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سرمقاله/  محمدامین برهانی
تاریــخ آخریــن بــرگ 96 را نیــز ورق زده و سررســید 97 
را بــا رازهــا و آرزوهــای فــراوان گشــوده اســت. امیدواریــم 
ــن  ــت مزی ــرت حج ــور حض ــا ظه ــال را ب ــید امس سررس
ــرای امــت اســالمی.  ــر ب ــر باشــد از فرهــی و خی کنیــم و پ
اولیــن شــماره نشــریه صبــح را بــا تأخیــری نســبتاً زیــاد بــه 
شــما عرضــه می کنیــم کــه بــه فضــل خــدا بتوانیــم در ســال 

جدیــد نشــریاتی شایســته تر بــه مخاطبــان ارائــه کنیــم.
در ایــن هفتــه شــاهد اتفاقــی جنجالــی بودیــم و آن 
ماجراجویــی آمریکایی-صهیونیســتی در حملــه به ســوریه 
بــود. تنش هــای سیاســی و رســانه ای در حداقــل یــک مــاه 
ــرد. از  ــاد می ک ــاره ایج ــی را دراین ب ــر، گمانه زنی های اخی
مالقــات مشــکوک ســعودی ها بــا عامــالن همیــن حملــه 
اخیــر تــا توییــت هــا و جلســات مکــرر آمریکایی هــا 
باهم پیمانانشــان. این هــا همــه بعــد از آشــکار شــدن ضعــف 
این مســتکبرین در معادالت منطقه بود. حمله شــیمیایی در 
دومــا می توانســت، بهانه خوبــی بــرای بازگردانــدن ناآرامی 
و کمــک بــه تروریســت ها باشــد. آن هــم در شــرایطی کــه 
ــالح  ــع س ــل، خل ــازمان مل ــیه و س ــر روس ــر نظ ــوریه زی س
شــیمیایی شــده اســت؛ حتــی آمریــکا حاضر نشــد گروهی 
را بــرای تحقیــق ایــن موضــوع بــه ســوریه بفرســتند. آن هــا 

از قبــل حکــم خــود را صــادر کــرده بودنــد؛ اگــر نگوییــم 
خــود عامــالن ایــن اتفــاق بودند.آن هــا بــرای چندمیــن بــار 
ــا  بــود کــه قطعنامــه ای بــه شــورای امنیــت می آوردنــد و ب
مخالفــت و وتــو ســایرین همــراه می شــد؛ ایــن البتــه خــود 
ــت  ــا و سیاس ــرای آمریکایی ه ــی ب ــت سیاس ــک شکس ی

احمقانــه ترامــپ و رفتارهــای فاشیســتی اوســت.
همراهــی انگلیــس و فرانســه در ایــن ماجراجویــی 
آمریکایی بیشــتر جنبه تبلیغاتی بــرای افکار عمومــی درون 
ایــن کشــورها داشــت. چراکــه هــردو آن هــا تجربــه حملــه 
ــان  تروریســتی را داشــته اند. از آن طــرف خــود از محکوم
کمــک و تجهیــز و تقویت داعش هســتند. انتظــار می رفت 
ــد. ــازی کنن ــل چهره س ــود حداق ــرای خ ــد ب ــه بخواهن ک

)البتــه نبایــد در ایــن حملــه از نقــش حامیــان جنگ ســتیز  و 
بنگاه هــای تولیــد اســلحه آمریکایــی صرف نظــر کــرد.( بــا 
مشــاهده محــل اصابــت و اثــرات ایــن موشــک ها می شــود 
ــازی  ــی ترقه ب ــد و آن را به نوع ــودن آن را فهمی ــی ب نمایش

منطقــه ای ارزیابــی کــرد.
امــا دربــاره نشــریه ایــن نکتــه را باید گفــت؛ چند مقالــه از 
ایــن شــماره قــرار بود در هفته آخر اســفند 96 منتشــر شــود؛ 
کــه بــه دلیــل مشــکالتی ایــن اتفــاق نیافتــد. لــذا ازلحــاظ 
ــت  ــه هیچ وق ــت. البت ــا اس ــه آن روزه ــوط ب ــی مرب تقویم

عبــرت گرفتــن و دانســتن، تاریــخ انقضــا نــدارد.
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پریشان است گیسویي در این باد و پریشان ترش
مسلماني که می خواهد نگاهش را نگه دارد

هــر عنصــر یــا مکتبــي از دو عنصــر ترکیــب می یابــد. عقــل و عشــق، یکــي 
روشــنایي اســت و دیگــری حرکــت، یکــي شــعور می بخشــد و به مــردم بینایي 
ــد. اگــر  ــش می آفرین ــرو و جوشــش و جنب ــد و دیگــري نی و آگاهــي می ده
ــئول اند! و  ــردم مس ــت، م ــم اس ــداکاري ک ــالص و ف ــان و اخ ــه ایم در جامع
اگــر شــناخت درســت، بینایــي، بیــداري و آگاهــي منطقــي بــا هــدف و حقایق 

مکتــب کــم اســت دانشــمندان مقصرنــد.
ــم،  ــه یــک آگاهــي عاشــقانه داری ــاز ب ــراي انتخــاب پوششــمان نی ــز ب ــا نی م
آگاهــي بــه ایــن معنــا کــه مــن مســلمان معتقــد بــه قــرآن بدانــم خداونــد چــه 
حــدودي را برایــم تعییــن کــرده و عاشــقي می شــود ایمــان بــه اینکــه خداونــد 
بهتریــن را برایــم خواســته، عاشــقي می شــود انتخــاب نــگاه خــدا بــه جــاي نگاه 
ــراي هــدف  مردمــان ناپــاک، عاشــقي می شــود تحمــل ســختي، فــداکاري ب
ــاي اســالمي رعایــت  ــاي الهــي. رعایــت حجــاب و پوشــش )کــه در معن زیب
حــدود و احــکام مطــرح اســت و در معنــاي خــارج آن بــه طــور کلي در چشــم 
نبــودن( تنهــا در پــس یــک تعهــد و آگاهــي بــر می آیــد. آدمــي کــه مســئول 
اســت عواقــب کار خــود را می دانــد، آن را می پذیــرد و به طــور شایســته عمــل 
می کنــد. آن طــور کــه بتوانــد از کارهایــي کــه انجــام داده اســت دفــاع کنــد و 
بدانــد کــه اعمالــش مســئولیتي بــر گردنــش مــي نهــد، چنیــن آدمي به درســتي 
ــد داشــته باشــد، در  ــي می توان ــد کــه کنــش هایــش چــه واکنــش های می دان
لحظــه یــا بعدهــا، علنــاً یــا مخفــي و بنابرایــن درســت فکــر می کنــد و عاقالنــه 
و منطقــي تصمیــم می گیــرد، بــه مردمــان جامعــه اش و تأثیــري کــه روي آن هــا 
ــد  ــه وي خواه ــا زود ب ــر ی ــوردش دی ــه بازخ ــري ک ــد، تأثی ــر می کن دارد فک

رسید.
ــر اســاس هــوا و هــوس و خواســته دلشــان  ــاً ب ــن شــرایط آدم هــا صرف در ای
ــد و  ــئول می دانن ــود را مس ــان خ ــه کردارش ــبت ب ــه نس ــد بلک ــل نمی کنن عم
اگــر روزي جامعــه ای داشــتیم بــا مــردان هوس بــاز، چشــم ناپــاک و ظاهربیــن، 
مردمانــي کــه اولویتشــان ظاهرشــده باشــد و نــه شــخصیت، بایــد دانســت کــه 
زنــان در ایــن رخــداد بی تأثیــر نبوده انــد، بلکــه تصویــر جامعــه عکس العمــل و 

بازتــاب عمــل خودمــان اســت.
احتــرام بــه شــخصیت خــود و دیگــران و بــاال بــردن جایــگاه زن بــا الویــت 
قــرار دادن شــخصیت یــک زن به جــای ظاهــر او عین رعایــت اخــالق و احترام 
اســت و مشــکل کنونــي ایــن اســت که مــا را بــي اخــالق کرده انــد، تفکراتمان 

ــد. را عــوض کرده ان
مــا آدم هــا تنهــا بــراي حــال خــوب و خوش گذرانــی بــه ایــن دنیــا نیامدیــم، 
مــا زنــان و مــردان جامعــه بایــد بــه ازاي اســتعدادها و توانایی هایمــان به رســالتي 
کــه بــر عهده مــان اســت تــا قبــل از مــرگ عمــل کنیــم. بدانیــم کــه دارایی های 
ــه نفــع  مــادي و معنــوي یــک انســان می بایســت در چــه راســتایي و چطــور ب

خــود و جامعــه باشــد؟

زهرا زادهوش، صنایع غدایی 93

زلف بر باد مده
 تا ندهی بر بادم

ــت  ــي اس ــي کس ــود و آزاد واقع ــن می ش ــه تعیی ــت ک ــدود اس آزادي در ح
کــه در بنــد هــوا و هــوس دل خویــش نباشــد. آزاد واقعــي کســي اســت کــه 
حصارهــاي روح و ذهنــش را شکســته و در پــس تعهــد و آگاهــي بــه شــناخت 
ــار و کــردارش  ــد از عمــل، رفت ــاور دارد و می توان ــه آن ب ــي رســیده و ب حقیق
دفــاع کنــد. حجــاب یــک فضیلــت و ارزش انســاني اســت، آیــا جز این نیســت 
ــل  کــه تنهــا کســي پرچــم دار پایمــال کــردن حقیقــت می شــود کــه در مقاب

هــواي نفــس آزادي معنــوي روحــش را بــه بنــد کشــیده اســت؟!
درنهایــت یــک ســؤال باقــي می مانــد اینکــه تــو اي بانــو! فــارغ از هــر نــوع 
دیــدگاه دینــي و الهــی، می خواهــی چــه باشــي؟ عروســک خیمــه شــب بــازي 
ــی اش اجــازه  ــي کــه انســانیت اش و مهربان ــر مهربان ــا دخت ــاز ی ــردان هوس ب م
نمی دهــد بــراي بــرآورده کــردن خواســته های دل خویــش، دل کــس دیگــري 
ــی  ــد؟ می خواه ــم کن ــه را فراه ــان و جامع ــراف جوان ــه انح ــد و زمین را بلرزان
جامعــه تــو را بــه ارزش روح و عقایــد و افــکارت بشناســد یــا به پشــتوانه ی ظاهر 
و اندامــت؟ و یقینــاً ایــن خــود تــو هســتي کــه تعییــن می کنــی چطــور بــا تــو 

برخــورد شــود!
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بعــد از بــه اتمــام رســیدن دوره ی 8 ســاله ریاســت دکتــر محمــود احمدی نــژاد 
ــی از  ــه جمهــوری اســالمی، شــاهد تحرکات ــوه ی مجری ــس ق ــگاه رئی در جای
ســوی ایشــان در فضــای سیاســی کشــور بودیــم. تحرکاتــی کــه بــه اســم نقــد 
بــه برخــی از قــوای نظــام و حتــی مدیریــت آنهــا شــروع شــد واالن بــه احقــاق 

حق وحقــوق مظلــوم از قــوه ی ظالــم عدلیــه! رســیده اســت.
نقــد و نقدپذیــری جــز ء اصلی تریــن مالک هــای پیشــرفت یــک حکومــت 
اســت ولــی گاهــی اوقــات بــه بهانــه ی نقــد کــردن و از دریچــه ی آن شــروع بــه 
اتهــام زنــی و ســیاه نمایــی می کنیــم و انتظــار موضع گیــری دیگــران در برابــر 

آن را نیــز نداریــم.
ســخن در مــورد کنش هــای ایــن روزهــای دکتــر احمدی نــژاد درصحنــه ی 
سیاســی کشــور فــراوان اســت و هــدف ایــن نوشــته هــم بررســی آن هــا نیســت 
ولــی تحــرکات ایــن روزهــای ایشــان و اعوان وانصارشــان، ســؤاالت متعــددی 
را در ذهــن برخــی از حامیــان و حتــی همــکاران ایشــان در ســال های 8۴ تــا 9۲ 
بــه وجــود آورده اســت کــه پاســخ بــه آن هــا بســیار ضــروری بــه نظــر می رســد.

یکــی از ایــن ســؤاالت ایــن اســت کــه خواســته ای کــه ایشــان از رهبــری نظام 
در نامــه ی ۳0 بهمــن 96 داشــتند - کــه می تــوان گفــت مهم تریــن خواســته ی 

ایشــان هــم بــود -  چــه تفاوتــی بــا خواســته ی ســران فتنــه 88 داشــت؟
ایشــان در ایــن نامــه خطــاب بــه رهبــری می گوینــد "شــما بایــد فــوراً مرجع 
مســتقل و مــورد قبولــی را تعییــن و معرفــی نماییــد تــا بــه شــکایت مــردم 
ــاق  ــن و احق ــت از مظلومی ــاده ی حیثی ــیدگی و اع ــم رس ــتگاه ظال ــن دس از ای
حقوقشــان را پیگیــری کنــد". درواقــع ایشــان رســماً و علنــاً خواســتار تشــکیل 
یــک قــوه ی قضاییــه ی مســتقل )بــا ابطــال ایــن قــوه قضاییه فعلــی( و بــا وظایف 
همیــن قــوه ی قضاییــه فعلــی هســتند. )اینکــه قــرار اســت افــراد ایــن قــوه جدیــد 
چــه کســانی باشــند نیــز احتمــاالً آقــای احمدی نــژاد انتظــار دارد توســط او یــا 
ــژاد از جنبــه ای شــبیه  ــا او انجــام شــود( ایــن خواســته ی احمدی ن هماهنگــی ب
ــال 88 از  ــات س ــد از انتخاب ــه 88 بع ــران فتن ــه س ــت ک ــتی اس ــته نادرس خواس
رهبــری داشــتند. آن هــا نیــز خواســتار ایــن بودند کــه رهبــری انتخابــات را ابطال 
کنــد )چــون به زعــم آن هــا تقلــب رخ داده بــود( و یــک انتخابــات دیگــر بــدون 

ــژاد برگــزار شــود. حضــور آقــای احمدی ن
رهبــری در جــواب خواســته ی آن هــا در خطبه هــای نمــاز جمعــه ۲9 خــرداد 

88 فرمودنــد:
" اگــر کســانی شــبهه دارنــد و مســتنداتی ارائــه می دهنــد، بایــد حتمــاً 
رســیدگی بشــود؛ البتــه از مجــاری قانونــی؛ رســیدگی فقــط از مجــاری قانونــی. 
ــی نخواهــم رفــت. امــروز  ــار بدعت هــای غیرقانون ــر ب بنــده زی
اگــر چهارچوب هــای قانونــی شکســته شــد، در آینــده هیــچ انتخاباتــی دیگــر 

مصونیــت نخواهــد داشــت.

ــچ  ــده نیســتند؛ هی ــد، بعضــی برن ــی بعضــی برنده ان  باالخــره در هــر انتخابات
انتخاباتــی دیگــر مــورد اعتمــاد قــرار نخواهــد گرفــت و مصونیت پیــدا نخواهد 

کــرد."
ــود چراکــه  ــی ب ــری یــک حــرف کامــالً منطقــی و عقل ــن صحبــت رهب ای
اگــر بــدون هیــچ دلیــل متقــن و مســتدلی انتخابــات ابطــال می شــد، اعتمــاد بــه 

ــت. ــن می رف ــه از بی ــرای همیش ــدوق آراء ب صن
ــرور  ــری را م ــژاد از رهب ــای احمدی ن ــته ی آق ــر خواس ــار دیگ ــال یک ب ح
ــاً  ــد. طبیعت ــه گــران 88 رادارن ــز مشــابه همــان خواســته ی فتن ــم. ایشــان نی کنی

ــم دارد. ــان ه پاســخی مشــابه هم
قبــول خواســته ی آقــای احمدی نــژاد از جانــب رهبــری، یعنــی شــروع 
ــه قــوه ی عدلیــه نظــام! یعنــی از فــردای ایــن دســتور هیچ کــس  بی اعتمــادی ب
بــه حکمــی کــه لــه یــا علیــه آن در دادگاه یــا هــر محکمه ای صــادر شــود پایبند 
نخواهــد بــود و ایــن یعنــی شــروع هرج ومــرج در کشــور و تــو خــود حدیــث 

مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل...
البتــه ایــن ســخن بــه ایــن معنا نیســت کــه قــوه ی قضاییــه خالــی از مشــکالت 
و نواقــص اســت، هرگــز. قطعــاً کمی هــا و کاســتی های گاهــا بــزرگ و 
ــه دوراز  ــی ب ــا در فضای ــرای زدود ن آن ه ــد ب قابل توجهــی هــم هســت کــه بای
ســیاه نمایــی تــالش نمــود ولــی بــه فرمــوده ی رهبــری فضــای نقــد بــا فضــای 
ــا و  ــش ه ــر درکن ــت. اگ ــاوت اس ــیار متف ــت زدن بس ــی و تهم ــن پراکن لج
واکنش هــای سیاســی و غیرسیاســی مان، تفکیکــی بیــن ایــن دو فضــا نکنیــم، 

نبایــد انتظــار مرتفــع شــدن مشــکالت و نواقــص را داشــته باشــیم.
ــرای  ــژاد را  می شــود ب ــن روش اســتدالل احمدی ن ــم،  ای ــز بگذری ــن نی از ای
ریاســت ایشــان در قــوه مجریــه نیــز بــکار بــرد. آن طــور کــه افــراد ضــد ملــی 
علیــه ایشــان در اتفاقــات 88 از قبــل از انتخابــات ریاســت جمهــوری می گفتند؛ 
ــات ریاســت جمهــوری و  اینکــه ایشــان اصــالً صالحیــت شــرکت در انتخاب
تصــدی  ایــن منصــب را ندارنــد؛  ایــن روش نقــد راهــی جــز بــه آنارشــی و از 

بیــن رفتــن اقتــدار کشــور نمی بــرد.
ســخن در مــورد اتفاقــات اخیــر بســیار اســت امــا فعــالً بــه ذکــر همیــن چنــد 
خــط نوشــته بســنده می کنــم و در پایــان مایلــم ایــن متن را بــا قســمتی از بیانیه ی 

اخیــر دفاتــر جامعــه اســالمی دانشــجویان اســتان اصفهــان بــه پایان برســانم:
» بــر طــاق بلنــد جنبــش دانشــجویی کشــور نــام مــا را به عنــوان اولیــن و تنهــا 
تشــکل حامی دکتــر احمدی نژاد در انتخابــات دوره اول ریاست جمهوری شــان 
و اولیــن تشــکل منتقــد و روی گــردان از وی پــس از جریــان خانه نشــینی 
نوشــته اند. امــروز هــم نوبــت مبــارزه علیه خــط فکــری التقاطــی او و اطرافیانش 
اســت و مــا بــار دیگــر ثابــت می کنیــم کــه فقــط و فقــط »والیــت« معیــار مــا 

بــرای کنشــگری سیاســی اســت و ایــن موجــب افتخــار ماســت.«

موسوی
درون
احمدی 
نژاد

امیرحسین حاجیان، مکانیک 93

َ



۴

دوهفته نامه صبح دانشگاه-هفته چهارم فروردین-شماره 54

یکــی از مهمتریــن بحــران هــای فرهنگــی و اجتماعــی ای که بعــد از رحلت 
بنیــان گــذار انقالب اســالمی حضرت امــام خمینی)ره(،تعمدا و توســط برخی 
از خــواص و ارکان ! انقــالب بــه وجــود آمــد ایــن بــود کــه فضــای جامعــه و 
اذهــان عمومــی را از ســخنان کلیــدی و اســتراتژیک امــام  - که غالــب آنها نیز 
در اواخــر عمــر شریفشــان ایراد شــده بــود – تهی کردند و اجازه شــنیده شــدن 
و بــر اســاس آن عمــل کــردن را بــا رفتار و سیاســت های خــود گرفتند؛خطری 

کــه رهبــر انقــالب مکــرر  آن را گوشــزد کردنــد ولــی بــه آن توجهی نشــد...
یکــی از مهــم تریــن پیــام هــای حضــرت امام،"پیــام بــه مهاجریــن جنــگ 
تحمیلــی" اســت که۲فروردیــن68 یعنــی 7۴روز  قبــل ازعــروج ملکوتی شــان 
ایــراد شــده اســت.ما دراینجــا برخــی از مهــم تریــن عبــارات ایــن کالم نورانــی 
را یــادآور مــی شــویم ولــی بــه خواننــدگان عزیــز توصیــه می کنیــم حتما متن 

کامــل ایــن پیــام را مطالعــه نمایند.
پــس از مطالعــه شــاید بــه خبــث طینــت برخــی از مســئولینی کــه بــا علــم بــه 
ایــن جمالت،خــالف آن عمــل کردنــد و خیانــت بزرگــی کــه در حــق امــت 

اســالم و مظلومیــن جهــان روا داشــتند،واقف شــوید...
برخــی از جمــالت ایــن متــن بایــد توســط خواننــده مــورد توجــه بیشــتری 

واقــع شــود فلــذا ایــن جمــالت بــه نحــوی متمایــز شــده اســت.
"....همــه مــی  داننــد کــه تحمــل هشــت ســال فشــار و ســختی فقــط بــرای 
اســالم عزیــز بــوده اســت، لــذا مســئولین بایــد در دفــاع از اســالم محکمتــر از 
همیشــه بــا تمام تــوان در مقابل تجاوز نظامی، سیاســی و فرهنگــی جهانخواران 
بایســتند، چــرا کــه امــروز دنیــای اســتکبار خصوصــاً غــرب خطر رشــد اســالم 
ـ را علیــه منافــع نامشــروع خــود  ـ صلــی اللّ  علیــه و آلــه و ســلم  نــاب محمــدی 

درک کــرده اســت.
امــروز غــرب و شــرق بــه خوبــی مــی  داننــد کــه تنهــا نیرویــی کــه مــی  تواند 

آنــان را از صحنــه خــارج کنــد، اســالم اســت.
ــات ســختی از اســالم  ــران ضرب ــن ده ســال انقــالب اســالمی ای  آنهــا در ای
خــورده  انــد و تصمیــم گرفتــه  انــد که بــه هر وســیلۀ ممکــن آن را در ایــران که 
مرکــز اســالم نــاب محمــدی اســت نابــود کنند.اگــر بتوانند بــا نیــروی نظامی، 
اگــر نشــد، بــا نشــر فرهنــگ مبتــذل خــود و بیگانــه کــردن ملــت از اســالم و 
فرهنــگ ملــی خویــش و اگــر هیــچ کــدام از اینهــا نشــد، ایــادی خودفروختــۀ 
خــود از منافقیــن و لیبرالهــا و بــی  دینهــا را کــه کشــتن روحانیــون و افــراد بــی 
گنــاه برایشــان چــون آب خــوردن اســت و در منــازل و مراکــز ادارات نفــوذ 
مــی  دهنــد کــه شــاید بــه مقاصــد شــوم خــود برســند و نفــوذی هــا بارهــا اعالم 

کرده  انــد کــه حــرف خــود را از دهــان ســاده  اندیشــان موّجــه مــی  زننــد.

