به خود دیده است.
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برای جوانهای غیر روحانی- چه دانشگاهی ها و چه سایر جوانها- 
باطرزهای دیگری نقشه کشیدند تا آن ها در میدان سیاست حاضر 
نباشـند، و در امـوری که کشـور احتیاج بـه آن دارد دخالت نکنند. 
عـّده کثیـری کـه در دانشـگاه ها و در مـدارس بودنـد، بـا گماردن 
معّلمین و اسـاتیدی که بسـیاری از آن ها بر خالف مسیر اسالم و 
بـر خالف مسـیر ملت اسـالمی بودند ]و[ جوانهای مـا را از آن راه 
منحرف می کردند، و آن ها را مانع می شـدند از اینکه برای اسـالم 

زحمت بکشند. 

دانشگاه اسالمی یعنی اجرای آداب الصلوه
آنکـه مـا اصرار داریم به اینکه دانشـگاه کـه مغز متفکر یک ملت 

اسـت، باید از وابسـتگیهای به شـرق و غرب کنار برود و نمی شود 
که کنار برود ااّل اینکه فرم اسـالمی پیدا بکند، آن این نیسـت که 
دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین 
آداب صلوه را به جا بیاورد! این یک مغالطه ای است که تا صحبت 
»دانشـگاه اسـالمی« می شـود و اینکه باید انقالب فرهنگی پیدا 
بشـود، فریاد می زنند آنهایی که می خواهند ما را به طرف شـرق و 
عمدتًا، به طرف غرب بکشانند، که این ها با تخصص مخالف اند، 
بـا علـم مخالف اند. خیـر، ما با تخصص مخالف نیسـتیم؛ با علم 

مخالف نیستیم؛ با نوکری اجانب مخالفیم.

رفع احتیاجات ملت و مردم
دانشگاه نتوانسته آن خدمت خودش را بکند به این ملت. دانشگاه 
در خدمـت دیگران بوده اسـت. جوانهای ما را دانشـگاه ها اینطور 
کردند. اآلن هم دنبال این هسـتند که نگذارند این دانشـگاه یک 
دانشـگاِه در خدمـت خـود مردم باشـد. ما که می گوییم دانشـگاه 
اسالمی، ما می خواهیم که یک دانشگاهی داشته باشیم که روی 
احتیاجاتی که این ملت داشـته باشـد، کرسـی داشته باشد و برای 
ملت باشد. تربیت نبوده است در این دانشگاه، تربیت بر ضد بوده 

است

مهار طبیعت برای واقعیت
فـرق بیـن دانشـگاههای غربـی و دانشـگاههای اسـالمی بایـد 
در آن طرحـی باشـد کـه اسـالم برای دانشـگاه ها طـرح می کند. 
دانشـگاه های غربی- به هر مرتبه ای هم که برسـند- طبیعت را 
ادراک می کنند، طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. اسـالم 
به علوم طبیعی نظر اسـتقاللی نـدارد. تمام علوم طبیعی- به هر 
مرتبه ای که برسـند- باز آن چیزی که اسـالم می خواهد نیسـت. 
اسـالم طبیعـت را مهـار می کنـد بـرای واقعیـت؛ و همـه را رو بـه 
وحـدت و توحیـد می برد. تمام علومی که شـما اسـم می بریـد و از 
دانشگاههای خارجی تعریف می کنید- و تعریف هم دارد- این ها 

یک ورق از عالم است؛ 

تعریف سلبی و ایجابی از علم اسالمی
بعضی گمان کردند که کسانی که اصالح دانشگاه ها را می خواهند 
و می خواهند دانشگاه ها اسالمی باشد این است که گمان کردند 
کـه- ایـن اشـخاص توّهـم کردند که- علوم دو قسـم اسـت: هر 
علمی دو قسـم اسـت. علم هندسـه یکی اسـالمی اسـت، یکی 
غیراسالمی. علم فیزیک یکی اسالمی است، یکی غیراسالمی. 
از این جهت اعتراض کردند به اینکه علم، اسالمی و غیراسالمی 
نـدارد. و بعضـی توّهـم کردنـد کـه این ها کـه قائلند به اینکـه باید 
دانشـگاه ها اسالمی بشـود؛ یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول 
در آنجـا باشـد... این ها اشـتباهاتی اسـت که بعضـی می کنند، یا 
خودشان را به اشتباه می اندازند... ما می گوییم که دانشگاههای ما 

یک دانشگاههایی که برای ملت ما مفید باشد، نیست. می خواهیم 
بگوییـم که دانشـگاههای مـا بایـد در احتیاجاتی که ملـت دارند، 
در خدمـت ملـت باشـند، نه در خدمت اجانـب. ما معلمینی که در 
مدارس ما، اسـاتیدی که در دانشـگاههای ما هسـتند بسیاری از 
آن هـا در خدمت غربنـد... ما نمی خواهیم بگوییم ما علوم جدیده 
را نمی خواهیـم. مـا می خواهیـم بگوییم دانشـگاههای ما اخالق 
اسـالمی ندارد. لکن باید دانشـگاه اسالمی بشود تا علومی که در 
دانشـگاه تحصیـل می شـود در راه ملـت و در راه تقویـت ملت و با 

احتیاج ملت همراه باشد.

اشرافیت معرفتی روشن فکر دانشگاهی
 عامل عقب ماندگی

تمـام عقـب ماندگیهای مـا به خاطر عـدم شـناخت صحیح اکثر 
روشـنفکران دانشگاهی از جامعه اسـالمی ایران بود، و متأسفانه 
هـم اکنون هم هسـت. اکثـر ضربات مهلکی که بـه این اجتماع 
خورده است از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفته ای، که 
همیشه خود را بزرگ می دیدند و می بینند و تنها حرفهایی می زدند 
و می زنند که دوست به اصطالح روشنفکر دیگرش بفهمد، و اگر 
مـردم هیچ نفهمنـد، نفهمند. زیرا دیگر چیزی که مطرح نیسـت 
مردمند، و تمام چیزی که مطرح اسـت خود اوسـت، برای اینکه 
بدآموزیهای دانشگاهی زمان شاه، روشنفکر دانشگاهی را طوری 
بـار مـی آورد کـه اصواًل ارزشـی برای خلق مسـتضعف قائل نبود و 

متأسفانه هم اکنون هم نیست

مشـورت و مطالعه، عدم درگیـری، بحث چهره به 
چهره

ه وقتی که دانشگاه ها باز بشود، مبتالی  شما از این به بعدان شاء اللَّ
به این مسائل هستید و باید با هوشمندی و با مطالعه و با مشورت 
بیـن خودتـان افرادی را که می بینیـد یا به اسـم آزادی و نمی دانم 
ایـن حرف هـا، کـه می خواهنـد یـک آزادی خاصـی در کار باشـد، 
دلبخواهـی در کار باشـد، نـه آزادی مطلق، یا به اسـم دمکراسـی 
و امثـال ذلـک، الفاظ جالبـی که در هیچ جـای دنیا معنایش پیدا 

نشده تا حاال، هرکس برای خودش یک معنایی می کند، به اینطور 
چیزها گرفتار هسـتید که این ها می خواهند عمل بکنند.. و شـما 
باید با کمال توجه و بدون هیچ درگیری- درگیری صحیح نیست... 
بـدون اینکـه با آن ها جنگ و نزاع داشـته باشـید، بـا آن ها به این 
نحو مقابله کنید. یا آن ها اگر یک اجتماع صد نفری، هزار نفری، 
می کنند، شما ده، بیست هزار نفر را اجتماع کنید، مسائل خودتان 

را بگویید، دعوا هم نکنید؛ این باید انجام بگیرد

بحث با منحرفین
اسـالم دین مستند به برهان و متکی به منطق اسـت؛ و از آزادی 
بیـان و قلـم نمی هراسـد، و از طرح مکتبهای دیگـر، که انحراف 

آن هـا در محیـط خـود آن مکتب ها ثابـت و در پیش دانشـمندان 
خودشـان شکسـت خورده هسـتند، باکی ندارد. شما دانشجویان 
محترم! نباید با پیروان مکتبهای دیگر با خشـونت و شدت، رفتار 
و درگیـری و هیاهـو راه بیندازیـد. خـود بـا آنـان به بحـث و گفتگو 
برخیزیـد، و از دانشـمندان اسـالمی دعوت کنید بـا آنان در بحث 
بنشینند، تا تهی بودن دست آنان ثابت شود. و اگر آنان با جنجال 
و هیاهو با شما مواجه شدند، از آنان اعراض کنید؛ و با خونسردی 
بگذرید که یکی از نقشه های آن ها آن است که شما را به درگیری 
بکشـند و از آن اسـتفاده غیـر مشـروع کنند. ما بـا آزادی و منطق 

موافق، ولی اگر توطئه و خرابکاری باشد، تکلیف دیگری داریم

ضرورت اتحاد
 گروه گروه شدن برای جلوگیری از بیداری است

متفکرهای ما، روشنفکرهای ما، همه دانشجویان و دانشگاهیان، 
بدانند که نقشـه این اسـت و آثارش را ما داریم می بینیم. این گروه 
گروه شدن ها برای همین است که نگذارند این انسجامی که بوده 
حفظ شـود. می خواهند نگذارند مردم بیدار بشـوند و راه خودشان 
را پیدا کنند؛ همان راهی را که اسـالم دسـتور داده که همه با هم 
وا. را بر مردم 

ُ
ق ِه َجِمیعًا واَل َتَفرَّ باشید. خداوند واعَتِصُموا به حبل اللَّ

واجب کرده. همه با هم باشید و تفرق در کار نباشد. با تفرق همه 
فسـادها هسـت. و با تمسـک به خداوند همه صالح و سعادت ها 

هست

پرهیز از گروه گروه شدن
به دانشگاهی ها عرض می کنیم که اینقدر گروه، گروه نشوید، شما 
دشمن دارید؛ در مقابل دشمن باید مجهز بشوید، مجهز شدن به 
این اسـت که با هم یک گروه با وحدت کلمه، اگر شـما یک گروه 
ه اکثر دانشگاه را در  بشوید، جوانهای معتقد مْسلم ما که بحمداللَّ
قبضـه دارنـد، اگـر این ها هی گـروه، گروه نشـوند و با هم مجتمع 
بشوند، چهار تا آدمی که معوج و منحرف است یا به این ها ملحق 
ه ملحق بشـود؛ و یا گورش را ُگم می کند و  می شـود کهان شـاء اللَّ

غیر سیاسی کردن دانشگاه ها پروژه استعماری
بـرای جوانهـای غیـر روحانـی- چه دانشـگاهی  ها و چه سـایر 
جوانهـا- باطرزهای دیگری نقشـه کشـیدند تا آن هـا در میدان 
سیاسـت حاضـر نباشـند، و در اموری که کشـور احتیـاج به آن 
دارد دخالت نکنند. عّده کثیری که در دانشگاه ها و در مدارس 
بودنـد، بـا گمـاردن معّلمین و اسـاتیدی که بسـیاری از آن ها بر 
خالف مسـیر اسـالم و بر خالف مسیر ملت اسالمی بودند ]و[ 
جوانهـای مـا را از آن راه منحرف می کردند، و آن ها را مانع می 

شدند از اینکه برای اسالم زحمت بکشند. 

