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تب داغ روز دانشجو در دانشگاه ها آغاز شده است. روزي 
كه البته بيش از آنكه يادآور ش��ور و ش��عار دانشجويي 
باش��د، حكايت از روزهاي تلخي دارد كه اين قش��ر در 
اعتراض و تظاهرات در حياط دانش��گاه يا در خيابان ها 
پيش از انقالب تاكنون تجربه كرده اس��ت. به هر حال 
جنبش دانشجويي نه تنها در قالب اعتراضات راديكال 
خياباني بلكه در قالب پيگيري حق و حقوق دانشگاهي 
در ذيل فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي نيز بروز و 
ظهور داشته است. با اين حال راديكال ترين اعتراضات 
دانش��جويي هميش��ه دامنه و تاثير مهم تري در سپهر 
سياسي كشور داشته است. توان اين جنبش در تغيير 
مناس��بات سياس��ت داخلي و خارجي كشور مشهود 
اس��ت. چه در س��ال 32 در اعتراض به دي��دار مقامات 
كشور با ريچارد نيكس��ون، معاون رييس جمهور وقت 
اياالت متحده و چه تس��خير س��فارت امريكا توس��ط 
دانش��جويان خط امام در س��ال هاي اول انقالب و چه 
حوادث كوي دانش��گاه تهران در س��ال هاي 78 و 88، 
نمونه هايي از جنبش هاي دانشجويي در كشور هستند 

كه تاثير آنها در سپهر سياست كشور انكار نشدني است. 
علي مطهري، نايب رييس مجلس دهم در روز گذشته 
به دعوت انجمن اسالمي دانش��جويان دانشگاه عالمه 
طباطبايي به اين دانش��گاه رفت. در اين مراس��م كه با 
عنوان »س��ه قطره خون« در دانشكده مديريت برگزار 
ش��د، علي مطهري، جواد امام، عضو ش��وراي مركزي 
مجمع ايثارگران اصالح طلب و عليرضا بهشتي حضور 

داشتند. 
مطهري ابت��داي س��خنراني اش را به هفت��ه وحدت 
اختصاص داده و ب��ه تاريخچه آن اش��اره كرد: »هفته 
وحدت به پيش��نهاد آي��ت اهلل منتظ��ري و تاييد امام 
خميني بوده و بركات خوبي هم داش��ته است هرچند 
وضعيت جهان اس��الم از نظر وحدت اس��المي خوب 

نيست.« 
وي با بيان اينكه بايد معناي وحدت اس��المي را بدانيم 
و در نظر داشته باش��يم، اظهار داشت: »همه از وحدت 
سخن مي گوييم ولي منظور ما ممكن است با يكديگر 

متفاوت باشد. بعضي ها منظورشان  از وحدت اسالمي 
اين اس��ت كه همه ِفَرق اس��المي به يك مذهب روي 
بياورند. تصور برخي اين اس��ت كه هم��ه يك مذهب 
را انتخ��اب كنند و ح��ول اين مذهب وحدت ش��ويم. 
برخي ها هم منظورشان اين است كه از مشتركات اين 
مذاهب يك مذهب جديد بسازند و همه به اين مذهب 
باشند.« اين نماينده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
»منظور از وحدت اس��المي اين است كه همه مذاهب 
اس��المي حول مذهب خودشان باشند ولي مشتركات 
ما بيش��تر از افتراقات ما است. همه ما دشمن مشترك 
داري��م. منظور از وحدت اس��المي اين اس��ت كه همه 
ِفَرق اس��المي در برابر دشمن مش��ترك جبهه متحد 
بس��ازند.« اين نماين��ده مجلس، تفرقه و تش��تت را از 
عوامل عقب ماندگي امت ها دانست و گفت: »اگر ظلم بر 
عدالت غلبه كند، آن جامعه باقي نمي ماند. اگر فساد در 
جامعه اي غلبه كند، آن جامعه حتما منقرض مي شود. 
اگر ترك امر به معروف و نهي از منك��ر صورت بگيرد، 
حتما آن جامعه از بين م��ي رود. همچنين قرآن بيان 