مــن بارهــا اعــالم کــرده  ام کــه بــا هیــچ کــس در هــر مرتبــه  ای کــه باشــد عقــد بازخوانی امام)ره(
اخــوت نبســته  ام. چهارچــوب دوســتی مــن در درســتی راه هــر فــرد نهفته اســت. 
دفــاع از اســالم و حــزب  اللّ  اصــل خدشــه  ناپذیــر سیاســت جمهــوری اســالمی 
اســت. مــا بایــد مدافــع افــرادی باشــیم کــه منافقیــن سرهاشــان را در مقابــل زنــان 
و فرزندانشــان در ســر ســفرۀ افطــار گــوش تــا گــوش بریدنــد. مــا بایــد دشــمن 
سرســخت کســانی باشــیم کــه پرونــده  هــای همــکاری آنــان بــا امریــکا از النــۀ 

جاسوســی بیــرون آمــد. مــا بایــد تمــام عشــقمان بــه خــدا باشــد نــه تاریــخ.
 ....مســئوالن مــا بایــد بداننــد کــه انقــالب مــا محــدود بــه ایــران نیســت. انقالب 
مــردم ایــران نقطــۀ شــروع انقــالب بزرگ جهان اســالم بــه پرچمــداری حضرت 
ـ اســت کــه خداونــد بــر همــۀ مســلمانان و جهانیــان منــت  ـ ارواحنافــداه  حجــت 

نهــد و ظهــور و فرجــش را در عصــر حاضــر قــرار دهــد.
 مســائل اقتصــادی و مــادی اگــر لحظــه  ای مســئولین را از وظیفــه  ای کــه بــر 
عهــده دارنــد منصــرف کنــد، خطــری بــزرگ و خیانتــی ســهمگین را بــه دنبــال 
دارد. بایــد دولــت جمهــوری اســالمی تمامــی ســعی و تــوان خــود را در ادارۀ هــر 
چــه بهتــر مــردم بنمایــد، ولــی این بــدان معنا نیســت کــه آنهــا را از اهــداف عظیم 

انقــالب کــه ایجــاد حکومــت جهانــی اســالم اســت منصــرف کنــد."
ــه نظــر نویســنده، یکــی از مهــم تریــن و اســتراتژیک تریــن  ایــن جمــالت ب
جمــالت حضــرت امــام اســت کــه بــه جــرأت مــی تــوان گفــت تعــداد افــرادی 
کــه از مســئولین ارشــد نظام بــه آن اعتقــاد وباور قلبی و عملــی داشــتند و دارند،به 

انــدازه ی انگشــتان دو دســت هــم نیســت.
امــام متذکــر مــی شــود کــه اگــر آن هــدف واال و ارزشــمندی را کــه بــرای 
آن قیــام کــرده ایم،شــهید داده ایم،آبــرو داده ایــم و محقــق کــردن آن منتهــای 
آرزوی تمــام انبیــا و اولیــای الهــی بــوده اســت را فراموش کنیــم ،مرتکب خیانتی 
شــده ایــم کــه گســتره ی آن محــدود بــه ایــران نخواهد بــود و بــه کل مظلومین و 

مســتضعفین عالــم خواهد رســید.
....ایــن روشــن اســت کــه شکســتن فرهنگ شــرق و غرب، بی  شــهادت میســر 

نیست.
مــن بــار دیگــر از مســئولین بــاالی نظــام جمهــوری اســالمی مــی  خواهــم کــه 
از هیچ کــس و از هیــچ  چیــز جــز خــدای بــزرگ نترســند و کمرهــا را ببندنــد و 
دســت از مبــارزه و جهــاد علیــه فســاد و فحشــای ســرمایه  داری غــرب و پوچی و 
تجــاوز کمونیــزم نکشــند که ما هنــوز در قدمهــای اول مبــارزۀ جهانــی خود علیه 

ــرقیم. غرب و ش
مگــر بیــش از ایــن اســت کــه مــا ظاهــراً از جهانخــواران شکســت مــی  خوریم 
و نابــود مــی  شــویم؟ مگــر بیــش از ایــن اســت کــه مــا را در دنیــا بــه خشــونت و 
تحجــر معرفــی مــی  کننــد؟ مگــر بیــش از ایــن اســت کــه بــا نفــوذ ایــادی قاتل و 
منحــرف خــود در محافــل و منــازل، عــزت اســالم و مســلمین را پایکــوب مــی  
کننــد؟ مگــر بیــش از ایــن اســت کــه فرزنــدان عزیــز اســالم نــاب محمــدی در 
سراســر جهــان بــر چوبــه  هــای دار مــی  رونــد؟ مگــر بیــش از این اســت کــه زنان 
و فرزنــدان خردســال حــزب  اللّ  در جهــان بــه اســارت گرفتــه مــی  شــوند؟ بگذار 
دنیــای پســت مادیــت بــا مــا چنیــن کنــد ولــی مــا بــه وظیفــۀ اســالمی خــود عمل 

. کنیم
....امــروز خداونــد مــا را مســئول کــرده اســت، نبایــد غفلــت نمــود. امــروز بــا 
جمــود و ســکون و ســکوت بایــد مبارزه کــرد و شــور و حال حرکت انقــالب را 
پــا برجــا داشــت. من بــاز می  گویم همۀ مســئوالن نظــام و مــردم ایران بایــد بدانند 
ـ بــه خیــال خــام خودشــان  کــه غــرب و شــرق تــا شــما را از هویــت اســالمی  تــان 
ـ بیــرون نبرنــد، آرام نخواهنــد نشســت. نــه از ارتبــاط با متجاوزان خشــنود شــوید 
و نــه از قطــع ارتبــاط بــا آنــان رنجــور، همیشــه بــا بصیــرت و باچشــمانی بــاز بــه 
دشــمنان خیــره شــوید و آنــان را آرام نگذاریــد کــه اگــر آرام گذاریــد، لحظه  ای 

آرامتــان نمــی  گذارند.
امــام در ایــن چنــد جملــه ی اخیــر ایــن نکتــه را متذکــر می شــوند که دشــمنی 
دنیــای غــرب و نظــام ســلطه با جمهــوری اســالمی،بر ســر " اصل وجود" اســت؛ 
بــود یکــی بــه معنای نبــود دیگــری اســت.هر دو بــرای مانــدن تالش مــی کنند و 
یــک لحظــه غفلــت، نیســت شــدن را بــه دنبــال خواهد داشــت فلذا اســت کــه از 
هیــچ تالشــی بــرای زمیــن گیــر کــردن جمهــوری اســالمی کوتاهی نمــی کنند 
و از هــر اهرمــی بــرای فشــار بــه جمهــوری اســالمی اســتفاده مــی کننــد و امیــد 

نابــودی آن را دارنــد.
نــه از ارتبــاط بــا متجــاوزان خشــنود شــوید و نــه از قطــع ارتباط بــا آنــان رنجور، 

همیشــه بــا بصیرت و باچشــمانی بــاز به دشــمنان خیره شــوید....
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یک از حواشی
 درخصوص چگونگی
 انتخاب ایشان بود.
 آن هم در شرایطی که
 قبالً در دانشگاه 
هیچ
 حضوری نداشته
 و در بخش خصوصی
 فعالیت کرده است. 
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در بنیاد چه می گذرد؟
گزارش گفت و گو با مهندس میالد فتحیان
مدیرعامل بنیاد دانشگاه

یکــی از ســاختارهای جدیــد کــه طــی دوره مدیریت کنونی دانشــگاه شــکل 
گرفتــه و تاکنــون اطالعــات جزئــی و دقیقــی از وظیفــه و عملکــرد آن منتشــر 

نشــده اســت ، بنیــاد دانشــگاه اســت.
در مصاحبــه شــماره پنجــاه و ســه نشــریه صبــح دانشــگاه بــا دکتــر معصومی ، 
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه، اطالعاتــی از وظایــف و عملکــرد عــام المنفعــه 
ایــن بنیــاد در اختیــار مــا قــرار دادنــد؛ امــا بــه منظــور تکمیــل اطالعــات خــود 
از منابــع مختلــف و البتــه گفتگــو بــا مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه بــه اطالعــات 

جزئی تــر و البتــه برخــی حواشــی دســت یافتیــم.
بــا شــکل گیــری بنیاد دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در اوایــل ســال 1۳9۴ و ثبت 

رســمی آن در تاریــخ  95/8/10 ، ایــن ســاختار مســتقل از دانشــگاه 
کــه در بســیاری از دانشــگاه هــای بــزرگ کشــور )همچنیــن خــارج 

از کشــور وجــود دارد( ، در دانشــگاه صنعتــی نیــز تأســیس شــد.
در اساســنامه بنیــاد، بهــره گیــري از توانمندیهــاي مــادي و معنــوي 
خیّریــن و تشــویق و ترغیب نیکــوکاران و نیک اندیشــان در تقویت 
و گســترش زیــر ســاخت هــاي دانشــگاه صنعتــي اصفهــان در زمینه 
هایــی مثــل جــذب کمکهــاي مردمــي و دولتــي در جهــت ســاخت 
و افزایــش فضاهــاي مــورد نیــاز دانشــگاه، حمایــت از دانشــجویان 
بــي بضاعــت دانشــگاه، حمایــت و پشــتیباني از اقدامــات فرهنگي و 
اســالمي و ازدواج دانشــجویی در دانشــگاه، حمایت از پژوهشگران 
و نخبگان و طرحهاي پژوهشــي و تحقیقاتي دانشــجویان و اســاتید ، 
حضــور و مشــارکت در خریــد و تامیــن تجهیزات و خدمــات مورد 
نیــاز دانشــگاه و... بخشــی از اهــداف تشــکیل ایــن مجموعــه ذکــر 

شــده اســت.
اســفندماه ســال گذشــته، مهنــدس میــالد فتحیــان مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه 
درگفتگــو بــا نشــریه صبــح دانشــگاه درمــورد ابعــاد مختلف شــکل گیــری این 
مجموعــه نوپــا و البتــه آنچــه کــه بعنوان حاشــیه هایــی پیرامــون بنیاد و شــخص 
ــه گفتگــو نشســت کــه حواشــی مطــرح شــده  ــا ب ــا م ایشــان مطــرح اســت ب

درخصــوص ایــن بنیــاد و نظــرات ایشــان در ادامــه خواهــد آمــد.
مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه، رهاســازی از وابســتگی بــه منابــع مالــی دولتــی را 
مهمتریــن فلســفه شــکل گیــری ایــن بنیاد مــی دانــد و می گوید ســابقه تشــکیل 

ایــن نــوع نهادهــا در دانشــگاه هــا در ســال 8۴ دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران 
ــان را  ــی اصفه ــگاه صنعت ــود. دانش ــهد ب ــی مش ــگاه فردوس ــد از آن دانش و بع
حــدوداً مــی تــوان بــا دانشــگاه اســتنفورد امریــکا مقایســه کــرد کــه مــا حــدود 
1۲ هزاردانشــجو و ایــن دانشــگاه حــدود 15 هــزار دانشــجو، دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان حــدود 500 هیــأت علمــی و آن دانشــگاه حــدود 1۲00 هیــأت علمــی 
دارد امــا بنــده آمــار دارم حــدود ۲6 درصــد منابــع مالــی دانشــگاه اســتنفورد از 
ــا  محــل هدایــا و موقوفــات اســت کــه ۳ میلیــون و ۴50 دالر مــی شــود کــه ب
وجــود فرهنــگ وقــف در کشــور، مــا از ایــن ظرفیت اســتفاده مناســبی نکردیم 

و بقیــه دانشــگاه هــای دنیــا بــه خوبــی اســتفاده مــی کننــد.
ایشــان درخصــوص ســؤالی در مــورد اقدامــات بنیــاد دانشــگاه 
از زمــان تأســیس تاکنــون، مجــددا بــه مــوارد اشــاره شــده توســط 
دکتــر معصومــی در مصاحبــه قبلــی اشــاره کــرد و گفــت؛ خریــد 
ــیمی،  ــکده ش ــرای دانش ــگاهی ب ــزات آزمایش ــورد تجهی ــد م چن
تأمیــن ۴ هکتــار زمیــن کشــاورزی بــرای دانشــکده کشــاورزی در 
منطقــه زیــار کــه مراحــل انتقــال ســند آن درحــال انجــام اســت که 
مقــرر شــد ســاختمان نیمــه کاره در ایــن زمیــن هــم توســط خیـّـر 
ــامل  ــده ش ــرم آین ــی از ت ــورس تحصیل ــای ب ــود. اعط ــل ش تکمی
کمــک هزینــه تحصیــل بــه 100 دانشــجو بــا تمکــن مالــی کــم و 
همچنیــن همــه ی رتبــه هــای زیــر 100 کنکــور توســط خیریــن از 

اقدامــات مهــم بنیــاد دانشــگاه اســت.
وی مهمتریــن فعالیــت بنیاد را شــروع ســاخت فــاز ۲ خوابگاه 
ــن  ــا تأمی ــی کــرد کــه در شــهریور 96 ب ــام جــواد )ع( معرف ام
ــه در 5  ــد ک ــی ش ــگ زن ــن کلن ــت خیّری ــی و هّم ــع مال مناب
بلــوک خوابگاهــی جمعــاً 1۲0 بلــوک  و10 هــزار متــر زیربنا برای دانشــجویان 
متأهــل ســاخته شــود کــه تاکنــون و درفــاز اول قــرارداد کــه عملیــات ســفت 
ــر آن حــاج حســین  ّ کاری اســت ۳1درصــد پیشــرفت داشــته و زحمــات خی

رضــازاده نیــز مــورد تحســین اســت.
ــگاه امــام  ــاز اول خواب ــه ایــن ســؤال کــه ف ــان امــا در پاســخ ب مهنــدس فتحی
جــواد در دهــه 80 و زمانــی کــه بنیــاد دانشــگاه وجــود نداشــت ســاخته شــده و 
بنیــاد دانشــگاه چــه تأثیــری در ســاخت فــاز ۲ کــه توســط همــان خیـّـر ســازنده 

امیرحسین حاجیان، مکانیک 93
محمدامین برهانی، مکانیک 93
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فــاز اول دارد، گفــت؛ براســاس مصوبــه وزارت علــوم، ایــن وزارتخانــه پــروژه 
هــای عمرانــی کــه 50 درصــد هزینــه هــای آن توســط خیریــن پرداختــه شــده 
باشــد، 50درصــد مابقــی را پرداخــت مــی کنــد و بنیــاد صرفــاً بعنــوان کاتالیزور 

در دریافــت کمــک 50 درصــدی وزارت علــوم عمــل نمــوده اســت.
وی دیگــر فعالیــت در جــذب حمایــت خیّرین را اعطــای دو دســتگاه خودرو 
تویوتــا لندکــروز )بــه ارزش حــدود 700 میلیــون تومــان!!!( توســط یــک خیـّـر 
بــه دانشــگاه نــام بــرد امــا در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا شــما بعنــوان بنیــاد 
ــن  ــه کــردن ای ــرای هزین ــر ب ّ ــن خی ــه ای ــت نیّــت خیرخواهان دانشــگاه در هدای
مبلــغ بســیارهنگفت در دیگــر بخــش هــای دانشــگاه اقدامــی نکردیــد گفــت: 
واقــف کــه فــارغ التحصیــل کشــاورزی بــود فقــط تأکیــد داشــت که حتمــاً می 
خواهــد ایــن خودروهــا را بــه دانشــگاه هدیــه کنــد و اســم آورد کــه یکــی از 
خودروهایــش بــه دانشــکده کشــاورزی واگــذار شــود و دیگــر خــودرور نیــز به 

دلیــل نیازهــای اداره انتظامــات بــه ایــن اداره واگــذار شــد.
مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه درمــورد نحــوه تأمیــن منابــع مالــی فعالیــت هــای 
جــاری بنیــاد مــی گویــد: مــا اینجــا دو نفــر، بنــده و یک منشــی هســتیم که هیچ 
گونــه وابســتگی بــا دانشــگاه نداریــم. و هیــچ گونــه ارتباطی با دانشــگاه نداشــته 
و نداریــم و فقــط محــل کار مــا در دانشــگاه اســت. تعــدادی از خیریــن مبلغــی 
حــدود 100 میلیــون تومــان در ســه قالــب جداگانــه، بــرای هزینــه هــای جــاری 
بنیــاد هدیــه کــرده انــد و اعضــای هیــأت مدیــره و دیگــر اعضــاء نیــز ماهانه حق 
عضویتــی پرداخــت مــی کننــد کــه هزینــه هــای حقــوق و هزینــه هــای جــاری 
دفتــر از ایــن منابــع تأمیــن مــی شــود. در ابتــدای کار بنیــاد هــم مبلــغ 50 میلیــون 
تومــان از دانشــگاه بــرای راه انــدازی گرفتــه شــد کــه مقــرر شــد طــی دوســال به 

دانشــگاه بازگردانده شــود.
ــود. آن هــم در  یــک از حواشــی درخصــوص چگونگــی انتخــاب ایشــان ب
شــرایطی کــه قبــالً در دانشــگاه هیــچ حضــوری نداشــته و در بخــش خصوصی 
فعالیــت کــرده اســت. )در ایــن شــغل خصوصــی نیز ســوابقی جنجالی بــه جای 
گذاشــته( یکــی از نقطــه اتصــال ایشــان به دانشــگاه صنعتــی اصفهان پدرایشــان، 
یعنــی مهنــدس ابوالحســن فتحیــان مشــاور رئیــس دانشــگاه و از مدیران اســبق و 

بازنشســته دانشــگاه والبتــه از اعضــای مهــم هیــأت مدیــره بنیاد دانشــگاه اســت.
میــالد فتحیــان که تحصیالت در رشــته مهندســی عمــران دارد و قبال شــرکت 
خصوصــی داشــته ، مــی گویــد؛ قبــال شــرکت داشــتم و بصــورت پیمانــکاری 
کار میکــردم کــه در ادامــه احســاس کــردم ایــن نــوع فعالیــت برای من مناســب 
نیســت. پــس از آن آرام آرام و درســال 9۴ پــس از شــکل گیــری بنیــاد دانشــگاه 

و دعــوت از حــدود 65 خیـّـر، هیــأت امنایــی  متشــکل از ۲۳ نفــر شــکل گرفــت 
و پــس از آن جمــع 9 نفــره هیــأت مدیــره و نهایتــاً از میــان جمعــی ۴ نفــره بنــده 
بــه دالیلــی همچــون ایــن کــه متعهد بــه فعالیــت ۲۴ ســاعته بــرای بنیاد دانشــگاه 

بــودم، بعنــوان مدیرعامــل انتخاب شــدم.
البتــه ایشــان گفتنــد؛ بــا پــدرم اختــالف ســلیقه زیــادی دارم و از 7 رأی هیــأت 
مدیــره فقــط پــدرم بــه مــن رأی منفــی داد کــه ایــن موضــوع را از دســت خــط 

