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آيا این ظلم به دانشگاه و دانشگاهیان علم و صنعت نیست؟

ماجرای کرسنت به زبانی ساده

منتقدان در قاموس آقای روحانی

بــه مناســبت ســالگرد آغــاز جنــگ تحمیلــی و
دفــاع مقــدس

نرشیه بسیج اساتید
دانشگاه علم و صنعت ایران

جایگاه خدا در جهان

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

بــار دیگــر دانشــگاهها آغــاز بــه کار میکننــد تــا اســاتید و دانشــجویان بــا عزمــی راســخ و بــا تــوکل بــر خداونــد متعــال
بــه مطالعــه و تفکــر در اوراق دیگــری از کتــاب آفرینــش بپردازنــد و قطــرات دیگــری از دریــای علــم الهــی را نــوش جــان
کننــد .بــار دیگــر اســاتید و دانشــجویان بــا شــور و نشــاطی جهــادی ،قصــد پرداختــن بــه امــور آمــوزش ،پژوهــش و فرهنــگ
نمودهانــد تــا بیــش از پیــش بــر اقتــدار و پیشــرفت علمــی ،فرهنگــی و اقتصــادی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
بیفزاینــد.
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد ،عــاوه بــر تقــارن بــا هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد و خاطــره شــهدا و رشــادتهای ایثارگــران،
مقــارن بــا اســتمرار بیــداری اســامی ملتهــا و پیروزیهــای بــزرگ جبهــه مقاومــت بویــژه در ســوریه ،عــراق و غــزه در ...
ادامه در صفحه اول

بیانیه

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه به مناسبت
آغاز سال تحصیلی

مــن بــه جوانــان عزیــز کشــورمان
توصیــه میکنــم  ...خودتــان را بــرای
یــک مبــارزه علمــی و عملــی بــزرگ
تــا رســیدن بــه اهــداف بــزرگ انقــاب
اســامی آمــاده کنیــد .امــام خمینــی
(ره)

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

1

بــار دیگــر دانشــگاهها آغــاز بــه کار میکننــد
تــا اســاتید و دانشــجویان بــا عزمــی راســخ و بــا
تــوکل بــر خداونــد متعــال بــه مطالعــه و تفکــر
در اوراق دیگــری از کتــاب آفرینــش بپردازند و
قطــرات دیگــری از دریــای علــم الهــی را نــوش
جــان کننــد .بــار دیگــر اســاتید و دانشــجویان
بــا شــور و نشــاطی جهــادی ،قصــد پرداختــن
بــه امــور آمــوزش ،پژوهــش و فرهنــگ
نمودهانــد تــا بیــش از پیــش بــر اقتــدار و
پیشــرفت علمــی ،فرهنگــی و اقتصــادی نظــام
مقــدس جمهــوری اســامی بیفزاینــد.
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد ،عــاوه بــر تقــارن
بــا هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد و خاطــره شــهدا
و رشــادتهای ایثارگــران ،مقــارن بــا اســتمرار
بیــداری اســامی ملتهــا و پیروزیهــای بــزرگ
جبهــه مقاومــت بویــژه در ســوریه ،عــراق و
غــزه در فلســطین اســت .پیروزیهائــی کــه در
ســایه اتــکال بــه خداونــد متعــال ،رهبریهــای
داهیانــه رهبــر فرزانــه انقــاب حضــرت امــام

خامنـهای (مــد ظلــه العالــی) و صبــر ،وحــدت
و مقاومــت امــت اســامی حاصــل شــدند.
پیروزیهائــی کــه بــار دیگــر ثابــت نمودنــد
عــزت و اقتــدار تنهــا بــا مقاومــت و عزمــی
ملــی و اعتقــادی و نــه بــا دل بســتن و خیــره
شــدن بــه مذاکــرات بــا ظالمــان و مســتکبران
شــیطانی بدســت میآینــد.
فــرار رســیدن بهــار ســال تحصیلــی جدیــد را
در ســال اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــی و
مدیریــت جهــادی ،بــه تمامــی دانشــگاهیان
بویــژه اســاتید ،دانشــجویان و کارکنــان
دانشــگاه تبریــک عــرض مینمائیــم .امیــد
اســت هــر چــه ســریعتر فــردی عالــم ،متعهــد،
والیتمــدار و دور از جریــان فتنــه و اصحــاب
آن در راس وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
انتخــاب شــود.
انتظــار مـیرود مدیریــت دانشــگاه از دخالــت و
تاثیــر افــراد وابســته بــه اهــل فتنــه ،هتــاک به
ارکان نظــام و جریانهــای غیــر قانونــی در امــور
دانشــگاه جلوگیــری نمایــد و از تبدیل دانشــگاه
بــه باشــگاه سیاســی مانــع
گــردد .امیدواریــم مدیریــت
دانشــگاه گامهــای بلنــدی
بــه ســمت اجرائــی نمــودن
آئیننامــه اســامی شــدن
کاربــردی
دانشــگاهها،
و هدفمنــد نمــودن
پژوهشهــا و پروژههــا،