مي كند امت هاي زيادي به خاطر تفرقه و تشتت از بين 
رفته اند.« نايب رييس مجلس بيان كرد كه»متاسفانه 
برخ��ي از ش��يعيان توجه كمتري نس��بت به س��يره 
پيامبر )ص( نسبت به اهل س��نت دارند. گويي پيامبر 
اسالم براي اهل سنت و ائمه اطهار براي شيعيان است 
و اين اصال خوب نيست. ريش��ه و اساس همه ما پيامبر 
اسالم است. بايد از س��يره و روش پيامبر درس گرفت. 
با اينكه به ايش��ان وحي مي ش��د، پيامب��ر با اصحابش 
مشورت مي كرد و يك نوع دموكراسي در رفتار ايشان 
وجود داشت. به اصحابش ش��خصيت مي داد و به آنها 
ياد م��ي داد كه در امور اجرايي اهل مش��ورت باش��يد؛ 
نه اس��تبداد.« او از دوري جامعه از آثار شهيد مطهري 
انتقاد كرده و گفت: »درخصوص انقالب بعد از آثار امام 
بايد به آثار شهيد مطهري رجوع كرد. ايشان در كتاب 
سيره نبوي مي گويند نبايد براي دس��تيابي به اهداف 
به روش هاي نادرست توسل جست. مگر مي شود براي 
ساخت مس��جد به دروغ روي آورد؟ مگر مي شود براي 

تشويق خواندن قرآن، حديث جعل كرد؟ ما نبايد براي 
تبليغ دين از وسيله نامقدس و دروغين استفاده كنيم. 
ممكن است در ميان متجددين اين حرف رايج باشد كه 
هدف وسيله را توجيه مي كند ولي اين دروغ و نادرست 

است.«
دانشجو؛ ديده بان جامعه

اين عضو فراكسيون اميد با اشاره به رويداد 16 آذر سال 
32 گفت: »16 آذر س��ال 32 بعد از كودتاي 28 مرداد 
و ايجاد يك فض��اي اختناقي صورت گرفت. هميش��ه 
وقتي يك اعتراض در فض��اي اختناق صورت مي گيرد 
ارزش بيشتري دارد به عبارتي مانند نوري در تاريكي و 
جرقه اي در ظلمت است. آن حادثه حاكي از روشن بيني 
اعتراض كنندگان اس��ت. نمونه اع��الي آن قيام كربال 
اس��ت كه توده مردم نفهميده بودند حقيقت اسالم از 

بين رفته و فقط پوسته اي از اسالم باقي مانده است.«
مطهري اضافه كرد: »حج با ش��كوه بيش��تري برگزار 
مي شد و نماز جماعت و نماز جمعه هم برقرار بود ولي 
امام و پيشوا متوجه شد كه اس��الم از محتوي و هسته 

خود خالي شده و پوس��ته آن باقي مانده است. حركت 
16 آذر نيز چنين حالتي داشت كه در شرايط خفقان و 
ترس و وحشت رخ داد. نيكسون به دعوت شاه به تهران 
آمده بود و همان روز دانشجويان در اعتراض به كودتا و 

شرايط خفقان قيام كردند.«
وي تصريح كرد: »اهميت جنبش دانش��جويي در اين 
است كه دانشگاه و دانشجو يكي از ديده بان هاي جامعه 
است كه به موقع بايد آژير خطر را بكشد. تعبير جنبش 
دانش��جويي قبل از انقالب نيز مطرح ب��ود و امروز هم 
مطرح اس��ت. در ابتداي انقالب نيز مطرح بود كه امروز 
نيز نيازمند اي��ن تعبير هس��تيم؟ برخي ها مي گفتند 
نيازي به جنبش دانشجويي نيست چون حكومت شاه 
از بين رفت ولي اين حرف درس��ت نيست و ما هميشه 
نياز به جنبش دانشجويي داريم چون قدرت ها هميشه 
نيازمند قدرت هس��تند و اگر تمركز و نقدي بر قدرت 
نباشد، حكومت ها دچار فس��اد مي شود.«  نايب رييس 
دوم مجلس با بيان اينكه امام علي هميش��ه مي گفت 
از من در آش��كار و پنه��ان انتقاد كنيد، خاطرنش��ان 
كرد: »اين حرف از س��وي كس��ي گفته مي شود كه ما 
معتقديم او معصوم است. ما دموكراسي را در حكومت 
اميرالمومنين مشاهده مي كنيم. برخي ها فكر مي كنند 
خاستگاه دموكراسي غرب است ولي دموكراسي را در 
حكومت امام علي مشاهده مي كنيم چون دموكراسي 
در نحوه مواجهه حكومت ها با منتق��دان و مخالفانش 

مشخص مي شود.«
مطهري با اشاره به نحوه برخورد امام علي با خوارج ابراز 
داشت: »خوارج بزرگ ترين دش��منان امام علي بودند 
ولي اينها در مسجد امام علي حضور مي يافتند و براي 
ايش��ان به راحتي مزاحمت ايجاد مي كردند و در ميان 
خطبه هاي ايشان از امام علي انتقاد مي كردند. آنها آزاد 
بودند و امام نه آنها را زنداني كرد و نه حقوق شان را قطع 
كرد اما وقتي آنها دست به سالح بردند و امنيت را از بين 
بردند، حضرت آنها را از دم تي��غ گذراند.« وي با تاكيد 
بر نيازمندي حكومت ه��ا به نقد بيان ك��رد: » نقد هم 
آدابي دارد كه بايد رعايت شود. ما نبايد نقد را با تخريب 