ایشــان در زمــان رأی گیــری فهمیــدم!
ــی  ــگاه صنعت ــاد دانش ــن بنی ــر از مت ــگ ت ــی پررن ــش از حواش ــک بخ ــا ی ام
اصفهــان ، ســوابق میــالد فتحیــان در یــک حکــم قضایــی اســت کــه از خــود 

ــا شــدیم. ایشــان جوی
او گفــت: ایــن دعــوای حقوقــی میــان مــن و شــهرداری شــهرگز بــود، کــه 
ــوط  ــد و مــن آن هــا را. موضــوع مرب ــردار معرفــی کردن آن هــا مــن را کالهب
بــه مناقصــه ای بــود کــه مــن در ایــن شــهرداری شــرکت کــردم و رتبــه بنــدی 
شــرکت مــن فقــط ۳ روز اعتبــار داشــت و در زمــان عقــد قــرارداد، شــرکت من 
رتبــه بنــدی نداشــت. دادگاه بــه همیــن دلیــل مــن را جریمه کــرد و به دلیــل این 
کــه زور شــهرداری در اســتانداری بیشــتر از مــن بــود. براســاس حکــم دادگاه، 
شــهرداری از اســتانداری نامــه ای اخــذ کــرد کــه ایــن شــرکت، دیگــر جایــی 

قــرارداد نبنــدد.
البتــه مقایســه ایــن اظهــارات مدیرعامــل بنیــاد دانشــگاه بــا آنچه کــه در حکم 
نهایــی دادگاه آمــده بســیار قابــل توجــه اســت. بــه طــوری کــه دادگاه در ســال 
1۳9۲ بــه دلیــل آنچــه کــه در حکــم نهایی جعــل ســند گواهینامه پیمانــکاری و 
اســتفاده از آن در انعقــاد قــرارداد بــا شــهرداری گــز  عنــوان شــده، میــالد فتحیان 
ــا ارســال نامــه ای  را محکــوم نمــوده و متعاقــب آن نیــز اســتانداری اصفهــان ب
بــه کلیــه دســتگاه هــای اجرائــی ، همــکاری بــا شــرکت بــه مدیرعاملــی وی را 

غیرقانونــی اعــالم کــرده اســت.
البتــه مهنــدس فتحیــان در پایــان گفــت: "بعــد از ایــن موضــوع مــن بــا اتمــام 
و نیمــه کار گذاشــتن پــروژه هایــی کــه قــرارداد بســته بودیــم، خــودم کار آن 

شــرکت را تعطیــل کــردم و کار پیمانــکاری را کنــار گذاشــتم."
ــن ســابقه  ــش ازای ــردی کــه پی ــوان ف ــه هرحــال نحــوه انتخــاب ایشــان بعن ب
دانشــگاهی نداشــته ومنصــب پــدر ایشــان بعنــوان مدیــران ســابق، مشــاور فعلــی 
رئیــس دانشــگاه و البتــه خــود از اعضــای هیــأت مدیــره بنیــاد دانشــگاه  و نیــز 
ســابقه پرابهــام قضایــی ایشــان برای فعالیــت در این جایــگاه  آن هم در دانشــگاه 

بســیار مهمــی چــون صنعتــی اصفهــان، قابــل تامــل  اســت.
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چهره حقیقی
مصدق السلطنه
از دید آیت

شــهید دکتــر ســید حســن آیــت را می تــوان از پیش قــراوالن جریان شناســی 
سیاســی اوایــل انقــالب دانســت. او بارهــا ســبب روشــن شــدن خطــوط فکری 
ــی و  ــی حیات ــی نقش ــون اساس ــن قان ــد. در تدوی ــه ها ش ــی منافق پیش و سیاس
مهــم داشــت. تخصــص چنــد رشــته ای او در تحصیــالت دانشــگاهی و تعهــد 
مخلصانــه اش از او نیرویــی جامع در هیئت رئیســه مجلس خبرگان ســاخته بود. 
نطق هــای افشــاگرانه اش بســیاری از خائنیــن را بــه چالــش کشــید و ســرانجام 
در مــرداد 60 بــا 65 گلولــه بــه شــهادت رســید. )آن یــار کــزو گشــت ســردار 
بلنــد، جرمــش ایــن بــود کــه اســرار هویــدا می کــرد( متــن زیــر گزیــده ای از 
درس هــای تاریــخ سیاســی شــهید آیــت اســت ؛کــه در ســخنرانی هایی در قــم 

ایرادشــده اســت.
دکتــر مصــدق در خانــواده ای اشــرافی متولــد شــد. پــدرش در دربــار قاجــار 
ــد  اشــتغال داشــت. نقــش قابل ذکــری در نهضــت مشــروطه نداشــت هرچن
برخــی می خواهنــد او را بــزرگ جلوه بدهنــد. او قبــل از کودتا 1۳۲0 اســتاندار 
فــارس بــود. در آن زمــان فــارس جــزو مناطــق تحت نفوذ انگلســتان بــود. طبق 
ســندی کنســول انگلیــس نامــه می نویســد بــه دولــت وقــت کــه دکتــر مصدق 
ــرای کســی اعتبــار خــرج  در پســت خــود ابقــا شــود. انگلیســی ها بی دلیــل ب

ــد! نمی کنن
ــه  ــه ب ــِره ای ک ــت نف ــت هش ــود. در هیئ ــان ب ــاوران رضاخ ــی از مش او یک
رضاخــان مشــاوره خصوصــی می دادنــد. در کنار کســانی چون مخبرالســلطنه 
هدایــت، تقــی زاده و فروغــی و یحیــی دولت آبــادی و ســه نفــر دیگــر. ایــن 
مطالــب را یحیــی دولت آبــادی در کتــاب خــود ذکــر می کنند. دکتــر مصدق 
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از تجربیات روی کار آمدن قوام
 و لجبازی های اخیر بر من مسلم است
 که می خواهند مانند سی ام تیر کذایی 

یک بار دیگر ملت را
 تنها گذاشته

 و قهرمانانه بروید.
 حرف این جانب را در خصوص
 اصرارم در عدم اجرای رفراندوم

 نشنیدید؛
 و مرا لکه  حیض کردید؛

 خانه ام را سنگباران و یاران
 و فرزندانم را زندانی فرمودید؛ 

مجلس را که ترس داشتید؛
 شما را ببرد بستید. 

حاال نه مجلسی است و
 نه تکیه گاهی برای این ملت گذاشته اید.

 نامه آیت الل کاشانی به مصدق روزقبل از کودتا



۸
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از پیشــنهاددهندگان فرمانــده کل قــوا شــدن رضاخان نیز می باشــد.در مجلس 
ــان[  ــان ]رضاخ ــه ایش ــن ب ــم م ــد: ه ــق می کن ــن نط ــدق این چنی ــم مص پنج
ــن موضــوع در مشــروح مذاکــرات  ــن. ســند ای ــه م معتقــدم و هــم ایشــان ب
مجلــس پنجــم موجــود اســت. او همچنیــن در همین مجلس با تغییر ســلطنت 

ــد. مخالفــت می کن
وقتــی رضاخــان در اواخــر ســلطنت خــود از انگلســتان کمــی فاصلــه گرفته 
بــود. متیــن دفتــری نخســت وزیرش را برکنــار می کنــد؛ و مصــدق را هــم بــه 
خاطــر دامــادش یعنــی متیــن دفتــری دســتگیر کــرده و بعــد تبعیــدش می کند. 
ســرانجام بــا پادرمیانــی ارنســت پــرون معلــم و هم بســتر شــاه و ولیعهــد پیــش 
ــی  ــد و مصــدق آزاد می شــود. مصــدق کــه مدت رضاشــاه وســاطت می کنن
مــی گذشــت کــه از مجلــس دور شــده بــود بعــد از شــهریور ۲0 دوبــاره در 
ــی نشــان می دهــد.  ــده می شــود؛ و خــود را شــدیداً مل دوره چهاردهــم نماین
چنــد ســال بعــد مصــدق عضویت حــزب آدمیت کــه از لژهــای فراماســونری 
اســت را می پذیــرد. تعهدنامــه او در ایــن حــزب موجــود اســت و در کتــاب 

فکــر آزادی آمــاده اســت.
بعــد از اســتعفا عــال دوســت سی ســاله دکتــر مصــدق آقــای جمــال 
امامــی از نوکــران مشــهور انگلیــس در مجلــس بــه دکتــر مصــدق پیشــنهاد 
نخســت وزیری می کنــد. مصــدق ایــن ســمت را مشــروط بــه پذیــرش 
قانــون 9 مــاده ای ملــی شــدن نفــت توســط مجلــس مــی پذیــرد. بعــد از روی 
کار آمــدن مصــدق کابینــه ای بســیار مأیوس کننــده داشــت. وزیــر خارجه اش 
باقــر کاظمــی اســت کــه چنــد ســالی وزیــر خارجــه رضاخــان بود. سرلشــکر 
زاهــدی وزیــر کشــور می شــود. در زمــان او اســت کــه اصــل چهــارم ترومــن 
بــرای نفــوذ در خاورمیانــه پیــاده می شــود البتــه بــا تائیــد خــود دکتــر مصــدق. 
آیــت الل کاشــانی برای اینکــه مصدق بتواند راحــت کار کند از پیشــنهاد دادن 
و مخالفــت کــردن بــا وزرا پرهیــز می کنــد. در مجلــس بعــدی یعنــی مجلــس 
هفدهــم بااینکــه دکتــر مصــدق به بهانه اغتشاشــات مجلســی کــه 1۳6 نماینده 
داشــت را بــا 80 نماینــده بــه پایــان می رســاند. بســیاری از شــهرهای بــزرگ 
نماینــده ای در ایــن مجلــس ندارنــد. مصــدق گفــت عمــوم نماینده هــای ایــن 
مجلــس ملــی هســتند درحالی کــه آقای امامــی کــه طرفــدار دربار بــود رئیس 
مجلــس می شــود. مصــدق بعــد از رفتــن به پیــش شــاه بــرای معرفــی وزرایــش 
اســتعفا داد. اســتعفای او در ۲5 تیــر 1۳۳1 همــه را شــوکه می کنــد. او حتــی بــا 
حامیــان اصلــی خــود و آیت الل کاشــانی نیــز دراین باره مشــورت نمی کنــد. او 
بــدون احســاس مســئولیت در برابــر مــردم و بی توجــه بــه امکان شکســت ملی 
شــدن نفــت بــه خانــه خــود رفت. علــت ایــن اتفــاق شــروطی بود کــه مصدق 
ــا آن  ــود کــه ب ــود. وزارت جنــگ از خواســته های او ب ــرای شــاه گذاشــته ب ب
مخالفــت شــد. در ۲6 تیــر مجلــس هفدهــم به صــورت غیرقانونــی رأی تمایل 
بــه قوام الســلطنه نشــان داد. بعدازایــن اتفــاق اســت کــه فــردی به پیــش آیت الل 
کاشــانی می آیــد و بــه او می گویــد اگــر بــا مــا کنــار بیایــی )از طــرف قــوام( 
حاضریــم 6 وزیــر در اختیــار تــو قــرار دهیــم. کاشــانی در عــوض نامــه ای بــه 
حســین عــال می نویســد کــه اگر قــوام اســتعفا ندهــد حمــالت خــود را متوجه 
شــاه می کنــم. در ۳0 تیــر 1۳۳0 قــوام و شــاه حکومت نظامــی برقــرار کردنــد 
و در سرتاســر کشــور کشــتار بــه پــا کردنــد. ایــن مــردم بودنــد کــه بــرای حــق 
خــود و بــه خواســت آیــت الل کاشــانی بــه خیابــان می آینــد و کشــتار بزرگــی 

در نقــاط مختلــف شــکل می گیــرد.
بعدازایــن اتفــاق قــوام اســتعفا می دهــد و مصــدق بــدون اینکــه هیــچ اثــری 
ــارات بیشــتر  ــا اختی ــار ب ــن ب ــه قــدرت برمی گــردد؛ ای ــاره ب داشــته باشــد دوب
ازجملــه وزارت جنــگ؛ امــا دوبــاره حمایت هــای آیــت الل کاشــانی و تعــداد 
ــی  ــت کاف ــد. و کســانی کــه صالحی ــاد شــهدا را فرامــوش می کن بســیار زی
را ندارنــد وارد کابینــه می کنــد. مصــدق همچنیــن بــه مــدت چنــد مــاه حــق 
ــوری  ــی دیکتات ــاد نوع ــی ایج ــه معن ــود ب ــن خ ــرد. ای ــذاری می گی قانون گ
جدیــد بــود. چراکــه آن همــه تــالش در مشــروطه بــرای ایــن بود کــه یک نفر 

ــد. ــذاری نکن ــی قانون گ به تنهای

در مــرداد 1۳۳۲ اتفاقــات عجیــب فراوانــی می افتــد. یکــی از آن هــا طــرح 
انحــالل مجلــس و رفرانــدوم دربــاره آن اســت. کار دیگــر او کوبیــدن آیت الل 
ــه او و در رادیویــی کــه زیــر نظــر او  کاشــانی توســط روزنامه هــای وابســته ب
بــود، می باشــد. گویــا فرامــوش کــرده بــود اعتبــار او در میــان مــردم بــه خاطــر 

حمایت کاشــانی اســت.
آیــت الل کاشــانی در همــان زمــان اســت کــه در منــزل خود جلســات روضه 
می گیــرد. تــا بتوانــد بــرای مــردم شــرایط را تبییــن کنــد. )امــام خمینــی نیــز در 
ایــن جلســات حضــور دارد.( بســیار از مصدقی هــا بارهــا تــالش می کننــد ایــن 
جلســات را بــه هــم بریزند. خانــه او را ســنگ باران می کننــد و درگیــری ایجاد 

می کننــد.
رفرانــدوم ســرانجام بــا لجبازی مصــدق صورت می گیــرد. آیت الل کاشــانی 
ــود.  ــس می ش ــالل مجل ــه آن انح ــد و نتیج ــم می کن ــات را تحری ــن انتخاب ای
مجلســی کــه می توانســت مصــدق را در برابــر خطرات موجــود از طرف شــاه 
و آمریکایی هــا حمایــت کنــد؛ امــا مصــدق یــادش رفتــه بــود کــه چاه کــن 
همیشــه تــه چــاه اســت. شــب قبــل از کودتــا هندرســون فرســتاده روزولــت و 
از عوامــل مدیریــت کننــده کودتــا بــا مصــدق جلســه می گــذارد و بعدازایــن 
ــن  ــار را قدغ ــد درب ــرات ض ــوع تظاه ــر ن ــدق ه ــه مص ــت ک ــرات اس مذاک
ــت  ــدق اس ــه مص ــانی ب ــه کاش ــر نام ــز مهم ت ــد. در آن روز از همه چی می کن
ــای  ــوام و لجبازی ه ــد ق ــات روی کارآمدن ــد: از تجربی ــه در آن می نویس ک
اخیــر بــر مــن مســلم شــده اســت. می خواهنــد ماننــد ۳0 تیــر کذایــی یک بــار 
دیگــر مــردم را گذاشــته و قهرمانانــه برویــد. شــهید آیــت بــه ایــن عبــارت کــه 
می گویــد می خواهنــد تأکیــد بســیاری دارد. چــون نشــان از وابســتگی دکتــر 
ــت  ــاه را داش ــک ش ــارات ی ــه اختی ــدق باوجوداینک ــد. مص ــدق می ده مص
ــاه  ــای ش ــود کودت ــا را می ش ــن کودت ــود. ای ــته می ش ــار گذاش ــی کن به راحت
علیــه شــاه نامیــد. در روز کودتــا او و وزرایــش با خیالی راحت در خانه نشســته 
بودنــد تــا همان هایــی کــه یک بــار آن هــا را قهرمــان کــرده بودنــد دوبــاره بــه 
قــدرت برشــان گردانــد. حتــی در تمــاس تلفنی همــان روز مصــدق می گوید: 
ــه  ــه از ناحی ــد ک ــان داده ان ــن اطمین ــه م ــه ب ــی هم ــروی انتظام ــان نی فرمانده
ارتــش خبــری نیســت. و بعدازظهــر ۲8 مــرداد شــد آنچــه شــد. مصــدق نتیجه 
توهین هایــش بــه کاشــانی و بی توجهــی بــه نصیحت هــای او و لجبازی هــای 
خــودش را دیــد و ایــران را وارد دوره بســیار تلــخ در تاریــخ معاصــر مــا کــرد.
ــه  دوران بعــد از ۲8 مــرداد ۳۲ تــا مدتــی در رکــود باقــی مانــد تــا برســیم ب
خــرداد ۴۲ کــه دوبــاره جرقه هــای امیــد در دل ها را زنــده کرد. امــام خمینی در 
بــاره مصــدق می گویــد او )مصــدق( مســلم نبــود ... اگــر )مصــدق( مانــده بود 
ســیلی را بــر اســالم مــی زد. عــرض کــردم ، این ســیلی خواهد خــورد و طولی 
نکشــید که ســیلی خــورد )و االن نیز( تفالــه های آن جمعیت)نهضــت آزادی( 
 هســتند کــه حاال قصــاص را حکم ضروری اســالم را غیرانســانی مــی خوانند.
  بــرای مطالعــه بیشــتر راجــع بــه ایــن مســئله و ایــن موضــوع بــه درس هایــی از 
تاریــخ سیاســی ایــران اثــر دکتــر آیــت رجــوع کنیــد. مقــاالت آن در ســایت 
هابیلیــان موجــود اســت. همچنیــن کتابی تحت عنــوان چهــره حقیقی مصدق 
الســلطنه وجــود دارد هرچنــد کتابــی اســت که ســخت پیــدا می شــود )چراکه 
بســیاری نمی خواهنــد ایــن حقایــق آشــکار شــود( لکــن در کتابخانــه مرکزی 

اصفهــان یافــت می شــود.

ــاره  ــه اســالمی دانشــجویان درب جامع
ــمنان  ــی و دش ــت سیاس ــی، فعالی زندگ
ــریه  ــروز دو نش ــه ام ــا ب ــت ت ــهید آی ش
اختصاصی منتشــر کرده اســت. یکی به 
نــام ماجــرای قتل سفارشــی و دیگــری از 
یــاد رفتــه؛  برای مطالعــه آن ها مــی توانید 
ــه نشــانی ــه ســایت جامعــه اســالمی ب  ب

 www.jadiut.ir    مراجعه کنید. 
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من راشل کوری هستم!
- تخریــب 78۲ خانــه و ســاختمان متعلــق بــه فلســطینی ها توســط اســرائیل در 

ســال ۲016
- در هر دقیقه 5 کودک براثر گرسنگی می میرند

- یونیســف: از آغــاز حملــه نظامــی ســعودی ها، بیــش از 1700 کــودک در 
یمــن جــان خــود را ازدســت داده و بیــش از ۳000 کــودک نیــز زخمــی شــده اند
ــه  ــطینی ب ــش از 1۴50 فلس ــزه، بی ــوار غ ــه ن ــرائیل ب ــاوز ۲۲ روزه اس - در تج

ــدند. ــی ش ــز زخم ــر نی ــزار نف ــش از 5 ه ــیدند و بی ــهادت رس ش
ــه  ــوزاد ب ــزار ن ــادر و ۲۳ ه ــزار و ۲7۲ م ــار ه ــال ۲016 چه ــف: در س - یونیس

ــدند. ــته ش ــرد، کش ــگیری ک ــد از آن پیش ــه می ش ــی ک دالیل
ــردم  ــس شــورای اســالمی : حــدود 80 درصــد م ــده زاهــدان در مجل - نماین

اســتان سیســتان و بلوچســتان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد.
- صنــدوق حمایــت از کــودکان ســازمان ملــل متحــد در بیانیــه ای اعــالم کرد: 
بیــش از ۴00 هــزار کــودک یمنــی بــه خاطــر ســوءتغذیه شــدید بــا خطــر مرگ 

مواجه هســتند.
- رئیس جمهــور آمریــکا اذعــان کــرد ســاالنه ۳0 هــزار نفــر از شــهروندان ایــن 

کشــور بــه دلیــل آزادی اســلحه کشــته می شــوند.
- بیــش از 100 هــزار مســلمان میانمــاری آواره شــدند و تمامــی روســتاها و ۴ 
شــهر منطقــه مسلمان نشــین راخیــن به کلــی ســوخته و تبدیــل به خاکســتر شــده 

اســت

هرکــدام از مــا بعــد از خوانــدن ایــن تیترهــا، واکنشــی متفــاوت نشــان خواهیــم 
داد. خــود مــن کــه معمــوالً تــا چنــد دقیقــه متأثــر شــده و ســپس ســعی می کنــم 
بــه فراموشــی بســپارم؛ امــا ایــن قضیــه بــرای راشــل کــوری فــرق می کرد. راشــل 
کــوری )ریچــل آلیــن کــوری(  یــک دختــر ۲۳ ســاله مســیحی ســاکن شــهر 
المپیــای ایالــت واشــنگتن آمریــکا و دانشــجوی کالــج اورگریــن بــود. او کــه در 
 )ISM( ابتــدای ورود بــه دانشــگاه بــه عضویــت جنبــش همبســتگی بین المللــی

درآمــد، واکنــش متفاوتــی در برابــر ایــن تیترهــا نشــان داد. تیتــر ایــن بــود:
ــدوزر  ــیله ی بل ــزه را به وس ــوار غ ــاکن ن ــطینیان س ــای فلس ــرائیل، خانه ه  اس

تخریــب می کنــد«
او در اولیــن روزهــای ســال ۲00۳ میــالدی بــه همــراه 7 نفــر از دوســتان خــود 
به عنــوان یکــی از فعــاالن جنبــش همبســتگی بین المللــی )ISM( بــه رفــح در 
جنــوب نــوار غــزه رفــت تــا به عنــوان یــک ناظــر صلح طلــب مانــع از ویرانــی 

خانه هــای مــردم مظلــوم نــوار غــزه در فلســطین شــود.
راشــل در 16 مــارس ۲00۳ )۲5 اســفند 1۳81( تــالش 
می کــرد بــه همراه هفــت تن از دوســتان خــود مانــع از تخریب 
یک خانــه فلســطینی شــود. او خــود را مقابــل خانــه رســاند و بــا 
ــا از  ــدوزر خواســت ت ــده بول اســتفاده از یــک بلندگــو از رانن
حرکــت بایســتد، امــا راننــده همچنــان پیــش می آمد. راشــل به 
عقــب بازگشــت. تلــی از خــاک در برابــرش قــرار داشــت. بــه 

سید مهدی مدینه، برق 93
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زمیــن خــورد و راننــده بــا قســاوت تمــام بــه حرکــت خــود ادامــه داد و راشــل را با 
قســاوت تمــام زیــر چرخ هــای خــود گرفــت و از روی پیکــر او رد شــد. ســپس 

تیغه هــای بولــدوزر را پاییــن آورد و بــه عقــب حرکــت کــرد.
راننــده بولــدوزر پــس ازآن حتــی پیــاده هــم نشــد. شــاهدان عینــی گفتند لبخند 
هــم زده اســت. بعدهــا رســانه های صهیونیســتی نوشــتند که راشــل در نقطــه کور 
ــدس  ــم اشــغالگر ق ــه رژی ــک روزنام ــی ی ــرار داشــته اســت. حت ــده ق ــد رانن دی

نوشــت: »راشــل خودکشــی کــرده اســت!«
راشــل در ایــن دو مــاه حضــور خــود در فلســطین اشــغالی و نــوار غــزه، توســط 
ایمیــل« و تلفــن بــا خانــواده اش ارتبــاط داشــت و 7 ایمیــل بــرای مــادرش فرســتاد. 