مشورت و مطالعه، عدم درگیری 
و بحث چهره به چهره

ه وقتی که دانشـگاه ها باز بشـود،  شـما از این به بعد ان شـاء اللَّ
مبتالی به این مسـائل هسـتید و باید با هوشمندی و با مطالعه 
و بـا مشـورت بیـن خودتـان افـرادی را که مـی بینید یا به اسـم 
آزادی و نمـی دانـم ایـن حرف هـا، که مـی خواهند یـک آزادی 
خاصی در کار باشد، دلبخواهی در کار باشد، نه آزادی مطلق، 
یـا به اسـم دمکراسـی و امثـال ذلک، الفاظ جالبـی که در هیچ 
جـای دنیـا معنایش پیدا نشـده تا حـاال، هرکس بـرای خودش 
یک معنایی می کند، به اینطور چیز ها گرفتار هستید که این ها 
مـی خواهنـد عمـل بکنند.. و شـما باید بـا کمال توجـه و بدون 
هیـچ درگیری- درگیری صحیح نیسـت... بـدون اینکه با آن ها 
جنگ و نزاع داشـته باشـید، با آن ها به این نحو مقابله کنید. یا 
آن هـا اگر یک اجتماع صد نفری، هزار نفری، می کنند، شـما 
ده، بیست هزار نفر را اجتماع کنید، مسائل خودتان را بگویید، 

دعوا هم نکنید؛ این باید انجام بگیرد.

اشکال نداشتن گرفتن علم از غرب
 به شرط غربی نشدن

گـر صنعتـی از آن هـا می گیریم انگلیسـی یا روسـی  نبایـد ا
البتـه  بـود.  مسـلمان  بایـد  بلکـه  بشـویم،  امریکایـی  یـا 
اسـتفاده از علـوم و گرفتـن آن از دیگـران مانعـی نـدارد، 
ولـی بایـد توجـه داشـت کـه از جایـی علـوم را بگیریـم کـه 
گر مقداری از  نخواهنـد مـا را منحـرف کنند که در سـابق ا
علـوم و تخصص هـا را بـه مـا می دادنـد، می خواسـتند ما 
را از همـه چیزمـان منحـرف نمـوده و مصرفی بـار بیاورند.

مهار طبیعت برای واقعیت
فـرق بیـن دانشـگاههای غربـی و دانشـگاههای اسـالمی بایـد 
در آن طرحـی باشـد کـه اسـالم برای دانشـگاه ها طـرح می کند. 
دانشـگاههای غربی- به هر مرتبه ای هم که برسـند- طبیعت را 
ادراک می کنند، طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. اسالم به 
علوم طبیعی نظر استقاللی ندارد. تمام علوم طبیعی- به هر مرتبه 
ای که برسند- باز آن چیزی که اسالم می خواهد نیست. اسالم 
طبیعـت را مهـار می کنـد برای واقعیـت؛ و همه را رو بـه وحدت و 
توحید می برد. تمام علومی که شما اسم می برید و از دانشگاههای 
خارجـی تعریـف می کنید- و تعریف هم دارد- این هـا یک ورق از 

عالم است.
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می رود. شـما منتظر این نشـوید که دولت بیاید جلو بگیرد، یا ملت 
بیایـد جلو بگیرد، خودتان با اجتماع خودتان، بدون اینکه دعوایی 
راه بیندازید، بدون اینکه درگیری در کار باشد، با اجتماع خودتان، 

با وحدت کلمه خودتان؛ جلوی این توطئه ها را بگیرید..

خواندن هر درس با الهی کردنش
هر درسـی می خواهند بخوانند مانع ندارد، درس هایی که ]مفید[ 
است، اسالم با همه ]درس ها[، ااّل بعضی از درس ها استثنا کرده، 
بـا همـه موافق اسـت. اما آنی که بـرای ماها فایده دارد این اسـت 
که ما بخواهیم همین اسالمی بودن را الهی اش کنیم، بخواهیم 

الهی باشد این کار ما، برای خدا کار بکنیم،

ضرورت رو به معنویت بردن دانشگاه
دانشـگاه را بایـد شـما روبه خـدا ببرید، رو به معنویـت ببرید و همه 
درس هـا هـم خوانده بشـود، همـه درس ها هم برای خـدا خوانده 
بشـود. اگر این را توانسـتید که شـما برای این کار بروید و این کار 
را بکنید، در کارتان موفقید، چه برسـید به مقصدتان، چه نرسـید 

به مقصدتان

اشکال نداشتن گرفتن علم از غرب به شرط غربی نشدن
نباید اگر صنعتی از آن ها می گیریم انگلیسی یا روسی یا امریکایی 
بشویم، بلکه باید مسلمان بود. البته استفاده از علوم و گرفتن آن 
از دیگـران مانعـی ندارد، ولی باید توجه داشـت که از جایی علوم را 
بگیریم که نخواهند ما را منحرف کنند که در سـابق اگر مقداری 
از علوم و تخصص ها را به ما می دادند، می خواسـتند ما را از همه 

چیزمان منحرف نموده و مصرفی بار بیاورند.

عالم سازی نه تربیت بروکرات
دانشگاه باید عاِلم درست کند نه اداری. اداری یک مسئله کوچکی 
است. حاال یک احتیاجی هست. البته باید برود آنجا. اما دانشگاه 
باید عالم درسـت کند. دانشـگاه باید اشـخاصی را درسـت کند که 
مملکـت خـودش را اداره کند از حیث علمیـت. اداره کند از حیث 
فرهنگ. نه اینکه غایت آمال این باشد، یک چیزی دستش بیاید 
برود توی یک اداره ای بنشـیند مهمل. کار هم بود، خوب بود. اما 
کار نیسـت توی ادارات. یک اداره که نمی تواند اینهمه جمعیت را 
بپذیـرد. جـز این اسـت که برونـد آنجا بودجه مملکـت را بیخودی 
صرف بکنند، خودشان هم مهمل بار بیایند. یک قوه فعاله مهمل 
بار می آید و بودجه مملکت را هم از بین می برد. این ها باید اصالح 

بشود..

ضرورت استقالل
مـا بـا تخصص هیـچ مخالفتـی نداریـم و آن چیـزی که مـا با آن 

مخالفیم وابسـتگی مغزهای جوانهای ما به خارج، شـرق و غرب 
است. دانشگاه های ما ااّل عده معدودی، یا در صدد نبودند که این 
وابستگی را بردارند یا در صدد بودند که وابسته کنند این مغزها را 
به خارج. ما می خواهیم که اگر بیماری پیدا ]شد[ این طور نباشد 
که بگویند که باید حتمًا بروید به انگلستان، حتمًا بروید به امریکا. 
مـا می خواهیـم که همانطوری که یک امریکایی اگر مریض شـد 
به ایران نمی آید و یک انگلیسی اگر مریض شد به ایران نمی آید، 
یـک ایرانی هم اگر مریض شـد، جای دیگر نـرود. ما یک همچو 
تخصصی می خواهیم که جوری بار بیاورد کشور را و جوانهایی که 
در رأس امور کشور هستند که این ها مغزهایشان وابسته نباشد و 

فکری جز اسالم و ایران در سرشان نباشد.

 

 

ضرورت استقالل
مـا بـا تخصـص هیـچ مخالفتـی نداریـم و آن چیـزی کـه ما 
بـا آن مخالفیـم وابسـتگی مغزهـای جوانهای مـا به خارج، 
شـرق و غـرب اسـت. دانشـگاههای مـا ااّل عـده معدودی، 
یـا در صـدد نبودنـد که ایـن وابسـتگی را بردارند یـا در صدد 
بودنـد کـه وابسـته کننـد ایـن مغز هـا را بـه خـارج. مـا مـی 
گـر بیمـاری پیـدا ]شـد[ ایـن طـور نباشـد که  خواهیـم کـه ا
بگوینـد کـه بایـد حتمـًا برویـد بـه انگلسـتان، حتمـًا بروید به 
امریـکا. مـا مـی خواهیـم که همانطـوری که یـک امریکایی 
گـر  گـر مریـض شـد بـه ایـران نمـی آیـد و یـک انگلیسـی ا ا
مریـض شـد به ایـران نمی آید، یـک ایرانی هـم اگر مریض 
شـد، جای دیگر نرود. ما یک همچو تخصصی می خواهیم 
کـه جـوری بار بیاورد کشـور را و جوانهایـی که در رأس امور 
کشـور هسـتند که این ها مغز هایشان وابسته نباشد و فکری 

جز اسـالم و ایران در سرشان نباشد.

رفع احتیاجات ملت و مردم
دانشـگاه نتوانسـته آن خدمـت خودش را بکند بـه این ملت. 
دانشـگاه در خدمـت دیگـران بـوده اسـت. جوانهـای مـا را 
دانشـگاه ها اینطـور کردنـد. االن هـم دنبال این هسـتند که 
نگذارنـد ایـن دانشـگاه یـک دانشـگاِه در خدمت خـود مردم 
باشـد. مـا که می گوییم دانشـگاه اسـالمی، ما مـی خواهیم 
کـه یـک دانشـگاهی داشـته باشـیم کـه روی احتیاجاتـی که 
ایـن ملـت داشـته باشـد، کرسـی داشـته باشـد و بـرای ملت 
باشـد. تربیـت نبـوده اسـت در ایـن دانشـگاه، تربیـت بر ضد 

بوده است.

