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حکایت
بزرگمهر و انوشیروان

بزرگمهر وزیر دانای انوشیروان هر روز صبح زود خدمت انوشیروان میرفت و پس از ادای احترام رو در روی
انوشیروان میگفت :سحرخیز باش تا کامروا گردی.شبی انوشیروان به سرداران نظامیاش دستور داد تا نیمه
شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر منتظر بمانند.چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید لباسهایش
از تن��ش در بیاورن��د و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند.صبح روز فردا وقایع طبق
خواسته انوشیروان اتفاق افتاد.بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد.چون صالح ندید برهنه به درگاه انوشیروان برود،
به خانه بازگشت و دوباره لباس پوشید.آن روز دیرتر به خدمت پادشاه رسید.پادشاه خندید و گفت :مگر هر روز
نمیگفتی سحر خیز باش تا کامروا باشی؟بزرگمهر گفت :دزدان امروز کامروا شدند ،زیرا آنها زودتر از من بیدار
شده بودند.اگر من زودتر از آنها بیدار میشدم و به درگاه پادشاه میآمدم ،من کامرواتر بودم.

دیانت

مشاهیر

ابوش��اكر مردى دهرى مس��لك و منكر حق بود ،روزى به محضر حضرت
صادق آمد و گفت :مرا به پروردگارم هدايت كن و دليلى اس��توار و واضع بر
وجود خدا بياور ،حضرت فرمود جلوس كن ،ابوشاكر نشست.در آنجا طفلى بود
كه با تخم مرغى سرگرم بازى بود ،حضرت تخم مرغ را از آن طفل گرفت
و به ابوشاكر فرمود :با دقت بنگر ،اين تخم مرغ چون حصار استوارى است
كه از همه جهات پوش��يده ش��ده ،جدار بيرونى آن را پوستى قوى و ضخيم
تش��كيل داده و زير آن پوس��ته نازكى قرار دارد ،در داخل آن سفيده سيال و
روانى است كه در ميان آن زردهاى مايع مانند وجود دارد ،نه سفيده با زرده
مخلوط ميش��ود ،و نه زرده با سفيده آميخته مى گردد ،تخم مرغ به همين
كيفيت ساخته و پرداخته شده ،نه چيزى در آن وارد مىشود ،و نه از درون آن
چيزى بيرون مى آيد ،هم اكنون تو نمى دانى اين تخم منشأ حيوانى ماده يا نر
است ،هنگامى كه با شرايط ويژه شكست و باز شود جوجه اى همانند طاوس
فناوري

امام صادق(ع) و ابوشاكر ديصانى

«ماكسيم گوركي» که بود؟

اين است كه گروهى هواپرست و اسير شهوات بى مهار ،و وابسته به ماديات
و ظواهر ،از اعتقاد انس��ان به نيروى كارگردان با انواع ترفندها و شستشوى
مغزى سوءاستفاده كرده و بسيارى و بلكه اكثر مردم را در همه روزگاران در
قبول مصداق حقيقى اين نيرو و مدبر و كارگردان به اشتباه انداخته و گاهى
براى اين نيرو و كارگردان كه داراى وحدت حقه حقيقيه است بت هاى زنده
و بيجان و عناصر و اشجار ،و ستارگان و ماه و خورشيد را شريك در قدرت و
ربوبيت قرار داده و شرك را كه ظلم عظيم است به صورت هزاران مكتب و
دين بر امت ها تحميل نموده و از اين طريق زمينه انواع فتنه ها و فسادها را
در عرصه زندگى انسان آماده ساخته و از نظر رشد و تربيت ضربه هاى جبران
ناپذير به بشر وارد آورده و امنيت روان او را به خطر انداخته و سبب به وجود
آمدن اختالفات سنگين و بروز جنگ هاى خانمانسوز گشته اند.

به رنگ هاى گوناگون از درون آن بيرون مى آيد ،اى ابوشاكر آيا براى پديد
آمدن اين تخم مرغ با چنين خصوصيت هایى مدبرى حكيم و آفريننده اى
عليم الزم مى دانى يا اعتقاد دارى كه اين تخم مرغ تصادفى و خود به خود
پيدا شده؟!ابوشاكر سر به زير افكند و مدتى در انديشه و فكر غرق شد سپس
سر برداشت و گفت :بر وحدانيت خداى بى شريك و نبوت بنده اش محمد ،و
اين كه تو امام و حجت خدا بر بندگانى شهادت مى دهم ،و از مسلك باطلى
ك��ه تاكنون دچار آن بوده ام توبه مى كنم.در ه��ر صورت اعتقاد به مدبر و
كارگردان ،و اين كه نيرویى بر همه هستى حاكم است كه همه امور به اراده
آن نيرو در جريان است ،امرى فطرى و عقلى است ،و باور قطعى به اين كه
اين نيرو و كارگردان وجود ندارد مسئله اى محال است.فطرت و عقل و آثارى
كه در عرصه هستى خودنمایى دارند دليل بر وجود صانعى حكيم و مدبرى
عليم ،و كارگردانى خبير است ،ولى مسئله اى كه در اين ميان قابل توجه است