و لجن مال كردن اشتباه كنيم بلكه نقد حد واسطه اي 
مي��ان تخريب و لگدم��ال ك��ردن ديگ��ران و تملق و 
چاپلوسي است. جنبش دانشجويي هم براي نقد كردن 

بايد اين شرايط را پيدا كند.«
اصولگراي�ان نس�بت ب�ه احمدي ن�ژاد تعصب 

داشتند
در پايان س��خنراني علي مطهري يكي از دانشجويان 
در مورد حص��ر و چرايي ع��دم برگ��زاري دادگاه براي 
احمدي نژاد سوال كرد كه او در پاسخ به اين سوال گفت: 
»درباره حصر بارها سخن گفته ش��ده و شايد كسي به 
اندازه من در اين باره سخن نگفته است. ما چيزي به نام 
حصر خانگي نداريم و خالف قانون اساسي است و اگر 

هم در گذشته رخ داده آن هم تخلف است.«
مطهري ادامه داد: »حكم دادن توس��ط شوراي عالي 
امنيت هم درست نيست. ش��وراي عالي امنيت ملي 
مي تواند در ش��رايط اضط��راري و اوليه دس��توري را 
بدهند. اين مس��اله را مي توان به عنوان امر موقت در 
نظر گرف��ت ولي وقت��ي هيجانات از بين رف��ت ادامه 

حصر با ش��وراي عالي امنيت ملي نيس��ت و شوراي 
عالي امنيت ملي نمي تواند براي افراد حكم و مجازات 
صادر كند. اي��ن برعه��ده قوه قضاييه اس��ت كه اين 
افراد را محكوم كند يا آزاد كن��د. اگر هم مي خواهند 
مجازات ش��وند، بايد در دادگاهي صالحه باشد.  وي با 
بيان اينكه هم اكنون ش��اهد نرمشي در ميان مقامات 
كشور در موضوع حصر هستيم، عنوان كرد: »تصميم 
بر حل اين موضوع است. در مالقات هاي ما نيز در اين 
باره صحبت ش��ده و اراده بر حل موضوع اس��ت. آقاي 
كروبي تاكنون سه ديدار داشته و كم كم فضا در حال 
باز شدن است تا حصر تمام ش��ود.« عضو فراكسيون 
اميد افزود: »در چنين زماني ك��ه اين تصميم گرفته 
شده اس��ت بايد همكاري داشته باش��يم تا دوستان 
كارشان را انجام دهند چراكه اگر در رسانه شلوغ شود 
ممكن است برخي ها از تصميم ش��ان برگردند چون 
نمي خواهند اين تصور ايجاد ش��ود ك��ه آنها به خاطر 
فشار از نظر قبلي خود عقب نشيني كرده اند. آنها به اين 
مهم رسيدند كه موضوع حصر بايد به مرور تمام شود. با 
مقامات مختلف نيز ديدارهايي داشته ام و فكر مي كنم 
نظرات شان عوض شده است.« مطهري درباره رويكرد 
احمدي نژاد نيز گفت: »خوش��وقتيم حرف هايي كه 
10 سال قبل بيان مي كرديم و سخناني كه در مجلس 
هش��تم مطرح مي كردم و س��وال از رييس جمهور را 
مطرح كردم، توس��ط اصولگرايان بيان مي شود. اين 
حرف كه از س��وي چهره هاي اصولگرا مطرح شد كه 
احمدي نژاد يكي از پايه هاي فتنه است، سخن مهمي 
است.« وي با بيان اينكه من گفته بودم اگر آن افراد قرار 
است به خاطر فتنه محاكمه شوند احمدي نژاد هم بايد 
محاكمه شود، اظهار داش��ت: »اصولگرايان متاسفانه 
تعصب وي��ژه اي به احمدي نژاد داش��تند و چش��م بر 
تخلفات او بس��ته بودند. ما به عنوان نماينده مجلس 
نبايد ساكت باش��يم. اينكه احمدي نژاد مي گفت من 
اين قانون را قبول ندارم و اگر قانوني را دوس��ت داشته 
باشم و دلخواهم باشد اجرا مي كنم، معلوم است كه آن 