ضرورت رو به معنویت بردن دانشگاه
دانشگاه را باید شما روبه خدا ببرید، رو به معنویت ببرید و همه 
درس ها هم خوانده بشـود، همه درس ها هم برای خدا خوانده 
بشـود. اگر این را توانسـتید که شـما بـرای ایـن کار بروید و این 
کار را بکنیـد، در کارتـان موفقید، چه برسـید به مقصدتان، چه 

نرسید به مقصدتان

تعریف سلبی و ایجابی از علم اسالمی
بعضی گمان کردند که کسانی که اصالح دانشگاه ها را می خواهند 
و می خواهند دانشگاه ها اسالمی باشد این است که گمان کردند 
که- این اشخاص توّهم کردند که- علوم دو قسم است: هر علمی 
دو قسم است. علم هندسه یکی اسالمی است، یکی غیراسالمی. 
علم فیزیک یکی اسـالمی اسـت، یکی غیراسالمی. از این جهت 
اعتراض کردند به اینکه علم، اسالمی و غیراسالمی ندارد. و بعضی 
توّهم کردند که این ها که قائلند به اینکه باید دانشـگاه ها اسـالمی 
بشـود؛ یعنی فقط علم فقه و تفسـیر و اصول در آنجا باشد... این ها 
اشـتباهاتی اسـت که بعضی می کنند، یا خودشان را به اشتباه می 
اندازنـد... مـا می گوییـم که دانشـگاههای ما یک دانشـگاههایی 
کـه بـرای ملـت ما مفیـد باشـد، نیسـت؛ مـی خواهیـم بگوییم که 
دانشگاههای ما باید در احتیاجاتی که ملت دارند، در خدمت ملت 
باشند، نه در خدمت اجانب. ما معلمینی که در مدارس ما، اساتیدی 
که در دانشگاههای ما هستند بسیاری از آن ها در خدمت غربند...
مـا نمـی خواهیـم بگوییم مـا علوم جدیـده را نمی خواهیـم. ما می 
خواهیم بگوییم دانشـگاههای ما اخالق اسالمی ندارد. لکن باید 
دانشگاه اسالمی بشود تا علومی که در دانشگاه تحصیل می شود 

در راه ملت و در راه تقویت ملت و با احتیاج ملت همراه باشد.

ضرورت اتحاد
 گروه گروه شـدن برای جلوگیری از بیداری اسـت. متفکرهای 
ما، روشـنفکرهای ما، همه دانشـجویان و دانشگاهیان، بدانند 
کـه نقشـه این اسـت و آثـارش را ما داریـم می بینیـم. این گروه 
گروه شـدن ها برای همین اسـت که نگذارند این انسجامی که 
بـوده حفظ شـود. می خواهنـد نگذارند مردم بیدار بشـوند و راه 
خودشـان را پیـدا کنند؛  همـان راهی را که اسـالم دسـتور داده 
ِه َجِمیعًا واَل  کـه همه با هم باشـید. خداوند واعَتِصُمـوا ِبَحبِل اللَّ
وا. را بر مردم واجب کرده. همه با هم باشید و تفرق در کار 

ُ
ق َتَفرَّ

نباشـد. بـا تفرق همه فسـاد ها هسـت. و با تمسـک بـه خداوند 
همه صالح و سعادت ها هست.

پرهیز از گروه گروه شدن
به دانشگاهی ها عرض می کنیم که اینقدر گروه، گروه نشوید، 
شـما دشـمن دارید؛ در مقابل دشمن باید مجهز بشوید، مجهز 
شدن به این است که با هم یک گروه با وحدت کلمه، اگر شما 
ه اکثر  یک گروه بشـوید، جوانهای معتقد مْسـلم ما که بحمداللَّ
دانشگاه را در قبضه دارند، اگر این ها هی گروه، گروه نشوند و 
با هم مجتمع بشـوند، چهار تا آدمی که معوج و منحرف اسـت 
یـا بـه این هـا ملحق می شـود کـه ان شـاء الله ملحق بشـود؛ و 
یـا گـورش را ُگـم مـی کنـد و مـی رود. شـما منتظـر این نشـوید 
کـه دولـت بیاید جلو بگیـرد، یا ملـت بیاید جلو بگیـرد، خودتان 
بـا اجتمـاع خودتـان، بـدون اینکه دعوایـی راه بیندازیـد، بدون 
اینکه درگیری در کار باشد، با اجتماع خودتان، با وحدت کلمه 

خودتان؛ جلوی این توطئه  ها را بگیرید.

دانشگاه را باید رو به خدا ببرید
رسالت دانشجو و دانشگاه در بیانات بنیانگذار انقالب اسالمی
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گاهی بخشی دانشجو به جامعه نه تنها در ایران بلکه در  امروزه نقش آ
سراسـر دنیـا و به خصوص کشـور های پیشـرفته به عنـوان یک اصل و 
ستون آن جامعه درنظر گرفته می شود. احساسات پاک و آرمان خواهانه 
جوان از یک طرف و روحیه علم اندوزی و جستجوگری به دنبال حقیقت 
از طرف دیگر، دسـت به دسـت هم می دهند تا این قشـر را جلودار بدنه 
عـام جامعه کند. در مبارزات دوران قبل از انقالب این دانشـجوها بودند 
که نسبت به وظیفه خود هشیار بودند و سایرین را هم با خود همراه می 
کردند. پیش تر ها که ما سـنمان کمتر بود و هنوز وارد فضای دانشـگاه 
نشده بودیم و درک درستی از معنای دانشجو بودن نداشتیم، وقتی رهبر 
انقالبـی مـان دل بـه نصیحت ما می گشـود و آن حرف های بـاارزش را 
بـه زبـان خودمانی به ما می زد منظورش را آنچنان که باید، متوجه نمی 
شدیم. اما امروز که چند سال بزرگتر از قبل شده ایم و کمی بیشتر خود 
و جامعـه را شـناخته ایـم، مقداری به خود آمده ایـم و تازه می فهمیم که 
جایگاه دانشجو چقدر جدی تر و مهم تر از آن چیزی است که ما فکرش 
را می کردیم. شـاید آن روزها که رهبر عزیزمان به ما می گفت که بروید 
دانش سیاسی تان را باال ببرید، فکر می کردیم این هم یک جمله است 
مانند بقیه جمالت و از کنار آن به سادگی می گذشتیم. گمان می کردیم 
که دانشـجو جز پژوهشـگری کار دیگری ندارد و باید تمام زندگی اش در 
درس و کتاب و کالس خالصه شود. اما امروز می بینیم که رسانه های 
گاهی دانشـجویان حساسـند و و برای این  بیگانه چقدر به فعالیت ها و آ
قشـر در خدمت اهداف خود برنامه ریزی می کنند. اگر دانش سیاسـی 
نداشـته باشـیم بینشـی هم به دنبال آن نخواهد بود و اگر بینش نباشد، 
در فراز و نشـیب ها و مقاطع مهم، خسـران زده خواهیم بود. شـاید اگر 
بخواهیـم نقـش دانشـجو را با نظریه هـا و تئوری هـا و جمالت توضیح 
دهیم، در این مجال نگنجد. اما با نگاهی به فضای رویداد های سیاسی 
چند سـال و یا حتی چند ده سـال اخیر می توانیم حال و روز جامعه را در 
گاهی دانشجوها بسـنجیم؛ از تصرف النه جاسوسی که امام  نسـبت با آ
راحل از آن به عنوان انقالب دوم یاد می کرد تا همین حوادث اخیر فتنه 
88 و همین حساسیت هایی که نسبت به حضور بعضی عوامل غیردلسوز 
بـه نظـام در دانشـگاه ها انجام می گیـرد، به راحتی می تـوان اثر حضور 
دانشجو در مقاطع حساس و مهم را احساس کرد. دانشجو را امروز باید به 
عنوان روح جامعه دانست؛ روحی که اگر بیدار باشد آن جامعه هم بیدار و 
زنده است و درصورت سکوت دانشجو برای جامعه نتیجه ای جز انزوا و 

مرگ روشنگری به بار نخواهد آورد.

گاهی کسـب کرده  گاهی ممکن اسـت برخی چیزها را بدانیم و از قبل نسـبت به آنها آ
باشیم. اما گذر زمان به طور معمول گرد کهنگی روی همه چیز می پاشد و ممکن است 
اهمیت برخی چیزها برای ما مقطعی باشد، اگرچه آن چیزها برای همیشه مهم باشند. 
یکی از مسائلی که انسان الزم است همواره با خود مرور کند، جایگاهش و مسئولیت هایی 
اسـت که نسـبت به آن جایگاه دارد. ما نیز به عنوان قشـر دانشجو و تحصیلکرده خوب 
است هر از گاهی رسالت های دانشجویی را با خودمان مرور کنیم. یادآوری این رسالت 
ها دربردارنده فواید بسیاری است که از جمله آن می توان به توجه وتنبه در قبال انحرافات 
احتمالی در فعالیت های سیاسی دانشجویی اشاره نمود؛ گاهی انسان در مسیری قرار 
دارد و با عزم و اراده رو به جلو گام بر می دارد، اما بعد از گذشـت مدتی تمرکزش نسـبت 
به مسیر پیش رو کم شده و توجهش به اطراف و هرچیزی غیر از مسیر اصلی جلب می 
گردد و همین باعث می شود تا از هدف اصلی غافل شده و به چیزهای غیرمهم بپردازد. 
یکی از مسائلی که همواره گریبانگیر فضای دانشگاه و دانشجو بوده، دخالت دست های 
جناحی خارج از دانشگاه در تشکل های سیاسی است. عالقه احزاب و جریانات سیاسی 
به اسـتفاده - بخوانید سـوء اسـتفاده- از تشکل ها و عناصر متنفذ دانشجویی بر کسی 
پوشیده نیست. شوربختانه برخی دانشجویان به هردلیلی گاهی جایگاه خود را فراموش 
می کنند و به هر نحوی به این عالقه احزاب پاسخ مثبت داده و همراه و همپای موج 
سواری سیاسی آنان در دانشگاه می شوند. سرچشمه این رفتار، غالبا چیزی نیست جز 
نشـناختن جایـگاه و نقش ارزنده دانشـگاه در جهـت دهی فکری آحاد جامعـه. البته در 
گاهانه در مسیری گام بر می  مواردی، برخی نیز مغرضانه به این جریان دامن می زنند و آ
دارند که نتیجه اش نه به صالح دانشجو است و نه به صالح جامعه. خصوصا این مسئله 
در زمان انتخابات بیشتر شدت می گیرد؛ در این مقاطع می بینیم که افرادی که به دنبال 
تابلوی تبلیغاتی برای خودشان هستند از طریق کانال هایی به درون دانشگاه راه باز می 
کنند و از یک تشکل برای خود پلکان درست کرده و به سمت اهداف تبلیغاتی خود باال می 
روند. تلقی نادرستی که از فعالیت سیاسی در دانشگاه وجود دارد، سبب می شود تا دانشجو 
 خود را پیاده نظام احزاب و رأی جمع کن نامزد های انتخاباتی بداند؛ غافل از اینکه این گونه 
فعالیت ها دون شـأن دانشـجو اسـت؛ غافل از اینکه تن دادن به زد و بند های سیاسـی، 
مانـع از مطالبـه گـری و عدالتخواهـی دانشـجو می شـود. مأموریت ما به عنوان دانشـجو 
در عرصـه سیاسـی عبـارت اسـت از» تبییـن شـاخصه هـا« و توانایـی تجزیـه و تحلیـل 
اتفاقـات سیاسـی بـر مبنـای آن شـاخصه هـا؛ اگـر دانشـجو سـطح سیاسـی خـود را بـاال 
ببـرد، اجـازه نخواهـد داد کـه دانشـگاه بـه محل برگـزاری میتینـگ های سیاسـی تبدیل 
شـود. البتـه ایـن امـر بـه ایـن معنا نیسـت کـه در دانشـگاه کار سیاسـی انجـام نشـود. اما 
 اینکـه مـرز بیـن سیاسـت زدگـی و کار سیاسـی کـردن همـواره باید مـورد توجه قـرار گیرد؛ 