رشــد چشــمگیر علمــی و ارتقــاء رتبــه علمــی
دانشــگاه در ســطوح منطقــهای و جهانــی،
گســترش کمــی و کیفــی آزمایشــگاهها ،بهبــود
وضعیــت معیشــت اســاتید ،دانشــجویان و
کارکنــان ،برگــزاری و توســعه کرســیهای
آزاداندیشــی و بهبــود فضــای فرهنگــی و
اخالقــی دانشــگاه بــردارد .مســلما بــا چنیــن
تمهیداتــی اســت کــه فضــای عمومــی
دانشــگاهها در ســالهای پیــش رو ،آرام ،دور
از سیاســتبازی ،دور از مســائل ضدفرهنگــی
و در عیــن حــال مملــو از شــور و نشــاط و
بالندگــی علمــی ،پژوهشــی و فرهنگــی و
آزاداندیشــی خواهــد شد.انشــاء ا...
والسالم علیکم و رحمه ا ..و برکاته
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روی خط اقتصاد

اقتصاد مقاومتی موثرترین راه رشد پايدار کشور
دکتر میر سامان پیشوایی pishvaee@iust.ac.ir
مهسا سلسبيل mahi.salimi@gmail.com

«دولت باید بستهی سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای
اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این
سیاستها است ،حذف کند» (حضرت آیت اهلل خامنه ای.)93/6/5 ،
اين جملهای بود که مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای هيأت دولت
بيان فرمودند .همچنين معظم له در دو سال اخير ،در سخنرانيها و
ديدارهای عمومي و خصوصي بر موضوع اقتصاد مقاومتي به عنوان
موثرترين راه رشد پايدار کشور و مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا
و همپيمانانش همواره تأکيد ورزيدهاند .برآنيم که در اين نوشتار به
اجمال مولفههای اقتصاد مقاومتي و تفاوت آن با پارادايمهای حاکم بر
مکاتب اقتصادی رايج را مورد مداقه قرار دهيم.
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ایران اســامی سرشــار از اســتعدادهای معنوی،
مــادی ،ذخائــر و منابــع غنــی ،زیرســاختهای
گســترده و نیــروی انســانی متعهــد و کارآمــد
در تمــام عرصههــای موجــود اســت .در نيــم
قــرن اخيــر تاريــخ ايــران زميــن ،نقشآفرينــي
گســترده ایــن نیــروی انســانی (مــردم) ايــران
در اتفاقــات سياســي اجتماعــي چنــان مايــه
فخــر دوســتان و يــأس دشــمنان بــوده کــه
ديگــر کمتــر کســي را ميتــوان يافــت کــه
قــدرت تأثيــر گــذار مــردم اعــم از خــواص و

عــوام در حوزههــای سياســي و اجتماعــي بــاور
نداشــته باشــد .چنــد ســالي اســت کــه موضوع
اقتصــاد و لــزوم کســب توفيقــات درخــور نــام
انقــاب اســامي در کشــور عزيزمــان ايــران
بــه عنــوان يــک ضــرورت انــکار ناپذيــر مطــرح
ميباشــد کــه اندیشــمندان فراوانــی را بــه
فکــر و تحقیــق در ایــن زمینــه واداشــته اســت.
امــا عليرغــم تالشهــای چندبــاره همچنــان
نيــاز بــه يــک تحــول بنياديــن در ايــن عرصــه
احســاس ميشــود .در صورتــی کــه بتــوان