فرد بايد بالفاصله عزل شود.«

مطهري: شاهد نرمش مقامات كشور در خصوص حصر هستيم

تبداغروزدانشجودردانشگاهها

 گاه��ي اي��ن س��وال ايج��اد 
مي ش��ود كه آيا اساس��ا ايران 
جنبش دانش��جويي را تجربه 
كرده اس��ت ي��ا خير؟ پاس��خ 
من به اين س��وال اين اس��ت 
كه بله؛ ما نيز در ايران جنبش 
دانش��جويي داش��ته ايم اما به 
نظرم جنبش دانش��جويي يك جنبش مس��تقل و 
انتزاعي نبوده اس��ت. در ايران جنبش دانشجويي 
يك خرده جنبش خاص گرا و با مطالبات محدود و 
مشخص صنفي نبوده است بلكه يك خرده جنبش 
عام گ��را و كامال هماهن��گ و در تطاب��ق با جنبش 
عام و عمومي كه در جامعه جريان داش��ته و البته 
بخش��ي از بدنه فعال و زنده و پيشرو آن بوده است 
ك��ه در ادوار مختلف فعاليت و جريان دانش��جويي 
ضمن تعل��ق ب��ه آرمان هاي مل��ي نظي��ر آزادي، 
عدال��ت و ايس��تادگي در برابر ظل��م و حركت در 
م��دار جريان��ات روش��نفكري يك پ��اي تحوالت 
اساس��ي بوده اس��ت؛ گرچه جنبش دانشجويي در 
اي��ن ادوار همچون جنب��ش كالن اجتماعي قبض 
و بسط هايي داش��ته يا در اوايل دهه شصت كه در 
نقش ضدجنبش عمل مي ك��رده و كاركرد وارونه 
داشته است. اما به سياق همه جريانات دانشجويي 
خصلت هاي نقادي و كارويژه ايفاي نقش سياس��ي 
در خأل احزاب و نهادهاي مدني مستقل در مقاطع 
تاثيرگذار به خصوص در دو ده��ه 60 الي 80 را در 
س��پهر عمومي سياس��ت در ايران بر عهده داشته 
است.  در ايران در همان دهه اول تاسيس دانشگاه 
و به ويژه بعد از تحوالت شهريور 20 دانشگاه يكي 
از هس��ته هاي اصلي جنبش دراز دامنه اجتماعي 
و سياس��ي ش��د كه تا اكنون در پ��س يكديگر و بر 
اس��اس ضرورت هاي تاريخي زاد و ولد كرده اند.  در 
پي اين تحوالت و به ويژه بعد از آذر 32 دانشگاه به 
يك كانون مهم و پيشرو در مبارزات ملي و سياسي 
تبديل ش��د. اما جنب��ش دانش��جويي را در ايران 
نمي توان مستقل از تحوالت جنبش كالن سياسي 
و اجتماعي تحليل كرد و بايد آن را در قاب تحليلي 
جنبش كالن ملي تحلي��ل كرد. اين جنبش قبل از 
انقالب و از سال 39 تا 42 س��ازمان يابي گسترده و 
فعالي يافت و يكي از آغازگران جنبش آن س��ال ها 
بود كه انتهايش به س��ركوب حكوم��ت پهلوي در 
خرداد 42 انجامي��د. بعد از آن نيز دانش��گاه تا ايام 
انقالب به كانون اصل��ي مبارزه ضد اس��تبدادي و 
اس��تقالل طلبانه تبديل ش��د تا س��ر فصل انقالب 
و متاثر از انش��قاق ها و حذف هاي ب��زرگ جنبش 
دانش��جويي به محاق رف��ت و بخش هاي��ي از آن 
در هاضم��ه قدرت مس��تقر ق��رار گرفتن��د كه نام 
انجمن هاي اسالمي دانش��جويي و اتحاديه تحكيم 
وح��دت را يدك مي كش��يدند.  مي ت��وان گفت كه 
در آن س��ال ها بعد از دگرديس��ي و تحول فكري و 
ذهني ك��ه در بدن��ه بخش هاي��ي از جامع��ه و نيز 
دانش��جويان رخ داد انجمن هاي اسالمي و تحكيم 
وحدت ب��ا هويت پيش��ين روش��نفكري مذهبي و 
نقادي قدرت جهت اصالح نس��بت برق��رار كردند. 
اين اصالح فكر تاثير خود را بر سياس��ت گذاش��ت 
و انجمن ه��اي اس��المي دانش��جويي و تحكي��م 
وحدت به مثابه بزرگ ترين تش��كل دانشجويي در 
قامت كنش��گر وارد عرصه سياست ش��د و بخشي 
 از ب��ار جنبش سياس��ي و مدن��ي اصالح��ات را به 

