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ــران  ــد مدی ــر چن ــت. ه ــئولیت نیس ــع مس ــار راف ــض اختی تفوی
ــض  ــود تفوی ــتان خ ــه زیردس ــود را ب ــارات خ ــی از اختی بعض
ــده  ــه عه ــا ب ــی کاره ــئولیت اصل ــت مس ــی در نهای ــد ول میکنن
ی خــود آنهاســت و آنهــا هســتند کــه بایســتی در مقابــل 
مافــوق خــود پاســخگو باشــند در همیــن راســتا امــام علــی )ع( 
میفرمایــد: اگــر زیردســتان تــو را عیبــی باشــد و تــو از آن غافــل 

ــد. ــی ش ــت خواه ــه آن بازخواس ــی ، ب مان
مثــا وقتــی کــه آمبوالنــس دانشــگاه ، دختــرک بیمــار را نصفه 
شــب در بیمارســتان امــام خمینــی رهــا کنــد ، بیمارســتانی کــه 
در حــال ســاخت و ســاز اســت و آنقــدر شــلوغ....که مجالــی 
نــدارد بــرای دختــرک بیمــاری کــه آپاندیــس حــاد دارد ، کــه 

هــر لحظــه وخامــت حالــش بیشــتر و بیشــتر میشــود.
مســئولیت پذیــری کــه هیــچ ! پــس مردانگــی اش کجــا رفتــه 
اســت؟ چطــور دلــش راضــی میشــود کــه دختــرک شهرســتانی 
را نصفــه شــب بــه امــان خــدا در ایــن شــهر غریــب رهــا کنــد. 
ایــن رفتــار غیــر عقانــی بــا هیــچ یــک از آمــوزه هــای دینــی 
و اخاقــی ســازگار نیســت. در ایــن یادداشــت قصــد پرداختــن 
ــار  ــن رفت ــه ای ــت بلک ــس( نیس ــده آمبوالن ــخاص ) رانن ــه اش ب
ــود. و  ــان ش ــتی درم ــه بایس ــت ک ــی اس ــر اخاق ــت غی و صف
ــه میشــود گفــت کــه برخــی هــا حتــی در بــی انصافــی  اینگون
ــرادر ،  ــد. ب ــفید میکنن ــن را س ــای قزوی ــنگ پ ــم ، روِی س ه
ــل  ــان اســت ؛ الاق ــی انصــاف رکــن ایم ــچ ول ــرت کــه هی غی

ــدش !؟ ــاس بداری پ
ــاد  ــار ی ــی اختی ــه گوشــم رســید ؛ ب ــن ماجــرا ب ــر ای ــی خب وقت

ــادم کــه : ــن شــعر  افت ای
به کدام ملت است این   به کدام مذهب است این

ــدا  ــن دانشــگاه پی ــاز هــم مــرد در ای ــاز خــدا رو شــکر کــه ب ب
ــردم باشــد... ــوِس م ــه نام میشــود کــه حواســش ب

لهــذا خواســتار آنیــم کــه کاری انجــام دهیــد کــه دیگــر هیــچ 
ــی )ع( از  ــام عل ــه ام ــور ک ــد همانط ــی نیفت ــن اتفاق ــت چنی وق
ــود  ــه ی خ ــراد زیرمجموع ــر اف ــه ب ــد ک ــتر میخواه ــک اش مال
ــرای  ــول اج ــد و در ط ــته باش ــتمر داش ــرل مس ــارت و کنت نظ
ــی الزم از کار  ــرده ، بازرس ــول ک ــا مح ــه آنه ــه ب ــی ک وظایف
بعمــل آورد و همچنیــن خطــاکار را کیفــر بدهــد آن ســان کــه 

ــد. ــا جــرم متناســب باشــد مجــازات کن از حــد نگــذرد و ب
هــر چنــد کــه معاونــت دانشــجویی دانشــگاه ، پیگیــر وضعیــت 
ــه  ــوش  ب ــی روی خ ــا وقت ــی ت ــد ول ــل بودن ــد از عم ــار بع بیم
ــرای  ــی ب ــاخص معین ــا ش ــد ، ت ــان ندهن ــران نش ــئولیت  پذی مس
ــاکاران  ــا خط ــد ، ت ــی نکنن ــری معرف ــئولیت  پذی ــنجش مس س
را کیفــر ندهنــد ، تــا اعتقــاد عمیــق و عملــی خویــش را 
بــه کارکرد هــا و وظایــف نشــان ندهنــد ،  تــا بــه تناســب 
ــت  ــی را کــه آف ــا راحــت  طلب ــد، ت ــار ندهن مســئولیت ها، اختی
ــه  ــرم ک ــاهد می گی ــدا را ش ــد. خ ــده،  رواج دهن ــا ش ــان م ج
ــه ی  ــد و »روحی ــت می گیرن ــه دس ــه ب ــان حرب ــن کارش ــا ای ب
پــای درمی آورنــد!   از  پذیــری« را می ُکشــند و  مســئولیت  

ترمودینامیک عاشورا

بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد بســیاری از دانشــجویان بــا اداره تــازه 
تاسیســی بــه نــام اداره حفاظــت فیزیکــی روبــه رو شــدند بر آن شــدیم 
کــه دقایقــی را در خدمــت آقــای فرهنــگ پــژوه مســئول محتــرم ایــن 

اداره باشــیم و چنــدی از ســواالت دانشــجویان را از ایشــان بپرســیم.

لطفــا از ســابقه تحصیلــی و کاری خودتــون برامــون 
ــد؟ بگی

بنــده متولــد کرمانشــاه هســتم و بــه دلیــل شــغل پــدرم دوران کودکی، 
ــان و  ــان، کرم ــاه، اصفه ــهرهای کرمانش ــی را در ش ــی و جوان نوجوان
تهــران ســپری نمــودم، پــس از اخــذ دیپلــم بــه عنــوام مربــی پرورشــی 
در اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه 4 تهــران مشــغول خدمــت شــدم. 
در ســال 76 در رشــته کاردانــی دامپزشــکی وارد دانشــگاه آزاد واحــد 
تبریــز شــدم و پــس از اتمــام دوره کاردانــی بــه عنــوان مشــاور امــور 
ــات ســال 78 در اســتان کرمانشــاه  ــق انتخاب ــان اســتاندار از طری جوان
ــس از دو  ــودم. پ ــز ب ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــت ه ــوب و در خدم منص
ــه  ــه ب ــدیدی ک ــه ش ــل عاق ــه دلی ــتان داری ب ــت در اس ــال فعالی س
ــواز و در  ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــتم در دانش ــق داش ــل و تحقی تحصی
رشــته علــوم آزمایشــگاهی ادامــه تحصیــل داده و کا از سیســتم 
وزارت کشــور خــارج شــدم. پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی در 
آزمــون اســتخدامی دانشــگاه ارومیــه بعنــوان کارشــناس آزمایشــگاه 
موفــق بــه اســتخدام بخــش دولتــی شــدم. در بــدو ورودم بــه دانشــگاه 
ــه خدمــت شــدم،  بعنــوان کارشــناس آزمایشــگاه مرکــزی مشــغول ب
در ســال 90 در رشــته انــگل شناســی بــا معــدل 17/21 موفــق بــه اخــذ 

مــدرک کارشناســی ارشــد گشــتم.
ــابقه  ــن س ــود ای ــا وج ــه ب ــد ک ــث ش ــزی باع ــه چی چ
علمــی، مســئولیت اداره حفاظــت فیزیکــی را بــه عهــده 

ــد؟ بگیری
ــی  ــه کارهــای علمــی و تحقیقات ــه شــدیدی کــه ب ــه عاق ــا توجــه ب ب
ــه  ــی، ب ــی پزوهش ــه علم ــه ISI  و 30 مقال ــتن 12 مقال ــتم، و داش داش
ــه در کار  ــرژی ک ــردم از ان ــاس ک ــت احس ــود داش ــه وج ــی ک دالیل
دارم نمــی توانــم اســتفاده کنم)...دالیــل مطــرح شــده بــه درخواســت 

ــال از  ــذا درخواســت انتق ــژوه سانســور شــدند!!!( ل ــگ پ ــای فرهن آق
ــش اداری را دادم. ــه بخ ــش ب ــش پژوه بخ

اداره حفاظــت فیزیکــی بــا حراســت دانشــگاه چــه 
تفــاوت هایــی دارد؟

ــزات و  ــگاه، تجهی ــم دانش ــت از حری ــی، حفاظ ــت فیزیک اداره حفاظ
تاسیســات موجــود و دانشــجویان وهمــکاران دانشــگاهی را بــه عهــده 
دارد. ایــن اداره یکــی از زیــر شــاخه هــای حراســت دانشــگاه اســت.
ــما و  ــه ش ــبت ب ــجویان نس ــدگاه دانش ــما دی ــر ش ــه نظ ب

ــت؟ ــور اس ــی چط ــت فیزیک اداره حفاظ
مــن خــودم دوران دانشــجویی و هیجانــات ایــن دوره را درک کــردم 
ــرای کنکــور دکتــری تخصصــی در  و االن هــم در حــال آمادگــی ب
ــل  ــجویان تمای ــم دانش ــی کن ــاس م ــفانه احس ــتم. متاس ــفندماه هس اس
ــل لباســی اســت  ــه دلی ــد شــاید ب ــن را ندارن ــا م ــه مواجــه ب ــادی ب زی
کــه در تــن دارم و یــا مقرراتــی کــه بخاطــر حفــظ امنیــت و آرامــش 
ــه  ــک بچ ــک ت ــم ت ــی خواه ــی م ــتم. ول ــا هس ــری آنه ــگاه مج دانش
ــن و  ــکاران م ــی، هم ــت فیزیک ــه اداره حفاظ ــد ک ــن را بدانن ــا ای ه
حراســت دانشــگاه همگــی مدافــع حقــوق دانشــجو هســتیم و حتــی در 
صــورت بــروز بدتریــن مــوارد و مشــکات بــاز هــم ســعی مــی کنــم 
طــوری تصمیــم بگیــرم کــه هیــچ دانشــجویی آســیب نبینــد، تمامــی 
ــول  ــرای قب ــا ب ــاده ســازی انه ــرای دانشــجویان و آم ــن مجموعــه ب ای

ــران اســامی اســت.  ــزرگ در ای مســئولیت هــای ب
ــی  ــور ارزیاب ــگاه را چط ــروز دانش ــی ام ــت فرهنگ وضعی

مــی کنیــد؟
وضعیــت فرهنگــی بــا شــکلی کــه مــا در آن بعنــوان دانشــجو و جــوان 
بودیــم بســیار متفــاوت اســت در آن زمــان در دانشــگاه فضــای بســیار 
ــف  ــای مختل ــت گــروه ه ــن فعالی ــود، االن م ــی حاکــم ب گــرم جوان
ــم  ــم کــه دلیلــش را نمــی دان دانشــجویی را بســیار کمرنــگ مــی بین
ولــی در آن زمــان اکثریــت قشــر دانشــجویی در یکــی از تشــکل های 