یــک الگــوی بومــی و علمــی و برآمــده از
فرهنــگ انقالبــی و اســامی کــه همــان
اقتصــاد مقاومتــی اســت ،ارائــه داد ،میتــوان
بــر همــه مشــکالت اقتصــادی فائــق آمــده و
الگویــی الهامبخــش از نظــام اقتصــادی اســام
را کــه متکــی بــر دانــش و فنــاوری ،عدالــت
بنیــان ،درونزا و برونگــرا ،پویــا و پیشــرو
اســت ،عینیــت بخشــید .البتــه بایــد اذعــان
کــرد کــه مقــاوم بــودن و پایــداری اقتصــاد از
الزامــات اســتقالل همــه کشــورها اســت .در
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صورتــی کــه بــه حــوادث اقتصــادی یــک دهــه
اخیــر و بحــران هــای اقتصاد کشــورهای شــرق
آســیا و کشــورهای اروپایــی توجــه شــود ،ایــن
نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه همــه کشــورها
نیازمنــد اقتصــادی مقــاوم هســتند .اقتصــادی
کــه بــا تکانــه هــای مختلــف متزلــزل نشــده
و همچنــان در مســیر توســعه و پیشــرفت
کشــور حرکــت کنــد .البتــه ایــن موضــوع برای
کشــوری همچــون ایــران کــه هــم داعیــهدار
پیادهســازی احــکام اســامی اســت و هــم از
بیماریهــای مضمــن اقتصــادی همچــون
وابســتگی شــدید بــه منابــع حاصــل از فــروش
نفــت رنــج میبــرد ،اولویــت خیلــی باالیــی
دارد .در قــرآن کریــم نیــز اســتقالل مســلمانان
و عــدم وابســته بــودن ایشــان در جمیــع
جهــات مــورد توجــه ویــژهای قــرار گرفتــه
اســت بــه طــوری کــه هــر طــرح ،عهــد نامــه،
رفــت و آمــد و قــراردادى كــه راه نفــوذ ك ّفــار
بــر مســلمانان را بــاز كنــد و اســتقالل ایشــان
را تحتالشــعاع قــرار دهــد حــرام اســت «...
َولَــن يَ ْج َعـ َ
ـن
ـن َعلَــى ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـل اللَّـ ـ ُه لِلْ َكافِ ِريـ َ
َسـب ً
ِيل*» (ســوره نســاء ،آیــه  .)41شــاکله این
الگــوی اســامی و بومــی بایــد بــر پایــه اصولــی
شــکل بگیــرد کــه در ادامــه شــرح مختصــری
از ایــن اصــول و چارچوبهــا داده میشــود.
ایــن الگو کامال بر اســاس فلســفه اســامي و در
چارچــوب اصــول اقتصادی اســام
بنــا شــده اســت .بهرهگيــری
همافــزا و بــه حــق از انــواع
مکانيزهــا و عقــود اقتصاد اســامي
و تاکيــد بــر حاکميــت روح و
باطــن اصــول و قواعــد اقتصــادی
اســام و نــه تنهــا ظواهــر آنهــا
از جملــه ويژگيهــا ذاتــي
اقتصــاد مقاومتــی ميباشــد و
هرگونهروابطاقتصــادی در حيــات
اجتماعــي از قبيــل مشــاركت
مبنــاي
تجاری،اقتصادي،بــر
هميــن اصــل بایــد تنظیــم شــود.
تکیــه بــر تــوان داخلــی ،یکــی
از دیگــر ارکان سیاســت هــای
کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت
کــه ایــن موضــوع در عرصــه
هــای مختلــف مــورد توجــه بــوده
اســت .یکــی از ایــن عرصــه هــا،
تکیــه بــر نیــرو و ســرمایه انســانی
داخلــی اســت .میتــوان گفــت
مشــارکت مــردم محوریتریــن
بخــش ایــن الگــو و بــه عنــوان
یکــی از پیشــرانهای مهــم بــه
حســاب میآیــد بــه گونــهای
کــه ارزش آفرينــي در اقتصــاد
مقاومتــی متکــي بــر آحــاد مــردم