نکته ای منطقا قابل توجه است و مقام معظم رهبری هم بارها روی آن تاکید نموده اند. 

حساس شو!
محمد پورمهدی

دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد بابل

دانشجو یا »رأی جمع کن«؟!
مهرداد براتی
مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور مرکز رشت
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بسـیج وبسـیجي روح بزرگي اسـت که همواره خود را وقف رشـد اسـالم 
وانقالب کرده است. بدون شک یکي ازمحورهاي اصلي وتداوم گفتمان 
انقالب اسالمي وجلوگیري ازانحراف آن همین پدیده مبارکی است که با 
انقالب متولد شـده اسـت. دانشجوي بسیجي مظهر ارزش هاي فعال و 
زنده ي یک جوان مومن است؛ ارزش هایی که یکي از مهم ترین آنها نظم و 
انضباط است. گاهی در دوران جنگ جمالتی بود که به کنایه و شوخی بین 
بسیجی ها رواج داشت. از جمله می گفتند که بسیجي بي ترمز است! این 

جمله  معنا و حرف خاصی را با خود داشت و می خواست بگوید که در راه اسالم هیچ چیز 
نمی تواند مانع راه یک بسیجی شود.آنان عاشق شهادت بودند و هرجا فرمانده دستور مي 
داد بي ترمز و بي چون و چرا اطاعت مي کردند چون به فرمانده خود و به برحق بودن او 
ایمان داشتند. اما این طورنبوده و نیست که چون بسیجي عاشق است مجاز باشد خالف 
امرفرمانده عملي در هرمحیطي انجام دهد. حاال سال ها از آن روزها می گذرد و ما هرچند 
در آن روزها نبوده ایم، اما از البه الی خاطرات یادگارهای آن روزها چیزهایی را فهمیده 
ایم. انقالبی بودن یک ارزش اسـت؛ به شـرطی که معنای واقعی انقالبی بودن را درک 
کرده باشیم. جوان انقالبي نبایدفراموش کند که همان طور که کناره گیري و سکوت و 
بـي طرفـي او بـه آرمان ها ضربه مي زند، افراط و زیاده روي و ندانم کاری هم ضربه وارد 
مي کند. در محیطی که تابلوهای مختلف فکری و سیاسی زیر ذره بین هم هستند و رفتار 
همدیگر را تجزیه و تحلیل می کنند، باید حواسمان را جمع کنیم و مراقب باشیم تا مبادا 
حرکت انقالبي طوري باشد که بتوانند به آن تهمت و برچسب افراطي گري بزنند. مراقب 
باشیم با کارهاي بدون برنامه ریزي مهر بي فکري و خشونت بر پیشانی مان نزنند. آرمان 
گرایي نباید باخشونت و پرخاشگري اشتباه گرفته شود. باید به شدت پایبند آرمان ها، اصول 
و ارزش ها بود و در عین حال پرخاشگر نبود. در آیه  اشداء الکفار، لفظ اشداء به معناي 
سخت و شدید است.واین یعني نفوذ ناپذیر بودن. وقتي کسي نفوذ ناپذیر است دربرخورد 
باحوادث تاثیر نمي پذیرد و حتي باالعکس برآنها تاثیر مي گذارد. وقتي اشداء باشي در همه 
حـال پـاي آرمان ها و والیت خواهی ماند و در بوران حوادث نخواهي لغزید. براي موفق 
بودن و تاثیر گذار بودن باید بر احساسات غلبه کرد و اگر جایی هم قرار است احساسات 
دخیل باشد، باید در خدمت منطق و استدالل باشد. وقتي اشتباه یا اختاللي صورت مي 
گیرد همه عصباني خواهیم شد که این طبیعي است. اما باید مواظب باشیم که مخالفان 
خود را به درسـتی بشناسـیم و از دشـمن اصلی خود غافل نمانیم. هرکاربي رویه و بدون 
فکري کمک به دشمن است. وقتي دشمن با همه امکانات خود در صدد طراحي فتنه و 
جنجال است و مي خواهد بازي جدیدي را شروع کند، باید هوشیار بود و این بازی را به هم 

زد. بایداحتیاط و تفکر را به کارگرفت و در وقت خودش باقاطعیت واردعمل شد.
در مسائل و غفلت هاي مسئوالن نیز باید مراقب تصمیم هابود که براساس احساس 
گرفته نشوند. چه بسا تصمیمي ازسر احساس دلسوزي گرفته شود اما نتیجه سوء بدهد. 
تصمیمي که دقیق و موشکافانه وبابصیرت نباشد، نه تنها تصمیم درستي نیست بلکه 

گاهی ضررهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.

داشتم به »راه قدس« فکر می کردم. به جنگ. به استکبار. به مسیر پربالی 
والیت! داشتم به این فکر می کردم که چرا هنوز هم که هنوز است در دنیا کفر 
است که بیشتر به چشم می آید. چرا هنوز هم که هنوز است استکبار قدرت 
َت عددنا« برطرف نشده است؟ داشتم  دارد؟ چرا هنوز هم که هنوز است »ِقلَّ
بـه ایـن فکر می کردم که چرا هر روز باید تلفات بدهیم؟ چرا هـر روز عده ای از 
نیروهایمان به سپاه دشمن می پیوندند؟ چرا هر روز آن ها بازی جدیدی را برای 
ما شروع می کنند؟ یک روز هسته ای را بهانه می کنند، یک روز حقوق بشر را، 
یک روز شلوار جین را، یک روز هم البد می خواهند بگویند چرا شماها نماز می خوانید!! تمام 
این بازی ها را آن ها شروع کرده اند. ما شروع کننده نبودیم. چرا ما نباید دست پیش بگیریم؟ 
چرا ما به مشروب خوری آن ها ایراد نگیریم؟ چرا ما همجنس بازی آن ها را تقبیح نکنیم؟ چرا 
ما بی ریش )و صد البته بی ریشه( بودن آن ها را به سخره نگیریم؟! دلیلش چیست که آن ها 
هنوز سلطه دارند؟ سلطه شان کم شده، قبول، اما حذف که نشده! ما به کم شدن سلطه 
آن ها راضی نمی شویم. ما باید آن ها و سلطه شان را از صحنه روزگار حذف کنیم. مگر نه اینکه 
آن ها تا ما را به تبعیت خود درنیاورند دست بردار نیستند؟! چرا ما به فکر مطیع کردن آن ها 

نباشیم؟ چرا ما به دنبال حذف سلطه آن ها و تفکر آن ها برنیاییم؟ 
دلیل سـلطه آن ها روشـن اسـت. نیازی نیسـت جای دوری برویم. کافی اسـت گوش به 
سخنان موالیمان فرا دهیم. موالیمان می گوید: »العلم سلطان«. یعنی  اگر می خواهید بر 
دنیا مسلط باشید باید علم داشته باشید. اگر می خواهید بازی نخورید باید به دانش مجهز 
شوید. اگر به »من وجده صال و من لم یجده صیل علیه« ایمان دارید باید خودتان را برای 
دانش آموزی و دانش اندوزی آماده کنید. اگر نمی خواهید مغلوب استکبار شوید باید سلطنت 

دانش خود را به راه بیندازید.
اگر به »الحکمه ضاله المؤمن« ایمان دارید باید به دنبال گشمده خود بروید؛ گمشده شما 
حکمت است، دانش است؛ و دانش سلطنت است. دانش برتری است. دانش تسهیل کننده 
مسیر ایمان است. چون زمانی که با دانش استکبار را مغلوب کردید، راه ایمان را آزاد کرده اید. 
دانشجوی مومن انقالبی باید بداند که بدون دانشجو بودن، مومن بودن سخت است. ادعای 
ایمان از آن دانشجویی که خود را برای جنگ علمی آماده نمی کند کمی گزاف است! انقالب 
ما فقط به افراد متعهد نیاز ندارد. بلکه به دنبال متخصصاِن متعهد است. اگر تخصص و 
تعهد با هم نباشند چه کسی قرار است این انقالب را به سرمنزل مقصود برساند؟ امام زمان 
به تنهایی؟! اگر تا دیروز راه قدس از کربالی شمشیر و خون می گذشت، امروز راه جدیدی به 
سوی قدس آغازیدن گرفته؛ امروز برای رسیدن به قدس، باید از جاده دانش رفت. برای آزاد 
کردن خونین شهِر اقتصاد، باید گلوله ی دانش پرتاب کرد. برای به حرکت درآوردن جنگنده 
پیشرفت، باید خمپاره تالش انداخت و برای باز کردن سه راه شهادِت فرهنگ، باید گرای 

ایمان را مخابره کرد. 
دانشجوی مومن انقالبی! حواست باشد. امروز رسیدن به قدس، نیازمند تالش های علمی 
توست. چه بخواهی چه نخواهی، تویی که باید این سنگر را فتح کنی. سنگرت را بشناس، بر 