ــد، مــا در دانشــگاه شــهید چمــران  دانشــجویی مشــغول فعالیــت بودن
مــی توانســتیم عطــر و بــوی جبهــه هــا را حــس کنیــم. آنجــا همیشــه 
مزیــن بــه قــدم کاروان هــای راهیــان نــور بــود، مــا در دانشــگاه اهــواز 
ــا  ــه... ب ــزار نش ــکلی برگ ــرف تش ــمی از ط ــه مراس ــتیم ک روزی نداش
توجــه بــه بســتر بســیار خوبــی کــه دانشــگاه ارومیــه دارد و وجــود یک 
روحانــی در معاونــت فرهنگــی و دیــدگاه هــای بســیار مســاعد آقــای 
دکتــر صالحــی و وجــود کانــون هــای فرهنگــی در دانشــگاه متاســفانه 
دانشــجویان در ایــن حیطــه کمتــر وارد مــی شــوند و بیشــتر وقتشــان 

در خوابــگاه هــا بیهــوده تلــف مــی شــود.
ــا مســاله حجــاب در دانشــگاه  دیــدگاه شــما در رابطــه ب

چیســت؟
در بعــد حجــاب دیــدگاه بنــده بــا توجــه بــه اینکــه خــودم هــم دارای 
فرزنــد دختــر هســتم در حــد امنیــت اجتماعــی اســت، مــا در روایــات 
و احادیــث مختلــف موکــدا ســفارش بــه داشــتن حجــاب بــرای زنــان 
مومنــه را داریــم کــه از نــگاه هــای نامحــرم خــود را بپوشــانند و 
ــا  ــا حی ــدگان خودشــان را ب ــم کــه کــه دی ــردان داری ــه م سفارشــی ب
ــا قانونــی  آمیختــه کننــد، مــن در مقامــی نیســتم کــه توصیــه دینــی ی
ــل  ــم و تحصی ــرد آکادمی ــک ف ــوان ی ــه عن ــی ب ــم ول ــی بکن ــه کس ب
ــه عزیــزان دانشــجو ایــن اســت کــه حرمــت خــون  کرده،پیشــنهادم ب
افــرادی را کــه بخاطــر حفــظ نامــوس ایــن آب و خــاک از جوانــی 
ــد و  ــه دارن ــتند، را نگ ــود گذش ــه خ ــادر وزن و بچ ــدر و م ــود و پ خ
ــل کــرده  ــرد تحصی ــک ف ــوان ی ــه عن دوم شــان و حرمــت خــود را ب

ــد.  حفــظ نماین
جریــان ایــن ماشــین رنــگ آمیــزی شــده و تغییــرات در 

شــکل و شــمایل مامــوران اداره حفاظــت چیــه؟
دانشــگاه ارومیــه دارای 497 هکتــار اراضــی و میلیاردهــا تومــان 
امــوال و جمعیتــی بیــش از 20 هــزار نفــر دانشــجو مــی باشــد. 
ــت و  ــروت دول ــت و ث ــه جمعی ــه ب ــا توج ــا ب ــه م ــگاه ارومی در دانش
حساســیت مکانــی نیازمنــد اقتــدار حفاظتــی هســتیم، مــا در برابــر تــک 
تــک دانشــجویان کــه مهمــان مــا هســتند و در خوابــگاه هــا اســکان 
ــی  ــته و امکانات ــری آراس ــا ظاه ــد ب ــس بای ــتیم. پ ــئول هس ــد مس دارن
بــه روز و اقتــدار کامــل در برابــر تهدیــدات آمادگــی داشــته باشــیم. 
انتظــار مــا از دانشــجویان ایــن اســت کــه از تغییــرات بــه وجــود آمــده 
ــد اســتقبال  ــوری و مقــررات جدی در خــودرو حفاظــت، گشــت موت
و ایجــاد ارامــش نماینــد. وظیفــه مــا جلــو گیــری از ورود افــراد غیــر 

ــه دانشــگاه مــی باشــد.  مجــاز ب
و کالم آخر...

ــا  ــت از م ــه اداره حفاظ ــه ب ــا مراجع ــجویان ب ــت دارم دانش ــن دوس م
درخواســت کمــک و مشــاوره و راهنمایــی در امــور مربــوط بــه مــا را 
نماینــد، ایــن لبــاس و ایــن درجــه هــا و ایــن خــط هــا و ایــن ماشــین 

همگــی بخاطــر آرامــش و امنیــت شــما دانشــجویان عزیــز اســت.
ممنون و متشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید...

مصاحبه

لطفاً خودتان را معرفی کنید؛

آیت اهلل، همان آیت اهلل 
است، شما!؟

سخن سردبیر

ما در برابر تک تک دانشجویان که مهمان ما هستند مسئولیم.
مسئول اداره حفاظت فیزیکی در مصاحبه با صراط

دکتر حب نقی:
محیط علمی و حرکت علمی با حضور شهدا برکت می یابد

دانشجو سالم
این صدای دانشجویان نازلو است در دوران حب نقی مچکریم...

اگه امضا خواستین ما در خدمتیم !

شاهرگ زناِن اسیدپاش
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اگــر تاریــخ واقعــه ي کربــا را مطالعــه کنیــم، مــي بینیــم ظلــم بــر حســین )ع( بــه روز 
عاشــورا و بــه ســرزمین کربــا محــدود نشــده اســت و عاشــوراي حســیني در طــول 
ــان از عاشــورائیان چــرا  ــراي جــدا شــدن صــف یزیدی ــوده ب تمــام تاریــخ محکــي ب
کــه حضرتــش فرمــود ؛ کل یــوم عاشــورا و کل عــرض کربــا... و همــان طــور کــه 
حــب علــي نســل بــه نســل و ســینه بــه ســینه منتقــل شــده ، بغــض، نســبت بــه علــي و 
فرزندانــش نیــز نســل بــه نســل منتقــل شــده اســت . امــا آنچــه از همــه حیــرت آور 
تــر اســت اهانتــي اســت کــه بــه اباعبــداهلل الحســین در ایــران ، تهــران و در عاشــوراي 

ســال 88 صــورت گرفــت....
عــده اي کــه نــه از انتخابــات و تقلــب بلکــه از نظــام اســامي در دل ، عقــده داشــتند، 
در روز ســوگواري اباعبــد اهلل در روز عاشــورا آن حــرکات وقیهانــه و بــي شــرمانه را 
ســازمان دهــي کردنــد و باورشــان ایــن بــود کــه نظــام ، در سراشــیبي ســقوط قــرار 

گرفتــه اســت وکار بــه جایــي خواهــد رســید کــه حکومــت ســرنگون مــي شــود.
معانــدان نظــام اســامي و دشــمنان امــام حســین )ع(، مدعــي بودنــد کــه عــزاداران، 
ــد،  ــده ان ــي ش ــازمان ده ــي س ــاجد دولت ــه در مس ــتند ک ــم هس ــوران رژی ــره خ جی
بنابرایــن در صــف یزیدیــان و مســتحق مــرگ هســتند. ایــن در حالــي بــود کــه ایــن 
ــه  ــداهلل را ب ــد و عــزاي اباعب ــان شمشــیر مــي زدن ــي شــرمان خــود در صــف یزیدی ب

صحنــه عاشــورایي دیگــر تبدیــل کــرده بودنــد. همــان بایــي کــه یزیــد و یزیدیــان 
ــا اداي حــق  ــر ســر امــام و یارانــش  آوردنــد، ایــن ملعونیــن نیــز ب در روز عاشــورا ب
فرزنــدي خــود، از جملــه  بــا ســوزاندن  جوانــي عــزادار و کشــف حجــاب در خیابــان 

، همــان بــا هــا را بــر ســر محبــان آن حضــرت آوردنــد.
ــزاداران  ــل ع ــي تاریخــي را در مقاب ــا یــک صــف آرای ــد ت ــر شــده بودن ــان اجی  این
ــد و  ــام دادن ــي را انج ــي تاریخ ــن رویاروی ــره ای ــد و باالخ ــه راه بیندازن ــیني ب حس
ــه مقدســات،  ــه امــوال مــردم، تجاســر ب ــان زدن ب ــا ضــرر و زی ــه آمــده و ب ــه صحن ب
ســوزاندن پرچــم عــزاداري، ســنگ پرانــي بــه عــزاداران حســیني،  بــر هــم زدن نظــم 
عمومــي جامعــه و ســلب آرامــش و امنیــت، ، طینــت ضــد دینــي و ضــد بشــري خــود 
را نشــان دادنــد. امــا خداونــد منــان آبــروي آنهــا را بــه دســت خودشــان بــرد و باطــن 
ــر  ــه را ب ــد آنچ ــاوت کن ــخ قض ــا تاری ــد ، ت ــخص ش ــگان مش ــراي هم ــا ب ــد آنه پلی

ــش گذشــته اســت... حســین )ع( و محبان
ــا  ــه ت ــد، بلک ــته ان ــري نجس ــه تب ــگاه از راه رفت ــا هیچ ــه تنه ــد ن ــان پلی ــد طینت ــن ب ای
ــا  ــد، و ب ــرده ان ــاري ک ــود پافش ــاي خ ــت ه ــک حرم ــات و هت ــر جنای ــروز ب ــه ام ب
وجــود همــه ي ایــن اقدامــات هنــوز هــم کســاني یافــت میشــوند کــه دم از فراموشــي 
اتفاقــات گذشــته میزننــد و ادعــاي آزادي بــراي ســران ایــن فتنــه ي از پیــش برنامــه 
ریــزي شــده میکننــد، امــا بایــد بداننــد کــه اهانــت بــه امــام حســین)ع( و تــاش بــراي 

برانــدازي نظــام، چیــزي نیســت کــه قابــل فرامــوش کــردن باشــد....