جامعــه میباشــد .يــک تفــاوت ظريــف در ايــن
بخــش تمايــز بيــن اصطــاح مرســوم «بخــش
خصوصــي» در نظامهــای اقتصــادی غربــي
و عمدت ـاً مبتنــي بــر ســرمايهداری و «متکــي
بــر مــردم» بــودن در اقتصــاد مقاومتــی اســت.
در نظامهــای اقتصــادی متــداول منظــور
از بخــش خصوصــي معمــوالً شــرکتها و
در اغلــب اوقــات شــرکتها و کارتلهــای
بــزرگ اقتصــادی ميباشــند .نمونههــای ايــن
شــرکتها در اکثــر کشــورهاي بــه اصطــاح
پيشــرفته ماننــد آلمــان (ماننــد زيمنــس)،
کــره جنوبــي (ماننــد هلدينــگ هيونــدای و
سامســونگ) و آمريــکا (ماننــد وال-مــارت
و آی .بــي .ام ).قابــل مشــاهده هســتند .در
چنيــن اقتصادهايــي ايــن شــرکتها حکــم
لوکوموتيوهــای پيشــرفت اقتصــادی کشــورها
را دارنــد و بــه طــور معمــول ســود اقتصــادی
آنهــا در بيــن ســهامداران آنهــا کــه بخــش
کوچکــي از مــردم را شــامل ميشــوند ،پخــش
ميشــود .بــه مــرور زمــان بــا بلــوغ چرخــه
مالــي ايــن شــرکتها يــک جريــان ثــروت-
قــدرت بيــن شــرکتهای بــزرگ و حتــي
ارکان سياســي شــکل ميگيــرد و در عمــل
طــي يــک فرآينــد مســتمر ثــروت بيــن ايــن
بازيگــران فزونــي يافتــه و دســت بــه دســت
ميشــود .ايــن منطــق بــا اصــول اقتصــاد

اســامي و روح عدالــت محــور آن در تضــاد
ميباشــد .بــه تعبیــر قــرآن کریــم امــوال،
ـيالي اســت كــه تمامــی انســان هــا،
كوثــر سـ ّ
بايــد از آن بهــره بــرده و در اختيــار عــده
ـدي در
معــدودي قــرار نگيــرد تــا بــا ايجــاد سـ ّ
برابــر آن ،گروهــي از آن محــروم باشــند «...
ـن ْالَ ْغن َِیــاء م ُ
ـم»...
ـون ُدول َ ـ ًة ب َ ْیـ َ
ـی َل یَ ُکـ َ
ِنکـ ْ
َکـ ْ
(سورهحشــر،آیه  .)7در مقابــل «متکــي بــر
مــردم بــودن» در اقتصــاد مقاومتــی بــه معنای
مشــارکت آحــاد جامعــه بــا واحدهــای ســرمايه
و نيــروی کار کوچــک (در مقابــل بلوکهــای
بــزرگ ســرمايه در اقتصــاد ســرمايهداری)
جهــت خلــق ارزش افــزوده ميباشــد.
در چنيــن الگويــي اقشــار مختلــف مــردم
متناســب بــا موقعيــت خــود امــکان مشــارکت
فعــال و مســتقيم در اقتصــاد جامعــه خــود را
دارنــد و در مقابــل آزادی حداکثــری بــرای
ايفــای نقــش ،مســئوليت مشــارکت فعاالنــه
در اقتصــاد جامعــه را ميپذيرنــد .از طرفــی
مشــارکت وســیع و فراخــوان همــه مــردم
بــرای مشــارکت در فعالیتهــای اقتصــادی،
انحصارهــای غیرعادالنــه را از بیــن بــرده و
فرصتهــای متنــوع نقشآفرينــي اقتصــادی از
طريــق تأميــن نيازهــای مــردم از طريــق مــردم
و توجــه بــه اعتبــار و کيفيــت خروجــي و ارزش
خلــق شــده بــه جــای توجــه بــه اعتبــار افــراد

صــورت همزمــان اســت کــه عــدم توجــه بــه
مقدمــهاى خواهــد شــد بــراى طغيــان در
آن ّ
واردات برخــى مــواد از ســرزمينهاى بيگانــه ،و
همچنيــن طغيــان در مصــرف .ایــن مســئله بــه
طــور ویــژه در امــر تولیــد بســیار مهــم جلــوه
مینمایــد کــه بایــد بــه کاالهــای اساســی و
ضــروری کــه نیــاز عمــوم جامعــه را پاســخ
میگویــد ،اولویــت داده شــده و از آنچــه در
راســتای کمــال انســان نبــوده و آن را بــه
ســمت و ســوی لهــو و باطــل ســوق میدهــد،
جلوگیــری شــود .امــام صــادق (ع) مــی
فرماینــد ....« :از اينجاســت كــه خــدا صنعتــى
را حــرام كــرده اســت كــه همــه آن حــرام
اســت ،و از آن چيــزى جــز فســاد محــض بــه
دســت نمىآيــد ،همچــون ســاختن آنچــه
مايــه لهــو اســت و ســاختن بتهــا و آنچــه
بــه اينهــا شــباهت دارد ماننــد توليــد خمــر و
نوشــابههاى الكلــى -كــه نوشــيدن آنهــا حــرام
اســت -و آنچــه داراى فســاد محــض باشــد ،و
هيــچ گونــه صالحــى در آن مشــاهده نشــود،
فــرا گرفتــن و بــه ديگــران آموختــن و عمــل
كــردن بــه ايــن گونــه چيزهــا و مــزد گرفتــن
بــراى انجــام آنهــا ،و پرداختــن بــه هــر چــه
بــه آنهــا مربــوط شــود از هــر جهــت حــرام
اســت.» ...
در طــرف مقابــل تولیــد بحث مدیریــت مصرف
وجــود دارد کــه از ســطح بــاالی جامعــه و
دســتگاههای دولتــی تــا ســطح مصــرف فــردی
مصــداق پیــدا میکنــد .در واقــع میتــوان
گفــت یکــی دیگــر از ارکان اقتصــاد مقاومتــی،
مدیریــت مصــرف و چگونگــی اســتفاده از
نعمــات الهــی اســت .خداونــد جهــان را مســخر
انســان ســاخته اســت تــا بتوانــد از نعمتهــا در
راســتای نیــل بــه صــاح و رســتگاری خــود