پایگاه عرفان


مراسم وداع با پیکر شهید گمنام دفاع مقدس

عکس :مهر

ساخت دستگاه بذرکار خودکار
توسط محققان دانشگاهی

محققان دانشگاه گلستان در سال جهش تولید موفق به طراحی و
ساخت دستگاه بذرکار خودکار شدند.به گزارش ایسنا ،دکتر فرهاد
یغمایی ،رئیس دانش��گاه گلس��تان گفت :این دانشگاه به عنوان
پرچمدار توسعه با اتکا به دانش جوانان فرهیخته و متعهد توانسته
اس��ت مسیر پیشرفت را طی کند.همچنین در سال جهش تولید،
قدمهای خوبی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان برداشته
شده است.وی ادامه داد :جهش تولید یک برنامه جامع در راستای
توسعه پایدار کشور اس��ت و دانشگاهها از ارکان اصلی توسعه در
همه زمینههای علمی ،پژوهشی و فرهنگی محسوب میشوند که
میتوانن��د از طریق برنامهریزی هدفمند و به کارگیری ظرفیت و
پتانسیلهای دانشگاه براساس نیاز امروز و آینده کشور سهم خود
را با تعریف پژوهشه��ا و مطالعات کاربردی به خوبی ایفا کنند.
دکتر یغمایی یادآور ش��د :در اکثر مناطق کشور کشت به صورت
سنتی انجام میشود و کشاورزان با مشکالتی ازجمله اتالف بذر و
آسیبهای جسمی روبرو میشوند که در این راستا ساخت دستگاه
بذرکار خودکار به منظور رفع نیاز کش��اورزان به عنوان پایاننامه
دانش��جوی مقطع کارشناسی رش��ته مکانیک دانشگاه گلستان
تعریف و ساخته شد.

قوه قضائیه باز هم به هدف زد

عصبانیت امروز رئیس دولت به خاطر چیست؟

رئیس سابق خصوصی سازی در حالی محکوم به  15سال
حبس ش��د که روحانی قب ً
ال دستگیری او را برای اعضای
هیأت دولت مثال زده بود و گفته بود به س��راغ همه ش��ما
میآین��د! به گ��زارش رج��ا ،روحانی عصبانی اس��ت .این
عصبانیت درست چند روز بعد از خبر صادر شدن حکم مهدی
جهانگیری و پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی
س��ازی معنای خاصی دارد .به خصوص اینکه سعی کرده
در س��خنرانی اخیر خود بگوید ک��ه وزاری من برای مبارزه
با فساد احضار ش��دهاند .این سخنان از کسی که وزاریش
شائبه فساد دارند و فرزند برخی از آنها به قاچاق دست زده،
برادرش به دلیل فس��اد حکم گرفته ،برادر معاون اولش در
بازار ارز اخالل کرده و در مقابل بررس��ی پرونده نزدیکانش
مقاومت کرده و قوه قضائیه را تهدید به اعالم جنگ کرده
چیزی بیش از یک ادعای کذب نمیتواند باش��د .روحانی
حاال عصبانی اس��ت چون عناصر فاس��د نزدیک به او زیر
عبای وی هم مصونیت ندارند .چندی قبل خبر احضار آذری
جهرمی وزیر ارتباطات در برخی رس��انههای دولتی منتشر
شد .شواهد نشان میدهد پروندهی تشکیل شده درخصوص
آذری جهرمی مبنی بر عدم انجام وظایف قانونی و تخلفات
متع��دد از جمله از دریافت هزینه اضافی اینترنت از مردم تا
عدم انجام وظایف قانونی در قبال جرائم سازمان یافته مانند
فروش موادمخدر ،سالح و مهمات و سایتهای شرط بندی و
قمار در فضای مجازی بوده است .اما دولتمردان سعی دارند
تا این اقدام را برای محدود کردن فضای مجازی نشان دهد.
حسن روحانی اما در اقدامی مضحک این احضار را به دلیل
افزایش پهنای باند و آزادیهای مردم معرفی کرد! او گفت:
«پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است .پهنای
باند یعنی آزادی مردم در کس��ب و کار الکترونیک ،یعنی از
ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کاال به
انبارها همه را مردم ببینند .پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و
کسی نمیتواند با مبارزه با فساد مخالف باشد .اگر میخواهید
کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار
کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید ».بدون هیچ تحلیلی
از پیش مشخص است که نه آذری جهرمی برای افزایش
پهنای باند احضار ش��ده و نه دول��ت از این طریق درصدد
مبارزه با فساد است!
 اما چرا حسن روحانی اینقدر عصبانی است؟