خدا توکل کن، و از هیچگونه تالشی دریغ نکن. چرا که موالیت فرموده که »العلم سلطان«

یک سوزن به خودمان!
سیده نرگس حسینی

مهندسی برق، دانشگاه مالیر

راه قدس از دانشگاه می گذرد
محمد نصیری
مهندسی نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان

یادداشت های خود را برای چاپ در ماهنامه می توانید به آدرس 57magz@gmail.com ارسال نمایید.
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1. قبل از دانشجو شدن
احتماال شما هم اینطور بوده اید که قبل از اینکه وارد محیط علمی آموزشی که اسمش 
دانشـگاه اسـت)البته به زعم برخی کارشناسـان( شـوید، تصور ذهنی تان ازدانشـجوها 
جمعیتی منضبط، آرام، قانونمند، دارای عینک قورباغه ای ته اسـتکانی و ژسـت درس 
خوان هـا بـه همـراه کیف و کوله پشـتی در یک فضای آرام و دل نشـین بوده اسـت. اما 
این را به خوبی می دانیم که به هردلیلی در روز اولی که به دانشـگاه وارد شـده اید، این 
تصورتان له شده است! مثال دوستی تعریف می کرد که در اولین روز دانشگاهش عده 
ای از دانشـجوها درواقـع جماعتـی بودنـد کـه با خود یک تـوپ پالسـتیکی آورده بودند 
و فـارغ از دنیـا و عقبـی از فضـای سـبز دانشـگاه نهایـت اسـتفاده را می بردنـد! طوری 
کـه اصـال فرامـوش کردنـد برونـد کارهای ثبـت نامشـان را بکننـد. من هم دقیـق یادم 
نیست،شـاید بهمن91بود که اسـم خودم را در سـایت آزمون دیدم...شـاید هم قبل تر یا 
نزدیک تر،اما در کل زمان دقیقش مهم نیست چون سال تولد دانشجویی مان را بعد ها 
با یک کد 9 رقمی در ذهنمان به زورعدد چپاندند و اسممان را رسما دانشجو گذاشتند.

4. گاهی هم درس
یـک قانـون نانوشـته وجـود دارد و آن اینکه هروقت از همه چیز خسـته شـدید بخوابید 
و هروقـت از خوابیدن خسـته شـدید، بسـته به شـرایط اگـر راه دیگری نمانده بـود ناچارا 
درس بخوانیـد. البتـه فقـط کمـی و آن هـم برای تنوع. اگـر دیدید که از همـان اول ترم 
نیـاز بـه یـک برنامه منسـجم جهـت درس خواندن را در خود احسـاس می کنیـد به این 
مسـئله توجهـی نکنیـد. معموال عذاب وجدان هـای اول ترم پدیده هایی طبیعی هسـتند 
که مثل یک شـهاب آسـمانی برای مدتی کوتاه می درخشـند و ناپدید می شـوند. اما اگر 
دیدید مسئله جدی تر از یک شهاب است و شما شهاب زده شده اید می توانید سری به 
یـک دکتـر عمومی بزنیـد؛ آن ها معموال عادت دارند پیچیده تریـن امراض دنیا را با چند 
تا قرص و کپسـول حل کنند. نگران اینکه دکتر با مریضی شـما آشـنا نباشد هم نباشید. 
دکترهـای عمومـی معموال به حرف مراجعه کننده هایشـان توجهی نمی کنند و چند قلم 

داروی ثابت دارند که برای همه تجویز می کنند.

3. اندر پیچ و خم اتاق های مسئولین
از نظـر حقیـر، روحیه پرسشـگری در دانشـجوها و خصوصا ترم اولی هـا باید به انضمام 
جنبه باال باشد. خاطرم هست که در همان اوایل به خاطر پاره ای از امور، در جستجوی 
مسـئولی بـودم. پـس از پـرس و جوهای فراوان مطلع گشـتم که تقریبا یک دانشـگاه به 
گاه نیست. گاه مشاهده شده که مسئولی  دنبال او هسـتند و از محل اختفای او کسـی آ
در زمان مسـئولیت خود هفته ها و بلکه تا ماه ها از دسـترس خارج بوده و بعد که در اثر 
تغییر و تحول پسـت و مقام، به یک پسـت کم اهمیت تر منتقل شـده، هرروز قابل رویت 
قرار داشه است! البته به زعم نگارنده این مسائل بسیار طبیعی می نماید و دانشجو باید 
از هم اکنون خود را برای عدم رویت مسئولینی بس بزرگتر و مهم تر که بعدها در بیرون 

از دانشگاه با آنها سروکار خواهد داشت، آماده کند. 

2. در خوابگاه 
اندر حکایت خوابگاه دانشـجویی همین بس که اساسـا عده ای با هرگونه تغییرمخالف 
هسـتند؛ معمـوال نظـم و انضبـاط در خوابگاه هـا به خـودی خود موضوعیتی نـدارد مگر 
اینکـه واقعـا بـه خاطر پاره ای از مسـائل مانند بازدید مسـئولین دانشـگاه از خوابگاه و یا 
مسـابقه بهترین خوابگاه و غیره، موضوعیتی داشـته باشد. محیط خوابگاه آن قدر قوی 
اسـت که شـما را حتی به عنوان یک عامل ناسـازگار در خود هضم خواهد کرد. سـاختن 
با واقعیت همان و البته سـاخته شـدن شخصیت شما نیز همان؛ توگویی در تقدیر آدمی 
سـاخته شـدن همواره با سـوخته شـدن عجین گشته اسـت و زندگی قرار است از انسان 

یک موجود دوگانه سوز بسازد! 
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5. فعالیت در تشکل ها
ممکن است همین طور که در فضای دانشگاه قدم می زنید و در راهروهای آن موش ها 
را دنبـال مـی کنیـد، گاهـی هم چشـمتان بـه پوسـترها و اطالعیه های سـنگین و رنگینی 
بخورد که خیلی هم جذاب باشـند و شـما را سـرجایتان میخکوب کنند. شاید فکر کنید که 
فالن تشکل چقدر برنامه ریزی دقیق و منظمی دارد و یا بهمان تشکل چقدر حساب شده 
و خوب کار می کند و احتماال ممکن است از این جمالت نتیجه بگیرید که حتما سازوکار 
پیچیده ای از آدم ها دارند هر تشکل را می گردانند. اما معموال چنین نیست! تجربه نشان 
داده کـه معمـوال تشـکل ها را فقـط دو و یا حداکثر سـه نفر ثابت می گرداننـد؛ آن هم با چه 
زحمتـی و بـا چـه بودجـه ای! بودجـه کـه چه عرض شـود؛ با چه بـی بودجگـی ای! برخی 
تشکل ها خودخواهند و فقط خودشان را آدم حساب می کنند و جز در برنامه های خودشان 
در سـایر برنامه هـای دانشـگاه حضـوری ندارند. از این تشـکل ها با سـرعت 80 کیلومتر در 
سـاعت فاصلـه بگیریـد. برخی دیگر از تشـکل ها نه تنها فقط خودشـان را آدم حسـاب می 
کنند، بلکه اصال دیگران را هم آدم حساب نمی کنند؛ مثال برنامه خودشان را خوب برگزار 
می کنند و از سر حسودی می زنند برنامه های دیگران را خراب می کنند! از این تشکل ها 
با سـرعت 120 کیلومتر در سـاعت فاصله بگیرید. دسـته دیگری از تشـکل ها هسـتند که 
اصال دربند در... ببخشید.. دربند بودجه و عضو جمع کردن و رنگ و لعاب و غیره و ذلک 
نیستند. برنامه هایشان را خالصانه با هرتعداد موجود زنده که شد، برگزار می کنند و در کل 
آدم هـای خیلـی خـوب و گل و بلبلی انـد. اگر از این تشـکل ها در دانشـگاهتان پیدا کردید 

معرفی کنید تا در شماره بعدی ماهنامه که 58 نام دارد، از آنها تقدیر کنیم!

6. ایام امتحانات
کال هفته هـای منتهـی بـه امتحانـات برای خـودش فضای ویژه ای دارد. شـاید شـما 
بتوانیـد در تمـام طـول تـرم هـر حادثـه ریـز و درشـت علمـی و کالسـی را بـه هفته های 
امتحانات حواله کنید. اما تجربه نشان داده که این هفته ها وقعی اند و باالخره یک روز 
فـرا خواهند رسـید. البتـه فکر نکنید که توصیه می کنیم از همان روز اول ترم به شـدت 
پیگیر درس و کالس و تمرین باشید؛ نه، منظور این است که کمی منطقی تر در طول 
ترم خوش بگذرانید به نحوی که آخر ترم لذت روزهای خوشـگذرانی شـده را برای خود 
تا همیشـه باقی نگه دارید. شـما مگر قرار اسـت نیوتن یا انیشـتین شـوید؟ پس اصال به 
صـالح نیسـت کـه بهترین سـال های عمر خـود را با یک مشـت کتاب بگذرانیـد. حتما 
شـنیده ایـد کـه حافظ علیه الرحمه فرموده »که بنشـین بر لب جـوی و گذر عمر ببین«؛ 
حتما حافظ چیزهایی را بیش از من و شـما فهمیده وگرنه می گفت بنشـین بر سر کتاب 
و درس و مشق. پیشنهاد ما این است که در طول ترم هر کاری را که دوست دارید انجام 
دهید و روزی هم نیم ساعت تا یک ساعت به این مسئله فکر کنید که چگونه روابطتان 

با استاد هر روز بیشتر از دیروز حسنه تر شود. 

7. بعد از دانشگاه
این را بدانید که باالخره همان طور که تا االن همه چیز گذشته، زین پس هم همچنان 
می گذرد و چه بسـا بیشـتر از گذشـته هم بگذرد. شما اولین دانشجویی نیستید که عالم 
به خود دیده اسـت. از ابتدای بشـریت دانشـجوهایی هم بوده اند که هرکدام به دالیلی 
منقرض شـده اند، حتم داشـته باشـید که شـما هم از االن برای آیندگان منقرض شـده 
محسـوب می شـوید. هر دانشـجویی در آغاز دانشـگاه کارهایی کرده که احتماال بعدها 
موجبـات شـادی خـود و اطرافیان را فراهم خواهد کرد. پس سـعی کنیـد از این فرصت 
نهایـت بهـره را بگیرید و بیشـتر موجبات شـادی جمـع کنید تا بعدها هـم خودتان و هم 

همسر آینده تان با هم بگویید و بخندید و خوش باشید! 

ماجراهای دانشجویی
محمد تاجیکی از نوع آزاد!