دوش كشيد. 
يكي از اي��رادات فعاليت هاي س��ابق غفلت از وجه 
صنفي بود كه به باورم در اين س��رفصل جديد و با 
عطف نظر به چالش ها و مش��كالت دروني دانشگاه 
اين وجه ني��از دارد كه بارور ش��ود و دانش��جويان 
ح��ول آن گرد آيند و س��امان يابند.  يك��ي ديگر از 
ضعف ها راديكاليزمي جدا از توان جنبش سياسي 
و اجتماعي كالن بود ك��ه در مقاطعي در تحكيم} 
دفتر تحكيم وحدت{ بروز يافت ك��ه به باورم نياز 
به تحلي��ل و آسيب شناس��ي ج��دي دارد اما قدر 
مس��لم آنكه اگر آرمان داري دانشجويي با چاشني 
زودخواهي توام ش��ود نيازمند آن است كه در پرتو 
انتقال تجرب��ه و امتزاج ب��ا آن پخته ش��ود و گرنه 
ممكن است نيش تاريخي خود را واژگونه به انجام 
رساند.  از اين رو به تجربه باور دارم كه بلندپروازي 
و زودخواهي اگر ب��ا توان تاريخ��ي عمومي و وجه 
تحليلي زبده ها و كاركش��ته ها ش��كاف زياد داشته 
باش��د بايد به تجديدنظر در آن نشست.  اما ناگفته 
پيداست كه به داليل بس��يار و نيز فقدان نيروهاي 
سياسي س��ازمان يافته قدرتمند و احزاب آزاد طي 
س��اليان گذش��ته دانش��گاه به مثابه يكي از منابع 
اصلي تولي��د كن��ش اعتراضي مدني هن��وز نقش 
تاريخي خ��ود را ايفا مي كند و توانس��ته در فقدان 
نهادهاي مدني و احزاب سياسي اين نقيصه جامعه 
 مدن��ي را به درس��تي با كارك��رد روش��نگرانه اش