میتوان گفت مشارکت مردم
محوریترین بخش این الگو و به
عنوان یکی از پیشرانهای مهم
به حساب میآید به گونهای که
ارزش آفريني در اقتصاد مقاومتی
متکي بر آحاد مردم جامعه
میباشد .يک تفاوت ظريف در اين
بخش تمايز بين اصطالح مرسوم
«بخش خصوصي» در نظامهای
اقتصادی غربي و عمدتاً مبتني بر
سرمايهداری و «متکي بر مردم»
بودن در اقتصاد مقاومتی است.
در نظامهای اقتصادی متداول
منظور از بخش خصوصي معموالً
شرکتها و در اغلب اوقات
شرکتها و کارتلهای بزرگ
اقتصادی ميباشند .در مقابل
«متکي بر مردم بودن» در اقتصاد
مقاومتی به معنای مشارکت
آحاد جامعه با واحدهای سرمايه
و نيروی کار کوچک (در مقابل
بلوکهای بزرگ سرمايه در
اقتصاد سرمايهداری) جهت خلق
ارزش افزوده ميباشد.
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خلقکننــده آن را فراهــم مــیآورد .بــرای
مشــارکت اقتصــادی مــردم ،بسترســازی
مناســب و جلــب اعتمــاد ایشــان بــرای
مشــارکت دارای اهمیــت فراوانــی اســت و ایــن
مســئله مســتلزم سالمســازی فضــای کســب
و کار ،شفافســازی اقتصــادی و مبــارزه بــا
مفاســد اقتصــادی میباشــد« .امــروز کشــور
فعالیــت اقتصــادی ســالم و ایجــاد
مــا تشــنهی
ّ
اشــتغال برای جوانــان و ســرمایهگذاری
مطمئــن اســت .و ایــن همــه بــه فضائی
نیازمنــد اســت کــه در آن ،ســرمایهگذار
و صنعتگــر و عنصــر فعال در کشــاورزی
و مبتکــر علمــی و جوینــدهی کار و
صحــت و ســامت
همــهی قشــرها ،از ّ
ارتباطــات حکومتــی و امانــت و
صداقــت متصدیــان امــور مالــی و
اقتصــادی مطمئــن بــوده و احســاس
امنیــت و آرامــش کننــد .اگــر دســت
مفســدان و سوءاســتفادهکنندگان
از امکانــات حکومتــی ،قطــع نشــود ،و اگــر
پرمدعــا و
امتیازطلبــان و زیادهخواهــان
ّ
انحصارجــو ،طــرد نشــوند ،ســرمایهگذار و
تولیــد کننــده و اشــتغالطلب ،همــه احســاس
ناامنــی و نومیــدی خواهنــد کــرد و کســانی
از آنــان بــه اســتفاده از راههــای نامشــروع و
غیرقانونــی تشــویق خواهنــد شــد( .حضــرت
آیــت اهلل خامنــه ای »)80/2/10مبــارزه بــا
مفاســد اقتصــادی بایــد بــه صــورت شــفاف و
روشــنی انجــام شــود .ایــن مســئله بــه همــراه
شفافســازی اطالعــات اقتصــادی در زمینــه
فرصتهــای تولیــد و قیمتهــا ،اعتمــاد عمومــی
مــردم را بــرای مشــارکت و ارزشآفرینــی
جلــب خواهــد کــرد.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای ایــن الگــو ،جریــان
تولیــد دانــش در جامعــه اســت کــه دیگــر در
انحصــار نخبــگان (بــه معنــای بخــش کمــي از
جامعــه کــه معمــوالً تحصیــات عالــي دارنــد)
نيســت ،بلکــه دانــش بــه طــور اجتماعــي
ک گذاشــته ميشــود و
توليــد و بــه اشــترا 
در يــک فرآينــد اجتماعــي جهــت اکتســاب
کاربــرد مناســب و خلــق ثــروت تجاریســازی
ميشــود .لــذا وســعت نخبــگان بــه انــدازه
تمــام جامعــه بــوده و ســعي بــر آن اســت کــه
ظرفيــت و اســتعدادهای همــه آحــاد جامعــه
ـاس معــاد ُِن
کشــف و ســپس بــارور شــود «اَلّنـ ُ
ــب َو الْفِضَّ ــةِ» مــردم ماننــد
َك َمعــاد ِِن الَّذ َه ِ
معــادن طــا و نقــره هســتند (كافــى ،ج  ،8ص
 .)177اصــل مردمــی بــودن ایــن اقتصــاد باعث
میشــود کــه فعالیتهــای ارزشافــزا و زنجیــره
تامیــن مــواد مختلــف در پهنــه جامعــه توزیــع
شــود .لــذا ايجــاد اختــال از طريــق عوامــل
طبيعــي (ماننــد زلزله و خشکســالي) و انســاني
(ماننــد تحريــم و حمــات تروريســتي) در