دانشگاه زندانی الرستان!
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فیلم مزار شـریف درباره ی یکی از مهمترین اتفاق های سیاسـی پس از انقالب اسـالمی اسـت که 
شاید بتوان گفت کمتر از فاجعه های بزرگ دیگری نباشد که با مظلومیت بر سر مردم این کشور آمده 
است. اینکه در یک جایی از دنیا به کنسولگری یک کشور حمله کنند و کارمندان آن را هدف حمله 
تروریسـتی قرار دهند، اتفاقی عجیب و نادر اسـت که فی نفسـه پتانسـیل باالیی برای تبدیل شدن به 
یک فیلم دارد. شهادت دیپلمات های ایرانی در این حادثه سوژه ی بکری برای تبدیل شدن به یک 
اثر سینمایی و تبلیغی شاخص و ارائه ی بین المللی آن بود. البته از نظر نگارنده، فیلم عبدالحسین 
برزیده به خوبی از عهده این مهم برنیامده اسـت. یکی از کمبود های اساسـی و همیشـگی سینمای 
ایران پرداخت درست به موضوع بوده است. فیلم پر از نقاط گنگ ولی در عین حال پتانسیل پرداخت 
دارد. در فیلم صحبت از توطئه ای می شود که به موجب آن قرار بوده ایران وارد جنگی با افغانستان 
شـود. ایـن موضـوع بسـیار کلـی و مبهـم در فیلم نشـان داده شـده که کارگـردان می توانسـت با ذکر 
جزئیـات بیشـتری بـه آن بپردازد. .کارگردان می توانسـت صحنه ی شـهادت  دیپلمـات ها را به یکی 
از ماندگار ترین سـکانس های سـینمای ایران تبدیل کند که متاسـفانه بدترین صحنه فیلم به لحاظ 
فنی و هنری همان است. البته از موسیقی نسبتا خوب فیلم نباید گذشت که سیمرغ جشنواره فجر 

را هم از آِن خود کرده است.
ایـن فیلـم کـه چهارمیـن سـاخته ی عبدالحسـین برزیده اسـت؛ او که 11 سـال از سـینما دور بوده و 
فعالیت پررنگی طی این مدت نداشته، حاال مزار شریف را کارگردانی کرده که چنین موضوعی نشان 
از دغدغه او در این عرصه دارد. اما این سـوال مطرح اسـت که آیا صرفا به خاطر داشـتن دغدغه ای 
مهم، می توان فیلم خوبی ساخت؟ و متاسفانه باید گفت کارگردان از پس این موضوع خوب برنیامده 
و خیلی چیزها ابتر مانده است. مثال در فیلم دیپلماتی حضور دارد که کشته نمی شود اما سرانجامش 
بی نتیجه و بی هدف رها شـده اسـت. مخاطبین فیلم به خوبی می دانند که شاهسـوندی )حسـین 
یاری( تنها بازمانده ی این حادثه است اما فیلم اشاره ای به زنده ماندن وی نمی کند. یعنی کسی که 
قرار است داستان فیلم را کامل کند، به صورت نامعلومی در تعلیق رها شده است. ضمن اینکه بیان 

فیلم از آدم هایی که در دنیای واقعی وجود دارند، بیان نادرست و غیر قابل باوری است. فیلم قاتالن 
شـیعه کش پاکسـتانی را انسـان هایی نشـان می دهد که دلی رئوف دارند و با دیدن بعضی صحنه ها 

دلشان به رحم می آید، اما همچنان جنایات خود را ادامه می دهند!
شـخصیتی را که مهتاب کرامتی در فیلم بازی می کند، درسـت معرفی نشـده و برای مخاطب گنگ 
است که با انسان های افغانستانی فیلم چه نسبتی دارد و اصال چرا خواست به دیپلمات ایرانی)حسین 
یاری( کمک کند. علت جانفشـانی های این زن در فیلم، روشـن نیسـت و اهداف و مقاصد او از این 

فداکاری ها برای مخاطب مجهول است و صرفا در چند شعار کوتاه خالصه می شود. 
کارگردان در قسمتی از فیلم می خواهد این حقیقت را نشان دهد که افغانستانی ها محب اهل بیت 
هسـتند، اما با نماهایی کلیشـه ای و شـعاری این کار را نشـان می دهد و این موضوع خوب پرورش 

نیافته است. 
یکـی از نواقـص جـدی فیلـم مبهـم بودن زمـان وتاریخ این ماجرا اسـت و در هیچ جـای فیلم چیزی 
در ایـن بـاره ذکـر نمی شـود. مخاطب یا باید این اطالعات را از قبل داشـته باشـد -کـه انتظار چنین 
چیزی واقعا درست نیست- ویا اینکه بعد از تماشای فیلم زمان واقعه را در اینترنت جست و جو کند! 
مزارشریف میتوانست نماینده ی مناسبی از سینمای ایران در جهان یاشد تا حرف های کمتر شنیده 
شـده ملتی را به گوش جهانیان برسـاند. و کاش برزیده برای سـاخت چنین فیلمی از محمد حسـین  

جعفریان مشورت می گرفت؛ کسی که عمر و جانش را به پای افغانستان گذاشت.
در مجموع باید گفت در این وانفسای فیلم های خیانت آمیزعشق نمی سینمای ایران، چنین فیلمی 
جایگاه ویژه ای دارد. اگر از همه نقدهایی که به فیلم وارد اسـت بگذریم، همین که رویکرد فیلم در 
راستای زنده کردن یاد و خاطره ی شهدای دیپلمات ایرانی در مزار شریف است نکته با ارزشی است؛ 
این دغدغه تا همین اندازه قابل احترام و تقدیر اسـت و ارزش آن را دارد که با اکران آن در دانشـگاه، 
عالوه بر اختصاص برنامه ای مفید برای اوقات فراغت دانشجویان، آنان را با یک رویداد تاریخی که 

شاید کمتر آن را شنیده باشند، آشنا سازید.

این فیلم ایده آل نیست
 اما غنیمت است!

نقد »مزار شریف« و پیشنهاد اکران دانشگاهی 

پرهام عمرانی

شگاهی
شنهاد اکران دان

پی
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آرگو که حتمًا تاکنون حداقل نام آن را شـنیده اید، نام فیلمی اسـت در ژانر دلهره آور سیاسـی محصول 
2012 آمریـکا کـه محصـول کمپانـی »بـرادران وارنر« اسـت. کمپانـی ای که پیش از این هم سـاخت 
فیلم هایـی ماننـد »300« را در کارنامـه کاری خود دارد. برادران وارنـر یکی از بزرگ ترین تهیه کنندگان 
فیلـم و برنامه هـای تلویزیونـی جهـان اسـت که در سـال 1918 توسـط مهاجران یهودی لهسـتانی به 
آمریکا تأسیس شده و سومین استودیوی فیلم سازی قدیمی آمریکا بعد از پارامونت پیکچرز )1912( و 

یونیورسال استودیوز )1912( است.
آرگو داسـتان »آنتونیو مندز« ملقب به »تونی« جاسـوس کهنه کار و چیره دسـت سـیا اسـت که برای 
نجات شش کارمند سفارت آمریکا به ایران می آید. این شش کارمند آمریکایی پس از تسخیر سفارت 
آمریکا در ایران توانسـته اند از در پشـتی کنسـولگری فرار کنند و در خانه سـفیر کانادا پنهان شـوند. در 
ایـن عملیات مندز شـش آمریکایی را به عنوان یک گروه فیلمسـازی کانادایی جـا می زند که ظاهرًا در 
حال تهیه یک فیلم ساختگی در ایران هستند. آرگو نامی است که برای این فیلم ساختگی ابداع شده 
است. خود افلک در آرگو نقش مندز، مأمور سابق سازمان سیا را بازی می کند که پس از تشکیل یک 
استودیو فیلم سازی جعلی به ایران می آید و شش آمریکایی را که در سفارت کانادا در تهران پنهان شده 

بودند، از کشور خارج می کند.
فیلمنامه آرگو توسط »کریس تریو« و بر اساس مقاله ای از »جاشوا بیرمن« در سال 200۷ با نام:»فرار 
از تهران: چطور سیا با استفاده از یک فیلم تقلبی علمی تخیلی توانست آمریکایی ها را از تهران نجات 
دهد« نوشته شده است. همچنین در نوشتن این فیلمنامه از خاطرات مندز استفاده شده و خود او نیز 
در تمـام مـدت فیلمبـرداری در کنار کارگردان حضور داشـته و او را در سـاخت فیلم راهنمایی می کرده 
اسـت. ممکن اسـت این سـؤال به ذهنمان بیاید که چرا این فیلم آرگو نام نهاده شـده است. »آرگو« در 
افسانه های تاریخی نام کشتی بود که آرگوس به کمک آتنا ساخت و یاسون و آرگونات ها برای یافتن 
پشـم زریـن توسـط آن سـفر کردند، هرکـول، اورفئوس، هـوالس و بسـیاری از پهلوانان یونان سـوار به 
راین کشـتی به سـرزمین های ناشـناخته که موطن دیو و اهریمن اسـت می روند تا پس از طی مصائب 
بسـیاری، گمشـده خویش که همان پشـم زرین باشـد را بیابنداین گروه تحت حمایت خدایان المپی و 
یونانی دارای قدرت های خارق العاده ای هم بودند. فیلم آرگو هم با اقباس از همین داستان پهلوان و 

رب النوع یونانی مآب خویش را که به زعم فیلم، از شریف ترین مردمان آمریکاست عازم سرزمینی به 
نام ایران می کند و در فیلم تالش می کند این طور به مخاطب القا کند که ایران، هزاران بار هولناک تر 

و دهشتناک تر از مکان هایی است که هومر در اودیسه اش آورده است.
داستان فیلم آرگو خود را بیشتر وامدار به اصل اساطیری و تاریخی می داند تا وقایعی که در دنیای واقع 

در سال 1358 رخ داده اند.
این فیلم حتی قادر به فهم ابتدایی ترین حقایق اتفاق سـال 58 نبوده اسـت. شـاهدی بر این مدعا این 
است که ماجرای فتح النه جاسوسی آمریکا در تهران را نه به دانشجویان که به سپاه نسبت می دهد؛ 
در فیلم هیچ اشاره ای به دانشجو بودن فاتحان نمی شود، اما در این کارزار دائم آرم سپاه به نمایش در 
می آید! بر همگان واضح و مبرهن اسـت که تسـخیر النه جاسوسی یک اتفاق دانشجویی خودجوش 