متــن زیــر ترجمــه یکــی از ایمیل هــای اوســت.
۲7 فوریه ۲00۳ 

دوســتت دارم. دلــم واقعــاً برایــت تنگ شــده. شــب ها کابوس های وحشــتناکی 
می بینــم، تانک هــا و بولدوزرهــا را می بینــم کــه دور خانــه را گرفته انــد و مــن و 
تــو هــم داخــل خانــه هســتیم. گاه، آدرنالیــن نقش بی حس کننــده بــازی می کند. 
در چنــد هفتــه اخیــر، غروب هــا یــا در طــول شــب اوضــاع را در ذهنــم مــرور 
می کنــم. مــن واقعــاً بــرای ایــن مــردم نگرانــم. دیــروز، پــدری دســت دو بچــه اش 
ــای  ــا و جیپ ه ــا، بولدوزره ــا، تفنگچی ه ــررس تانک ه ــود و در تی ــه ب را گرفت
ارتشــی می گشــت و می خواســت آن هــا را ازآنجــا دور کنــد چــون فکــر 
می کــرد خانــه اش را بــا دینامیــت منفجــر می کننــد. مــن و جنــی همــراه چنــد زن 
و دو بچــه کوچــک داخــل خانــه ماندیــم. درواقــع، ایــن مــا بودیــم کــه بــه خاطــر 
یــک اشــتباه در ترجمــه، ایــن گمــان را بــرای او ایجــاد کــرده بودیم کــه خانه اش 
منفجــر خواهــد شــد. در حقیقــت، ســربازان اســرائیلی می خواســتند یــک تلــه ی 

انفجــاری را از راه دور منفجــر کننــد، تلــه ای را کــه احتمــاالً مبارزان فلســطینی قباًل 
کار گذاشــته بودنــد. در همین جــا بــود کــه روز یکشــنبه، حدود 150 مرد فلســطینی 
ــرائیلی  ــربازان اس ــای س ــه تفنگ ه ــد و درحالی ک ــرده بودن ــع ک ــا جم را در یکج
بــاالی سرشــان آمــاده شــلیک بــود، تانک هــا و بولدوزرهــا ۲5 گلخانــه و مخــزن 
پــرورش گل را خــراب کردنــد، یعنــی جایــی را کــه ممــر معــاش ۳00 نفــر بــود. 
تلــه، درســت روبــروی گلخانه هــا قــرار داشــت، درســت در نقطــه ای کــه تانک هــا 
ازآنجــا وارد می شــدند. مــن از دیــدن آن مــرد کــه فکــر می کــرد اگر بــا دو بچه اش 
از خانــه خــارج شــود و آن طــور در تیــررس تانک هــا بچرخد بیشــتر در امان اســت، 
وحشــت کــرده بــودم. مــن واقعــاً می ترســیدم که آن ها کشــته شــوند و بــرای همین 
ســعی کــردم خــودم را بیــن آن هــا و تانــک حائــل کنــم. این مســائل هــرروزه پیش 
می آیــد؛ امــا دیــدن آن پــدر کــه بــا دوتــا بچــه ی کوچولویــش در بیرون ســرگردان 
بــود و بی نهایــت غمگیــن بــه نظــر می رســید، برایــم لحظــه ی بخصوصی را ســاخته 
بــود، شــاید بــرای اینکــه می دانســتم کــه اشــتباه مــا در ترجمــه بــوده که باعث شــده 

او از خانــه اش بیــرون بــرود. 
مــن خیلــی روی حرف هایــی کــه تــو در تلفــن گفتــی؛ دربــاره ی اینکــه 
خشــونت های فلســطینی ها کمکــی بــه حل قضیــه نمی کنــد، فکر کــردم. دو ســال 
قبــل شــش هــزار نفــر از اهالــی رفــح در اســرائیل کار می کردنــد، ایــن کارگــران، 
امــروز فقــط شــش صد نفرنــد؛ و از ایــن شــش صد نفــر هــم بسیاری شــان ازاینجــا 
ــن شــهر  ــن اینجــا و اشــکلون )نزدیک تری ــد چــون ســه پســت بازرســی بی رفته ان
ــه ی چهل دقیقــه ای را کــه راه هــرروزه ی  ــد کــه یک فاصل ــر کرده ان اســرائیل( دای
کارگــران بــوده، تبدیل کرده بــه یک مســافرت دوازده ســاعته و درواقع غیرممکن. 
به اضافــه، رفــح کــه در ســال 1999 به عنــوان سرچشــمه ی رشــد اقتصــادی شــناخته 
می شــد، امــروز کامــالً ویــران اســت: پیســت فــرودگاه بین المللــی غــزه خــراب و 
فــرودگاه بسته شــده، مرزهــای تجــاری کــه بــا مصــر وجــود داشــت، حــاال پــر از 
تفنگــداران ویــژه و ســربازان اســرائیلی اســت کــه درراه بــه کمیــن می نشــینند، راه 
رســیدن بــه دریــا، طــی دو ســال اخیــر بــا ایجاد پســت بازرســی و ایجاد مســتعمره ی 
گــوش کاتفــی مســدود شــده اســت. از شــروع انتفاضــه تاکنــون شــش صد خانــه 
ــا مبــارزان  در رفــح خراب شــده، اکثریــت ســاکنان ایــن خانه هــا هیــچ ارتباطــی ب
ــی  ــم، حت ــر می کن ــد. فک ــی می کردن ــرز زندگ ــک م ــط، در نزدی ــتند، فق نداش
ازنظــر رســمی، می توانیــم بگوییــم کــه امــروز، رفــح فقیرتریــن نقطــه ی دنیاســت، 
درحالی کــه درگذشــته ی نزدیــک، در اینجــا یــک طبقه ی متوســط وجود داشــت. 
اخیــراً شــواهدی بــه دســت آورده ایــم کــه درگذشــته، کشــتی هایی کــه می بایــد 
گل هــای غــزه را بــه ســمت بازارهــای اروپــا ببرنــد، هفته هــا بــرای کنترل امنیتــی در 
معبــر ارض منتظــر می ماندنــد. به راحتــی می توانــی تصــور کنــی کــه شــاخه های 
گل کــه بعــد از دو هفتــه معطلــی در کشــتی بــه بــازار می رســند چــه وضعــی دارنــد 
و چــه بــازاری می تواننــد پیــدا کننــد. ســرانجام هــم بولدوزرهــا آمدنــد و ایــن مردم 

ــد.  ــاغ و باغچه شــان جداکردن را از ب
چــه چیــز بــرای ایــن مــردم مانــده؟ اگــر پاســخی داری بــه مــن بگــو. مــن نــدارم. 
اگــر هرکــدام از مــا زندگــی آن هــا را می دیدیــم؛ می دیدیــم کــه چطــور آســایش 
ــا بچه هایشــان درجاهایــی  و رفــاه از آن هــا ســلب شــده، می دیدیــم کــه چطــور ب
ــان پیــش  ــرای خودم ــا ب ــن چیزه ــد؛ اگــر ای ــار و پســتو زندگــی می کنن شــبیه انب
می آمــد و می دانســتیم کــه ســربازها، تانک هــا و بولدوزرهــا می تواننــد هرلحظــه 
برســند و تمــام گلخانه هایــی را کــه طــی زمــان ســاخته ایم خــراب کننــد، خودمــان 
را بزننــد و همــراه 1۴9 نفــر دیگــر، ســاعت ها و ســاعت ها بازداشــت کننــد، فکــر 
کــن، آیــا بــرای دفــاع از خودمــان و از چیزهــای اندکــی کــه برایمــان مانــده، از هــر 
وســیله ای، حتــی خشــونت آمیز، اســتفاده نمی کردیــم؟ بــه نظــر مــن چــرا. مــن بــه 
ایــن فکــر می کنــم، بخصــوص وقتــی بــاغ و باغچه هــای گل و میــوه را می بینــم که 
خراب شــده، درخت هــای میــوه را می بینــم کــه بعــد از ســال ها زحمــت، شکســته 
و نابودشــده اســت. چقــدر طــول می کشــد رویانــدن و بــزرگ کــردن گیاهــی و 
ایــن کار بــه چــه انــدازه عشــق و محبــت نیــاز دارد. معتقــدم کــه در شــرایط مشــابه، 
اکثریــت مــردم، هــر طــور کــه بتواننــد، از خــود دفــاع می کننــد. فکــر می کنم عمو 
گریــچ همیــن کار را می کنــد. فکــر می کنــم مادربــزرگ هــم ایــن کار را می کند. 
فکــر می کنــم خــودم هــم خواهــم کــرد. از مــن می خواهــی کــه از مقاومــت بــدون 
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ــم. دیــروز، وقتــی آن تلــه منفجــر شــد، شیشــه های تمــام  خشــونت حــرف بزن
خانه هــای مســکونی اطــراف فروریخــت. مــا داشــتیم چــای می نوشــیدیم و مــن 

می خواســتم بــا آن دوتــا کوچولــو بــازی کنــم. 
تــا اآلن، اوقــات ســختی را گذرانــده ام. تحمــل این همه محبــت و مهربانی برایم 
بســیار دشــوار اســت، آن هــم از جانــب مردمــی کــه مســتقیماً بــا مــرگ رودررو 
هســتند.  می دانــم کــه در آمریــکا، همه چیــز اینجــا اغراق آمیــز بــه نظــر می رســد. 
صادقانــه بگویــم، گاه، مالطفــت مطلــق ایــن مــردم کــه حتــی در همــان زمــان 
ــرای مــن  ــده می شــود، مشــهود اســت، ب ــه وزندگی شــان درهــم کوبی کــه خان
سورئالیســتی اســت. برایــم غیرقابل تصــور اســت کــه آنچــه در اینجــا می گــذرد، 
می توانــد در دنیــا پیــش بیایــد بدون اینکه اغتشــاش و آشــوب و جنجــال عمومی 
در پــی داشــته باشــد. این هــا قلبــم را بــه درد مــی آورد، همان طــور کــه درگذشــته 
هــم برایــم دردنــاک بــود. چــه چیزهــای شــنیعی کــه اجــازه می دهیــم در جهــان 

بگذرد. 
بعدازاینکــه باهــم حــرف زدیــم، بــه نظــرم آمــد کــه تــو حرف هــای مــرا به طور 
کامــل بــاور نمی کنــی. البتــه فکــر می کنــم این طــوری بهتــر اســت، بــه خاطــر 
ــم و در  ــر می دان ــز باالت ــتقل را از همه چی ــادی و مس ــه ی انتق ــن، روحی ــه م اینک
ضمــن فهمیــده ام کــه در مقابــل تــو، نیــازی نــدارم کــه آنچــه را فکــر می کنــم 
توجیــه کنــم؛ و بــرای ایــن، دالیــل زیــادی هســت، ازجمله اینکــه می دانــم تو هم 
در تحقیقــات خــودت مســتقل هســتی. بااین همــه، در مــورد کاری کــه می کنــم 

نگرانم. 
مجموعــه ی شــرایطی کــه در بــاال ســعی کــردم توضیحشــان بدهــم و خیلــی 
ــم و  ــا عظی ــان ام ــب پنه ــازد؛ اغل ــزی را می س ــج چی ــر، به تدری ــای دیگ چیزه
ســنگین: یعنــی حــذف و تخریــب قابلیــت گــروه خاصــی از مــردم بــرای ادامه ی 
بقــاء و زنــده مانــدن. ایــن چیــزی اســت کــه مــن در اینجــا شــاهدش هســتم. قتــل 
ــاوت  ــا قس ــه، این ه ــا گلول ــا ب ــرگ بچه ه ــکی، م ــای موش ــتار، حمله ه و کش
ــم، از احتمــال  ــم جمــع می کن ــا را یکجــا در ذهن ــی همــه ی این ه اســت؛ و وقت
ــی اگــر  ــن مــردم، حت ــب ای ــم. اکثریــت غال فراموش شــدن آن وحشــت می کن
ازنظــر اقتصــادی امــکان گریــز ازاینجا را داشــته باشــند، حتــی اگر واقعــاً بخواهند 
ــه  دســت از مقاومــت بردارنــد و خــاک خــود را رهــا کننــد و برونــد )و ایــن، ب
نظــر می رســد کوچک تریــن هــدف ســفاکي هــای شــارون اســت(، نمی تواننــد. 
بــرای این کــه حتــی نمی تواننــد بــرای تقاضــای ویــزا بــه اســرائیل برونــد و بــرای 
اینکــه کشــورهای دیگــر اجــازه ورود بــه آن هــا نمی دهنــد )نــه کشــور مــا و نــه 
کشــورهای عربــی(. بــرای همیــن اســت کــه من فکــر می کنــم وقتی تمــام امکان 
زنده بــودن فقــط در یــک وجــب جــا )غــزه( خالصــه می شــود و از آن نمی تــوان 
خــارج شــد، می توانیــم از »نسل کشــی« حــرف بزنیــم. شــاید تــو بتوانــی معنــی 
»نسل کشــی« را، طبــق قوانیــن بین المللــی تعریــف کنــی. مــن اآلن آن را در ذهــن 
نــدارم؛ امــا مــن، اینــک بهتــر می توانــم آن را تصویــر کنــم، البتــه امیــدوارم. فکــر 
می کنــم تــو می دانــی کــه مــن دوســت نــدارم از ایــن کلمــات ســنگین اســتفاده 
کنــم. ولــی واقعــاً ســعی می کنــم آن را تصویر کنــم و بگــذارم دیگران خودشــان 
نتیجه گیــری کننــد؛ و بااین حــال، همچنــان بــه توضیــح و تشــریح موقعیــت ادامه 

می دهــم. 
مــن فقــط می خواهــم بــرای مــادرم بنویســم و بــه او بگویــم کــه مــن شــاهد این 
نسل کشــی تاریخــی و حیلــه گرانه هســتم کــه واقعــاً وحشــت دارم و مــدام اعتقاد 
عمیــق خــود را بــه انســانیت و شــفقت انســان مــورد ســؤال قــرار می دهــم. این هــا 
بایــد متوقــف شــود. فکــر می کنــم چقــدر خــوب اســت کــه همــه ی مــا، همــه ی 
کارهــای دیگــر را رهــا کنیــم و زندگــی خــود را وقــف ایــن کارکنیــم. اصــاًل 
فکــر نمی کنــم کــه ایــن کار اغــراق اســت. مــن هنــوز هــم دوســت دارم برقصم، 
دوست پســر داشــته باشــم و بــا دوســتان و همکارانــم شــادی کنــم و بخنــدم. ولــی 
درعین حــال می خواهــم کــه این هــا متوقــف بشــود، بی رحمــی و شــقاوت. ایــن 
چیــزی اســت کــه حــس می کنــم. مــن احســاس ناامیــدی می کنــم. مــن متأســفم 
کــه ایــن پســتی و دنائــت جــزء واقعیت هــای جهــان ماســت و اینکــه مــا، در عمل 
در آن شــرکت می کنیــم. ایــن، آنــی نیســت کــه مــن برایــش به دنیــا آمــدم، این، 
آنــی نیســت کــه مــردم اینجــا برایــش بــه دنیــا آمــده باشــند، ایــن، دنیایــی نیســت 

کــه تــو و بابــا آرزویــش می کردیــد؛ وقتــی تصمیــم گرفتیــد مرا داشــته باشــید. 
ــگاه می کــردم،  ــال« ن ــه دریاچــه ی »کاپیت ــی نیســت کــه مــن وقتــی ب ایــن، آن
می گفتــم »ایــن اســت دنیــای بــزرگ! و مــن هــم در آنــم«. مــن دوســت نــدارم 
بگویــم کــه می توانــم در ایــن دنیــا در آســایش بــه ســر ببرم و بــدون هیــچ نگرانی 
و در بی خبــری کامــل از شــرکت خــودم در ایــن »نسل کشــی«، زندگــی کنــم. 

بازهم انفجار بزرگی در دوردست. 
ــود و  ــا کابوس هایــم دســت به گریبان خواهــم ب وقتــی از فلســطین برگــردم، ب
احســاس گنــاه خواهــم کــرد از اینکــه در اینجــا نمانــده ام؛ امــا می توانــم خــود را 
در کار زیــاد غــرق کنــم. آمــدن بــه اینجــا یکــی از بهتریــن کارهایــی اســت کــه 
تابه حــال انجــام داده ام. خواهــش می کنــم وقتــی بــه نظــر خــل می آیــم، یــا اگــر 
ارتــش اســرائیل گرایش هــای نژادپرســتانه خــود را کــه می خواهــد »ســفید« هــا را 
زخمــی نکنــد، کنــار بگــذارد، علــت آن را شــرافتمندانه بــه این تعبیر کــن که من 
در میانــه ی یــک »نسل کشــی« هســتم کــه خــودم هــم به طــور غیرمســتقیم از آن 

حمایــت می کنــم و دولــت مــن در آن مســئولیت زیــادی دارد. 
دوستت دارم، همان طور که بابا را. متأسفم از این که نامه ی بدی نوشته ام. 