 پر كند. فعال سابق دانشجويي

حجم خبرها و نوشته ها و گفته ها و يافته ها و بافته ها آنقدر 
زياد اس��ت كه اگر بگويم به عدد انف��اس خاليقند، مبالغه 
نك��رده ام. اقبال مان بلند بوده كه كامپيوتر فراگير ش��ده و 
كاغذ و قلم را از ميان برده وگرنه براي ثبت توليدات فكري، 
فرهنگي روزانه مجبور مي ش��ديم درخت ها را قلم كنيم و 
درياها را مركب و برگ ها را كاغذ. كه البته كفاف نمي دهند. 
با اين هم��ه ام��ا صدي نود گفته ه��ا و حرف ه��ا در حكم 
نوشته هاي روي يخند و هنوز به ته نرسيده بخار مي شوند 
و از بين مي روند. گويي مي نويس��يم ب��راي اينكه نخوانند 
و مي گوييم براي اينكه نش��نوند. ش��بيه يك بازي فراگير 
است كه ظاهري جدي دارد ليكن باطنش شوخي است و 
مطلقا دوام ندارد... اما هزار و چهارصد سال پيش، در شهري 
كوچك، محص��ور در بياباني بزرگ، مردي تنها و نس��بتا 
گوش��ه گير از غار حرا بيرون آمد و كلماتي بر زبان آورد كه 
دنيا را زير و رو كرد و هنوز هم طنينش به گوش مي رسد و 
وجودمان را زير و زبر مي كند: قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا. بر سر 
همين كلمه توحيد، با او جنگيدند، دندانش را شكستند، 
ديوانه و ساحرش ناميدند، براي كشتنش نقشه ها كشيدند، 
پول خرج كردند، شمشير زدند، دسيسه كردند تا صدايش 
را در همان ش��به جزيره خفه كنند و جلوي گسترشش را 
بگيرند، اما نتوانستند؛ چراغي را كه ايزد برفروزد/ هرآن كس 
پف كند ريشش بسوزد. خيلي ها معتقدند كه اسالم را زور 
شمش��ير فراگير كرد و از ايران تا آندلس در س��ايه سيوف 
عربي و از ت��رس اقتدار و تعصب قوم��ي، قبيله اي، متدين 
به دين اسالم ش��دند. قدرت و قوت شمش��ير را نمي شود 
منكر ش��د. در همين روزگار مدرن هم عمده كارهاي بشر 
متمدن با زور اس��لحه پيش مي رود. ممكن است كسي با 
زور »تسليم« شود اما »مسلماني« آداب و اقتضائاتي دارد 
كه جز به طيب خاطر و با ذوق و ش��وق حاصل نمي شود. با 
زور و بنا به مصلحت مي ش��ود معاويه و عمروعاص شد و با 
رياكاري مي شود خود را جانشين پيامبر ناميد و بر مسند 
قدرت و ثروت تكيه زد، اما در ذهن و ضمير سعدي و مولوي 
و ابن سينا نشانه هاي بيني هس��ت كه گواهي مي دهد اين 
بزرگواران به حقيقت لفظ »محمدي« ش��ده اند كه براي 
حفظ ظاهر بگذاريد خيلي مختصر به گزارش هايي از صدر 
اسالم اش��اره كنم و در اين مجال مختصر بعضي نكته ها را 
يادآور شوم. پيامبر اسالم را تا قبل از نبوت امين مي ناميدند. 
دليل ش��ان اين بود كه او امانت دار اس��ت و محال است در 
امانت كسي- ولو امانت دش��من خوني اش- خيانت كند. 
در چشم قريش محمد راستگو بود و در هيچ برهه اي كسي 
از او دروغ نشنيده بود. پيامبر اسالم چه قبل از نبوت و چه 
بعد از نبوت غيبت نكردند و به كسي تهمت نزدند. حتي به 
خاندان ابوسفيان تهمت نزدند. در رفتار و گفتار با ادب ترين 
مرد قريش بي ترديد محمد مصطفي بود و لذا وقتي فرمود 
»اني بعثت التمم مكارم االخالق«، كسي نبود كه اين ادعا را 
زير سوال ببرد. براي همين نخستين گروهي كه به پيامبر 
گرويدند راس��تگويان و باادب ها و با اخالق ه��ا بودند. اباذر 
غفاري آنقدر راس��تگو بود كه حتي در مواقع خطر زبان به 
دروغ نمي چرخاند. امروز درجه اهميت اين فضايل اخالقي 
در چشم ما پايين آمده و به جاي اينكه راز توفيق پيامبر را 
در همين نكات ريز جست وجو كنيم دنبال مسائل پيچيده 
مي گرديم. اگر نعوذباهلل پيامبر اسالم مستبد به راي بودند 
و ديگران را محترم نمي ش��مردند و با فقرا به نيكي و ادب 
رفتار نمي كردند و در گفتار و ك��ردار خويش پاس عقل را 
نمي داش��تند بي ترديد عقالي عالم هم در برابر ايشان سر 
خم نمي كردند. مخالفت پيامبر با بت پرستي هم ريشه هاي 
عدالت طلبانه داشته و كانون هاي قدرت و ثروت مشركين را 
به مخاطره مي انداخته. در همان صدر اسالم فهرست كنيد 
ببينيد چه كساني با شنيدن آواي توحيد مسلمان شدند و 
چه كساني روبه روي پيامبر ايستادند و به روي چون ماه آن 
بزرگوار شمشير كشيدند. نخستين صحابه پيامبر فقرايي 
بودند كه از ظلم و جور اش��راف قريش به ستوه آمده بودند 
و از دست س��تمگران مشرك طاقت ش��ان طاق شده بود. 
اينكه مي بينيد بالل حبش��ي تا مقام موذن خاص پيامبر 
ارتقاء مي يابد دليلش همين اس��ت كه بردگان و بندگان و 
مستضعفين عالم در الاله اال اهلل صداي رهايي و رستگاري 
خود را مي ش��نيدند. در فتوحات هم ش��عار »ب��رادري و 
برابري« چندين برابر س��يوف غازيان تازه مس��لمان نفوذ 

داشت و به گوش جان ها خوش مي نشست... 
امروز خيلي ه��ا معتقدند براي پ��اك كردن دي��ن خدا از 
خرافات و براي پرهيز از جعليات بايد به صدر اسالم رجوع 
كنيم و صداي توحيد را مجددا از سرچشمه بشنويم. شخصا 
بر اين باور نيستم كه بايد به صدر اس��الم رجوع كرد. دين 
خدا در روزگار م��ا قدرت و قوتي دارد كه بي بديل اس��ت و 
كارهايي مي تواند بكن��د كه ديگ��ري نمي تواند. مع ذلك 
بازخواني پيام اس��الم در صدر به ما مي فهماند كه قدرت و 
ارزش دين خدا در چه كلماتي بوده است. به همين تعبير 
رحمةللعالمين توجه كنيد. خداوند پيامبرش را رحمتي 
براي عالميان مي خواند. ايضا خداوند خودش را به نام هاي 
رحمن و رحيم مي خواند. ظاهرا رحمن اس��م خاص است 
و عرب ها با آن آش��نا بوده اند. اسالم، مسيحيان و يهوديان 
را محترم مي شمرد و انبياء سلف و شريعت ايشان را تاييد 
مي كند. حتي پيامبر اس��الم با ايرانيان بر سر مهر است و 
در مالقات با سلمان به تصريح مردان س��رزمين پارس را 
مي ستايد. پيامبر قبل از بعثت در پيماني عضويت داشتند 
كه به »حلف الفضول« مش��هور بود. چيزي كه اين پيمان 
را در چش��م اعراب محترم مي كرد آداب فتوت و فداكاري 
بود. همين چيزي كه بعدها تغيير شكل داد و به جوانمردي 
مشهور شد. حرفم را خالصه كنم. چيزي كه پيامبر را پيامبر 
كرد و باعث شد تا بزرگان و خردمندان و جوانمردان گردن 
به طاعتش بگذارن��د و در زمره پيروانش قرار گيرند همين 
اخالق و متانت و بزرگواري و ادب و مهرباني او بود. تصريح 
آيه قرآن است كه لقد جائكم رسول من انفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رئوف رحيم. مي فرمايد 