سیاست سال سوم شماره دوازدهم2

طــی چنــد مــاه گذشــته و بخصــوص در طــول فصــل تابســتان جامعــه مذهبــی   -1
ــژه ای از خــود نشــان داده  ــه وضعیــت حجــاب و عفــاف حساســیت وی کشــور نســبت ب
ــرده  ــعی ک ــی، س ــای مختلف ــه ه ــا و برنام ــش ه ــات و همای ــزاری تجمع ــا برگ ــت و ب اس
ــان فاطمــی از  ــه ایــن مســئله نشــان بدهنــد، تجمــع خیاب اســت نگرانــی خــود را نســبت ب
جملــه بزرگتریــن ایــن تجمعــات بــود کــه بــا دخالــت پلیــس و غیــر قانونــی اعــام کــردن 

ــی شــد. ــران منتف ــس ته ــس پلی آن توســط رئی

در همیــن راستا)حساســیت نســبت بــه وضعیــت عفــاف و حجــاب( دبیــر   -2
ــه  ــور ســوار خــود ب ــروی موت ــا چهــار هــزار نی کل انصــار حــزب اهلل اعــام کــرد کــه ب
تذکــر لســانی و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بدحجــاب هــا در خیابــان هــا خواهنــد 
پرداخــت، ایــن مســاله طــی چنــد هفتــه مــورد بحــث و جــدل حتــی گاهــی در ســطوح 

ــود. ــور ب ــی کش ــاالی مدیریت ب

در  طرحــی  جــاری  ســال  مهرمــاه  در   -3
مجلــس تصویــب شــد کــه مطابــق آن بایســتی ســتاد 
ــت  ــه معــروف و نهــی از منکــر تقوی ــر ب ــای ام احی
شــود و مســئول صــدور مصوباتــی در رابطــه بــا 
ایــن فریضــه الهــی باشــد البتــه تصویــب ایــن طــرح 
هــم بــا حاشــیه هــا و البتــه مخالفــت  برخــی از 
ــه در  ــود ک ــه رو ب ــه رو ب ــه جامع ــدگان و بدن نماین

نهایــت بــه تصویــب مجلــس رســید.

همزمــان بــا اتفاقــات مجلــس در یکــی از   -4
خیابــان هــای اصفهــان، موتور ســواری کــه صورت 
خــود را پوشــانده اســت کنــار خــودروی خانومــی 
کــه مشــغول مکالمــه بــا تلفــن همــراه خــود اســت، 
نگــه مــی دارد و بــه ناگهــان اســید بــه صــورت ایــن 
خانــوم مــی پاشــد و فــرار مــی کنــد، ایــن اتفــاق بــا 
جزئیــات مشــابه ســه بــار دیگــر در اصفهــان تکــرار 
مــی شــود. صــورت و بخشــی از بــدن ایــن خانــوم 
هــا بــه علــت قــوی بــودن اســید بــه شــدت ســوخته 
اســت و افــکار عمومــی کشــور بــه شــدت جریحــه 

دار شــده اســت.

ــی از  ــی و برخ ــای اجتماع ــبکه ه ــی و ش ــای خارج ــانه ه ــته رس ــای گذش ــه ه ــی هفت ط
رســانه هــای اصــاح طلــب داخلــی شــدیدا بــه دنبــال ایــن بــودن کــه بــا خــط و ربــط دادن 
ایــن موضوعــات بــه هــم دیگــر، موضــوع اسیدپاشــی را نتیجــه نگرانــی بــی خــود عــده 
ای نســبت بــه مســاله حجــاب و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نشــان بدهنــد و اینطــور 
نتیجــه بگیرنــد کــه نتیجــه نگرانــی و مصوبــه مجلــس ایــن بــود کــه عــده ای دســت بــه 
چنیــن خشــونتی زده انــد، در بــازی کثیفــی کــه ایــن رســانه هــا راه انداختــه انــد بــی توجــه 
بــه اصــل ماجــرا یعنــی دســتگیری و مجــازات وحشــی هــای اســیدپاش، اصــرار شــدیدی 
دارنــد کــه برچســب بــی حجــاب و بدحجــاب بــودن را بــه قربانیــان اسیدپاشــی بچســبانند 
)در حالــی کــه ایــن خانــوم هــا حجــاب کاملــی داشــته انــد و حتــی یکــی از قربانیــان بــه 

ــا شــاید صحــت ادعایشــان در  ــوده اســت( ت اســم ســهیا از پوشــش چــادر برخــوردار ب
ــه معــروف و ناهیــان از منکــر زیــر ســوال نــرود. مــورد محکــوم کــردن امــران ب

ســوال اینجاســت کــه اگــر بــه فــرض، یــک عــده ای فکــر کــرده انــد ایــن جنایتــی کــه 
ــد کار درســتی اســت ،پــس  ــه معــروف و نهــی از منکــر انجــام مــی دهن ــه اســم امــر ب ب
چــرا مــوارد منکراتــی خــود را از بیــن خانــوم هــای بــا حجــاب انتخــاب کــرده اند)البتــه 
چــون قربانیــان ایــن حادثــه منکــر داشــتن خصومــت شــخصی بــا کســی شــده انــد مــا نیــز 
از ایــن احتمــال صــرف نظــر مــی کنیــم( ، آیــا بــا قبــول فــرض اشــتباه نبایــد قربانیــان از 

بیــن انتخــاب خانــوم هــای بــد حجــاب انتخــاب مــی شــدند؟

امــروز بیــش از آنکــه اســید صــورت دختــران ایــن مهیــن را ســوزانده باشــد برچســب بــی 
ــان پیــش از آنکــه  ــواده هایشــان را ســوزانده اســت و این ــودن دل آنهــا و خان حجــاب ب
قربانــی اســید پاشــی باشــند، قربانــی سیاســی کاری عــده ای معلــوم الحــال در داخــل و 
خــارج از کشــور هســتند، کســانی کــه در رســیدن 
بــه اهــداف سیاســی خــود حتــی آبــروی آدمــی را 

هــم زیــر پــا لگــد مــی کننــد.

علــی خلیلــی بــه همــراه دانــش آمــوزان   -5
خــود در حــال بازگشــت از هیئــت بــه ســمت 
خانــه اســت کــه متوجــه مــی شــود چنــد نفــر 
ــه  ــوم را ب ــه دو خان ــد ک ــد دارن ــاش قص ارازل اوب
زور ســوار ماشــین کننــد، علــی خلیلــی ســریع 
ــر  ــا درگی ــا آنه ــاند و ب ــی رس ــه ارازل م ــود را ب خ
ــم  ــرد، او نی ــی شــاهرگش رامیب میشــود کــه چاقوی
ــه  ــد ک ــود میغلت ــون خ ــه خ ــان ب ــاعت در خیاب س
پیکــر خــون آلــودش را بــه بیمارســتان می رســانند. 
علــی خلیلــی بعــد از مــدت طوالنــی بســتری شــدن 
در بیمارســتان بــه دلیــل شــدت جراحــات و خــون 
ــادی کــه از دســت داده اســت سیســتم دفاعــی  زی
بدنــش بــه شــدت ضعیــف میشــود و در نهایــت بــه 
مقــام رفیــع شــهادت نائــل مــی آیــد. علــی خلیلــی 
ــه معــروف و ناهــی از منکــر مــی  ــر ب را شــهید آم

ــد. نامن

کام آخر

شــاید منافــع عــده ای در ایــن باشــد کــه بحــث اسیدپاشــی هــای اخیــر را بــه پــای بچــه 
مذهبــی هــای ایــن میهــن بنویســند تــا شــاید بتواننــد بهــره بــرداری سیاســی خــود را داشــته 
باشــند)توضیح ایــن مهــم بمانــد بــرای شــما کــه تاریــخ معاصــر انقــاب و رخــداد حوادث 
مشــابه را مطالعــه کنیــد و ببینیــد کــه چطــور از آب گل آلــود میشــود ماهــی گرفــت و یــا 
شــاید چطــور میشــود آب را گل آلــود کــرد تــا شــاه ماهــی گرفــت( امــا دل هــای بیــدار 
مــی داننــد کــه حــزب اهلل اگــر همچــون شــهید علــی خلیلــی جــان خــود را فــدای حفــظ 
شــرافت و کرامــت نامــوس ایــن خــاک نکنــد هرگــز اجــازه نخواهــد داد عــزت نامــوس 
میهنــش بازیچــه سیاســت بــازی عــده ای شــود، و شــدیدا پیگیــر دســتگیری و مجــازات 

عامــان ایــن وحشــی گــری اســت.

راهي که سبز نبود....

سعید دانش پژوه

فاطمه تقی زاده

ــی  ــاد ائمــه آورده م ــی ی ــم کــه وقت ــار اومدی ــا جــوری ب همــه م
شــود صرفــا بــه یــاد مظلومیــت آنهــا ممکــن اســت قطــره اشــکی 
در گوشــه چشــمانمان ظاهــر شــود و حــس حــزن و انــدوه 
ــن  ــه معصومی ــاد ائم ــر و ی ــه ذک ــرد و در نتیج ــان را بگی وجودم
ــی  ــه م ــزاداری خاص ــه و ع ــه و گری ــس روض ــی مجال در برپای
شــود و ســایر ابعــاد زندگــی آنهــا در حاشــیه قــرار مــی گیــرد..ای 
کاش در چنیــن موقعیتــی از خــود بپرســیم ائمــه ای کــه اینقــدر 
مظلــوم بودنــد و نتوانســتند حــق خــود را بگیرنــد پــس چــرا امــام 
و الگــوی مــا هســتند؟و بــه چــه کار مــا مــی آینــد؟ ابعــادی کــه 
ضــرورت پرداختــن و توجــه بــه انهــا در موقعیتهــای اجتماعــی و 
سیاســی روزبــه روز محســوس تــر مــی شــود.اگر قــرار اســت ایــن 
بزرگــواران امــام مــا باشــند پــس شــخصیتهای امــروزی دنیــا کــه 
ــد ماســت،  ــن عــادات و حــاالت انهــا هــم مــورد تقلی کوچکتری
ــد؟ ...بگذریــم... امامــی کــه مظلومیتــش  ــا مــا دارن چــه نســبتی ب
ــس  ــردن مجال ــا ک ــه برپ ــده و ب ــن ش ــان تبیی ــه برایم ــش از هم بی
ــه اکیدتــری شــده  ــرای آن حضــرت توصی روضــه و عــزاداری ب
اســت، امــام حســین)ع( اســت کــه انصافــا هــم غــم بزرگــی اســت 
و بارهــا تاثیــر آن را در افــراد از اقشــار و مذاهــب مختلــف شــنیده 
ایــم.. امــا ای کاش در کنــار زنــده نگــه داشــتن یــاد آن حضــرت 
ــی  ــت کم ــده اس ــظ ش ــینه حف ــه س ــینه ب ــرن س ــدود 14 ق ــه ح ک
ــپاریم  ــواج آن بس ــه ام ــود را ب ــویم و خ ــق ش ــتر در ان عمی بیش
ــه ســاحل خــود کــه از  ــوز ب ــد و هن کــه تاریــخ را طــی کــرده ان
ــن ســرای  ــر شــریعتی دی ــد.. دکت ــان اســت نرســیده ان جنــس زم
معــروف چــه خــوش گفــت کــه  حســین )ع( بیشــتر از آب، تشــنه 
ــای  ــم ه ــکارش زخ ــای اف ــه ج ــه ب ــوس ک ــا افس ــود، ام ــک ب لبی
تنــش را نشــانمان دادنــد و بزرگتریــن درد اورا بــی ابــی معرفــی 
کردنــد  هرچنــد ایــن ســخن بطــور کامــل صحیــح نیســت امــا در 
ایــن کــه کمتــر از پوســته ایــن ماجــرا بــه هســته ان حرکــت شــده 
ــی  ــی در م ــاد آدم ــی آه را از نه ــن درد، زمان ــت. ای ــی نیس بحث
ــر پرچــم عــزای همیــن واقعــه،  اورد کــه دیــده مــی شــود در زی
هیئاتــی ســربرمی اورنــد کــه از موضــع گرفتــن در موقعیــت هــای 
سیاســی دوری مــی کننــد و بــه عــزاداری پوســته ای خــود ادامــه 
مــی دهنــد غافــل از اینکــه بــه امــام حســین)ع( مــی گفتنــد شــما 
در مدینــه و مکــه محترمیــد و در یمــن، آن همــه شــیعه هســت بــه 
گوشــه ای برویــد کــه بــا یزیــد کاری نداشــته باشــید، یزیــد هــم 
بــا شــما کاری نداشــته باشــد. ایــن همــه مریــد، ایــن همــه شــیعیان؛ 
زندگــی کنیــد، عبــادت و تبلیــغ کنیــد! چــرا قیــام کردیــد؟ قضیــه 