خــوب، اآلن آدم جالبــی کــه کنــار مــن اســت کمــی نخــود بــه مــن داده، بایــد 
آن هــا را بخــورم و تشــکر کنــم.  راشــل

او در 1۴ مــارس ۲00۳ )دو روز قبــل از شــهادتش( در مصاحبــه با یک خبرنگار 
گفت:

احســاس می کنــم کــه شــاهد نابــودی سیســتماتیک توانایــی مــردم بــرای بقــا 
هســتم. گاهــی اوقــات هنــگام شــام خــوردن بــا مــردم هســتم و حــس می کنم که 
انبوهــی از تجهیــزات نظامــی اطــراف ماســت و قصد نابــودی مردمــی را دارند که 

بــا آن هــا در حــال صــرف شــام هســتم.
راشل در آخرین ایمیل خطاب به پدرش می گوید:

 بیش ازحــد نگــران مــن نباشــید، در حــال حاضــر مــن بیشــتر نگرانــم کــه مــا 
ــیم.  مؤثر نباش

راشــل نگــران نبــاش... تــا چنــد روز دیگر با شــهادتت، یکــی از موثرتریــن افراد 
خواهــی بود.
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مصاحبه درباره

تصوف
با دکتر مهدی سلمانی

 استاد دانشکده معارف،مدرس ادبیات و پژوهشگر در حوزه عرفان
بررسی تاریخی تصوف بعد از ورود اسالم

عرفان مکمل شریعت
یکــی از موضوعاتــی کــه بعــد از ورود اســالم بــه ایــران خیلــی دامنــه دار پیگیری 
شــد بحــث عرفــان بــود. اصــالً چــه نیــازی بــود، عرفــان کنــار شــریعت ادامــه پیــدا 
ــی از  ــه آن، برخ ــان ب ــان آوردن ایرانی ــران و ایم ــه ای ــالم ب ــد از ورود اس ــد؟ بع کن
تفکــرات بــه اینجــا رســید کــه کمــال در شــریعت کــه همــان دین اســت، رســیدن 
ــه کمــال در محضــر خداونــد را کفایــت می کنــد. آیــا مــا می توانیــم ارتباطــی  ب
میان بــر یــا ارتباطــی غیــر از شــریعت یا مکمل شــریعت با خدا داشــته باشــیم؟ حتی 
ــد  ــش می آم ــری می شــد و پی ــا پیگی ــن بحث ه ــت هــم ای ــان خــود اهل بی در زم
به نحوی کــه مثــالً می دانیــم برخــی از بــزرگان تصــوف در قرن هــای بعــد خرقــه 
خودشــان را بــه امــام صــادق )ع( و امــام رضــا)ع( نســبت می دادنــد. این هــا نشــان از 

ایــن دارد کــه ایــن تفکــر در زمــان خــود ائمــه هــم وجــود داشــته اســت.
مسیر اهل معرفت، مسیر اهل محبت

ــت و دیگــری  ــم، یکــی مســیر اهــل معرف ــوع مســیر داری ــا در تصــوف دو ن م
مســیر اهــل محبــت. یــا دو مکتــب یکــی مکتــب بغــداد کــه می شــود مکتــب اهل 
معرفــت و مکتــب خراســان کــه می شــود مکتــب اهــل محبــت. این ها چــه تفاوتی 
باهــم دارنــد؟ مکتــب معرفــت )یا مکتــب بغــداد( که سرسلســله اش جنید بغــدادی 
اســت، می گویــد کــه عــارف بــدون رســیدن بــه کمــال در شــریعت، نمی توانــد 
وارد طریقــت بشــود؛ آن هــم بایــد در تمــام ظواهــر و تمــام باطــن دیــن بــه کمــال 

برســد. بعــد می توانــد وارد کمــال در طریقــت بشــود. جنیــد بغــدادی یــک روز در 
کوچه باغــی راه می رفــت و بــاران می باریــد و مســیر کوچه بــاغ خیــس و لغزنــده 
شــده بــود. زمانــی کــه داشــت از کنــار دیــوار رد می شــد، لیــز می خــورد و چــون 
نمی خواهــد زمیــن بخــورد دســتش را بــه دیــوار بــاغ می گیــرد. چــون دیــوار بــاغ 
ــی رود.  ــاغ فرو م ــوار ب ــتانش در دی ــت انگش ــم هس ــی ه ــورده و کاه گل خیس خ
ــاغ بیایــد. مــی رود و  ایــن را حق النــاس می دانــد، مراقبــت می کنــد تــا صاحــب ب
از او حاللیــت می طلبــد کــه انگشــت مــن داخــل دیــوار بــاغ شــما فرورفتــه؛ یعنــی 
این قــدر بــه ظواهــر احــکام پایبنــد بودنــد. ازجملــه کســانی کــه بعــد از جنیــد ایــن 
مســیر را طــی کردنــد قشــیری بــود کــه رســاله قشــیریه را نوشــته اســت. بزرگ مرد 
قــرن پنجــم و ششــم امــام محمــد غزالــی، ســهروردی، ابــن عربــی مــرد بــزرگ 
دیگــری در عرفــان قــرن هفتــم هســت، عبدالرحمــن جامــی، عزیزالدیــن نســفی، 
این هــا کســانی هســتند کــه ایــن طریــق را می رونــد. در ارتبــاط بــا خداونــد محمل 
رابطــه خالــق و مخلــوق دارنــد. طریقــه دوم اهــل محبــت یا مکتب خراســان اســت 
کــه نســبت این هــا بــه عارفــی بــه نــام ابراهیــم ادهــم یــا بایزیــد بســطامی می رســد. 
تفکرشــان ایــن هســت کــه گاهــی در مســیر شــریعت احوالــی بر انســان عابــد وارد 
ــر از  ــای و فکــری خیلــی قوی ت ــن احــوال ازنظــر مفهومــی و غن می شــود کــه ای
بعضــی ارکان شــریعت اســت. آنجاســت کــه اســم طریقــت می گیــرد و لزومــی 
نــدارد کــه شــخص در مســیر شــریعت حتماً بــه کمــال ظاهر و باطن رســیده باشــد 
تــا بتوانــد بــه عرفــان وارد شــود و می گوینــد ایــن مســیر، مســیر عشــق خداونــد 
اســت یعنــی می گوینــد رابطــه عــارف و خداونــد رابطــه خالــق و مخلــوق اســت 
ولــی تبدیــل بــه رابطــه عاشــق و معشــوق هــم می شــود اینجاســت کــه متناســب 
بــا ارتبــاط عاشــق و معشــوق ادبیاتــی را بــا خداونــد اســتفاده می کننــد کــه دیگــر 

ــاً  ــت خــدا نیســت. دقیق ــم از عقوب ــرس و زهــد و بی ــات ت ــات، ادبی ــن ادبی ای
ادبیــات عارفــی می شــود کــه عاشــق خداونــد اســت و معشــوق با او ســخن 

می گویــد. ازجملــه بزرگانــی کــه در ایــن طریقــت قلــم زدنــد، رابعــه 
ــی محســوب می شــود کــه عشــق را  ــن زن ــوان اولی اســت کــه به عن

ــی کــرد.  ــای عرفان وارد آموزه ه
شــبلی، حــالج، ابوســعید ابوالخیــر، شــمس تبریزی 

ــا را  ــه موالن ــن دســته اســت کــه البت ــا  از ای و موالن
ــم  ــر بگیری ــن دو در نظ ــط ای ــد وس ــم ح می توانی

ــوع ادبیاتشــان را متناســب بااینکــه  کــه این هــا ن
می خواســتند مســیری میان بــر بــا خــدا داشــته 

باشــند تغییــر می دادنــد کــه می بینیــم 
شــطحیات یعنی ســخنانی که از ســر غلبه 
و وجــد معرفــت خداونــدی، بــه عــارف 
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ــاد اســت. حــالج اناالحــق  ــی زی وارد می شــود و از عــارف صــادر می شــود خیل
می گفــت، بایزیــد بســطامی، ســبحانی مــا اعظــم شــانی می گفــت، دیگــری لیس 
فــی جبتــی اال الل. ایــن  ازنظــر فقهــا شــرک اســت ولــی ازنظــر این ها تمــام لطف و 
معرفــت اســت، تمــام بیــان عاشــقانه بــا خداوند اســت. اینجاســت که می بینیــم این 
دو مســیر یــا طریقــت از همــان اوایــل ورود اســالم بــه بعد، مســیر خودشــان را ادامه 
می دهنــد، هرکــدام بــا طریقــت خودشــان. گاهــی این هــا مقابــل همدیگــر قــرار 
می گیرنــد. به خصــوص در هنجارشــکنی های اهــل محبــت کــه خیلــی وقت هــا 
اهــل معرفــت را در مقابلشــان قــرار می دهــد. می بینیــم کــه بعضــی از اهــل معرفت 
بــا فقهــا در تکفیــر اهــل محبــت هم عقیــده می شــوند؛ مثــالً در واقعــه ی حــالج، 
فقــط فقهــا و اهــل شــریعت نبودنــد کــه حــالج را تکفیــر کردنــد، برخــی از اهــل 
معرفــت هــم حــالج را رد کردنــد و دو ســه قــرن بعــد عیــن القضــات همدانــی را 
می بینیــم کــه نه تنهــا فقهــا، بلکــه بعضــی از اهل معرفــت هــم او را تکفیــر کردند و 

بــر دار کشــیدند و تکه تکــه کردنــد.
روند تاریخی تصوف و سلسله های مختلف

در قــرون اولیــه ی اســالمی، عرفــای خیلــی بزرگــی را داریــم کــه هنــوز بــه آن 
ــروف  ــه مع ــی تصــوف نشــده اند. ازجمل ــه مســیرهای انحراف ــوده ی ب شــدت آل
کرخــی اســت. معــروف کرخــی سرسلســله ی سلســله ی نعمت اللهــی اســت کــه 
می خواهیــم در مــورد آن بحــث کنیــم و بعــد می بینیــم معــروف کرخــی نســبت 
خرقــه اش را بــه امــام صــادق)ع( می رســاند یعنــی نعمــت اللهی هــا )عرفــای قــرن 
ــه امــام صــادق)ع( می رســد. چــرا  ــد کــه نســبت خرقــه ی مــا ب اول( اعتقــاد دارن
مســیر انحرافــی در بینشــان کمتــر بود؟ چون بســیاری از سرسلســله ها در ایــن قرون 
اعتقــاد بــه حفظ شــریعت داشــتند. درســت اســت که بعــداً بســیاری از پیروان شــان 
ایــن عقیــده  را پیــروی نکردند و در حفظ شــریعت نکوشــیدند ولی خودشــان این 
اعتقــاد را داشــتند. بــه خاطــر همیــن مــا ایــن مســیرهای انحرافــی را در قــرون اول 

کمتــر داریــم یــا اگــر داریــم بســیار بســیار معدودنــد.
از ایــن قــرون ابتدایــی رد می شــویم. از مواقعــی در تاریــخ ایــران کــه از حــدود 
قــرن چهــار و پنــج بــه بعــد می شــود، مــا در ســرزمین های روم، هنــد، ایــران، شــام، 
ــم. چطــور  ــه را داری ــای صوفی ــی پاکســتان، بســیاری از خانقاه ه عربســتان، گاه
ــه  ــه سلســله های صوفی ــم قاطب ــم بگویی ــد؟ می توانی ــدا کردن این هــا گســترش پی
التــزام بــه وجــود پیــر دارنــد. پیــران، بــزرگان و مــردم می آمدنــد جایــی را بــه نــام 
خانقــاه درســت می کردنــد کــه این هــا تعــدادی از هــواداران یــا مریــدان خودشــان 
ــد، ایــن جمــع  ــد و ایــن جمــع را هدایــت می کردن را در خانقــاه جمــع می کردن
الــزام بــه ایــن داشــتند کــه در خانقــاه بمانند که تحــت تربیت شــبانه روزی پیــر قرار 
بگیرنــد، بعــد از چنــدی کــه این هــا بــه کمــال می رســیدند، ایــن پیــر نامــه مــی داد 
بــه این هــا کــه شــما می توانیــد در شــهر فــالن، در محلــه ی فــالن بــه هدایــت مردم 
بپردازیــد؛ یعنــی این هــا بــه درجــه ای رســیده بودنــد کــه خودشــان می توانســتند 
راهنمــا باشــند. وقتــی این شــخص مثالً ابوســعید ابوالخیر نامه ای در دســت داشــت 
کــه بــه مــردم میهنــه یــا ســمنان گفتــه بــود کــه ایشــان از طریــق مــن دیگــر شــما را 
راهنمایــی می کننــد، دوبــاره بــه خاطــر حضــور ایــن شــخصی کــه نامــه دســتش 
اســت مــردم یــک خانقــاه می ســاختند و ایــن آدم که نماینــده ی ابوســعید ابوالخیر 
بــود دوبــاره در ایــن خانقــاه شــروع بــه هدایــت دیگــران می کــرد، دوبــاره یــک 
ــه شــهرهای متفــاوت می رفتنــد، نکتــه ی  جمــع جدیــدی و هرکــدام از این هــا ب
دیگــر کــه اینجــا بایــد گفــت ایــن اســت کــه مــا بــه تعــداد شــیوخ مان در تمامــی 
شــهرها خانقــاه داریــم. چــرا؟ چــون هرکــدام از شــاگردان این هــا بــرای راهنمایــی 

بــه شــهرهایی می رفتنــد و آنجــا خانقــاه بــر پــا می کردنــد.
اختــالف سلســله های صوفیــه و دراویــش اختــالف در هــدف و غایــت نیســت، 
ــل و  ــزام کام ــا الت ــی از آن ه ــت. برخ ــریعت اس ــا از ش ــی آن ه ــالف در تلق اخت
ــد و در بعضی هــا ایــن التــزام تعدیــل می شــود و  ــه شــریعت دارن بی قیدوشــرط ب
ــد. تلقــی این هــا از دیــن باعــث شــده کــه مــا  بعضی هــا ایــن التــزام را هــم ندارن
این همــه فرقه هــای صوفیــه داشــته باشــیم و در یــک شــهر چندیــن خانقــاه داشــته 
باشــیم بــا پیــران متفــاوت، وگرنــه در اینکــه صوفیان راســتین آن ها می خواســتند به 
خداونــد برســند، شــکی نیســت. در مســیر این هــا کــه بایــد از تــرک خــود شــروع 
بشــود و بــه کمــال برســند شــکی نیســت. فقــط تلقــی آن هــا از دیــن اســت کــه 

اختالفاتــی را بعدهــا برایشــان بــه وجــود آورده اســت

جدا شدن مسجد و خانقاه
کاربــرد مســجد بیشــتر مقطعــی و مناســب با شــرایط نمــاز بــود، اما خانقــاه محل 
زندگــی شــبانه روزی این هاســت. مســجد پیــری نــدارد، امــام جماعتــی دارد. پیری 
کــه بــر تمامــی احــوال مریــدان خــودش تســلط و نظــارت دارد، درصورتی کــه 
ایــن نظــارت در مســجد انجــام نمی شــود. افــرادی کــه در مســجد جمــع می شــوند 
از هــر طیفــی هســتند امــا افــرادی کــه در خانقــاه جمــع می شــوند یــک غایــت و 
هدف دارنــد و ایــن هدایــت اســت. عبــادت در خانقــاه انجــام می شــود امــا عرفانــی 
در مســجد آن زمــان انجــام نمی شــود، بــه همیــن دلیــل این ها التــزام به این داشــتند 
از کســی پیــروی بکننــد کــه شــبانه روز نفــس  آن هــا را بشــمارد. ایــن تفاوتــش بود 
ضمــن اینکــه عــرض کــردم مــا در مســیر حقیقــت می گوییــم شــریعت، طریقــت 
و حقیقــت. شــریعت مکانــش مســجد اســت، طریقت مکانــش خانقــاه و حقیقت 
مکانــش قــرب الهــی اســت. ایــن در تعریــف آن هــا هــم وجــود داشــت. بســیاری 
از مســاجد در قــرون اولیــه مــکان جمــع شــدن عرفــا بــود. بعــداً دیدنــد کــه بــا فقها 
دارنــد مشــکل پیــدا می کننــد و فقیهــان بعضــی از رفتــار این هــا را نمی پســندند و 

بایــد مــکان جدیدی داشــته باشــند.
ادامه روند تاریخی صوفیه

در قــرن چهــار و پنــج، فــارس و خراســان ملجــأ بســیاری از صوفیه اســت. عرفان 
در ایــن قــرن در بــازار فــارس و خراســان شــهرت پیــدا می کنــد. خراســان یــک 
بزرگــی دارد بــه نــام ابوســعید ابوالخیــر. ابوســعید ابوالخیــر از طریقــه اهــل محبــت 
اســت. یــک نکتــه را اینجا بایــد عرض کنــم، یکی از مســیرهای انحرافی کــه اآلن 
در زمــان مــا بــه کمــال انحــراف خــود رســیده ریشــه در تفکــرات امثــال ابوســعید 
ابوالخیــر دارد؛ امــا نــه اینکــه ابوســعید ابوالخیــر قصدی بــر ایــن انحــراف دارد ابداً، 
می دانیــم کــه در تعالیــم ابوســعید ابوالخیــر اصــرار بر رقص و ســماع و وجد بســیار 
زیــاد اســت به گونــه ای کــه ابوســعید ابوالخیــر در ایــن مســئله بســیار تنــدرو اســت. 
ــه مریدانــش می گویــد اگــر در حالــت  حتــی جایــی می شــنویم کــه ابوســعید ب
وجــد و ســماع هســتید و صــدای اذان بــه گوششــان رســید مبــادا رقصتــان را ترک 
بکنیــد، حالــی کــه شــما در رقــص داریــد حــاال بــر نمــاز می چربــد. حتــی می آمد 
در مســجد قوالــی می کــرد )قوالــی شــعر خوانــدن با حالــت تصنیف گونه اســت( 
کــه اشــخاص بــه وجــد می آمدنــد و ســماع می کردنــد. جایــی هــم داریــم کــه 
ابوســعید شــاگردانش را از رفتــن بــه حــج بازمی داشــت. بــه چــه طریقی؟ بــه اینکه 
ــه انحرافــی دیگــری اســت،  تکلیــف از شــما ســاقط  شــده اســت. این یــک نکت
اولیــن نکتــه انحرافــی بحــث رقــص و ســماع بــود کــه بعــداً به ابتذال کشــیده شــد. 
نکتــه دوم انحرافــی اســقاط تکلیــف اســت، یعنی چــه؟ عرفای اهل محبــت اعتقاد 
داشــتند عــارف در مســیر ســیر و ســلوک به جایــی می رســد کــه تکلیــف شــرعی 
از او ســاقط می شــود. یکــی از ایــن تکالیــف شــرعی حــج اســت. یکــی دیگــر آن 
روزه اســت. یکــی دیگــر آن نمــاز اســت. می بینیــم کــه بعــداً ایــن اســقاط تکلیف 
ایــن انحــراف را ایجــاد می کنــد کــه بعضــی از دراویــش صاحــب ادعــا امــا ریاکار 
اقــدام بــه نمــاز نمی کننــد، روزه نمی گیرنــد، حــج نمی رونــد. بــه چــه توجیهــی؟ 
ــه اینکــه ایــن تکالیــف از مــا اســقاط شــده اســت. مــا به جایــی رســیده ایم کــه  ب
دیگــر نیــازی نداریــم. ایــن نکتــه دومــی بــود کــه اینجــا بــه وجــود آمــده بــود. در 
فــارس برعکــس خراســان مــا یــک شــیخ بســیار بزرگــی داریــم بــه نــام ابوعبــدالل 
محمــد ابــن خفیــف شــیرازی کــه بــه او شــیخ کبیــر می گفتنــد. ایــن شــیخ اســتاد 
تحقیــق و عرفــان و شــریعت اســت. آثــار بســیار زیــادی دارد. ازجملــه شــیوخی 
ــر رقــص و ســماع و وجــد  ــی در حفــظ شــریعت می کوشــد. ب اســت کــه خیل
ــر حــذر مــی دارد. جالــب اســت  اعتقــادی نــدارد و شــاگردان را از ایــن طریــق ب
ــر ســنتی کــه  ــه نقــل می کنــد کــه نیســت از ســنت پیغمب کــه خــودش این گون
مــن انجــام نــداده باشــم. ببیــن شــخصی بــا ادعــا ایــن حــرف را نمی زنــد. می دانیــم 
ابــن خفیــف شــیرازی یکــی از ســرآمدان عرفــان اهــل معرفت اســت. بســیار قوی 
اســت شــاگردان بزرگــی هــم دارد. یــک کــس دیگــر هــم در فــارس داریم بــه نام 
ابواســحاق کازرونــی کــه اصالتــاً زرتشــتی اســت؛ و شــیخ مرشــد لقــب می گیــرد. 
آن قــدر ایــن فــرد در حفــظ شــریعت می کوشــد کــه بــا زرتشــتی های شــیراز بــه 
جهــاد بلنــد می شــود. بااینکــه خــودش زرتشــتی بــوده مســلمان می شــود. عــارف 
می شــود و بعــداً ایــن اتفــاق ادامــه پیــدا می کنــد تــا شــاگردان ابواســحاق خیلــی 
بعدهــا کثــرت پیــدا می کنــد و سلســله خــاص خــود را دارنــد. از صوفیــان نامــی 
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دیگــر امــام محمــد غزالــی اســت. او تمام تحصیــالت ابتــدای کارش حدیــث بود. 
بــه فقــه و تفســیر مشــهور اســت. یکجایــی می بینــد کــه این هــا دیگــر ارضایــش 
نمی کنــد، ســراغ عرفــان می آیــد و می بینیــم کــه در کتــاب المنقــذ مــن ضــالل 
مســیر زندگــی خــود را کامــالً تعریــف می کنــد بیــداری را تعریــف می کنــد و تــا 
آخــر مــی رود. امــام محمــد غزالــی دانســته هایش آن قــدر زیــاد اســت کــه یکــی 
مثــل خواجــه نظــام الملــک از او می خواهــد بیایــد در مــدارس نظامیه بغــداد درس 
بدهــد. بــرادری دارد بــه نــام احمــد غزالــی کــه بــرادر هم، طریقه نگه داشــتن بــرادر 
را حفــظ کــرده. امــام محمــد غزالــی و احمــد غزالــی از کســانی هســتند کــه در 
حفــظ شــریعت می کوشــند. چــرا مــن در ایــن بحــث بــه حفــظ شــریعت آن قــدر 
می پــردازم؟ چــون بعــداً یکــی از نــکات انحرافــی همیــن اســت کــه اآلن دامن گیر 
بســیاری از سلســله های درویشــی مملکتمــان شــده اســت؛ و خیلی هــا داعیــه دار 
ــرون  ــی پیروانشــان در ق ــد و حت ــی از شــریعت نبردن ــی بوی ــت هســتند، ول معرف
بعــد. مــا در همیــن عصــر کســی را داریــم کــه دشــمن بــزرگ صوفیــه اســت. چرا 
چــون نــکات انحرافــی را دیــده اســت. آن هــم امــام فخــر رازی اســت. فخــر رازی 
را خیلــی از اهــل شــریعت خــوب می شناســند. بــرای خــراب کردن صوفیــه مقابل 
ــا از  ــال دوت ــرای مث ــد خیلــی عجیــب. ب ــد دســت به کارهایی می زن پادشــاه می آی
خربنــده هــای خــودش )کســانی کــه در اصطبــل کار می کننــد( را مــی آورد لباس 
دراویــش می پوشــاند، بعــد از ایشــان می خواهــد بــه محضــر پادشــاه وارد شــوند و 
بــه پادشــاه می گویــد این هــا از بــزرگان صوفیــه هســتند. پادشــاه هــم کــه خیلــی 
ــل این هــا ســرتعظیم فــرود مــی آورد و بعــد امــام  ــه دارد در مقاب ــه صوفی ارادت ب
فخــر رازی می گویــد کــه پادشــاه آیــا واقعــاً به ظاهــر اســت. این هــا خربنــده هــای 
مــن هســتند؛ و مــن لبــاس درویــش بــه این هــا پوشــانده ام و تــالش کنیــم به ظاهــر 
احتــرام نگذاریــم، بســیاری از این هــا حتــی در حــد خربنــده هــای مــن هم نیســتند 
و آنجــا پادشــاه متنبــه می شــود و از محضــر جنــاب امــام فخــر رازی عذرخواهــی 
می کنــد. ولــی در همــان زمــان عارفــان بســیار زیــادی داریــم ســهروردی )شــیخ 
ــه پیــل ژنده پــوش را  اشــراق( را داریــم شــیخ احمــد جــام کــه معــروف اســت ب