روحانی که تصور میکند میتواند از احضار وزیر ارتباطات
به دلیل تخلفات مکرر از جمله گران فروشی اینترنت برای
خود محبوبیت کسب کند و این اقدام را مقابله با آزادیهای
اجتماعی به مردم معرفی کند از این فرصت سواستفاده کند.
اما دلیل مهمتر راد باید در خبرهای روزهای قبل جست و
جو کرد .روز گذش��ته پوری حسینی رئیس اسبق سازمان
خصوصی س��ازی به  ۱۵س��ال حبس محکوم شده است.
عبداهلل پوری حسینی رئیس پیش��ین سازمان خصوصی
س��ازی در دولت روحانی در چندین جلس��ه در شعبه اول
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری

با عنوان اتهامی «اخالل در نظام اقتصادی و تولیدی کشور
ب��ه طور عمده از طریق عدم رعایت تش��ریفات قانونی در
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی» محاکمه
شد .غالمحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری
گفت :در همین روزها در پرونده خصوصی س��ازی منتهی
به صدور رأی ش��ده اس��ت و خود ف��رد محکوم و یکی از
شرکتهای واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
 پوری حس�ینی؛ ف�ردی که دس�تگیریاش روحانی را

عصبانی کرده بود

رئیس سابق خصوصی سازی در حالی محکوم به  15سال
حبس ش��د که روحانی قب ً
ال دستگیری او را برای اعضای
هیأت دولت مثال زده بود و گفته بود به س��راغ همه شما
میآیند پس در مقابلشان بایستید و اعتراض کنید! رجانیوز
سال گذشته به این مس��اله اشاره کرد و به نقل از منابعی
نوشت «آقای رئیس جمهور به هیأت دولت گفته که دولت
بعدی یا داعش��ی (لقبی که به مخالفانش میدهد) اس��ت
ک��ه همهتان را حذف میکند و یا همراه که برای بودنتان
التماس میکند! پس بایس��تید و اعت��راض کنید! بعد هم
دستگیری پوری حسینی را مثال زده و گفته اگر اعتراض
نکنید سراغ شما هم میآیند»
 محکومیت برادر اس�حاق جهانگی�ری به جرم قاچاق

حرفهای ارز!

روز قبل همچنین خبر محکومیت مهدی جهانگیری منتشر
شد .مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفهای ارز به مبلغ
 607هزار و صد یورو 108 ،هزار دالر به دو س��ال حبس،
ضب��ط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق
شده محکوم شد/در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال
نامشروع به مبلغ بیش از  456میلیارد و  216میلیون و 750
هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شد.
 حسین فریدون به دلیل رشوه خواری محکوم شد


حس��ین فریدون برادر جنجالی رئیس جمهور سالها بود
که مورد اتهام فس��اد اقتصادی قرار داش��ت .با این وجود
در حساسترین جلس��ات و همچنین مذاکرات هستهای
دول��ت روحانی با غرب حضور داش��ت .اژهای همان زمان
در حاش��یه سمینار حفاظت اطالعات قوه قضائیه در جمع
خبرنگاران با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قوه قضائیه
بخاطر جدیت این قوه در دس��تگیری فریدون ،گفته بود:
«کسانی گفتند «اگر فالن کس را قبل از انتخابات احضار
کنید ،ما اعالن جنگ میکنیم»؛ ولی ما تس��لیم نشدیم.
برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات
ش��وند ،امروز حرفهای دیگری را مطرح میکنند ».پای
مقاومت حسن روحانی در برابر مفاسد نزدیکان خودش به
مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری سال ۹۶
نیز باز شد ،در این مناظرات سید ابراهیم رئیسی به مقاومت
روحانی برای برخورد با تخلفات برادرش اشاره کرده و گفته
بود که فساد اگر در زیر عمامه آقای روحانی هم باشد ،باید
با آن برخورد شود .وی همچنین گفت اگر جای شما بودم

اجازه مجازات آنها را میدادم که نشان میدهداشاره رئیسی
به برادر رئیس جمهور است .او در نهایت به پنج سال حبس
و جریمه نقدی محکوم شد .به نظر میرسد حسن روحانی
برای جلوگیری از بررسی پرونده وی اقدامات فراوانی انجام
داده بود.