بوده است.
ایـن فیلـم مدعـی اسـت در روایت وقایـع 13 آبـان 1358 بی طرفانه عمل کرده امـا نگاهی عمیق تر به 
حواشی فیلم نشان می دهد که ساخت چنین فیلمی در موقعیت کنونی نه تنها بی طرفانه نیست بلکه 

کاماًل مقاصد آمریکا درباره ایران و کشورهای خاورمیانه را دنبال می کند.
در اکثر آثاری که تاکنون در حوزه ایران هراسی وجود داشته تصویری که از روحانیت و پاسداران ارائه 
می گردد، تصویری است که ما در فیلم های هالیوودی از کشیشان کاتولیک و نظامیان نازی در اردوگاه 
های آشـویتس و در دوران جنگ جهانی دوم که در حال کشـتار یهودیان و مردم بیگناه اند شـاهدیم؛ 
اوج تنش ترس و وحشـت در همین 20 دقیقه پایانی شـکل می گیرد که فرودگاه پر اسـت از مأموران 

انقالب و تله بازرسی که هیچ غیر ایرانی از آن نمی تواند عبور کند.
اتفاقـات 13 آبـان 1358 در تاریـخ آمریـکا یـک شکسـت بزرگ محسـوب می شـود. ایـن حادثه باعث 
شکسـت »جیمـی کارتـر« در انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا شـد و عنوان »ابرقـدرت« را از آمریکا 
گرفـت. بـه همیـن دلیـل در تمـام این سـه دهه ایاالت متحده کوشـیده تـا به شـکل های مختلف این 
شکسـت را از کارنامـه خـود پـاک کنـد. فیلم آرگـو را نیز از جمله همیـن تالش ها در جهـت توجیه این 
شکست می توان تقسیم بندی کرد. این فیلم سعی دارد با نشان دادن موفقیت آمریکا در خارج کردن 

6 کارمند سفارت آمریکا از ایران، شکست خود در 13 آبان را کوچک جلوه دهد.

یک فیلم مقوا!
نقدی بر فیلم ضد ایرانی آرگو
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کتاب های واقعا دانشجویی!
معرفی کتاب های انتشارات کتاب دانشجویی

من محمدرضا 22 سال دارم:
نویسنده: سیدحسام الدین یاسینی

موضوع این کتاب گزیده ای از ظهور و سـقوط پهلوی اسـت که بر مبنای خاطرات ارتشـبد فردوسـت بازنویسـی شده 
است. زمانی که محمدرضا به سلطنت می رسد، زمانی است که پدرش رضاخان با فشار متفقین فرار کرد. در این هنگام 
محمدرضا 22 سـال دارد. »سـالیوان« ، آخرین سـفیر آمریکا درایران درباره فردوست در خاطراتش نوشته است :» یک 
چهره جالب توجه و تا حدی مرموز در میان افسران برجسته شاه، ژنرال فردوست رئیس کل بازرسی شاه بود.گفته می 
شود که او بیش از هر افسری به شاه نزدیک است وشاه او را چشم وگوش خود می خواند ...«. خواندن زندگی محمدرضا 

از زاویه نگاه کسی که تقریبا از بچگی با او بزرگ شده، قطعا خالی از لطف نخواهد بود.

یک دختر جلف
نویسنده: جمعی از دانشجویان

جمعی از دانشجویان گردهم آمده اند و به قلم توانای خود 8 داستان کوتاه را برای دیگر دانشجویان نوشته اند و در این 
کتاب به چاپ رسانده اند. موضوع داستان ها اجتماعی است؛ برای نمونه، ماجرای داستان »یک دختر جلف از این قرار 
است که راوی )فیلمبردار( از اردوگاه آوارگان فلسطینی فیلمبرداری می کند. او ناگهان دختری را می بیند که ظاهری 
جلف دارد. دختر اصرار دارد تا فیلمبردار از او نیز تصویر ضبط کند، اما فیلمبردار از این کار اکراه دارد. بعد از این که اردوگاه 
به وسـیله نیروهای اسـرائیلی بمباران می شـود فیلمبردار جنازه دختر را می بیند که از صورتش جز تکه ای از گوشت و 
استخوان باقی نمانده است. داستان های این کتاب با موضوعات مختلف و متنوع اجتماعی مخاطب را وسوسه می 

کنند تا این کتاب را مطالعه کند.

این نقشه جعلی است
نویسنده: زهرا اشعری

این کتاب روایتی از تاریخ فلسطین از آغاز تا به امروز است. 
کتاب سواالتی را مطرح می کند و خود نیز به این سواالت جواب می دهد. سواالتی از قبیل: چه عواملی منجر به آن 
شد که یهودیان تصمیم بگیرند سرزمینی مّلی داشته باشند؟ چه دالیلی باعث تقویت این تصمیم شد؟ تأثیر جنگ اول 
و دوم جهانی در پیشبرد این هدف تا چه حد بوده است؟ نقش اعتقادات مذهبی یهودیان در این روند چه بوده است؟ و 
غیره.  مخاطب با خواندن این کتاب قادر خواهد بود تا مسائل فلسطین را بهتر تحلیل کند و علت مشکالتی را که بر سر 

راه مردم آن توسط رژیم صهیونیستی قرار گرفته، بهتر درک کند. 

انتشارات میراث اهل قلم که پیش تر کتاب های خود را با عنوان کتاب دانشجویی در بازار عرضه نموده، یکی از انتشاراتی است که تالش کرده تا 
در نوع نگاه خاص خود به مخاطب، کتاب هایی را تالیف و تنظیم و روانه بازار کند. کتاب های این نشر در قطع پالتویی و دارای حجم کم هستند؛ 
به طوری که معموال تعداد صفحات کتاب ها از 72 صفحه تجاوز نمی کند. این حجم کم در این قطع از چاپ، سبب شده تا دیگر از حجم انبوهی 
از مطالب خبری نباشد و دانشجو رغبت به خواندن کتاب داشته باشد؛ کتاب هایی که در موضوعات متنوع و روزآمد نوشته شده اند و حداکثر 

فقط چند ساعت از وقت خواننده را می گیرند تا به پایان برسند. در این بخش تعدادی از کتاب های این انتشارات را معرفی کرده ایم.
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مالکوم ایکس
نویسنده: علی عباسی

»مالکوم ایکس« نام یک فعال سیاه پوست و مسلمان است که مدافع حقوق انسانی و حقوق آفریقایی ها وآمریکایی ها 
بود. او که در اصل نامش مالکوم لیتل بوده، بعد از پیوستن به گروه امه االسالم، نام مالکوم ایکس را برای خود انتخاب 
کرد. این شخصیت بعد از اینکه به حج سفر می کند، نام اسالمی »الحاج مالک الشباز« را برخود می نهد. مشهوریت 
او بـه خاطـر مبارزاتـش علیـه تبعیض نـژادی و همچنین زندگـی پرماجرا و پر فراز و نشـیبش اسـت. او ابتدا تحت تأثیر 
اندیشـه های الیجا محمد، رهبر گروه ملت اسـالم به طور کامل با سفیدپوسـتان ضدیت داشـت اما بعد از سـفر حج و 
شناخت اسالم حقیقی، عقیده اش تغییر پیدا کرد و به برابری کامل انسان ها معتقد شد. مالکوم ايکس در سال 1965 
از الکس هیلی خواست تا داستان زندگی او را را به رشته تحرير در آورد که با چاپ این کتاب، شش ميليون جلد از آن 
به فروش رسيد. برمبنای این کتاب، فیلمی هم به کارگردانی اسـپایک لی و بازی دنزل واشـینگتون تهیه شـده اسـت. 
کتاب حاضر نیز برمبنای همان کتاب نوشته شده و خالصه ای از زندگی این شخصیت مبارز را در خود گنجانده است. 

زر ساالران قوم یهود؛ نگاهی به شبکه های قدرت و ثروت در جهان امروز 
نویسنده: الهه صادقی

این کتاب از 69 بخش تشکیل شده و در هر یک از این بخش ها سرمایه های قوم یهود تشریح شده است. در مقدمه 
کتاب نگارنده آورده است: »واژه زر ساالری را در همان معنایی به کار برده ام که در نوشتار سیاسی معاصر غرب از مفهوم 
»پلوتوکراسـی« فهمیده می شـود. پلوتوکراسـی از واژه یونانی»پلوتوس« به معنای ثروت است و منظور سروری مستقیم 
یا غیر مسـتقیم یک اقلیت ثروتمند و بهره مند، بر تمامی جامعه اسـت. در این پژوهش زرسـاالری دنیای امروز را دارای 

ساختاری دودمانی یافته ام«.

سیدموسی صدر
نویسنده: امیر صادقی

یکی دیگر از کارهای انتشارات کتاب دانشجویی منتشر کردن شرح زندگی بسیاری از چهره های شناخته شده است. 
»موسی صدر« نام کتابی است درباره زندگانی امام موسی صدر که در 96 صفحه ضمن روایت داستان هایی از زندگی 

امام موسی صدر، متن یک سخنرانی فوق العاده از ایشان در سال 13۴۴ را نیز درباره کم کاری 
حوزه های علمیه در برخی بخش های اعتقادی و تبلیغاتی منتشر کرده است. در پایان کتاب نیز تصاویری از امام موسی 

صدر آورده شده که بر جذابیت کار افزوده است. 