چیســت؟
غافــل از اینکــه کــه کربــا نمــود کشــمکش هــای سیاســی 
چندماهــه و یــا شــاید چندســاله اســت... در یــک طــرف، صحبت 
از سیاســت در اختیــار دیــن، اخــاق و انصــاف در جهــت وســیله 
ای بــرای نیــل بــه حــق اســت و در طــرف دیگــر، دیــن، اخــاق 
ــن  ــوان هــدف اســت و ای ــه عن و انصــاف در خدمــت سیاســت ب
مــی شــود کــه مــی شــود سیاســت زدگی...سیاســت بازی...یعنــی 
ــه سیاســی  ــه یــک غلب ــل ب ــرای نی ــوا ب متمرکــز کــردن تمامــی ق
ــری  ــف دیگ ــروزی تعری ــه پی ــل از اینک ــاه مدت..غاف ــه کوت البت
دارد...غافــل از اینکــه تاریــخ پیــروزی را تعریــف مــی کنــد هــر 
ــه  ــند...غافل از اینک ــته باش ــان نوش ــخ را فاتح ــه آن تاری ــد ک چن
ــبب  ــداف آن س ــت و اه ــن حرک ــته ای ــه هس ــن ب ــن نپرداخت همی
مــی شــود در دوران معاصــر نظریــه پردازانــی جــرأت ارائــه 
تعاریــف یزیــدی از سیاســت را ارائــه دهنــد کــه چرچیــل بگویــد: 
ــت  ــک درس ــای کوچ ــاس ه ــد در مقی ــه عه ــای ب ــان و وف پیم
ــوم  ــری موه ــای کان، ام ــاس ه ــت و مقی ــا در سیاس ــت، ام اس
اســت  و عــده ای از همــان عــزادارن حســین)ع( عمــا هــم 
ــازی و جناحــی گــری  ــا ایــن نظریــه شــوند و سیاســی ب عقیــده ب
را ســرلوحه قــرار دهنــد.. وقتــی بزرگتریــن درد امــام حســین)ع( 
ــی معرفــی شــود دیگــر کســی مفاهیــم سیاســت ســالم را  ــی آب ب
در کربــا نمــی جویــد، دیگــر کســی همزادپنــداری نمــی کنــد 
و موقعیــت زمانــی خــود را ادامــه عاشــورا نمــی دانــد... کــه ایــا 
هنــوز هــم حســینی هســت؟یزیدی هست؟شــمر زمانــه کیســت؟ 
مســلم زمانــه کیســت کــه تــا حســین بیایــد پیــرو او شــویم؟ آیــا 
ــن  ــه کیســت کــه خــود را بی ــا هــم حــر دارد؟ حــر زمان ــه م زمان
بهشــت و جهنــم دیــده باشــد وتوبــه کــرده باشــد و از بســتن راه 
بــر حســین زمانــه شــرمگین باشــد؟ آری ...نــه تنهــا عصــر مــا بلکه 
هــر عصــری کــه نــدای حســین را از داالن تاریــخ شــنیده اســت، 
ــه  ــر جامع ــرایط و عناص ــده و ش ــدار ش ــواب بی ــودآگاه از خ ناخ
ــح  حســین)ع( را در خــود حــس کــرده اســت،حال شــاید ترجی
ــر  ــواب بزند...اگ ــود را بخ ــا خ ــد و ی ــاره بخواب ــد دوب داده باش
نیــک بنگریــم حســین )ع( در عرصــه سیاست،درســهای خــود را 
بــه مــا داده اســت... مذاکــره بــا کــه و تــا کجــا؟ مقاومــت سیاســی 
در برابــر کــه و تــا کجــا؟ توســعه روابــط بــا کــه و تــا کجــا؟ قبــول 
توبــه از کــه و در چــه شــرایطی؟نحوه برخــورد بــا دشــمن؟ و در 
نهایــت حســین)ع( اصــول موفقیــت در سیاســت را درس داده و 
تاریــخ اخــاق را پیــروز میــدان معرفــی مــی کنــد... حســین)ع( 
نشــان داد کــه انقابــی اســت یــا سیاســی و در کشــمکش سیاســی 

ــه فنــی مــی شــود؟ ــازی و انقابــی گــری، کــدام یــک ضرب ب
ــا حســین  ــی باشــیم ی ــا ماســت...پی حســین زمین حــال انتخــاب ب
زمانــی... گریــه بــر حســین و بیعــت بــا مســلم یــا اقتــدا بــر یزیــد 

ــا شــکم؟ وبیعــت ب
ــا پیشــنهاد 30هــزار  ــه ب ــی شــنیدم: خــواص کوف ــد وقت ــم لرزی تن
دینــار طــای 4/5 گرمــی، بیعــت بــا مســلم را فروختنــد  بــا 
ــروز مــی شــود 000  ــان ام احتســاب هرگــرم طــا 90 هــزار توم
000 150 12 )دوازده میلیــارد و صــد و پنجــاه میلیــون( تومــان...
حــاال آیــا مــا اهــل کوفــه نیســتیم کــه ... ؟ آیــا حســین)ع( تنهــا 
ــم  ــظ خواهی ــین حف ــا حس ــود را ب ــت خ ــا بیع ــت؟ آی ــده اس نمان
کــرد؟ اگــر تــا بحــال بــر حســین )ع( گریســته ایــم، پــس از ایــن 

ــم؟...  ــه حــال خــود چــه کنی پــس ب

شاهرگ زنان اسیدپاشعلیرضا محمدی آیا ما اهل کوفه نیستیم؟



ترمودینامیک عاشورا
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طاهره مصطفایی

محمد ولیان پور

مسیح امیری

ــا 1400  ــراژدی؛ ام ــر ت ــت و آخ ــی داغ اس ــرم خیل 1. گی
ســال گذشــته اســت دیگــر! خیلــی نگذشــته از وقــت ســرد 
ــده  ــه خوان ــم ک ــک را ه ــون اول ترمودینامی ــدنش؟ قان ش
ــه  باشــی، می فهمــی کــه 1400 ســال کــه هیــچ؛ 1400 ثانی
هــم خیلــی وقــت اســت بــرای سردشــدن و هم دمایــی 
کربــا و غیرکربــا. چــه می گویــم! مگــر غیرکربــا و 

ــم؟ ــم داری ــورا ه غیرعاش
2. کــم داشــته ایم جنــگ و کشت وکشــتار کــه میلیون هــا 
انســان، زن و مــرد و کــودک را بــه فجیع تریــن شــکل بــه 
خــاک و خــون کشــانده اند؟ داغ ســرجمع 72 میلیــون 
کشــته جنــگ جهانــِی نیم قــرن پیــش، بیشــتر اســت یــا 72 
ــان کــه  ــرن پیــش؟ داغ نیمــی از جمعیت م ــِر چهــارده ق نف
در جنــگ جهانــی اول کشــته شــدند بیشــتر اســت یــا نیــم 

ــه کاروان حســینی؟ مردان
3. گیــرم ایــن آدم هــا همــه دیوانه انــد و کا احساســی؛ امــا 
ــان،  ــادر و فرزندش ــدر و م ــان، پ ــرای امواتش ــان ب کدام ش
به قــدری کــه بــرای حســین گریســته اند، گریســته اند؟! 
درشــت گفتــم! کدام شــان اشــکی را کــه بــرای خــار 
ــرای  ــد، ب ــه ریخته ان مغیــان و پــای طفــان و غربــت خراب
درد و رنــج فرزندشــان ریخته انــد؟ آن را فقــط شــنیده اند؛ 

ــد! ــد و می بینن ــه دیده ان ــن را ک ای
4. اصــا مگــر جوان مــردی و آب بــرآب ریختــن هــم 
گریــه دارد؟ یــا احلی من العســِل نوجوانــی کــه هنــوز 
کام از زندگــی نگرفتــه؟ یــا وداع خواهــر و بــرادر و بوســه 
تشــنگی  بــرای  کدام مــان  پدربــزرگ؟  بوســه گاه  بــر 
ــن  ــدن همی ــر خوان ــم؟ مگ ــک ریخته ای ــان اش ــاره تن م پ
چهارخــط هــم گریــه دارد؟ چــه رازی اســت در ایــن 

ــت؟ ــده اس ــل در آن وامان ــه عق ــتان ک داس
5. »ان لقتــل الحســین حــراره فــی قلــوب المؤمنیــن التبــرد 
مؤمنــان  قلــوب  در  آتشــی  حســین،  کشــتن  از  ابــدا«، 
ــد.  ــردی نمی گرای ــه س ــد ب ــا اب ــه ت ــود ک ــه می ش افروخت
گفته انــد روایــت اســت از پیامبــر؛ امــا از آن روایت هایــی 
ــی  ــه قاض ــودت را ک ــی کاه خ ــت، یعن ــادی اس ــه ارش ک
کنــی، می بینــی خــودت می دانســتی و پیامبــر هــم محــض 
بــه آدرس و  نیــازی  اســت. چــه  محکــم کاری گفتــه 
ــزی  ــا گری ــه ت ــم هایی ک ــن چش ــندش همی ــند دارد؟ س س
قلب هایــی  و  می شــوند  علقمــه  می زنــی،  کربــا  بــه 
کــه نمی تپنــد، حسین حســین می گوینــد... فرقــی هــم 
دین شــان  حتــی  باشــند؛  تیپــی  چــه  از  کــه  نمی کنــد 
ــه  هــم مهــم نیســت... تنهــا شــرطش هــم، ایمــان اســت؛ ب