 فروپاشی ش�بکهای که با حس�ین فریدون در ارتباط

بود

س��وم بهمن سال  ،۹۵محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه
قضائیه در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانهها
درباره دس��تگیری «رس��ول دانیالزاده» یکی از بدهکاران
بانکی و ارتباط وی با حس��ین فریدون برادر و دستیار ارشد
رئیسجمهور ،گفت :این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول
تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است.
پس از افش��ای تخلفات دانیالزاده از زبان س��خنگوی قوه
قضائیه ،جزئیاتی نیز از پرونده «شبدوس��ت ماالمیری»،
دیگر متهم اقتصادی ،توس��ط یکی از نمایندگان مجلس
منتشر شد .ابطحی نماینده خمینیشهر ،در مصاحبهای که
در رابطه با ماالمیری داشت ،به ارتباط وی با فریدون اشاره
ک��رده و گفته بود :ماالمیری ارتباط��ات نزدیکی با خانواده
حسین فریدون برادر رئیس جمهور داشته است .اسناد واریز
پول ،به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود
دارد که نشاندهنده ارتباطات مالی بین فریدون و ماالمیری
است .موضوع ارتباط فریدون با بدهکاران بانکی به مجلس
هم کش��یده ش��د .همان ایام و پس از اظهارات سخنگوی
دستگاه قضا ،سید حس��ین نقوی حسینی نماینده ورامین
در مجلس دهم با بیان اینکه حس��ین فریدون در انتصاب
مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با البیگری آنها را
در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده ،از ورود کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس ش��ورای اس�لامی به پرونده برادر رئیس
جمهور خبر داد و گفت که این کمیس��یون در نظر دارد تا
همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.
بحث درباره فساد اقتصادی فریدون تنها به اینجا ختم نشد.
پس از افش��ای فیشهای نجومی مدیران دولتی ،از جمله
فیش حقوقی مدیر عام��ل وقت بانک رفاه (علی صدقی)،
رئیس سازمان بازرسی در رابطه با تخلفات مدیرعامل بانک
رفاه اعالم کرد« :علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه بهخاطر
تخلفات بزرگی که قب ً
ال در بانک ملی داشته ،فاقد صالحیت
برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین
فری��دون (برادر رئیسجمهور) و البیگری وی ،مدیرعامل
بان��ک رفاه کارگران ش��د ».در یکی دیگ��ر از پروندههای
حقوقهای نجومی که عزل مدیرعامل بانک ملت را در پی
داشت ،مشخص شد که حسین فریدون با یک شبکه فساد
بانکی نیز ارتباط دارد .علی رس��تگار سرخهای (مدیر عامل
معزول بانک ملت) که در مسئله فیشهای حقوقی از سمت
خود عزل شده بود ،پس از مدتی بهاتهام عضویت در یک
شبکه بزرگ فس��اد بانکی توسط اطالعات سپاه پاسداران
بازداشت شد.