رنج هاي شما بر پيامبر گران مي آيد... 
در ابتدا عرض كردم كه ش��عراي فارس��ي زبان بخشي از 
حقيقت توفيق محمد مصطفي را دريافته اند. بايد مجالي 
بيابيم و اغلب اين اش��عار حكمت آمي��ز را بازخواني كنيم. 
عجالتا بگذاريد با چند بيت از مثنوي شريف موالنا يادداشتم 
را تمام كنم: مصطفي را وعده كرد الطاف حق/ گر بميري تو 
نميرد اين سبق/ من كتاب و معجزت را رافعم/ بيش و كم 
كن را ز قرآن مانعم/ من ت��و را اندر دو عالم حافظم/ طانعان 
را از حديثت رافضم... من مناره پر كنم آفاق را/ كور گردانم 
دو چشم عاق را/  اي رسول ما تو جادو نيستي/ صادقي هم 
خرقه موسيستي/ هست قرآن مر تو را همچون عصا/ كفرها 
را دركشد چون اژدها... آنچنان كرد و از آن افزون كه گفت/ 

او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. 

مطالبات، مهجور جنبش 
دانشجويي

مصطفي را وعده كرد الطاف حق

محمود صادقي، نماينده اصالح طلب تهران در نشس�ت گراميداش�ت روز دانشجو با عنوان 
»دانشگاه؛ احيا يا احتضار« روز دوشنبه در دانشگاه تربيت مدرس شركت كرد. تعليق اعضاي 
هيات علمي يكي از مشكالتي است كه امروز دانشگاهيان كشور با آن مواجه هستند. همين 
بود كه صادقي به قانون مصوب س�ال 64 درباره هيات علمي دانش�گاه ها اشاره كرده و گفت: 
»بايد اين قانون اصالح ش�ود زيرا تا حكم قضايي وجود نداش�ته نبايد عض�و هيات علمي را 
تعليق كرد. اين بالتكليفي به خص�وص در دوره اي زمينه را فراهم كرد تا بس�ياري از اعضاي 
هيات علمي تعليق شوند. اين نماينده مجلس معتقد اس�ت كه جامعه ايران در حال گذار به 
دموكراس�ي اس�ت. صادقي تاكيد كرد: »اگر به ديدگاه قانون اساس�ي توج�ه كنيم كه نگاه 
ديناميكي و غيرايستا است متوجه مي ش�ويم كه اين گذار به س�وي دموكراسي يك شبه با 
تصويب يك قانون فراهم نمي شود و ما با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و بدون قانون شكني 

مي توانيم به سوي دموكراسي و تحقق حقوق مردم حركت كنيم.«
صادقي معتقد اس�ت كه »در مورد دانش�گاه هم باي�د بدانيم تنها دول�ت تصميم گيرنده 
نيس�ت و نهادهاي�ي چون اطالع�ات ه�م تصميم گيري هايي انج�ام مي دهن�د و دخالت 
نهادهايي غير ذي ربط به آموزش عالي در دانش�گاه سبب مي ش�ود كه براي برگزاري يك 
جلس�ه اي مثل اين يا اس�تخدام يك اس�تاد يا اختيار وزير علوم چند درصد از اختيارات 
حوزه آموزش عالي را در دس�ت دارد آقاي توفيقي كه يكي از صاحب نظران در اين حوزه 