ــت. حقیق
ــور  ــه چط ــرده ک ــش ک ــن را آزمای ــی ای ــاال کس ــا ح 6. ت
باشــد و ســرد نشــود؟  می شــود حرارتــی 1400 ســال 
منبــع انــرژی اش کجاســت؟ کســی بــا قانــون بقــای انــرژی 
توجیهــش کــرده؟ همــان قانونــی کــه فقــط تئــوری اش کار 
می کنــد و وجــود خارجــی اش را احالــه بــه عــدم داده انــد، 
مصداقــی از ایــن بهتــر پیــدا می کنــد؟ کیــس خوبــی 
ــد و  ــم ها بگذارن ــر چش ــه اگ ــش؟ البت ــرای آزمای ــت ب نیس

ــار نشــوند...  ت

ــود:  ــل شــده کــه فرم ــه الســام( نق ــام صــادق )علی از ام
حســین بــن علــی )علیــه الســام( از »عقبــة البطــن« 
ــود: »بدرســتی  ــاران خــود فرم ــه ی ــت و ســپس ب ــاال رف ب
ــاب  ــد.« اصح ــم ش ــته خواه ــفر کش ــن س ــن در ای ــه م ک
ابــا عبــداهلل! چــرا چنیــن مــی گوییــد؟  یــا  گفتنــد: 
ــدم. ــن دی ــواب چنی ــه در خ ــن ک ــر ای ــه خاط ــود: ب  فرم
اصحــاب از خــواب امــام )علیــه الســام( پرســش کردنــد 
ــن  ــه م ــگانی ب ــدم س ــواب دی ــود : »در خ ــان فرم و ایش
یــورش مــی برنــد کــه در میــان آنهــا ســگی بــود خالــدار 

کــه از همــه دّرنــده تــر بــه نظــر مــی رســید.«

گاه کــه بــه ســر گذشــت »حر«مــی اندیشــیدم بــا خــودم فکــر 
ــاب  ــوان از اصح ــی ت ــت م ــه راح ــه خوب!چ ــی گفتم:»چ م
ــی  ــورا بودم.وقت ــر عاش ــز ظه ــن نی ــود.کاش م ــین )ع(ب حس
چــون حــری کــه خــود از لشــکریان عمــر ابــن ســعد اســت 
ــته و  ــپاه او پیوس ــه س ــته،میتواند ب ــین )ع(بس ــر حس وراه را ب
ــی  ــده وشــهید شــود،چرا مــن نه؟من ــه دوش او جنگی دوش ب
کــه از شــیعیان مولــی هســتم واز کودکــی نــام اوبرلبــم.
ــودم ودر  ــی ب ــکریان او م ــودم از لش ــر ب ــن اگ ــه یقی آری ب
راه آرمانــش میجنگیــدم وشــهید میشــدم. حیــف کاش بــودم 

آنجــا!«
ــت  ــوس میگذش ــال وافس ــن خی ــب وروز در ای آری گاه ش
تــا ایــن کــه قصــه ی شــوم»ضحاک بــن عبدا...«راشــنیدم؛او 
ــده  ــای او جنگی ــه پ ــا ب ــود وپ ــام ب کــه خــود از لشــکریان ام
وتمــام صبــح تــا ظهــر عاشــورابرایش شمشــیر زده بــود.
البــد میپرســی ایــن همــه ســعادت!پس چــرا ســخن از شــومی 
ــت.اوجی در  ــیرین اس ــه ش ــا قص ــه اینج ــا ب میگویی؟آری!ت
ــوان شــنیدن  اوج!روز عاشــورا در رکاب حســین)ع(!اماآیا ت
فــرود ایــن قصــه راهــم داری؟فــرود ایــن اوج؟»عزیــز« بــودن 

ــادن؟ ــض« افت وبه»حضی
پــس گــوش کن!ضحــاک مــار بــر دوش قصــه ماخــود 
ــوج  ــدان م ــه می ــون در میان ــه خ ــد ک ــت میکن ــن حکای چنی
ــه  ــرا گرفت ــت را ف ــا دش ــیر ه ــک شمش ــدای چکاچ میزد.ص
ــربلند  ــده بود.س ــد نمان ــین)ع(جزتنی چن ــاران حس ــود.از ی ب
چشــم  حســین)ع(به  ســپاه  در  ســرداری  کردم،دیگــر 
در  )ع(مــدام  حســین  عصرتاســوعای  نمیخورد.ســخنان 
ــه اصحــاب  ــده ی بهشــتی کــه ب ــگ میخورد،وع گوشــم زن
ویــاران میداد،اما...بــا ایــن ترســی کــه در جانــم رخنــه 
ــه بهشــت  ــن ب ــرای رفت ــت ب ــه وق ــود چــه میکردم؟ن کــرده ب
ــود  ــان ب ــه میانم ــدی را ک ــد عه ــد میرفتم،بای ــیار بود.بای بس
ــن  ــر شدم،ســام کردم:یاب ــک ت ــی آوردم.نزدی ــادش م ــه ی ب
خاطــر  بــه  بــود  مــا  میــان  کــه  را  ا...!عهــدی  رســول 
داری؟شــرط کــرده بــودم تازمانــی در رکاب تــو باشــم کــه 
تــو راجنگجویــی هســت؛اکنون جــز تنــی چنــد در ســپاهت 
نمانــده اســت آیــا مــرا حــال مــی کنــی کــه جانــم را 
ــه ســویم  برداشــته وبگریزم؟«وحســین)ع(بی آنکــه نگاهــی ب
انــدازد،اذن داد تــا بــروم ومــن کــه از پیش،اســبم رادر پشــت 
یکــی از خیمــه هــا پنهــان کــرده بودم،ســوار شــده بــه دامــن 

دشــت گریختــم...
می بینی؟!شومی وحقارت تاکجا؟!

ــن  ــم که:»ت ــل قل آری چــه خــوش گفــت ســید شــهیدان اه
ضحــاک بــن عبدا...همــه ی عاشــورا از صبــح تــا غروب،بــه 
همــراه اصحــاب عاشــورایی امــام عشــق بــود امــا جانش،حتی 
نفســی بــه ملکوتــی کــه آن احــرار را بار)اجــازه ورود(دادنــد 
راه نیافت،چــرا کــه بیــن خــود وحسین)ع(شــرطی نهــاده 
بود»عبــارت مشــروط«کرم ابریشــم اســت کــه در پیلــه خفــه 
میشــودوبال هــای رســتاخیزی اش هرگــز نخواهــد رســید...

جــوار  در  نبــودن  بــر  افســوس  بجــای  روزمــن  آن  واز 
ــتی  ــه راس ــه ب ــم ک ــی اندیش ــن م ــه ای ــین)ع(ویاری او ب حس
ــأ عظیم«ســهمی از آن  ــودم وحضــور داشــتم درآن»نب اگــر ب

ســپیدی وســعادت داشــتم؟!
آیــا بــا همــه ی ســیاهی ام،نقطــه ای ســپید در اعمــاق وجــودم 
ــدای  ــه بلن ــعد ب ــپاه س ــت س ــر ضال ــر«از قع ــود تاچون»ح ب
هدایــت ســپاه حســین)ع(راه یابــم واز نیســتی خــود بــه هســتی 
او؟یــا چــون ضحــاک بــا همــه نزدیکــی ودوشادوشــی ام بــه 
حســین )ع(چنــان آواره میشــدم در صحــرای خــوف وشــک 
کــه بــا پــای خــود مــی گریختــم از ســایه روشــن او ومــردار 
وار تــن بــه حیاتــی بــی تپــش مــی دادم؟!خــدای مــن کیســت 

ایــن کــه فریــاد میزنــد وبــی خبــرم از او؟
بال های رستاخیزی ام کجاست؟نکند در پیله بمانم؟!

پیله
الناز علیزاده

از حماسه حسینی تا دیپلماسی خمینی...

بــاز هــم 13 آبــان! عجــب روزیســت 13 آبــان  43، 57 ، 58  و اکنــون 13 آبــان 93 
ــن  ــد؟ ای ــا دارن ــه در کج ــا ریش ــی. اینه ــای خونین ــام ه ــه قی ــت. چ ــینی اس ــورای حس عاش
ــا  ــد؟ امــام روح اهلل م ــری میکن خــون از کجاســت کــه میجوشــد؟ ایــن جهــاد را کــه رهب
کــه بــود کــه فریــاد مــرگ بــر آمریــکا ســرداد و تبعیــد شــد؟ چــه در دل ایــن دانشــجویان 

ــکا؟ ــر آمری ــا خــون خــود نوشــتند  مــرگ ب ــود کــه ب ــوزان ب ــش آم و دان
ــد  در  ــی و فاطمــه بودن ــرو خــط عل ــوم ســالیان ســال اســت کــه پی ــرز و ب ــن م ــان ای جوان
شــرایطی حســن و در آخــر حتــی بــه قیمــت جانشــان حســین. دیگــر وقــت ســازش نبــود.

خمینــی میگفــت »اگــر خمینــی را دار هــم بزننــد تفاهــم نمیکنــد«
آری! راه خمینی راه حسینی بود. شعار خمینی شعار هیهات من الذله بود.

میپرســم از تــو کــه از خــون و رگ 13 آبانــی هــا هســتی. راهــی جــز ایســتادگی در مقابــل 
ظلــم بایــد برگزیــد؟ در راه حســین مذاکــره >بــرد -برد<مفهومــی دارد؟؟ نخیــر، ســازش 
بادشــمن را بــه ارث نبــرده ایــم. ســازش راه شــهدا نیســت راه دانشــجویان بــه خــاک افتــاده 
نیســت ســازش راه یــک نفــر اســت کــه الحمــداهلل، معاویــه درســپاه حســین بــن علــی جایــی 

ندارد.
شــمر زمــان را بشــناس. یزیــد زمــان را بشــناس.کوفی نبــاش. ایــن خــون هنــوز در رگهــای 
تــو جاریســت .تــا جــان داری فریــاد بــزن اســتکبار ســتیزیت را و پرچــم اســام را بــاال نگــه 

دار.
عاشــورا را چــه زنــده نگــه داشــته؟ خــون و خــون ریــزی؟؟ عاشــورا را پیــام عاشــوراییش 
زنــده نگــه داشــت و همیــن اســت کــه خــون جوانــان انقابــی مــا ســرخ تــر از ســرخ میشــود 

روز بــه روز.
ــه انقــاب  ــا عاشــورا آغــاز و ب ــا یــک کام،مســیری کــه ب ــم ب ــاه میکن ــا ســخن کوت و ام