داریــم، اوحدالدیــن کرمانــی را داریــم.
جمال پرستی انحرافی دیگر

 نکتــه ی انحرافــی ســومی کــه اینجــا بایــد از آن یــاد کنــم برخــی از سلســله های 
درویشــی یــا صوفیــه، بــه اســم جمال پرســتی اســت، بــه اســم اینکــه هــر آنچــه بــه 
جمــال، در حــد کمــال هســت مــا را یــادآور خداونــد می کنــد، شــروع کردنــد بــه 
بحــث جمال پرســتی در عرفــان. مثــالً یکــی از این هــا مثــل اوحــد الدیــن کرمانــی 
ــکام  ــا اح ــداً ب ــد، اب ــی رو می دی ــد، زن زیباروی ــی را می دی ــوان زیباروی ــی ج وقت
شــریعت کاری نداشــت کــه حــاال نــگاه بــه نامحرم نبایــد باشــد، آن قدر شــیفته وار 
نــگاه بــه ایــن جلوه هــای جــوان می کــرد کــه خیلــی وقت هــا از حــال می رفــت، 
بعضــی اشــعاری کــه ایــن اوحدالدیــن ســروده اســت، در بحــث جمال شناســی 
بســیار بســیار قــوی اســت. این یکــی از نــکات انحرافــی شــد کــه بعــداً در فــرق 
ــازی انجامیــد. تحــت چــه عنوانــی؟ تحــت عنــوان  ــه هم جنس ب صوفیــه حتــی ب
جمال پرســتی، تحــت عنــوان عرفانــی کــه مبنایش بــر حمایــت از آنچه کــه صادر 

از جمــال خداونــد اســت.
جالــب اســت بدانیــد کــه مــا تا قبــل از قــرن دهــم هیچ انتســابی به حضــرت علی 
به عنــوان سرسلســله ی صوفیــه نداریــم، امــا یــک فرقــه هســتند کــه بــه حضــرت 
علــی نســبت می زننــد آن هــم اهــل فتیــان هســتند، یــا جوانمــردان، یــک گروهــی 
بــودن از عامــه ی مــردم کــه آمدنــد بــا یــک تفکــر رابین هــودی، مبنــا رو بــر ایــن 
گذاشــتن کــه مــا بــرای انســانیت، بــرای مظلــوم نــوازی، بــرای ظلم ســتیزی، یــک 
تشــکلی رو دور هــم جمــع کنیــم کــه بــا حمایت مالــی صاحبــان خیر، اهــل خیر، 

بتوانیــم دســت بدبخــت بیچاره هــا را بگیریــم.
 عرفان بعد از حمله مغول

یــک اتفــاق بســیار بــدی در تاریــخ مــا افتاد آن هــم حمله ی مغــول بــود. حمله ی 
مغــول کــه اتفــاق می افتــد، بــازار تصــوف دوبــاره رواج پیــدا می کنــد. چــرا؟ یک 
نکتــه ی کلیــدی در عرفــان مــا وجــود دارد و آن این اســت کــه هرگاه شــرایط ظلم 
و ســتم، شــرایط دیکتاتــوری، شــرایط مظلومیــت مــردم تشــدید می شــود، عرفــان 
ــردم در  ــان ملجــأ سرخورده هاســت. م رشــد خــودش را دارد. چــرا؟ چــون عرف
شــرایط ظلــم و ســتم ســر بــه درون جمع هــای خصوصــی فرومی برند و اینجاســت 

کــه تنهــا چیــزی کــه دردهــا و آالم آن هــا را اندکی کاهــش می دهد، مراوداتشــان 
بــا خداونــد اســت کــه یکــی از ایــن انــواع مــراوده، بحــث عرفــان اســت. می بینیــم 
بعــد از حملــه ی مغــول بــازار تصــوف داغ می شــود. یکــی از کلیدی تریــن 
آدم هایــی کــه سرسلســله ی دوره ی صفویــه هــم هســت مربــوط بــه همیــن قــرون 
اســت. شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی که بســیاری از شایســتگی های سیاســی، امنیتی 
صفویــه مدیــون تفکــرات محافظه کارانــه ی شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی اســت. 
ایــن آدم در اردبیــل شــهرت پیــدا می کنــد، چندیــن کتــاب در بــاب کراماتــش 
ــرات  ــده ی تفک ــیاری زایی ــی بس ــت؛ یعن ــه اس ــیاری گزاف ــه بس ــده ک نوشته ش
جانب دارانــه ی مریدانــش اســت یــک کتابــی هســت بــه نــام صفــۀ الصفــوه. از ابن 
بــزاز اردبیلــی. ایــن تمامــاً بــه کرامــات شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی پرداخته اســت.

صوفیه و نزدیکی به قدرت
میدانیــد کــه دو فرقــه و دو حکومــت داریــم که اساسشــان با عرفان شــکل گرفته 
اســت. یکــی صفویــه، یکــی ســربداران. یکــی از ممیزهــای جالــب صوفیــه همین 
نــوع نگاهشــان در ورود بــه دســتگاه قــدرت یــا عــدم ورود بــه دســتگاه قــدرت 
اســت؛ کــه مــا در ایــن نــوع تفکــر هــم دودســته داریــم. می توانــم بگویــم نزدیک 
بــه هفتــاد درصــد فرقه هــای صوفیــه، از نزدیــک شــدن بــه قــدرت یعنــی تــالش 
ــا  ــای این ه ــالً ادع ــون اص ــرا؟ چ ــد. چ ــدرت دوری می کنن ــه ق ــیدن ب ــرای رس ب
دوری از دنیاســت. البتــه تــالش کردنــد کــه اهــل قــدرت را هدایــت بکننــد. خود 
شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی آن قــدر در زمــان خــودش شــهرت پیــدا می کنــد کــه 
یکــی مثــل خواجه رشــیدالدین فضــل الل که آدم بســیار بزرگــی اســت و از وزرای 
عظیــم مغــول محســوب می شــود، بــه پســرش ســفارش می کنــد بــه گونــه ای بــا 
مــردم رفتــار بکــن کــه رضایــت شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی باشــد. کســانی مثــل 
شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی یــا مثــل شــیخ حســن جــوری هســتند کــه می خواهند 
بــه قــدرت برســند. برخــی از ایــن تفکــرات مســیر انحرافــی دیگــری ایجــاد کــرد 
کــه اآلن داریــم مبینیــم برخــی از ایــن سلســله های صوفــی هســتند کــه داعیــه دار 
قدرت انــد. برخــی از شــیوخ ایــن سلســله ها هســتند که داعیــه ی مهدویت داشــتند 
ــا داعیــه ی مهدویتشــان، ادعــای ســلطنت بــر عالــم داشــتند. این هــا  و متناســب ب
جــزو آن ســی درصدی هســتند کــه ســراغ قــدرت و دســتگاه قــدرت رفتنــد. بایــد 
این هــا را از آن دســته کامــالً جــدا کــرد. چــون اصــالً مســیر عرفــان مســیر تــرک 
دنیاســت، مســیر تــرک شــهرت اســت. مــا در بیــن صوفیــان کســانی را داریــم که 
ــاب نمی نویســند. از ابوبکــر  ــی کت ــد کــه حت ــرار می کردن ــدر از شــهرت ف آن ق
کتابــی داریــم کــه می گویــد: شــهرت افســار شــیطان اســت و کســی کــه افســار 
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شــیطان بــه دســت دارد، شــیطان نــزد اوســت. خیلــی از این هــا حتــی از خانقاهشــان 
 هــم بیــرون نمی آمدنــد کــه یک وقــت مــردم نشناسندشــان. یکــی از این هــا وقتــی 
مریــد پــرورش می دادنــد نمی گذاشــتند مریــدان نســب بــه این هــا بدهنــد کــه مــا 
خرقــه ای از شــیخ فالنــی گرفتیــم. خیلی هایشــان علی رغــم شــهرتی کــه داشــتند 
ــچ شــرایطی  ــد، تحــت هی ــول بکنن ــه ایشــان پیشــنهاد می شــد کــه وزارت قب و ب
آن پســت را کــه قبــول نمی کردنــد، گاهــی آن شــهر را هــم تــرک می کردنــد. 
بســیاری از اهــل صوفیــه بــرای فــرار از شــهرت یکجا نمی ماندند. همیشــه در ســفر 

بودنــد. پــس ایــن بــا دنیاطلبــی و ســراغ قــدرت رفتــن تمامــاً منافــات داشــت.
شاه نعمت اهلل ولی کیست؟

شــخصی عــارف ولــی ازنظــر مــن ، صوفــی نمــا، بــه نــام ســید نعمــت الل کرمانی 
و در شــهرت و کبکبــه دبدبــه ی او چــه در زمــان خــودش چــه بعــد از خــوش هیچ 
شــکی نیســت. میدانیــم کــه شــاه نعمــت الل ولــی اصالتــاً اهــل حلــب اســت. آنجــا 
ــد و ســال های آخــر  ــان می آی ــد و بعــداً ســراغ عرف ــن می خوان ــدا  درس دی در ابت
عمــرش بــه کرمــان و یــزد و بافــق و ... مــی رود. بــه خاطــر همیــن خیلی هــا ســراغ 

شــاه نعمــت الل ولــی را در کرمــان می گیرنــد.
از چــه بابــت اعتقــاد بنــده این هســت کــه صوفی نماســت؟ لقب شــاه که بعــداً به 
خیلــی از پیــروان شــاه نعمــت الل ولــی چســبید، بنــا بر قــول چنــد تذکره، ســاخته ی 
خــود شــاه نعمــت الل اســت. ایشــان تحــت عنــوان ســید نعمــت الل کرمانی مشــهور 
بــود. بعــد بــه ایــن درجــات عرفانی نائل شــد، شــهرت پیــدا کرد، شــاگردان بســیار 
زیــادی هــم داشــته اســت. جالــب اســت بدانیــد یکــی از غزلیــات حافــظ در طعنــه 
بــه شــاه نعمــت الل ولــی اســت. شــاه نعمــت الل ولــی بــا ادعــای تمــام می گویــد کــه 
»مــا خــاک راه را بــه نظــر کیمیــا کنیم/. صــد درد را به گوشــه ی چشــمی دوا کنیم« 
حضــرت حافــظ در طعنــه ی بــه شــاه نعمــت الل می گویــد کــه »آنــان که خــاک را 
بــه نظــر کیمیــا کننــد /آیــا بــود کــه گوشــه ی چشــمی بــه مــا کننــد؟« چقــدر ایــن 
طنــز طعنــه دارد، چقــدر نیــش دارد؛ یعنــی چــه؟ یعنــی کــه جنــاب شــاه نعمــت الل 
داعیــه داری بیــش نیســت ادعــا داری بیــش نیســت و طعنــه میزنــد کــه نــه، تــو اهــل 
ایــن ادعایــی کــه کــردی نیســتی. میدانیــم کــه سلســله ی نعمتــی، بعدها شــاگردان 
خیلــی زیــاد پیــدا می کنــد و در دوره ی صفویــه بــا سلســله ی حیدریــه همیشــه در 
جنــگ بودنــد. شــاه نعمــت الل فرزندانــی دارد کــه بعــد از پــدر، زعامــت مریــدان 
را بــه عهــده می گیرنــد و گســترده می شــوند. بســیاری از پیــروان شــاه نعمــت الل 
ولــی بعــدازآن کــه صفویــه توجهــی بــه عرفــان ندارنــد از ایــران بــه هنــد، شــام  و ... 
می رونــد؛ و آنجــا هــم شــروع می کننــد بــه هدایــت، خانقــاه ســازی. پیروان بســیار 
گســترده ای هــم آنجــا پیــدا می کنند. شــاه نعمــت الل ســفری به هنــد داشــته و آنجا 
اثرپذیــر از برخــی تفکــرات عرفانــی هنــد؛ امــا اینکه ما ریشــه فکری شــاه نعمت الل 
را بــه مرتاض هــای هنــدی برســانیم ایــن غلــط اســت. شــاه نعمــت الل خــودش پیــر 
دارد. عبــدالل یافعــه ای بــوده اســت کــه از وصیــت او خرقــه می گیــرد. در دوره ی 
صفــوی بســیاری از شــعرای مــا هــم بــه هنــد رفتنــد. چــرا؟ دربار صفویــه مبنــا را بر 
شــریعت مــداری آن هــم تفکــر شــیعی گذاشــت. بااینکــه شــکل گیری سلســله ی 
صفویــه بــه خاطــر شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی و بــه خاطــر تفکــر عرفانــی اش بود، 
بعــداً دیگــر حمایتــی از عرفــان نشــد. چــون فقیهــان در دســتگاه صفویــه بســیار 
قــدرت پیداکــرده بودنــد و مجــال بــه هیــچ تفکــر دیگــری نمی دادنــد. بــه خاطــر 
همیــن بســیاری از سلســله های صوفیــه یــا خامــوش شــدند، یا مســیر تبلیغشــان را از 

ایــران خــارج کردنــد.
یکــی از زمینه هایــی کــه باعث شــده پیشــگویی های شــاه نعمت الل ولی شــهرت 
پیــدا کند بیشــتر تبلیغــات خیلــی غرضمندانــه و همه جانبه ی پیــروان شــاه نعمت الل 
ــه شــیخ اکبــر، به عنــوان کســی کــه پیش گــو و  ولــی اســت، چراکــه ایشــان را ب
ــه شــاه نعمــت الل ولــی هیــچ  ــد وگرن ــوده معرفــی کردن صاحــب اســرار غیــب ب

پیشــگویی در کتاب هایــش نــدارد.
می دانیــم کــه حکمــت صوفــی حکمــت ذوقــی اســت؛ یعنــی مــالک قبــول 
ــم  ــل. می بینی ــق عق ــه تصدی ــت ن ــی اس ــی ذوق ــالک قلب ــک م ــوف ی در تص
ــد از  ــل. بع ــق عق ــا تصدی ــد ت ــر می پذیرن ــب را بهت ــم قل ــه، تصمی ــرات عام تفک
زندیــه ایــن مســیرهای انحرافــی بیشــتر پیــش می رونــد. چــه اتفاقــی افتــاد؟ یکــی 
ــر، از  ــق دیگ ــا از مناط ــیاری از آن ه ــت. بس ــه اس ــای صوفی ــرت فرقه ه از آن کث
هنــد، روم، آفریقــا و شــام بــه ایــران برمی گردنــد، دنبــال سلســله ی گذشــته خــود 

ــازار  ــه ب ــر زندی ــم اواخ ــد. می بینی ــکل می دهن ــدی ش ــله جدی ــا سلس ــد ی می رون
نعمت اللهی هــا خیلــی گــرم می شــود. بســیاری از مشــایخ ایــن سلســله از هنــد بــه 
ایــران می آینــد. ازجملــه نورعلــی شــاه اصفهانــی. ورود نورعلــی شــاه بــه ایــران در 
اواخــر دوره زندیــه شــور و شــعف عجیبــی در بیــن عامــه مــردم ایجــاد می کنــد، 
ــران  ــاگردانش در ای ــی ش ــاه اصفهان ــی ش ــت نورعل ــد از برگش ــه بع به نحوی ک
ــد.  ــرفت می کن ــی پیش ــردم خیل ــه م ــن در عام ــد. ای ــر می دهن ــوف س ــدای تص ن
ــه را از ایــن بابــت عــرض می کنــم کــه به واســطه ۲50 ســال حکومــت  ایــن نکت
ــزرگان و  ــم و ب ــیاری از تعالی ــه، بس ــادی زندی ــادر و کس ــی ن ــه، بی توجه صفوی
ــه اســت؛  ــا رنگ باخت ــا فراموش شــده ی ــن عامــه مــردم ی ــه در بی ــات صوفی حکای
امــا ایــن سلســله از طرفــی نســبت بــه دیگــر سلســله های دراویــش ضربــه کمتــری 
خــورده بودنــد. همیــن شــور و اشــتیاق و اقبــال مردمــی یــک طریق انحرافــی دیگر 
را در ایــن مســیر قــرارداد. بــه چــه معنــی؟ بــه ایــن معنــی کــه بســیاری از مشــایخ 
ایــن سلســله  وقتــی اقبــال مــردم را بــه خــود می دیدنــد دچــار غــرور می شــدند و 
ایــن باعــث می شــد کــه بــرای اقبــال عامــه و به منظــور حمایــت آن هــا بــه مســابقه 
 بیافتنــد و شــاگردان خیلــی گســترده ای بــه این طــرف و آن طــرف گســیل کننــد.  
ــت سلســله نعمت اللهــی از سلســله های دیگــر گســترده تر شــد.  ؛ و حــوزه فعالی
ــه جالــب  ــد. نکت ــدا می کن بزرگنمایــی و تخریــب سلســله های دیگــر شــدت پی
اینکــه گاهــی اتفــاق می افتــاد بــرای جانشــینی شــیخ بیــن برخــی از ایــن جانشــینان 

ــت. ــدیدی درمی گرف ــالف ش اخت
ســعادت علــی شــاه از جانشــینان نســل هــای بعد نــور علی شــاه نیز مانند بســیاری 
از اســالف خــود، شــاگردان مجّربــش را بــه جای جــای ایــران می فرســتاد. یکــی 
از کســانی کــه از طــرف ســعادت علــی شــاه بــه گنابــاد مــی رود حــاج مالعلــی 
گنابــادی اســت. بیــان شــیوا و ظاهــر زیبایــی دارد و بر عامــه مردم خیلــی تأثیرگذار 
ــه درس او وارد  ــه حلق ــاد ب ــردم گناب ــری از م ــع کثی ــدی جم ــد از چن ــت. بع اس
می شــوند. ازاینجــا بــه بعــد اســت کــه می بینــم فرقــه ای بــه نــام بــرادران گنابــادی 
شــکل می گیــرد. حــوزه فعالیــت ابتــدا در خراســان اســت. بــرای اینکــه در مقابــل 
سلســله صفایــی، کــه منشــعب شــده از سلســله نعمت اللهــی هســتند و زیــر نظــر 
صفــی علــی شــاه کار می کننــد، بتوانند قد علم کننــد حوزه فعالیــت را از خراســان 
فراتــر بــرده، در تهــران، قــم، یــزد، کرمــان، شــمال فارس و برخی شــهرهای شــمال 
کشــور بــه تبلیــغ می پردازنــد. بعد از گســترش حــوزه فعالیــت آن ها شــاهد فعالیت 
زیــاد آن هــا در تهــران و قــم هســتیم برخــالف عرفــای پیشــین کــه بســیار از آن هــا 
ــیوخ  ــی ش ــم برخ ــند، می بینی ــه دور باش ــدرت ب ــتگاه ق ــد از دس ــالش می کردن ت
ــه حضــور در دســتگاه قــدرت  ــات خــود را منــوط ب ــادی ادامــه حی سلســله گناب
می بیننــد، تــا جایــی کــه برخــی وارد دســتگاه سیاســت می شــوند. حتــی بــر ســران 
نظامــی هــم اثرگــذار می شــوند. برخــی از آقایــان در دســتگاه ارتــش رضاشــاه و 