است مي گويد تنها ۳۰ درصد از اختيارات در دست وزير علوم است.«

دولتتنهاتصميمگيرندهدربارهدانشگاهنيست
جواد امام، فعال سياس�ي اصالح طلب روز گذش�ته به دانش�گاه عالمه طباطبايي كه به همت انجمن اسالمي اين دانشگاه 
برگزار شده بود، رفت تا در نشس�تي با نام »سه قطره خون« به مناسبت روز دانش�جو حضور يابد. از ناماليماتي كه نسبت 
به اصالح طلبان روا ش�ده تا دليل حمايت اصالح طلبان از حسن روحاني در س�ال 92 از جمله مواردي بود كه عضو شوراي 
مركزي مجمع ايثارگران اصالح طلب به آن پرداخت.  همين بود كه اين فعال سياسي اصالح طلب گفت: »امروز با رفتارهاي 
محمود احمدي نژاد و محدوديت ها براي خاتمي روبه رو هستيم. البته احمدي نژاد پديده جديدي نيست بلكه پديده اي است 
كه دلسوزان از سال ها قبل نسبت به آن هشدار داده بودند. اگر س�وابق و عملكرد ايشان در استانداري اردبيل و شهرداري 
تهران و هشت سال بررسي شود، متوجه مي شويم كه حاميان اصولگراي احمدي نژاد بايد توبه كنند.« او ادامه داد: »كساني 
كه امروز مورد حمله و تهمت توسط احمدي نژاد قرار گرفتند بايد پاسخگو باشند. كساني كه به آقاي خاتمي عزيز تهمت زدند 
و گفتند با سوروس ديدار داشته و از ملك عبداهلل پول گرفته و كساني كه سكوت كردند و از نجابت آقاي خاتمي سوءاستفاده 
كردند بايد پاس�خگو باش�ند. فيلم ها و عكس هايي را مونتاژ كردند و گفتند خاتمي با نامحرم دس�ت داده است. اينها بايد 
پاسخگو باشند. كساني كه مي گويند احمدي نژاد مادر چاوز را بغل كرده بايد پاسخگو باشند.« عضو شوراي مركزي مجمع 
ايثارگران اصالح طلب با تاكيد بر اينكه ما خواستار اجراي قانون اساسي هستيم، ادامه داد: ما با توجه به محدوديت هاي مان 
از انتخاب روحاني دفاع مي كنيم و حتما از انتخاب روحاني پش�يمان نيستيم هرچند ش�رايط كنوني مطلوب نيست. بايد 
وعده هاي روحاني را دنبال كرد تا آنها تحقق يابد.« اين فعال سياس�ي اصالح طلب بيان كرد: »مي گويند روحاني گردش به 
راست داشته است اما من اعتقادي ندارم كه آقاي روحاني اصالح طلب بوده يا به عنوان اصالح طلب وارد عرصه شده است. 
 روحاني هم محدوديت هايي دارد و انتخاب وزير علوم نيز اين محدوديت را نشان مي دهد كه گزينه وزير علوم از فرجي دانا به 

منصور غالمي مي رود.«

روحانيگردشبهراستنداشتهاست

خبرگزاري ايلنا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 96.48 ) نوبت اول (
دستگاه مناقصه گذار : شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 

  موضوع مناقصه : اجرای عمليات 2،400،000 مورد قرائت کنتور و صدور و توزيع قبوض در سطح شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران 
 مدت اجرای عمليات : 12 ماه  شمسی 

  محل اجرا: محدوده شرکت 
  محل تامين اعتبار : اعتبارات جاری شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران  

 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  : 1،060،000،000 ) يک ميليارد و شصت ميليون ( ريال در وجه شرکت آب و فاضالب  جنوبغربی استان تهران 
مهلت دريافت اسناد: 18/ 09/ 96 الی  96/09/21

 مهلت ارائه پيشنهادات :   10/03/  96  )تا ساعت 14 (
  تاريخ بازگشايی پاکات الف:   05/ 10/  96  )ساعت 10:30 صبح امور بازرگانی و قراردادها آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران ( 

  دستگاه نظارت :   معاونت درآمد و امور مشترکين - معاونت مالی و پشتيبانی 
  محل دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات : دبيرخانه مرکزی آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران  واقع درکيلو متر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمينی ، روبه روی پاسگاه نيروی انتظامی .

  هزينه خريد اسناد : 400،000) چهارصد  هزار  ( ريال می باشد که بايد به حساب  شماره270697739بانک تجارت شعبه واوان .واريز و فيش نقدی ارائه گردد .
  دارا بودن گواهی نامه صالحيت ايمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی  و همچنين سابقه کارهای مشابه برای کليه شرکت کنندگان الزامی می باشد

 هزينه درج آگهی در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .
http://iets.mporg.ir : سايت ملی مناقصات 

Swest.tpww.ir : سايت آبفای جنوب غربی استان تهران 
http://tender.bazresi.ir : سايت سامانه کشوری 

www.nww.ir : روابط عمومي شركت آب و فاضالب جنوب غربي استان  سايت مهندسی کشور
تهران )سهامي خاص(

شركت آب و فاضالب جنوب غربي 
استان تهران )سهامي خاص(

 عبداهلل مومني