ــی« ــود.»یامهدی ادرکن ــل میش ــور کام ــا ظه ــاهلل ب ــیده  انش رس

سالمی به طول زندگی

ــف  ــت. نص ــنی نداش ــین زاده. س ــدرت اهلل حس ــود. ق ــدرت اهلل ب ــمش ق اس
ــی  ــه م ــع فاصل ــود و از جم ــر ب ــه گی ــی گوش ــود. خیل ــوخته ب ــش س صورت
ــه  ــا ب ــه ه ــت. بچ ــی گف ــر م ــود و ذک ــتش ب ــبیح دس ــه اش تس ــت. هم گرف
ــک  ــردان ی ــوی گ ــان. ت ــع خودم ــو جم ــارش ت ــرو بی ــی ب ــد فان ــن گفتن م
تیــم فوتبــال داشــتیم. گفتــم قــدرت اهلل بیــا بــا مــا بــازی کــن. گفــت بــازی 
ــا وایســتا دروازه. پوتیــن هــاش را پوشــید آمــد  بلــد نیســتم. گفتــم حــاال بی
ــان. هرچــی تــوپ آمــد رفــت تــو گل. مــا فقــط حــرص  ایســتاد دروازده ب
مــی خوردیــم. گفتــم قــدرت اهلل الاقــل یکــی از تــوپ هــا را بگیــر. تســبیح 
ــه مــن دارم گل هــا را مــی شــمارم.  تــوی دســتش را نشــان داد و گفــت: ن

ــی داری  ــو چ ــی ت ــدرت اهلل خداوکیل ــم: ق ــای 5 گفت ــات کرب ــب عملی ش
ــت  ــی؟ گف ــی کن ــچ م ــچ پ ــی پ ــت گرفت ــبیح دس ــدر تس ــن ق ــی ای ــی گ م
ــی گــی؟ گفــت:  ــرآن چــی داری م ــو رو ق ــم کــه ت هیچــی. قســمش دادی
ــن  ــدر ای ــن ق ــی خــوام ای ــداهلل«، م ــا اباعب ــک ی ــی گــم »الســام علی دارم م
ــه اربابــت  ــم ب ــار بتون ــرام ملکــه بشــه، دم رفتــن یــک ب ذکــر را بگــم کــه ب
راحــت ســام بــدم. در عملیــات کربــای پنــج مرحلــة ســوم قــدرت اهلل را 
اصــًا ندیــده بــودم. تــوی یــک لحظــه دیــدم ســر خاکریــز نشســته. لحظــه 
ــاد  ــورد و افت ــر خ ــه تی ــود ک ــه ای ب ــاد لحظ ــش افت ــم به ــن نگاه ــه م ای ک
ســر ســنگر. دویدیــم بــاالی ســنگر را خــراب کردیــم، یقــه اش را گرفتیــم 
کشــیدیم پاییــن. تیــر خــورده بــود و درد داشــت ولــی داشــت مــی خندیــد. 
لبخنــد زد. مــا احســاس مــی کردیــم لبخنــد رضایــت اســت. بغــض کردیــم 
کــه قــدرت اهلل چــی شــده. ســرش را بــاال آورد و گفــت: »الســام علیــک 

ــاد. ــداهلل« و ســرش افت ــا اباعب ی

عطر حضور 2 شهیدگمنام در دانشگاه ارومیه

با حضور سردار باقرزاده صورت گرفت: تصویب مکان یادمان شهدای گمنام و تدفین2شهید گمنام 
ســردار باقــرزاده رئیــس کمیتــه جســتجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای مســلح ،صبــح روزجمعه9آبــان مهمــان 
دانشــگاه ارومیــه بــود تــا مــژده میزبانــی دانشــگاه ارومیــه از 2شــهید گمنــام در11آذر مــاه جــاری را دهد.ایشــان 
ــراه  ــه هم ــد و ب ــه حضــور یافتن ــام دانشــگاه در دانشــگاه ارومی ــان شــهدای گمن ــد و بررســی یادم جهــت بازدی
ــا  ــد ب ــی یادمــان جدی ــه بررســی و مــکان یاب مســئولین دانشــگاه و مســئولین ســپاه شــهدا و بســیج دانشــجویی ب
ــوی  ــد را جل ــان جدی ــکان یادم ــرزاده م ــردار باق ــده پرداختند.س ــاخته ش ــان س ــودن یادم ــب ب ــه نامناس ــه ب توج
ــا اســتقبال مســئولین دانشــگاه  ــد کــه ب ــروی مســجد {پیشــنهاد کردن مســجد دانشــگاه}طرفین حــوض آب روب
ــتقبال از  ــت واس ــام حمای ــا اع ــی ب ــب نق ــن دکترح ــت، همچنی ــرار گرف ــگاه ق ــرم دانش ــت محت ــه ریاس ازجمل
تدفیــن شــهدا در دانشــگاه بــر برکــت یافتــن محیــط علمــی و پیشــرفت علمــی بــا حضــور شــهدا تاکیــد کردنــد.
حساســیت وپیگیــری ســردار باقــرزاده در مــورد همخوانــی معمــاری یادمــان جدیــد بــا معمــاری مســجد وتاکیــد 
ــه  ــز هرچ ــتار تجهی ــان خواس ــه بود.ایش ــب توج ــگاه جال ــوی در دانش ــازی معن ــت فضاس ــب جه ــی مناس برمکان
بیشــتر کتابخانــه دانشــگاه بــه گنجینــه آثــار دفــاع مقــدس جهــت آشــنایی بیشــتر دانشــجویان بــا فرهنــگ ایثــار و 

شــهادت و ســبک زندگــی شــهدا از مســئولین دانشــگاه شــدند.

پــس از تصویــب مــکان یادمــان قــرار شــد تــا دانشــگاه اقــدام بــه ســاخت یادمــان جدیــد نمایــد ویادمــان ســابق 
در اختیــار مجتمــع فرهنگی_خانــه فرهنگ_قــرار گیــرد وهمچنیــن در 11ام آذر مــاه ســال جــاری 2شــهید گمنــام 

تحویــل دانشــگاه شــود.
امیــد اســت بــا تدفیــن ایــن دوشــهید در یادمــان شــهدای گمنــام، یادمــان نــرود مدیــون چــه کســانی هســتیم.... تــا 
یادمــان نــرود رهــرو راه چــه کســانی بایــد باشــیم... تــا یادمــان نــرود تفــاوت قبرســتان مــردگان را و یادمان شــهدا  
را چــرا کــه »و ال تحســبن الذیــن قتلــوا فــی ســبیل ا... امواتــا بــل احیــا...«... تــا یادمــان نــرود دانشــگاه اســامی 

محــل شــکل گیــری دانــش و بینــش بــا گرایــش اســامی اســت...

ــوری،  ــه و کش ــر جامع ــوان دره ج
محــور حرکــت اســت. اگــر حرکــت 
باشــد،  سیاســی  قیــام  و  انقالبــی 
در  دیگــران  از  جلوتــر  جوانــان 
صحنــه انــد. اگــر حرکت ســازندگی 
یــا حرکــت فرهنگــی باشــد، بــاز 
جوانــان جلوتــر از دیگــران انــد 
از  کارآمدتــر  هــا  آن  دســت  و 
دســت دیگــران اســت. حتــی در 
از   – الهــی هــم  انبیــای  حرکــت 
جملــه حرکــت صــدر اســالم – محور 
ــرک  ــالش و تح ــز ت ــت و مرک حرک

جوانــان بودنــد.
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| صاحب امتیاز |

بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه

| مدیر مسئول |   

سعید دانش پژوه

|هیئت تحریریه | 

بابـک بشاسـب، علیرضـا محمـدی، جـواد مقـدم،   

حسـام الدین رشیـف، علی صادقی، النـاز علیزاده، 

فاطمـه تقـی زاده، حمیـده فتوحـی، لیـا حسـنی 

طاهـره مصطفایـی

|با تشکر از | 

محمــد جمشــیدی، مســیح امیــری، محمــد ولیــان پــور، 

حامــد حســینی، اعظــم غامــی

| رایانامه |

serat.bso@gmail.com
| سامانه پیامکی |

660004360

کالم نور
امام سجاد)ع(:   

إذا قــاَم قاِئُنــا أذَهــَب اللَّــُه َعــن شــيَعِتنا العاَهــَة و 

َجَعــَل قُلوبَُهــم كَُزبـَـِر الَحديــِد. خصــال ،ج2،ص541

 آن گاه كــه قائــم مــا قيــام كنــد، خداونــد آفــت را 

از شــيعيان مــا بزدايــد و دل هايشــان را چــون پــاره  

هــاى آهــن  گردانــد.

 امام باقر)ع(:   

لـَـْو أََن الِْعبَــاَد إَِذا َجِهلـُـوا َوقَُفــوا لـَـْم يَْجَحــُدوا َو لـَـْم 

يَْكُفــُروا . الکافــی ،ج،2ص388

ــف  ــتند توق ــه منیدانس ــی ک ــدگان هنگام ــر بن  اگ

مــی کردنــد جاهدوکافرمنــی شــدند.

صدای هم دانشگاهی

در ایــن ســتون شــما میتوانیــد نظــرات و 
ــراط،  ــریه ص ــه نش ــبت ب ــود را نس ــادات خ انتق
بســیج دانشــجویی، مســائل صنفــی و آموزشــی 
ــک 660004360  ــماره پیام ــه ش ــگاه و ... ب دانش

ــد. ــر یاب ــا نش ــد ت ــال نمایی ارس

ســام خســته نباشــید واقعادســتتون درد نکنــه نرشیــه 
رصاط خیلــی خوبــه بخصــوص مطالــب سیاســی.خدا قــوت 

ــتم( ــات هس ــجویان ادبی ــی از دانش )یک

 Chera hichvaght az sigar keshidan bazi daneshju
namaha harf nemizanid

ســام و درود بــر دوســتان ارجمندمــان در هفتــه نامــه 
ــوب  ــل را رسک ــد داخ ــن تولی ــرا بنزی ــب »چ »رصاط« مطل
ــا  ــود ، لطف ــی و آگاهــی دهنــده ب ــیار عال منودیــد؟« بس
ــا در  ــون حقیقت ــد چ ــر بذاری ــب بیش ــپ مطال ــن تی از ای
راســتای ایجــاد عدالــت در کل کشــور هســت!! فرشــاد 

علــوم(. زاهدی)دانشــکده 

حداقل اسم پرس شجاع هفته تون رو ذکر میکردین.

ســامتی اون پیرمــردی که وقتی ازش پرســیدن حاجی,عشــق 
چــن حرفیــه گفت4حرف,بهــش خندیدن,پیرمــرد گفــت 
مگــه )حســین(چهار حــرف نیســت؟....! خداقــوت رصاطــی 

هــا.