دانشجو باید سیب زمینی نباشد!
نویسنده: فرشته مرادی

انتشارات کتاب دانشجویی اقدام به تنظیم برگزید ه هایی از سخنان رهبر معظم انقالب در برخی موضوعات مهم نموده 
است. در همین راستا کتاب »دانشجو باید سیب زمینی نباشد« گزیده توصیه های ایشان به دانشگاهیان و دانشجویان 
است. عالوه بر گزیده بیانات ایشان، توصیه های جالب یک جمله ای که به نظر می رسد از زبان نویسنده است، در یک 
جمله و در باالی صفحات کتاب نوشته شده که برای مخاطب جالب به نظر می رسد و نظر او را به خود جلب می کند. 
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علی شریعتی
نویسنده: الهام یوسفی

اگر فکر می کنید که این کتاب قرار است زندگینامه دکتر شریعتی را از سیر تا پیاز با ذکر اقام و اعداد و آمار و زمان ها و مکان های خسته 
کننده را برای شما بازگو کند، سخت در اشتباهید! نوشته های این کتاب در واقع داستانک هایی کوچکند که هرکدامشان گوشه ای از زندگانی 
این اندیشمند بزرگ را بازگو می کنند. یکی از ویژگی های دیگر کتاب این است که پیش از هر داستان، جمالت و بخش هایی از نوشته های 
دکتر شریعتی آمده که به نوعی مواجهه مستقیم با شخص اول ماجراست. جمالتی که شاید کمتر از شریعتی نقل شده و شاید بتوان گفت 
که با یک تعّمِد خاص از میان جمالتی انتخاب شده که مهجورتر مانده اند.این نوشته ها چون به صورت  یک پارچه و پشِت سر هم نیستند، 

مخاطب را به هیچ وجه خسته نمی کنند. 
قسمتی از متن کتاب: 

»-آقای دکتر حاصل این مدت زندان رفتن چیست؟
دکتر لحظاتی کوتاه فکر کرد و گفت: قبل از این که بروم زندان، به برخی آداب جزئی دینی اهمیت کمتری می دادم، مثل آداب وضو گرفتن 
و آداب نماز خواندن و امثال این. برای ذهنی که مثال اگزیستانسیالیسم را می فهمد و نقد می کند، چندان اهمیتی نداشت. اما وقتی در سلول 
تنها ماندم و از همه چیز حتی کتاب خواندن محروم شدم، متوجه شدم همه بحث های فلسفی و اجتماعی اگزیستانسیالیسم و امثاِل آن مثل 
نخود-کشمش در جیبم است که دندان خوردنش را ندارم! و بر عکس همین آداب جزیی دینِی عبادات چقدر مددکار و تاثیر گذار است و چه 

اتکایی است برای روح آدم«

فرشته بی ادب
نویسنده: الهام یوسفی

این کتاب دربردارنده مجموعه داستان هایی کوتاه با موضوع جنگ  است. برخی از عناوین داستان ها عبارتند از: چهارصدمین نفر، فرشته 
بی ادب، چشم های آبی برادرم، همه ی کودکی من، پازوک، تفنگ آبی، من شفتالوی کال دوست دارم.

میرزا تقی خان امیرکبیر
نویسنده: مینا چوپانی

»میرزا تقی خان امیرکبیر« کتابی جذاب است که سرگذشت امیرکبیر را با قلمی روان و آمیخته به طنز به رشته تحریر 
درآورده است. این کتاب آن قدر جمع و جور و جذاب است که می توانید آن را در یکی از صف هایی که روزانه در آن قرار 
گرفته اید، مطالعه و تمام کنید و لذتش را ببرید؛ حتی اگر از مطالعه تاریخ و کتب تاریخی خوشتان نمی آید، این کتاب را 

به شما پیشنهاد می کنیم! چون قطعا با آن تصوری که در ذهنتان دارید کامال متفاوت است.

رییس بازی؛ تجربه هایی از مدیریت فرهنگی
نویسنده: سید محمد سادات اخوی

کتاب دربردارنده مجموعه تجاربی از مدیریت فرهنگی است که نویسنده آنها را یکجا نوشته و برای آشنا شدن هرچه 
بیشـتر مخاطب با فضای مدیریتی عرضه کرده اسـت. عناوین بخش های مختلف این کتاب عبارتند از: مدیری که 
باید عزل شـود، پرونده های فراموش شـده، آدم های همراه، مچ گیری های اتفاقی، قربانی کردن آدم های دور و بر، 
نگهبانی مدیریت فرهنگی، سرنگون کردن آدم های فرهنگی، مدیر جان حواست کجاست؟، سرگیجه در میان همایش 

ها وسمینارها و »ها« های دیگر.
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تنها سفر مکن
نویسنده: امیر صادقی

این کتاب منتخبی از سفرنامه ابن بطوطه، اولین جهانگرد مسلمان است.کتابی خواندنی از دنیای هفتصد سال قبل و توصیف هایی دقیق از مردمان و آداب 
و رسوم کشورها و سرزمین های مختلف؛ از آسیا تا اروپا و آفریقا. از هند و عربستان و عراق و ایران تا مصر و مالزی و بنگاله و دریای سیاه و مالدیو وغیره. 

در مقدمه این کتاب خواندنی آمده است: »ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم نام کامل مسلمانی است که 2۷ سال از عمر و جوانی اش را 
سفر کرد: ابن بطوطه. او که تمام جهان اسالم را در آغاز دوره رنسانس و بیداری اروپایی درنوردید و »جهانگرد مسلمان« نام گرفت، خودش دلیل سفر را در 
صفحات نخست سفرنامه به شیوایی بیان میکند: »زیارت خانه خدا و حِج بیت الله الحرام«. ابن بطوطه در سال ۷03ق در شهر طنجه سرزمین مراکش به 
دنیا آمد و در سال ۷25 به سوی مّکه مکّرمه سفر دور و درازش را آغاز کرد. او پس از پایان سفر، در طول دو سال مشاهدات خود را در دربار پادشاه مراکش 
-متوکل ابوعنان- برای جوانی فاضل به نام »ابن ُجَزی« )۷21-۷5۷ق ( امال می کند. او در مراکش سال ۷۷9ق/13۷۷م درگذشت. او 5 یا 6 بار به ایران 

سفر نمود و در تمام سفرهای شرقی خود از زبان فارسی برای ارتباط با غیرعرب ها استفاده نمود.
اولین بار یک کشـیش انگلیسـی به نام سـموئیل لی کتاب »مختصر سـفرنامه ابن بطوطه« نوشته البیلونی را پیدا کرد و در سـال 1829م ترجمه ای از آن 
انجام داد. پس از وی، محققان فرانسوی متن کامل کتاب را یافتند و دو فرانسوی اولین بار کل کتاب را ترجمه کردند. تابه حال این کتاب به ۴0 زبان زنده 

دنیا برگردان شده است«

کتاب زرد؛ مجموعه طنز فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
نویسنده: محسن حدادی

کتاب اگرچه طنز است اما با شکل طنزی که ما معموال در ذهنمان داریم تفاوت می کند. بهانه های هرکدام از مطالب کتاب اتفاقاتی هستند 
که در فضای امروزی در دنیای واقع افتاده اند و دستمایه ای شده اند تا نویسنده ذوق هنری خود را به رشته تحریر درآورد و به مخاطب عرضه 
کند. در این کتاب مطالبی از قبیل: ویرجینیا به روایت مسعود بهنود و فاطمه رجبی، یانگوم و ناوارو در اغمای 2، سواالت منتشر نشده کنکور 

سراسری، مناظره فردوسی پور با ده نمکی، اگر کیارستمی آژانس شیشه ای می ساخت و غیره در قالب طنز آورده شده است.

طب ایرانی؛ تغذیه به انضمام طب ایرانی؛ حجامت
نویسنده: دکتر محمد عزیزخانی

آنچـه کـه مولـف در ایـن کتـاب دنبـال آن بوده، ارائه یک سـبک زندگی کامال ایرانی و اسـالمی در تغذیه اسـت که بنیان آن بر تجربه پزشـکان و 
پژوهشگران طب سنتی و طب اسالمی، احادیث و روایات معصومین )ع( و دیدگاه های حکیمان نامدار طب ایرانی نظیر بوعلی سینا، زکریای رازی 
و غیره قرار دارد. با خواندن این کتاب شما قادر خواهید بود تا تغذیه درست را از تغذیه نادرست تشخیص دهید. مطالب کتاب در شش فصل تحت 
این عناوین تنظیم شده است: انتخاب غذا بر حسب طبع و مزاج افراد - مشکالت سفره خانواده ایرانی امروز - قواعد طبخ غذا - آداب غذا خوردن 

- اقالم و اغذیه مضر و خطرناک - اغذیه مفید )چه بخوریم؟(
همچنین عالوه بر این شش فصل، شش ضمیمه در کتاب وجود دارد:

ضمیمه اول - پرهیز غذایی: غذاهای فوق العاده مضر، مضر و غذاهای مفید را بیان می کند.
ضمیمه دوم - غذاهای معتدل، غذاهای سرد و گرم را توضیح می دهد.

ضمیمه سوم - لیستی از داروهای اساسی در طب اسالمی را ذکر کرده است.
ضمیمه چهارم - لیست مصلحات غذاها.

ضمیمه پنجم - انواع چای های سنتی ایرانی.
ضمیمه ششم - در این قسمت، پیرامون حجامت این موضوعات بیان شده اند: قانونی بودن حجامت، تفاوت حجامت و اهدای خون، مکانیسم 
اثر حجامت و فرضیات علمی پیرامون آن، بهترین ایام حجامت در طول سـال، تعداد دفعاتی که در طول یک سـال می توان حجامت کرد، انواع 

حجامت و مواضع حجامت، جایگاه دینی حجامت، توصیه های قبل از حجامت و ...
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به شماره همراه و تلگرام 09124545874 تماس حاصل نمائید.

نام و نام خانوادگی: ..............................................................  شماره ملی: ......................................... دانشگاه محل تحصیل: .......................................
رشته تحصیلی:  ...................................................................... مقطع تحصیلی: ................................ سال ورود به دانشگاه: .......................................................

سابقه فعالیت تشکیالتی در :      بسیج .............................          جامعه اسالمی.............................          انجمن اسالمی ........................       
  دفتر تحکیم وحدت....................    هیئات دانشجویی....................     کانون و انجمن های ادبی..............     انجمن های علمی...................
شماره همراه: .................................................... .....پست الکترونیک: ............................................................................................................................................................ 

آدرس دقیق پستی جهت ارسال ماهنامه به همراه کدپستی ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
آیا تمایل به ارائه یادداشت های خود جهت درج در ماهنامه را دارید؟ .......................................................................................................................



محصوالت مرکز رسانه ای۵۷ 
را در کانال تلگرام زیر دنبال کنید: 

Telegram.me/mag57online

روزنامه الکترونیک ۵۷ آنالین
دریافت روزنامه با لوگوی تشکل خود

 به صورت روزانه

نویسنده ۵۷ باشید!
مطالب، یادداشت ها و گزارش اتفاقات دانشگاه های 

خود را با ما به اشتراک بگذارید.برای عضویت در باشگاه 

نویسندگان ماهنامه 57 از طریق شماره ۰۹۳۶۰۸171۴1 

درخواست عضویت کنید

mag57
برای دریافت متن مطالب ماهنامه 

و مشاهده نسخه الکترونیک
 می توانید به  این سایت  مراجعه نمایید

.ir

online57.ir