محمــد رضاشــاه ازجملــه سرســپردگان سلســله گنابادی هســتند.
زمینه های انحراف تصوف

برخــی سلســله ها بــه شــریعت التــزام نداشــتند. با ایــن اعتقاد کــه صوفی در مســیر 
ــه جایــی می رســد کــه تکلیــف از او ســاقط می شــود. یکــی از  تقــرب الــی الل ب
سلســله هایی کــه ایــن تفکــر را پیگیــر می کــرد سلســله گنابــادی اســت. وقتــی از 
سلســله های دراویــش ســخن می گوییــم در بیــن آن هــا دراویــش ســالم و صالــح 
دیــده می شــود. بســیاری دنیاطلبــان و کســانی کــه درویشــی را شــعار خــود کردند 

بــرای پوشــاندن پســتی خــود بــود.
چنــد ســال پیــش کــه نیروهــای امنیتــی بــه یکــی از خانقــاه ایــن مجموعــه در قم 
رجــوع کــرده بودنــد نه تنهــا اســبابی بــرای تقــرب خدا نیســت بلکــه بســیاری از ادا 
و رســوم هایــی کــه این هــا بــه نــام عرفــان و معرفــت ســاختند، ســری بــه شــهوت، 
ســری به عیاشــی، ســری بــه تفکــرات فراماســونری دارد و داشــته اســت. اگر کمی 
بــه گذشــته  برگردیــم دســتگاه اطالعاتــی پهلــوی اســنادی را رو کــرده کــه نشــان 
ــا عمــال و  ــادی ایــن تصــور مــی رود کــه ب می دهــد برخــی از افــراد سلســله گناب

جاسوســی اســرائیل امریــکا ارتباطاتــی دارند.
نکتــه دوم انحــراف غلبــه، وجــد و حــال در حالــت ســماع اســت. بحــث ســماع 
ــا  ــه کــه عــارف گاهــی ب ــن توجی ــا ای ــان دارد؛ ب ــر ذوق سرشــار در عرف ــای ب مبن
شــنیدن نغمــه ای، گاهــی بــا شــنیدن صــدای پرنــده ای یا صــدای پِر پشــه از خــود به 
بی خــود می شــود، دســتی بــاال می کنــد و می چرخــد و پــرواز می کنــد. بســیاری 
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از بــزرگان اهــل تصــوف بــا ایــن طریق بااحتیــاط برخورد کــردن و گاهــی نه تائید 
و نــه رد قــول محکــم دارنــد. ازجملــه آداب ورســومی کــه سلســله گنابادی بــه آن 
مبــادرت مــی ورزد بحــث ســماع اســت. در دنباله های سلســله نعمت الل و بســیاری 
دیگــر مانــدد مولویــه در ترکیــه بحــث ســماع به شــدت و حــدت دنبــال می شــد. 
برخــی ایــن افــراد بــرای اینکــه بــه چنیــن حالــی دربیاینــد از مــواد مخــدری مثــل 
شــربت قهــوه بنــگ  حشــیش و امثــال این اســتفاده می کردنــد. یــادآوری این نکته 
بایــد جالب باشــد: مــن تحقیقــی را در دوران کارشناســی ارشــد در پیش گرفتم به 
نــام »خواســتگاه کرامــات صوفیــه« ؛ کــه ببینم در عصر حاضر هم می شــود نشــانی 
از برخــی اعمــال خــارق عــادت در بیــن صوفیــه پیــدا کــرد. به جرئــت می تــوان 
ــده  ــود را بن ــه ب ــر 90 درصــد شــهرها و روســتا کــه نشــانی از صوفی ــم بالغ ب بگوی
گشــتم و خیلــی جالــب اســت بدانیــد کــه اگــر بــه فــرض در یــک ســال تحقیــق 
چهارصــد نفــر از بــزرگان ایــن سلســله های صوفیــه دیــدم، می توانــم بگویــم کــه 
از ایــن چهارصــد نفــر ۲50 نفــر را موفــق بــه دیــدار بشــویم و بــه خلوتشــان برویــم 
می دیــدم کــه منقــل و وافــوری مهیــا بــود. یکــی دو مــورد بــود کــه مــن اطرافیــان 

پیــر و مرشــد را در حالــت مســت و بی اختیــار می دیــدم.
نکتــه ســوم بحــث وحــدت وجــود اســت. در تصاویــری می بینیــم کســانی کــه 
ــا  ــش گاه این ه ــا و در پی ــینه خیز ی ــاط س ــوند از حی ــا وارد می ش ــر این ه محض
ــد. در  ــه درگاه بوســی و آســتان بوســی آن هــا می پردازن ــه ســجده می افتنــد و ب ب
برخــی مــوارد ناشــی از غــروری اســت کــه بحــث وحــدت وجــود بــرای آن هــا 
ــا  ــت؛ ام ــدی اس ــدت خداون ــوه وح ــم جل ــی عال ــه تمام ــت ک ــرده اس ــاد ک ایج
بعدازآنکــه شــیخ بــه تقــرب الــی الل می رســد، درصــد برخــورداری ایــن شــیخ از 
عنایــات خداونــد بــه حــدی اســت کــه ایــن شــیخ نماینــده ای، تکــه گونه و ســهیم 
از خداونــد محســوب می شــود. در عرفانــی کــه ابــن عربــی عــارف مســلمان در 
وحــدت وجــود مطــرح کــرده بود سرســوزنی تفســیر ســلیقه ای نیســت. آنچــه در 
سلســله هایی در ایــران مصــر روم و اندلــس ایــن تفکــرات را ببینیــم گاهــی مریدان 
مقــام شــیخ را بــاال می بردنــد کــه بــا خــدا برابــری می کــرد. در فرقــه اهــل حــق 
جایــگاه بســیار عظیــم بــرای حضــرت علــی قائل انــد کــه نــام علــی اللهی بــر خود 

ــته اند. گذاش
نکتــه آخــر انحرافــی، برخــی از سلســله های تصــوف بــرای مانــدگاری ســراغ 
ــه دســتگاه قــدرت را در طــول  ــا نزدیکــی ب دســتگاه قــدرت می رفتنــد. دوری ی
تاریــخ عرفــان داشــتیم برخــی از ســالطین در تــرس از غلبــه عرفا بــه صوفیه تمایل 
پیــدا می کردنــد. مثــل تیمــور و شــاهرخ یــا مثــل برخــی از پادشــاهان ســلجوقی 
کســانی بودنــد کــه بــرای اینکــه مجموعه اهــل شــریعت قــدرت پیداکــرده بودند 
و از قــدرت آن هــا می ترســیدند بــه ســراغ عرفــا می رفتنــد. همیــن را در دســتگاه 
پهلــوی نیــز داریــم. در مجموعــه صاحبــان  قــدرت در دوره قاجــار و رضاشــاه و 
پهلــوی دوم کســانی بودنــد کــه می دیدنــد برخــی از ایــن شــیوخ در عامــه مــردم 
محبــوب و تأثیرگــذار هســتند و از ایــن زمینــه حداکثــر اســتفاده را مــی کرنــد. در 
تطمیــع برخــی از ایــن شــیخان دروغیــن بــه انجــام سیاســت خــود مبــادرت مــی 
کردنــد و او عامــل اجــرای سیاســت درســت یــا غلــط عمــال حکومتــی می شــد. 
تــا جایــی کــه فرماندهــان خــود، عامــالن چنین تفکری می شــدند. فســادی کــه از 
ایــن بابــت بــر مــردم غلبه می کند بیشــتر از ســایرین اســت. حکمــت عرفــان ذوقی 
اســت. مــردم بــدون ســؤال کــردن و طوطــی وار ســر ســپردن اقبــال نشــان می دادند 
و بازیچــه ی ایــن تفکــر می شــدند. از دســتگاه قــدرت بــرای اهــل اختالفــات خود 
ــوران  ــاد مأم ــران افت ــم و ته ــه در ق ــری ک ــات اخی ــد. در اتفاق ــتفاده می کردن اس
حکومتــی را تهدیــد می کردنــد اگــر تــا فــالن ســاعت پیــر مــا آزاد نشــود چنیــن 
می کنیــم و بــه سلســله پیــران راســتین رجــوع می کنیــم. می بینیــم پیــر در گمنامــی 
خــودش، در فــرار از شــهرت و خودنمایــی چنــان می کوشــید کــه بــه مجموعــه 
مریــدان اجــازه نمــی داد بــروز بیرونــی داشــته باشــند. دیدیــم کــه در ادامــه همیــن 
رفتــار چنــد تــن از عزیزانمــان در نیــروی انتظامــی و هم وطنــان بی هیــچ گناهــی 
ــخ معاصــر  ــدی را در تاری ــه شــهادت رســیدند و روز ب توســط یکــی از این هــا ب

درســت کردنــد.
در میراث صوفیه

اســتاد عبدالحســین زرین کــوب در کتابــی بــه نــام ارزش میــراث صوفیــه کــه 
ازجملــه منابعــی اســت کــه در تصــوف، شــیوه ها و آسیب هاســت و بنــا بــر عنــوان 

کتــاب مــا را بــا  ارزش میــراث صوفیــه آشــنا می کنــد همیــن کتــاب اســت کــه 
ــل  ــی از اه ــه برخ ــی ک ــد. قضاوت ــاب بزنی ــن کت ــه ای ــری ب ــم س ــنهاد می کن پیش
خطابــه پیرامــون تمامــی اهالــی صوفیــه کردنــد خالــی از انصــاف اســت.  مــا در 
بــاب منشــأ اجتماعــی نظــرات متفاوتــی داریــم. تصــوف مــی توانــد مولــود فقــر 
ــت از  ــه خاطــر محرومی ــذات ب ــا و ل ــرک از دنی ــات و ت ــالف طبق ــاس و اخت و ی
عقــل و منطــق باشــد. عرفــان و تصــوف از لــذات دنیایــی بهــره منــد نشــده اند و 
ســراغ عرفــان آمده انــد تــا سرپوشــی بــر عقده هــای خــود بگذارنــد. ایــن نظــر بــه 
طغیــان نیــز نظــر دارد کــه این یــک نــوع واکنــش در مقابــل اســالم اســت. عــارف 
می توانــد مســتقیم بــه لقــا الل برســد. برخــی دیگــر از ایــن هــم پایین تــر آمدنــد؛ 
تصــوف میــل بــه انــزوا تن آســایی و ریــاکاری اســت؛ و صوفیــه و درویشــی باعث 
رکــود جامعــه و باعث بدبختی جامعه مســلمان اســت. بســیاری از جوامع مســلمان 
در شــرایطی بــه ســر می برندکــه ناشــی از رجــوع ایــن طبقــات بــه عرفــان اســت. 
منشــأ تصــوف درســت در زهــد و پرهیــز اســت. زهــد و پرهیــز بــا آرا ِحکمــی و 
اشــراقی هــم آمیخته شــده اســت و زمینــه تلفیق معرفــت و محبت پیداکرده اســت؛ 
ماننــد خیلــی از انــواع معرفــت. یقینــاً بــا توجــه بــه این کــه مخاطــب آن هــا عامــه 
هســتند بــه خطــا مــی رود. عرفــان و تصــوف جــدای از آســیب هایی کــه در خــود 
داشــته اســت خدماتــی را نیــز داشــته اســت. ازجملــه بســیاری از فــرق و نحله هــای 
دینــی در دام اســالم همــان هفتــاد و دو ملتــی کــه بــه کثــرت می گوینــد در بیــان 
احساســات و در بیــان تبلیغــی دیــن خــود دچــار تنــدروی شــده اســت. تصــوف 
تعدیلــی خــوش بــر احساســات گذاشــته و از آن را از ایــن افــراط دور کرده اســت. 
ترویــج آزادگــی و حریــت فکــر اســت. می دانیــم کــه در تصــوف محدودنگــری 
و خــرده انــگاری جایــی نــدارد. بــه همیــن خاطــر طبقــه ای بــه نــام فتیــان خــود را 
بــر آزادی فکــر می گذارنــد. کار دیگــر آن هــا ترویــج اســالم اســت. در دوره ای 
کــه خلفا و ســالطین دچار سســتی شــده اند، ابواســحاق کازرونی بااینکــه خودش 
زرتشــتی اســت بعــداً بــه دیــن مبیــن اســالم مشــرف می شــود و بعــد از حدیــث و 
فقــه ســراغ عرفــان می آیــد و بــا ادبیاتــی محبتــی ترویج نشــر اســالم می کنــد. آنجا 
کــه می بینــد کــه ادبیــات ســازنده نیســت به جهــاد می پــردازد. یا مثــالً در ســرزمین 
هنــد عــارف یهــودی نشــان، »ســعیدای ســرمد« به عنــوان یــک مبلــغ دینــی اســت 
و بعــد مثــل حــالج در غلــوات بــه دار کشــیده می شــود. نکتــه بعــد ترویــج روح 
بــرادری بیــن مســلمانان اســت. فتیان یکدیگــر را اخــی می گویــد. روح بــرادری و 
اخــوت را در بیــن مســلمان ها جــا می دهــد. کلماتــی مثــل مشــتی و داش و امثــال 
ایــن زاییــده ایــن تفکــر اســت. بحــث دیگــر مبــادرت بــه امربه معــروف و نهــی از 
منکــر اســت. عرفــان اســاس خــود را هدایــت می دانــد آن هــم از مبــادی معرفتــی 
می بینیــم کــه عرفــان واقعــی چیــزی جــز آدمیــت نیســت. یــا در تزکیه نفــس خود 
بکوشــدتا دیگــران را نیــز بــا خــود همــراه کنــد. فداییــان باطنی که اســاس خــود را 
بــر امربه معــروف و نهــی از منکر می دانســتد یــا بســیاری از مریدان وقتــی در منصه 
امتحــان شــیخ قــرار می گرفتنــد مبنــای اولیــه امربه معــروف و نهــی از منکــر بــود.

نکتــه دیگــر از خدمــات تصــوف همــدردی کارآمــد در مصائــب مــردم بــود. 
ــه همیــن  ــا مــردم همراهــی مــی کردنــد و آخــر کار هــم ب پیــران بزرگــی کــه ب
خاطــر جــان خــود را دادنــد. نجــم الدیــن کبــری ســخنرانی بســیار قرایــی کــرد و 
جــان خــود را از دســت داد یــا در مصیبت هایــی مثــل قحطــی بســیاری از صوفیــه 
ــی از آن را  ــه یک ــری ک ــائل دیگ ــا مس ــن ی ــت پرداخت ــه خدم ــردم ب ــار م در کن
تأثیرگــذار می دانــم کــه خیلــی وقــت می شــد بیــن فقهــا و محدثیــن و گروهــی 
دیگــر کــه متکلمیــن و فالســفه بودنــد مشــاجره بســیار عمیقــی شــکل می گرفت 
ازجملــه کســانی کــه نقــش واســطه و نقــش عــادل در نظــر داشــتند صوفیــه بودند.  
تصــوف ملجــأ و پناهــی اســت بــرای ســرخورده ها چــه ســرخورده هایی از دنیــا 
باشــند مثــل ابراهیــم ادهــم یــا مثــل شــبلی هــر دو بزرگ زاده انــد. ابراهیــم ادهــم 
شــاهزاده اســت کــه قصــر و بــارگاه را کنــار می گــذارد. در بررســی سلســله های 
صوفیــه بایــد توجــه کــرد کــه عرفــان و تصــوف در تعریــف اولیه تفــاوت چندانی 
باهــم ندارنــد. می بینیــم تــا قــرن 6 و 7 عــارف و صوفــی یکی هســتند اما به تناســب 
برخــی تظاهرهــا بعــد از قــرن 7 جایــگاه خــود را از دســت می دهــد. حافــظ زمانــی 
کــه بخواهــد عوام فریــب نــام ببــرد از صوفــی یــاد می کنــد و زمانــی از یــک شــیخ 

کامــل یــاد مــی خواهــد کنــد، از عــارف نــام می بــرد. 
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سرودة
 سیاسی
ناموزون

ــان  در چنــد وقــت اخیــر خصوصــاً بعــد از اغتشاشــات دی مــاه 96 شــاهد بی
ــور  ــن ط ــی و همی ــت کنون ــه دول ــته ب ــات وابس ــب جریان ــی از جان تحلیل های
ــه زوال و  ــده ای رو ب ــور را آین ــده کش ــه آین ــتیم ک ــب هس ــان اصالح طل جری
نابــودی نشــان می دهــد و ایــن حــرف بارهــا از زبــان افــراد مختلــف در ســطح 
کشــور بیــان می شــود. بــه عنــوان شــاهد نمونه هایــی در ادامــه آورده می شــود.

تمثیل خروشچف_گورباچف
در مهرمــاه ســال 87 ابراهیــم یــزدی در مصاحبــه ای1  در جــواب ایــن ســؤال 
کــه »چنــد وقــت پیــش از این هــا صحبتــی از شــما نقــل شــده بــود کــه گفتــه 
بودیــد آقــای خاتمــی، گورباچــف اســت و ایــران نیــاز بــه یــک یلتســین دارد و 
تلویحــاً خودتــان را یلتســین ایــران معرفــی کــرده بودیــد. چــه شــده کــه بعــد از 
گذشــت ایــن همــه ســال بــاز هم بــه ســمت آقــای خاتمــی )همــان گورباچف( 
ــه  ــه ای ک ــن در مقال ــود: »م ــه ب ــد؟« گفت ــت می کنی ــته اید و از او حمای برگش
بعــد از ســال اول پیــروزی آقــای خاتمــی در جــواب عــده ای کــه می گفتنــد 
خاتمــی گورباچــف ایــران اســت نوشــتم کــه خاتمی خروشــچف ایران اســت. 
خروشــچف اولیــن کســی بــود کــه بعــد از اســتالین آمــد و گفت وضع کشــور 
ــه حاکــم در شــوروی ســابق حــرف  ــا طبق ــرات اساســی دارد ام ــه تغیی ــاز ب نی
خروشــچف را نپذیرفــت و او را از تمــام مناصبــش عــزل کــرد و بــه روســتایی 
کــه در آنجــا بــه دنیــا آمــده بــود تبعیــد کــرد. اگــر رهبــری شــوروی، نظــرات 
خروشــچف را پذیرفتــه بــود هرگــز نیــازی بــه گورباچــف پیــدا نمی شــد. در 
هیــچ کجــا هــم مــن نگفتــه ام کــه یلتســین ایــران هســتم. اگــر چــه حاکمیــت 
ایــران اصالحــات خاتمــی را نپذیرفــت و او نــه خروشــچف اســت و نــه 
گورباچــف، امــا بــه نظــر می رســد کــه نظــام اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
ایــران بــه ســمت قفــل شــدن همــه جانبــه پیــش مــی رود و سیاســت های آقــای 
ــد«.  ــی زن ــر آن م ــای محکمــی ب ــد و قفل ه ــژاد آن را تســریع می کن احمدی ن
اکنــون برخــی بــا نقــل ایــن تمثیــل حــوادث دی مــاه 96 را تحلیــل کــرده و آن 

ــد. ــد آن می دانن ــه ای مؤی ــه گون حــوادث را ب

تمثیل ایران 55
یکــی از تحلیل هــای موجــود تمثیــل ایــران 55 اســت کــه بــر اســاس آن بــا 
ــه توضیحــات و آمــار و ارقامــی حکومــت ایــران در حــال ســقوط اســت  ارائ
و عــده ای دلســوز بــه دنبــال آن هســتند تــا ایــن شــکاف بــه وجــود آمــده بیــن 
مــردم و حکومــت را کمتــر کننــد و از راه گفــت و گــو قضیــه را حــل و فصــل 
ــد و آن  ــا گــوش کن ــه ســخن آن ه ــن کــه حکومــت ب ــر ای ــد مشــروط ب کنن
گونــه کــه مــی گوینــد عمــل کنــد. در ایــن جــا تمثیلــی از جریــان محاکمــه 
ی ســران نهضــت آزادی در ســال 55 توســط دادگاه غیرصالــح تجدیــد نظــر 
ــات  ــازرگان در دفاعی ــه می شــود کــه مهــدی ب ــم پهلــوی گفت نظامــی در رژی
ــه  ــون اساســی ب ــن کســانی هســتیم کــه از راه قان ــا آخری ــد: »م خــود می گوی

مبــارزه سیاســی برخاســته ایم. مــا از رئیــس دادگاه انتظــار داریــم ایــن نکتــه را 
بــه باالتــری هــا بگوینــد«۲ .