درصبــح  دارم  خــوش  داری،گفــت  ارزویــی  چــه  گفتــم 
ــان  ــزم باهــان کفن,ســینه زن ــر میخی قیامــت کــه از قــر ب
ــوم.من  ــف محرشش ــین)ع(وارد برموق ــان برحس ــه کن وگری
بهشــت بــی حســین منیخواهم.ممنــون از نرشیــه خوبتــون 

ــزاد. ــت مری دس

ــه و  ــی نویس ــا م ــی و از کج ــو ک ــد مطالبتون ــو بگی راستش
ــه دانشــجویی نباشــه و از  ــه ای ک ــون میفرســته، نرشی برات

ــه درد منــی خــوره. ــه بشــه ب جــای خــاص تغذی

ــو  ــجویان نازل ــدای دانش ــن ص ــام.... ای ــا س ــامی ه ــجو س دانش
ــم... ــی مچکری ــب نق ــت در دوران ح اس

بــا چهارمیــن شــماره از دانشــجو ســام بــا ویــژه هــا در خدمتتــان 
ــه همــه ی شــما دانشــجو ســامی هــا  هســتیم و مــاه محــرم را ب

تســلیت عــرض میکنیــم.
 فراموش شده ی  هفته:

مســئولین محتــرم! چندیســت در ایــن دانشــگاه امر بــه معروف و 
نهــی از منکــر غریــب افتــاده و فرامــوش شــده اســت در حالیکــه 
ــن اســت و  ــن رکــن ، رکی ــه همی ــه ی اســامی ب ــات جامع حی
همــان موقعــی کــه پیامبــر )ص( فرمــود:  خداونــد دشــمن 
مــی دارد کســی را کــه نهــی از منکــر نکنــد . همــان موقــع کــه 
فرمــود  هــرگاه امــت مــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را 
رهــا کنــد بایــد آمــاده جنــگ بــا خــدای متعــال شــود...  و امــام 
ــه معــروف و نهــی از منکــر خــون داد  حســین )ع( بــرای امــر ب
تــا اســام نابــود نشــود ؛ حداقــل بــه حرمــت خــون امــام حســین 
و شــهدا ، آن را پشــت گــوش نیندازیــد و آمــاده ی جنــگ بــا 
خــدا نشــوید ؛ اگــر مــا را بــه بهشــت نمــی بریــد الاقــل دشــمن 

خــدا هــم نباشــید...

باورنکردنی  هفته :
ــم  ــغول بودی ــان مش ــم و چن ــته بودی ــم بنشس ــا ه ــکده ب در دانش
ــه بود...کــه ناگهــان بانــگ  ــام زمــان ز دســتمان در رفت کــه زم
ــای  ــا وضــو ســاخته و مهی ــد ت اذان برخاســت و هــر کــس جهی

نمــاز گــردد.
ــان   ــن می ــد، در ای ــه دویدن ــمت ادای فریض ــه س ــع ب ــون جم چ
ــورد،  ــی خ ــم نم ــته و ج ــه بنشس ــدم ک ــتان را دی ــی از دوس یک
ــی؟ ــو نیای ــجد ت ــه مس ــت ب ــاز اس ــاه ،گاه نم ــم: الص وی را گفت

گفت : کاس دارم! 
هر آن کسی که در زماِن اذان هست زنده به کالس

 بر او نرفته به کالس  به فتوای من نماز کنید
ــته  ــت داش ــرا حقیق ــن ماج ــه ای ــدارد ک ــکان ن ــا )!( ام واعجب
باشــد! ممکــن نیســت! وقتــی کــه امــام حســین)ع( در وانفســای 
جنــگ ، نمــاز اول وقــت را بــه جــا آورد و گفــت کــه شــیرین 
تــر از نمــاز برایــم نیســت؛ فکــر نکنــم ایــن داســتان باورکردنــی 

باشــد! شــما بــا مــن موافــق نیســتید؟

دست خدا بر سر ماست هفته:
گاهــی وقــت هــا آدم گیــج میشــود ؛ آنهــم وقتــی کــه امــروز 
ــرم و  ــزای مح ــان ع ــرای اع ــرود ب ــت ب ــه هیئ ــت ب ــرار اس ق
ــی ...  ــرای شــادی و پایکوب ــرود ب ــه جشــن ســاالنه ب فردایــش ب
خــب گیجــی هــم دارد ... چــه مــی توانیــم بگوییــم جــز اینکــه 
مســئوالن فرهنگــی )!( بــاز هــم کــوالک کردنــد! یعنــی نمیشــد 

جشــن و عــزا را پــس و پیــش کرد؟شــاید هــم نمیشــد!
خــدا را شــکر کــه بــاز متولــی ایــن جشــن بــه خاطــر فــوت آیــت 
ــل  ــن را کنس ــی جش ــزای عموم ــی و دو روز ع ــدوی کن اهلل مه
ــع هاســت کــه  ــه وقــت دیگــری موکــول کــرد ... ایــن موق و ب

میشــود گفــت دســت خــدا بــر ســر ماســت . 

سالم  هفته:
دانشــجویان خوابــگاه بنــت قــرار بــود شــبی میزبــان آقــای 
ــودن هــوا  ــل نامســاعد ب ــه دلی ــی ب ــر حــب نقــی باشــند  ول دکت
ــاران( ایــن ماقــات کنســل  ــارش ســیل آســای ب )بخوانیــدش ب
شــد. رفقــا شــعر حیــدر بابــا را میخواندنــد و مــن از میــان دنــدان 
ــه هــم مــی خوردنــد  ــان کــه از ســرما ب هــای کلیــد شــده ی آن

ــا را مــی شــنیدم:  ــن نجواه ای
حیدر بابا ایلدیرم الر شاخاندا

سئللر سوالر شاققیلدییوب آخاندا
بیز لر اونا صف باغلییوب باخاندا

سام اولسون شوکتیزه ائلیزه
حب نقی نیه گلمدین خوابگاهیمیزه

حیدر بابا کهلیک لرون اوچاندا
 بنت دیبینن امیدیمیز قوخوب قاچاندا
خوابگاه بنتین سُووویوب سُووویاندا

 بنت دن ده  بیر مومکون اولسا یاد ایله
یانمیان شوفاژالری سیفارش ایله

ورود ممنوع  هفته:
بــاغ ســیبی کــه پشــت رســتوران مرکــزی اســت ؛ ابــزاری بــرای 
ــزان تقــوای دانشــجوها )!( شــده اســت. هــر کــس  ســنجش می
ــای  ــرد میوه ه ــه کارک ــی ک ــت. چیزهای ــر اس ــورد ، باتقوات نخ
ــش  ــاً افزای ــا، صرف ــت آن ه ــدف کاش ــد و ه ــی را دارن مصنوع
تقــوای دانشــجوها بــوده اســت و هیــچ ارزش دیگــری ندارنــد. 
اســتفاده ی دانشــجوها از ایــن ســیب  هــا از »أکل میتــه« هــم 
حرام تــر اســت و در مــواردی، موجــب دل درد گردیــده اســت. 
ــرک  ــاط در ت ــد و احتی ــبهه ناک می باش ــا ش ــه آن ه نگریســتن ب

آن اســت.

شایعه ی  هفته:
افــرادی را  ، مدیریــت دانشــگاه  در راســتای  شــغل زایــی 
اســتخدام کــرده جهــت گرفتــن گربــه و بــرای خاصــی از 
شــر گربــه هــای دانشــگاه اقــدام بــه قتــل گربــه هــا گرفتــه انــد ؛ 

ــم)!( ــی مچکری ــب نق ح
ــره  ــاال ب ــه از ســر و کــول آدم ب اصــا چــه معنــی داره کــه گرب
! از قدیــم االیــام میگــن کــه لذتــی کــه در گربــه آزاری اســت 
ــا  ــار و ب ــذار کن ــی رو ب ــک بدبین ــت! عین ــری نیس ــز دیگ در چی

ایــن زاویــه بهــش نــگاه کــن کــه اگــه آقــای دکتــر حــب نقــی 
ــیم!  ــب کار میش ــون صاح ــه م ــوری هم ــن اینط ــر کار بش ، وزی

ــم ! ــواّل... حــب نقــی مخلصی ای

بوروکراسی هفته : 
واقعــا مســئولین دانشــگاه ارومیــه و باالخــص کارمندانــش فــوق 
العــاده مســئولیت پذیرنــد)!( وای بــه حــال دانشــجویی کــه 
بخواهــد از ایــن دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــود ، آنوقــت اســت 
کــه بایــد بــه انــدازه ی اتوبــان ارومیه-خــوی)!( راه بــرود ! البتــه 
ــرد.  ــور بب ــاده ی کش ــن ج ــانحه تری ــالم از پرس ــان س ــه ج اگ

ــان خــودش: وصــف حــال دانشــجو از زب
کفش هایم بهر دوندگی به اینسو و آنسو ، پاره  پاره گشته !

و تسویه حساِب من از دانشگاه ارومیه ، محال گشته!

مصدوم هفته:
پســری هفتــه ی گذشــته ، موقــع پیــاده شــدن از ســرویس 
ــوش(  ــی درپ ــاب )ب ــاه فاض ــل چ ــه داخ ــش ب ــگاه ، پای دانش
ــرای آتــل بنــدی  رفــت و اســتخون پایــش تــرک برداشــت و ب

ــد.  ــتان ش ــی بیمارس راه
ان شــا اهلل کــه چیزیشــون نشــده... پیشــنهاد دانشــجو ســام اینکــه 
ــا  ــاه رو اونج ــرا چ ــه چ ــهرداری ک ــکایت از ش ــاِل ش ــن دنب بیفت
کنــده!؟ )ایــن یــک( و یــا چــرا روش درپــوش نذاشــته!؟ )اینــم 
ــم ســه(...اصا  ــو خطــر نذاشــته !؟)این ــا چــرا اونجــا تابل دو( وی
ــونن ،  ــه بکش ــز محاکم ــای می ــهردار رو پ ــود ش ــوِد خ ــد خ بای

اگــه امضــا خواســتین مــا در خدمتیــم !

پیام غیر بازرگانی هفته:
تاسیســات بیچــاره شــب و روز نــدارن و جــوِر اون کارمندایــی 
رو مــی کشــن کــه ، میانگیــن کار روزانــه شــون ، بیســت و دو 
دقیقــه تــو روز هســتش ! تاسیســات مچکریــم ! باورتــون نمیشــه 

پــس بخونیــد:
کدوم دانشگاه میری؟ نازلو 

 کدوم خوابگاهی؟ بنت 
میری آشپزخونه کی رو می بینی؟ تاسیسات

تو راهرو ؟ تاسیسات 
صبح؟ تاسیسات
ظهر ؟ تاسیسات
شب ؟ تاسیسات

21 شب ! تاسیسات )!(
تلفن : دو تا شیش ، تاسیسات

بین التعطیلین هفته:
ــیم!)25  ــل نباش ــن را تعطی ــن التعطیلی ــی دارد  بی ــه معن ــا چ اص

روز تعطیلــی مناســبتی+105 روز تعطیلــی پنــج شــنبه هــا و 
جمعــه ها+تعطیــات عیــد و تابســتان(واقعا کــم اســت! دانشــجو 
بایــد غیبــت کنــد! بایــد از حداکثــر غیبــت مجــاز، بهــره ی الزم 
را ببــرد! اگــر اســتفاده نکنــد، اســراف کــرده اســت و اســراف 

هــم کــه حــرام اســت! اینطــور نیســت؟!
نظرسنجی هفته:

در جلســه ی هــم اندیشــی کرســی هــای آزاد اندیشــی بــا حضور 
ــئول  ــی )مس ــم قم ــجویی ؛ خان ــریات دانش ــئول نش ــران مس مدی
ــن از  ــی از حاضری ــه ی یک ــه کنای ــخ ب ــتیبانی( در پاس ــور پش ام
نبــوِد ســاندیس در جلســه ؛ گفــت : مــن بــا ســاندیس مخالفــم! 