آلكس��ي ماكسيمويچ پشكوف معروف به ماكسيم گوركي نويس��نده بلندآوازه روسي در  28مارس 1868م
در ش��هر گوركي گراد روس��يه به دنيا آمد.وي در پنج س��الگي پدر خود را از دس��ت داد و تحت سرپرستي
پدربزرگ��ش قرار گرفت.گوركي پس از مدتي به دليل فقر مالي به كارهاي گوناگون روي آورد و مش��اغل
مختلف��ي تجربه كرد تا بتواند هزينه زندگ��ي را تامين نمايد.از اين رو ،خانه پدربزرگ را ترك كرد و تنها و
بيكس ،به س��وي سرنوش��ت نامعلوم خويش رهس��پار گرديد.وي دراين سالها با سواد كمي كه داشت به
مطالعه روي آورد و ضمن آشنايى با آثار ادبي روسيه ،تصميم گرفت ،خود اثري را به نگارش درآورد.گوركي
در سال 1895م به صورت جدي به كارهاي ادبي پرداخت و لقب ماكسيم گوركي به معني تلخ را به عنوان
نام ادبي و مس��تعار خويش برگزيد.تنگدس��تي و فقر و بيبهره بودن از محبت والدين و ناكامي در زندگي،
دليل انتخاب اين نام بود.با اين حال ،انتش��ار اولين داس��تانش در يكي از روزنامههاي قفقاز ،گوركي را در
نوشتن بيشتر ترغيب كرد.گوركي در اوايل قرن بيستم به مسائل اجتماعي
مسير شهرت قرار داد و او را در
ِ
و نهضت انقالبي كش��يده ش��د و در اين رهگذر ،بس��ياري از آثار ادبي خود را به مسائل انقالب اختصاص
داد.فعاليت سياس��ي گوري در اين دوره موجب گش��ت كه پيوسته تحت فش��ار دستگاه حكومت و سانسور
قرار گيرد تا اينكه به زندان افتاد ،اما به س��بب بيماري اجازه خروج از كش��ور يافت.گوركي در سال 1902م
به س��بب شهرتش در خارج از كش��ور به عضويت افتخاري آكادمي علوم روسيه برگزيده نشد ،اما حكومت
تزاري به علل سياس��ی اين انتخاب را رد و گوركي را بار ديگر توقيف كرد كه طرفداري عامه مردم از او و
نيز ش��هرت و محبوبيتش موجب آزادي وي گش��ت.گوركي ساليان بعد را در اروپا و آمريكا گذراند و پس از
يك دهه دوري ،در س��ال 1913م اجازه يافت به روس��يه باز گردد.از آن پس با همه قوا به فعاليت پرداخت
و طي س��الهاي بعد با تأس��يس نشريه ادبيات جهاني و كانون خانه هنر ،به عنوان پلي ميان فرهنگ رايج
دوره گذشته روسيه و فرهنگ جديد شوروي شناخته شد.ماكسيم گوركي ،زندگي كام ً
ال عادي و بيتجملي
داش��ت و دليل ش��هرت او نيز ،توجه به انعكاس وضع زندگي مردم عادي در نوشتههايش بود ،سبكي كه تا
آن زمان در روسيه سابقه نداشت.او در آثارش با نگرشي عميق ،زندگي مردم روسيه را مورد توجه قرار داد
و براي حل مشكالت اجتماع ،در جستجوي راههاي نتيجه بخش برآمد.توصيف مردم ولگرد و بينوا ،سستي
و رخوت و تقدير ش��و ِم ناش��ي از جهل و فقر ،س��كونتگاههاي تاريك و متعفّن ،محروميت ،مي خوارگي
و ذلت ،محور اصلي داس��تانهاي گوركي را تش��كيل ميدهند.از اينرو ،وي را بنيانگذار ادبيات رئاليستي
سوسياليس��تي يا واقعبيني اجتماعي خواندهاند كه وضع مردم فقير و خانه به دوش ،موضوع اصلي كار آن
را شكل ميدهد.اين سبك تاثير زيادي بر نويسندگان پس از گوركي نهاد و با تشكيل اتحاديه نويسندگان
ش��وروي در س��ال 1932م ،وي به رياس��ت اين اتحاديه انتخاب ش��د.گوركي گرچه به ادبياتِ واقعگرا و
رئاليست نيمه دوم قرن نوزدهم تعلق دارد ،اما تنها كسي از نسل خويش است كه در ادبيات جديد شوروي،
به عنوان يك قهرمان از اصول سوسياليس��م حمايت ميكرد.گوركي كه خود نويس��ندهاي بيسر و سامان
ب��وده ،به خوبي از عهده توصيف دقي��ق زندگي مردم بيخانمان برآمده اس��ت.دنياي او ،دنياي بينوايان و
بيچارگان اس��ت و دنياي رنج و مبارزه.گوركي در ادبيات ،تنها يك هدف را پيشچش��م داشت و آن عمل و
تحرك بود.گوركي در سالهاي پاياني عمر ،در كشور روسيه و خارج از آن ،شهرت و محبوبيت عظيمي به
سوسياليست او مايه گرفتند.از گوركي
دس��ت آورد و در سراس��ر جهان ،نويسندگان بسياري از آثار رئاليست
ِ
آثار متعددي برجاي مانده كه ش��رح زندگاني وي در س��ه جلد ،كودكي ،مادر و ميراث از شاهكارهاي درجه
اول او به شمار ميروند.ماكسيم گوركي سرانجام در  18ژوئن 1936م در  68سالگي درگذشت.