تمثیل سقوط هواپیماهای کره ای
در اولیــن روز از فروردین مــاه ســایت مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهــوری بــه سرپرســتی دکتــر حســام الدین آشــنا کلیپــی را بــا عنوان 
ــه  ــر ناظمــی ب ــان!« منتشــر کــرد کــه در آن دکت ــی کاپیت ــتباه می کن »داری اش
تبییــن جایــگاه فرهنــگ در موفقیــت جوامــع بشــری می پــردازد. ایــن کلیــپ 
حــاوی تمثیلــی از جریــان ســقوط های متعــدد هواپیماهــای کــره ای اســت؛ کــه 
ــا تحقیقــات دانشــمندان جهــان مشــخص می شــود کــه علــت آن فرهنــگ  ب
کره ای هاســت چــون در مواقــع خطــر خدمــۀ پــرواز بــه کاپیتــان اعتــراض یــا 
نقــدی نمی کننــد و فقــط فرمان بــردار و مطیــع او هســتند، بنابرایــن اشــتباهات 
کاپیتــان )کــه کلیــپ بیــان می کنــد در هــر پــرواز حداقل هفــت خطای انســانی 
می توانــد منجــر بــه ســقوط هواپیمــا شــود( توســط دیگــران اصــالح نشــده و به 
ســقوط منجــر می شــود. ســپس نتیجه گیــری می شــود کــه حکومــت داری هــم 
ماننــد ایــن تمثیــل اســت و در مواقــع خطر باید بــه کاپیتان گفــت: »داری اشــتباه 

ــان!« ــی کاپیت می کن
انتشــار ایــن کلیــپ در زمــان بعــد از فتنــه ی 96 و اعتراضــات دی مــاه خــود 

معانــی زیــادی مــی توانــد بــه همــراه داشــته باشــد.
ــل و  ــل فی ــد »تمثی ــود دارد مانن ــم وج ــا ه ــن تمثیل ه ــری از ای ــوارد دیگ م
پرایــد« کــه بــه جهــت جلوگیــری از اطالــه کالم بــه ذکــر همیــن مقــدار بســنده 

می کنیــم.۳

نقد
»بزرگ تریــن چالــش کشــور مــا یــک چالــش ذهنــی اســت.۴« ایــن جملــه از 
ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای ســال کــه قبل تــر هــم بــه بیان هــای 
گوناگــون گفتــه شــده بــود از "پمپــاژ ناامیــدی بــه جامعــه" تــا "جنــگ نــرم" و 
غیــره کــه همــه از یــک حقیقــت حکایــت می کنند ســرنخی اســت کــه باید به 

دنبــال آن رفــت و بســیاری از مســائل اخیــر کشــور را تحلیــل کــرد.
ابتــدا بایــد گفــت کــه از ابتــدای انقــالب تــا کنــون دشــمن تــالش زیــادی 
در جهــت ایجــاد چالش هــای عینــی بــزرگ بــرای جمهــوری اســالمی داشــته 
اســت از جنــگ تحمیلــی گرفتــه تــا تحریم هــای ظالمانــه اقتصــادی، دارویــی 
و غیــره. شــرایط امــروز کشــور نشــان می دهــد کــه ایــن تالش هــا علــی رغــم 
ــه ســقوط کشــور منجــر نشــده  اثرگــذاری، در طوالنــی مــدت هیــچ کــدام ب
اســت. لــذا بــه نظــر می رســد جنــگ نــرم کــه از چنــد ســال قبــل توســط رهبــر 
ــک  ــا ایجــاد ی ــا ب ــان شــد در دســتور کار جــدی دشــمن اســت ت انقــالب بی
چالــش ذهنــی کــه ثمــرۀ عــدم تطابــق ذهنیــت مــردم بــا عینیــت مســائل کشــور 
اســت میــان مــردم ایــران و حکومتشــان شــکاف ایجــاد کنــد و آن را تــا ســقوط 
جمهــوری اســالمی تعمیــق دهــد. تاریــخ فروپاشــی حکومت هــا نشــان می دهد 

امیرحسن نواب، مکانیک 93
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انفعــال و تشــویش ناشــی از فروپاشــی یــک حکومــت در ذهــن مــردم می تواند 
زمینــه ســاز فروپاشــی واقعــی آن بشــود.

ــدا بایــد  ــاال ابت ــکات در نقــد تمثیــل ورزی هــای ب ــه ایــن ن ــا توجــه ب حــال ب
گفــت کــه ایــن تعبیــرات مصــداق نوعــی باج خواهــی از نظام انــد زیــرا از آن هــا 
ایــن گونــه برداشــت می شــود کــه نظــام کــه در پیــش انــگارۀ ایــن تحلیل هــا 
بــه کلــی رونــد غلــط و رو بــه هبوطــی را طــی می کنــد بایــد بــه درخواســت 
عــده ای تمکیــن کنــد و اگــر چنیــن نکنــد بایــد منتظــر فروپاشــی خــود حداقل 
در ذهــن مــردم باشــد. درخواســتی کــه در ایــن تحلیل هــا هیــچ گاه بــه صراحت 
بیــان نشــده و فقــط بــه طــور کلــی گفتــه می شــود: »یــک ســری اصالحــات 

اساســی!«. ایــن مســئله در »تمثیــل ایــران 55« بــه اوج خــود می رســد.
از طرفــی لحــن مشــفقانه و پرســتیژ علمــی در بیــان ایــن گونه تمثیل ها مســلماً 
بــی تأثیــر نیســت؛ ماننــد کســی کــه شــعر ناموزونــی ســروده و بــا آوازی زیبــا 
ــه او بگویــی ایــن شــعر  می خواهــد اثبــات کنــد شــعر زیباســت و هرچقــدر ب
ــد و  ــار دیگــر آن را در دســتگاه موســیقایی دیگــری بخوان ــوزون اســت ب نام
بگویــد: »ببیــن چقــدر زیباســت!«. در ایــن بــه اصطــالح تحلیل هــا بــدون ایــن 
کــه لزومــاً اســتدالل صحیــح و قابــل قبولــی ارائــه شــود با زبــان تمثیل و پرســتیژ 
ــود؛ در  ــی می ش ــقوط ارزیاب ــی و س ــال فروپاش ــور در ح ــاع کش ــی اوض علم
مــواردی حتــی بــدون ایــن کــه وجــه شــباهت ایــن تماثیــل بــا شــرایط کنونــی 

بــه درســتی بیــان شــود چنیــن نتیجــه ای گرفتــه می شــود.
مــن بــاب مثــال اهمیــت یافتــن خروشــچف در تاریــخ شــوروی بــه واســطۀ 
افشــاگری های او در مــورد اســتالین اســت و اصالحاتــی کــه به خاطر بازگشــت 
بــه مارکسیســم اصیــل در شــوروی انجــام داد و بــه تعبیــر دیگــر خروشــچف بــا 
اســتالین معنــا پیــدا می کنــد نــه بــا گورباچــف. حال ســؤال اساســی این جاســت 
کــه افــرادی کــه ایــن تمثیــل را مطــرح می کنند اســتالین داستانشــان کیســت؟ با 
توجــه بــه تقــدم و تأخــر زمانــی رؤســای جمهــور اگــر منظــور مرحوم هاشــمی 
رفســنجانی باشــد کــه صــدق نیــت ایــن جریانــات زیر ســؤال اســت چــون آنان 
در ادامــه بــا آقــای هاشــمی و جریــان کارگــزاران قرابــت زیــادی پیداکــرده و 

جدیــد تریــن ثمــره ی آن هــم ریاســت جمهــوری آقــای روحانــی اســت. 
امــا اگــر منظور)هماننــد برخــی ســایت های ضــد انقــالب5( رهبری نظــام می 
باشــد، بایــد گفــت کــه در واقع نــه افشــاگری در کار اســت و نه لزوم بازگشــت 
بــه اصالــت هــای گذشــته ی تفکــر حاکــم توســط خروشــچف و طرفدارانــش 
ــل و  ــان جــدای از ســنت هــای قب مطــرح شــده اســت. در حقیقــت ایــن جری
تفکــر حاکــم قائــل بــه راه ســومی اســت کــه آن هــم در ســال هــای گذشــته بــه 
عنــوان یــک گزینــه مطــرح بــود و امــروز کــه ایــن دیــدگاه مــورد نقــد علمــی 

قــرار گرفتــه اســت و ســنجیده شــده اســت نیــاز بــه بازنگــری جــدی دارد.

تحلیل
یکــی از مســائلی کــه بــرای فهــم وضــع موجــود کشــور بســیار مهــم اســت 
تحلیــل صحیــح و واقعــی از اتفاقــات ســال گذشــته خصوصــاً در اعتراضــات 
ــد. در  ــیده ش ــاش کش ــه اغتش ــراد ب ــی اف ــت برخ ــا دخال ــه ب ــت ک ــاه اس دی م
ــد  ــان می ده ــور نش ــرایط کش ــث از ش ــورد بح ــا م ــل ه ــه تحلی ــری ک تصوی
بســیاری از واقعیت هــا گــم می شــود و ایــن طــور نشــان داده می شــود کــه ایــن 
بــار خطــر از بیــخ گــوش “مــا” )بــه کار بــردن لفــظ “مــا” نمونــه ای از شــفقتی 
اســت کــه گفتــه شــد( رد شــده اســت و اگــر تغییــر مســیر ندهیــم و دوبــاره ایــن 

ــه انقــالب و تغییــر رژیــم می انجامــد. ــه وقــوع بپیونــدد احتمــاالً ب اتفاقــات ب
ــردم  ــیاری از م ــه بس ــم ک ــته دیدی ــال گذش ــاه س ــوادث دی م ــان ح در جری
معتــرض بــه وضــع اقتصــادی کشــور علی رغــم تمــام مطالبــات به حقشــان پس 
از بــه اغتشــاش کشــیده شــدن اعتراضــات خــود را از جریان فتنه کنار کشــیدند. 
از طرفــی مــردم کــه تجربــۀ فتنــۀ 88 و تلخی هــای آن را هــم داشــتند در چنــد 
روز متوالــی بــا تجمعــات و راهپیمایــی در سرتاســر کشــور انزجــار خــود را از 
ــد.  ــان خــود اعــالم کردن اعمــال آشــوب گــران و کشــتن تعــدادی از هم وطن
ــان  ــور پنه ــای مذک ــع تحلیل ه ــر مناب ــه از نظ ــت ک ــی اس ــه حقایق ــا هم این ه

ــردد. ــان می گ ــا کتم ــد و ی می مان
همیــن طــور در مســائل اقتصــادی کشــور اگــر واقع بینانــه و مســئوالنه نــگاه 
ــد از  ــه بای ــم ک ــی را داری ــا و تهدیدهای ــی فرصت ه ــرایط کنون ــم در ش کنی
ــا شــرایط اقتصــادی  ــم ت ــه کنی ــا تهدیدهــا مقابل ــم و ب فرصت هــا اســتفاده کنی
بهبــود یابــد و فشــار اقتصــادی کــه بــر مــردم وارد می شــود تقلیــل یافتــه و رو 
بــه بهبــود بگــذارد. در ایــن میــان اگــر چــه همــۀ اقشــار جامعــه وظایفــی دارنــد 
لکــن پــر واضــح اســت کــه همــت دولــت کــه مســئول وضــع موجــود اســت 
عامــل تعییــن کننــده و مهمــی اســت. البتــه اگــر دولتمــردان از حواشــی دســت 
کشــیده و بــه متــن مســائل کشــور و اقتصــاد، آن هــم بــا تاکیــد بــر فعــال ســازی 

ظرفیت هــای داخــل کشــور مشــغول شــوند.
مســئلۀ دیگــری کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه بــر اســاس 
ــر  ــازی منتش ــای مج ــات و فض ــر در مطبوع ــت اخی ــد وق ــه در چن ــی ک مطالب
ــال طــرح مســئلۀ مذاکــرات موشــکی هســتند  ــه دنب ــی ب شــده اســت جریانات
ــن  ــردم از ای ــی آن، م ــای پی درپ ــام و ناکامی ه ــۀ برج ــه تجرب ــه ب ــا توج ــه ب ک
گونــه مذاکــرات دلســرد شــده اند و امیــدی بــه آن ندارنــد. در مــورد مذاکــرات 
هســته ای وعده هــای زیــادی بــه مــردم داده شــد و تمــام مشــکالت کشــور، بــه 
آن گــره زده شــد و همیــن طــور دیدیــم کــه بــرای توجیــه آن در انتخابــات 96 
بــه طــرح ادعــای واهــی »برطــرف شــدن ســایه جنــگ« توســل شــد اما بــا توجه 
ــه مــردم  ــه ناکامــی بــزرگ برجــام و حامیانــش در تحقــق وعده هایــی کــه ب ب
می دادنــد واضــح اســت کــه بــرای مطــرح کــردن مســئلۀ مذاکــرات موشــکی 
بــه بهانــۀ بزرگ تــری نیــاز اســت و بــه نظــر می رســد طــرح تمثیل هــای 
مطرح شــده در ایــن یادداشــت بــرای تحلیــل حــوادث دی مــاه 96 بســتر ســازی 

مناســبی بــرای طــرح مســئلۀ مذاکــرات موشــکی اســت.
ــا رصــد هدفمنــد اتفاقــات ســال های اخیــر کشــور می تــوان دریافــت کــه  ب
عناصــر اقتــدار ملــی کشــور کــه پشــتوانه حرکت مــا به ســمت اهــداف انقالب 
اســالمی اســت در آمــاج حمــالت جنــگ نــرم دشــمن از طــرق گوناگــون قرار 
گرفتــه اســت. عناصــری ماننــد ایمــان و معرفــت دینــی و یکــی دانســتن دیــن 
ــع مشــکالت  ــا و رف و سیاســت، حرکــت ســریع علمــی کشــور، اقتصــاد پوی
معیشــتی مــردم، عــزت ملــی و غیــره کــه ضربــه دیــدن هــر کــدام از آن هــا را 
در اتفاقــات اخیــر می تــوان مشــاهده کــرد. همیــن طــور یکــی از عناصــر مهــم 
اقتــدار آفریــن بــرای یــک کشــور اســالمی به اســتناد عقــل، قــرآن و روایــات ما 
نیــروی قدرتمنــد نظامــی اســت و امــروزه از اصلی تریــن مــوارد قــدرت نظامــی 
ایــران تــوان موشــکی اســت. اگــر مســئلۀ توافــق موشــکی را بــا عینــک تجربــه 
نــگاه کنیــم نتیجــه ای جــز خلع ســالح ایــران به دنبــال نخواهــد داشــت و از قضا 
ایــن اســت عاملــی کــه احتمــال جنــگ نظامــی علیــه ایــران را افزایــش می دهــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــد محتمل ــی نمی توان ــچ سیاســت مدار عاقل ــم سیاســت هی و در عال

قــوت را نادیــده بگیــرد.
طــرح موضــوع مذاکــرات موشــکی بــا هــر قصــد و هدفــی کــه باشــد مســلماً 
ــن  ــی آورد و ای ــان م ــه ارمغ ــرای کشــور ب ــری را ب ــران ناپذی خســارت های جب
مســئله توســط مــردم و دلســوزان بــه شــدت محکــوم و بــا اجــرای آن مخالفــت 

می شــود.
به امید ظهور...

  1.خبرگزاری فارس 1۳87/7/۲1
ــه نقــل از کتــاب مدافعــات در    ۲.خبرگــزاری بــی بــی ســی 1۳87/11/17 ب

دادگاه غیرصالــح تجدیــد نظــر نظامــی )انتشــارات مــدرس(
  ۳.بــرای مطالعــه بیشــتر یادداشــت دکتر شــهاب اســفندیاری در تحلیل کلیپ 

مذکور پیشــنهاد می شــود.
  ۴.مقام معظم رهبری 97/1/1

  5.خصوصــاً بــا تحلیل هایــی کــه بعــد از فــوت مرحــوم هاشــمی رفســنجانی 
انجــام شــده اســت.
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محمد حسین دهقانی، مکانیک 9۳
حال و هوای این روزهای طرح تحول

ت و آمــد کرده 
گاه بــا کمــی دقــت نظر رفــ

 هــا و رهگذرهــای دانشــ
اگــر در ایــن یکــی دو ســال از خیابــان

گاه دیــده ایــد. بــا 
گاه را دربــاره طــرح تحــول دانشــ

ئنــا تبلیغــات پرطمطــراق روابــط عمومــی دانشــ
باشــید، مطم

ر و .... 
" و یــا برجســته کــردن کلیــد واژه هایــي همچون  تغییــ

ر: "... تحولــی در راه اســت!
شــعاری پــر طمطــراق تــ

 مــاه نیــز رونمایــي ازطرحــی کــه  بــه قــول مســوولین " بزرگتریــن دســتاورد دانشــگاه در ســال 
و در اواخــر شــهریور

هــای اخیر"! اســت.

ی )البتــه شــاید جدیدالــورود هــا کمتــر( کــم کــم این ســوال پــر رنگ شــده که 
 امــا بــرای دانشــجویان دانشــگاه صنعتــ

ت بــا تهیــه و تدویــن آن طــرح مذکــور  ایجــاد شــود و آیــا 
پــس چــه شــد؟ آیــا تحولــي کــه  در راه بــود صرفــا قــرار اســ

؟!  آیــا وقــت آن نرســیده کــه زمــان افعــال را تغییــر دهیــم؟ همچــون تحولــی کــه در راه بــود! یــا تغییــری کــه 
ایجــاد شــد 

قــرار بــود رخ دهــد!

ــا و هفته هــاي اخیر 
ي و زمــان آغــاز اجــراي ایــن طــرح پرهزینــه در روزه

ي هــا در مــورد چگونگــ
البتــه تردیدهــا و نگرانــ

ص رنــگ و بــوي واقعــي تــر و جــدي تــري بــه خــود گرفــت. در تاریــخ ۳ اســفند 96 خبــری 
و در پــي انتشــار خبــري خــا

منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه دکتــر بهــروز اربــاب شــیرانی کــه سرپرســتی طــرح تحــول را برعهــده داشــته بیــش از ســه مــاه 

 مــا را به 
اســت کــه بــه عنــوان معــاون برنامــه ریــزی شــهردار اصفهــان نیــز مشــغول بــه کار اســت. ایــن خبــر در ابتــدا بیشــتر

ســمت دو شــغله بــودن آن هــم از جنــس دو شــغل وقــت گیــر مــی بــرد. اینکــه چگونــه می شــود یــک اســتاد دانشــگاه دو 

را بــا هــم  عهــده دار  باشــد.  
مســئولیت بــزرگ 

از حواشــی سیاســی انتصــاب ایــن عضــو محتــرم هیئــت علمــی دانشــکده صنایــع بعنــوان معــاون شــهردار اصــالح طلب 

اتفاقــاً پدرهمســر دکتــر اربــاب شــیرانی نیــز رئیــس جبهــه اصالحات اســتان اســت کــه بگذریم، خبــر بعدی 
اصفهــان کــه 

ماجــرا را کمــی پیچیــده تــر کرد.  

در تاریــخ یکشــبنه 6 اســفندماه و تنهــا پــس از یــک روز بعــد، خبــر بعــدی منتشــر شــد البتــه ایــن بار از ســوی شــهرداری 

ف بــا انتصــاب 
اصفهــان. دکتــر اربــاب شــیرانی نامــه ای را منتشــر کــرد کــه نشــان مــی داد 1۴ آبــان امســال یعنــی مصــاد

بعنــوان معــاون شــهردار، درخواســت اســتعفا خــود را بــه رئیس دانشــگاه تحویل داده اســت. ایــن نامه همچون آب ســردی 

بــود کــه بــر پیکــره ایــن طــرح پرســروصدا ریخته شــد. 

ســوال مهــم مــا از دکتــر اربــاب شــیرانی بعنــوان رییــس دفتــر برنامــه ریــزی راهبــردی دانشــگاه و مجــری طــرح تحــول 

ح را بــا چــه زحمــت و هزینــه هایــی تهیه کردنــد این 
دانشــگاه کــه بــه عقیــده خودشــان در گفتگوهــای مختلــف ایــن طــر

اســت کــه چگونــه ایشــان بعنــوان یــک شــخصیت دانشــگاهی و وابســته بــه دانشــگاه، اکنــون و در بحبوحــه اجــرای ایــن 

طــرح و پــس از هزینــه هــای فــراوان و جلســات پــی درپــی ، حضــور در جایــی مثــل شــهرداری را بــه حضــور در مقــام 

ا و یــا بهتــر 
مجــری طــرح تحــول دانشــگاه ترجیــح دادنــد و در آســتانه اجــرای ایــن طــرح بطــور ناگهانــی بــر مســئولیت هــ

م زمینــه هــای خدمتگــذاری خودشــان آن هــم در ســمت پرمشــغله معــاون شــهردار اضافــه کردنــد؟! 
بگوییــ

مــاه هنــوز اســتعفای دکتــر اربــاب شــیرانی پذیرفتــه نشــده اســت؟ و چــرا 
امــا ســوال اصلــی ایــن اســت کــه چــرا بعــد از ۴ 

ک نفــر را بگذارند 
ی داننــد کــه بــی سرپرســتی چــه دردی اســت؟ الاقــل یــ

طــرح تحــول بــی سرپرســت اســت؟ مگــر نمــ

دا و البته 
کــه بدسرپرســت باشــد بهتــر از بــی سرپرســتی اســت.آن هــم بــرای طرحــی با این همــه هزینــه و این همــه ســروص

شــاید هــم متحــول کننده دانشــگاه!

بی سرپرست!