منظــور ایشــان از ایــن جملــه ؛ بــه نظــر شــما؟؟؟
1.یعنی ایشون ساندیس خور نیستند؟؟؟

ــاندیس  ــی س ــو ب ــتن؟! کیک ــه نیس ــتن؟! مگ ــی هس ــس چ 2.پ
ــتن؟! ــا نیس ــتن ی هس

ســاندیس  خــوردن  در  نباشــیم  متخصــص  چــه  هــر  3.در 
حاشــا( هکــذا  مــاذا  )هــذا  متخصصیــم!!! 

4.تــوپ تانــک مسلســل دیگــر اثــر نــدارد! )از بــی ســواداِن کــم 
ســواِد ناســواد(

5.مــن حیــث المجمــوع ، اینجــا دانشــگاه ارومیــه اســت و 
باشــگاه ســاندیس خــورا  نیســت!

6.اهــا و ســها !! ســاندیس خــواران ، ســربازان گمنــام امریــکا 
هســتند!

ــی  ــان ب ــن! )از افراطی ــور م ــاندیس خ ــف س ــاد مخال ــده ب 7. زن
ــنامه( شناس

8.بــه قــول فامیــل دور ، مــن نظرمــو بــه کســی تحمیــل نمیکنــم 
امــا کســی کــه نظــرش بــا مــن مخالــف اســت خــر اســت ؛ تمــام 

شــد رفــت!!!

سید

دانشجــو ســالم...

حسام الدین شریف

لطفاً خودتان را معرفی کنید؛

آیت اهلل، همان آیت اهلل است، شما!؟
چنــد هفتــه پیــش بــا نزدیــک شــدن ایــام محــرم و شــروع تکاپــو و شــور 
ــر  ــد ت ــر و مفی ــرای برگــزاری هرچــه بهت و شــعور هرســاله دانشــجویان ب
عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان، حضــرت اباعبدا...الحســین علیــه 
ــدان و  ــقان و مری ــام عاش ــت تم ــی رف ــار م ــه انتظ ــی ک ــام، در حال الس
کســانی کــه ادعــا مــی کننــد تمــام ایــام عمــر عــزادار سیدالشــهدا هســتند 
ــم  ــدارک مراس ــه در ت ــه ای همدالن ــازی و بهان ــیه س ــچ حاش ــدون هی ب
محــرم باشــند، تیــم مســئوالن دولتــی فرهنگــی دانشــگاه ارومیــه در 
امتــداد خــط »حاشــیه ســازی - بهــره برداری«،ایــن بــار مراســم عــزاداری 
امــام حســین)ع(را ســوژه قــرار داده و بــا اظهاراتــی بــه غایــت نســنجیده و 
ناپختــه جــو رســانه ای و دانشــگاهی را متشــنج کردنــد، متعاقــب اظهارات 
اولیــه ی مســئول دولتــی فرهنگــی دانشــگاه کــه یکــی از مراســمات 
عــزاداری امــام حســین)ع(  را خرافــه و بدعــت گــذاری نامیــده بــود کــه 
ــت،  ــی داش ــی را در پ ــن فرهنگ ــجویان و فعالی ــاتید و دانش ــش اس واکن
ــدور  ــا ص ــگاه ب ــی دانش ــط عموم ــد رواب ــده ی بع ــاب ش ــدم حس در ق
اطاعیــه ای تمــام اخبــار رســانه ای پیرامــون موضــوع را قاطعــاً تکذیــب 
کــرده! و نوشــت:» آنچــه در شــورای فرهنگــی بــا آن مخالفــت گردیــد، 
ــا  ــع و علم ــر مراج ــر اکث ــق نظ ــه مطاب ــود ک ــذاری”  ب ــت گ مراسم “طش
نظیــر آیــت اهلل مــکارم شــیرازی )ســوال شــماره 121( یــک بدعــت اســت 
ــد وجــود دارد از  ــی چن ــن رابطــه نکات ــدارد»،در ای ــی ن و ســندیت مذهب

ــه؛ جمل
1.هــر چنــد طشــت گــذاری ضمــن برخــورداری از پشــتوانه ی تاریخــی 
یکــی از رســم هــای دیرینــه ی خّطــه ی آذربایجــان در عــزاداری بــرای 
امــام حســین)ع( اســت وحتــی در اساســنامه ی یکــی از هیئــات مذهبــی 
دانشــگاه در مــورد مراســم طشــت گــذاری و اعــان عــزا تصریــح شــده 
اســت، امــا در اینجــا بنــا نداریــم در مــورد ایــن مراســم ســخن بگوییــم و 
ــیه  ــا خــط »حاش ــت م ــورد صحب ــم، م ــی گذاری ــّن وا م ــل ف ــه اه آن را ب
ســازی-بهره بــرداری« اســت کــه مدتــی اســت بــه راهبــرد اصلــی 
مســئولین دولتــی فرهنگــی دانشــگاه تبدیــل شــده اســت، در چهارچــوب 
ایــن راهبــرد مســئولین دولتــی فرهنگــی دانشــگاه بــا طــرح مســائل حاشــیه 
ای و بحــث برانگیــز ســعی در انحــراف افــکار و اذهــان داشــته تــا 
توجهــات را از متــن بــه حاشــیه جلــب کننــد، و در پــس ایــن غبــار ایجــاد 
ــه پیــش برنــد، در حالــی کــه در طــول یکســال  شــده اهــداف خــود را ب
گذشــته نــه برنامــه ی فرهنگــی در خــور توجهــی توســط تیــم فرهنگــی 

ــی  ــیار فرهنگ ــای بس ــه دردی از فقره ــده ون ــزار ش ــگاه برگ ــی دانش دولت
دانشــگاه درمان،هنــوز هــم کــه هنــوز اســت همــان مشــکاتی کــه ســالها 
گریبــان گیــر دانشــگاه بــود و مســئولین فعلــی آنهــا را بــه افراطــی گــری 
ــد پــا برجاســت، در ایــام محــرم امســال  مســئولین قبلــی نســبت مــی دادن
ــم  ــرداری« مراس ــازی-بهره ب ــیه س ــط »حاش ــه خ ــم در ادام ــن تی ــز ای نی
حضــرت اباعبدا...الحســین)ع( را مستمســک قــرار داده تــا بــا طــرح 
مســائلی کــه هیــچ لزومــی ندارد،فضــا را ملتهــب کنند.نمونــه هــای قبلــی 
ــی  ــوان در حــذف اعضــای حقوق ــی ت ــی را م ــن حاشــیه ســازی های چنی
ــل  ــای مندرآوردی)مث ــودن اعض ــه نم ــال قبل(،اضاف ــورای فرهنگی)س ش
بعضــی معاونــت هــای دانشــگاه( و طــرح مباحثــی کــه هدفــی جــز ایجــاد 

ــد. ــن تشــکلهای اســامی ندارد،دی ــاف بی اخت
 2.طنــز ماجــرا اســتدالل روابــط عمومــی دانشــگاه اســت کــه در اثبــات 
مدعــای »تیــم دولتــی فرهنگــی« دانشــگاه،به ســخنان حضــرت آیــت اهلل 
ــتنی و  ــه نوش ــاره دو نکت ــن ب ــد،در ای ــوده ان ــتناد نم ــیرازی اس ــکارم ش م
خواندنــی اســت؛اول اینکــه مســئله مطرح)طشــت گــذاری و اعــان عــزا( 
ــاره ی  ــم در ب ِ ــن عال ــداد مجتهدی ــه تع ــه ب ــت ک ــی اس ــئله فقه ــک مس ی
ــد نظــر فقهــی و کارشناســی وجــود داشــته باشــد و واضــح  آن مــی توان
ــزام آور  ــدان ایشــان ال ــرای مقلّ ــا ب ــکارم تنه ــت اهلل م اســت کــه نظــر آی
ــال 88  ــیرازی در س ــکارم ش ــت اهلل م ــرت آی ــه حض ــت،و دوم اینک اس
بارهــا و بــه کــّرات در محکومیــت فتنــه گــران و آشــوب طلبــان ســخنانی 
ــز ندانســتند،باید از بســیاری کســانی کــه  ــراد کــرده و ســکوت را جای ای
ــد پرســید،آن روزهــا کوچکتریــن وقعــی  آن روزهــا و در دانشــگاه بودن
ــا در  ــه تنه ــد و ن ــدر نمــی نهادی ــن مرجــع عالیق ــه ســخنان ای و ارزشــی ب
ــد بلکــه   ــان نمــی چرخاندی ــان زب ــه گــران و آشــوب طلب محکومیــت فتن
بارهــا و بارهــا در تحریــک دانشــجویان نقــش داشــتید،امروز چــه شــده 
ــرار  کــه رســاله ایشــان را مــی گردیــد و استفتائاتشــان را نصــب العیــن ق
ــان را  ــروز و امروزت ــما دی ــت اهلل است،ش ــان آی ــت اهلل هم ــی دهید؟آی م

ــا بداننــد. ــا بدانیــم و بداننــد و اگــر خواســتید مــا بگوییــم ت بگوییــد ت
3.بــه تمــام مســئولین و خصوصــاً تیــم دولتــی فرهنگــی دانشــگاه مشــفقانه 
ــوس  ــد و ه ــدال بدوانن ــره اعت ــود را در دای ــب خ ــی کنیم،اس ــه م توصی
ــد و ردای  ــرون برانن ــن فقــره موضوعــات را از ســر بی ــی در ای ماجراجوی
سفیدمقدســات را بــا بــازی هــای هــزار رنــگ شــان آلــوده نکننــد 
ــت  ــه گیراس ــن طایف ــید از آن/آه ای ــت بترس ــش صحراس ــاد آت که؛گردب

ــید از آن بترس

ــد  ــی توانن ــراط م ــریه ص ــرم نش ــدگان محت خوانن
نســخه pdf همیــن نشــریه را از ســایت بســیج دانشــجویی 
 www.uu-basij.ir آدرس  بــه  ارومیــه  دانشــگاه 
ــا ارســال آدرس  ــد ب ــن مــی توانی ــد. همچنی دریافــت نماین
ایمیــل  خــود بــه شــماره پیامــک مــا هــر هفتــه صــراط را 

ــید... ــته باش ــان داش در ایمیلت
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