چنيــن سيســتمي کــه دارای تمرکــز حداقلــي
اســت ،بســيار ســخت بــوده و در صــورت
ايجــاد هــم دارای خســارات حداقلــي اســت و
در واقــع یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن الگــو
کــه دســتیابی بــه آســیبپذیری حداقلــی و
اســتقالل حداکثــری اســت ،محقــق میشــود.
یکــی دیگــر از اصــول مهــم ایــن الگــو در
نظــر گرفتــن مصالــح فــردی و اجتماعــی بــه
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5

ـر ْوا أَ َّن اللَّـ ـ َه َسـ َّ
ـخ َر ل َ ُكــم
گام بــردارد« .أَلَـ ْ
ـم تَـ َ
ض(»....ســوره
ـما َواتِ َو َمــا فِــي ْالَ ْر ِ
السـ َ
َّمــا فِــي َّ
جاثیــه ،آیــه  )36ولــی در مقابــل تعــادل در
بهرهگیــری از نعمــات را از عوامــل رشــد و
تلقــی وی بــه حســاب آورده اســت .از منظــر
اســام رعايــت دو عنصــر محــوري مطلــوب
است:ســعي در توليــد بــراي رفــاه جامعــه؛
قناعــت در مصــرف و مناعــت طبــع بــراي
تر ّقــي روح .در حــال حاضــر روح مصــرف در
جامعــه ایــران فاصلــه زیــادی بــا آمــوزه هــای
اســامی داشــته و از طرفــی منافــع ملــی را
بــه شــدت تهدیــد میکنــد و بــرای دســتیابی
بــه یــک اقتصــاد مقــاوم و پایــدار بایــد بحــث
مصــرف و تعدیــل آن را بســیار مــورد توجــه
قــرار داده و همــکاری گســتردهای میــان دولت
و مــردم بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن امــر
وجــود داشــته باشــد .فرهنــگ فعلــی حاکــم
بــر جامعــه ،ارج نهــادن بــه تولیــدات غربــی
میباشــد کــه ایــن مســئله در تضــاد بــا تکیــه
بــر تــوان داخلــی اســت .عــاوه بــر اســتفاده
متعــادل از نعمــات الهــی بایــد توجــه داشــت
کــه مصــرف چــه نــوع کاالهایــی در راســتای
تامیــن منافــع ملــی خواهــد بــود و اینجاســت
کــه مصــرف کاالهــای تولیــد شــده توســط
نیــروی انســانی داخلــی در اولویــت قــرار

میگیــرد.
در مجمــوع میتــوان گفــت اقتصــاد مقاومتــی
الگویــی اســت کــه دارای ارکان و اصــول
ثابــت و مشــخصی اســت کــه در پیادهســازی
مصادیــق مختلــف بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد.
توجــه بــه روح آموزههــای اســامی ،تکیــه بــر
مشــارکت عمــوم مــردم جامعــه و ارزشآفرینی
جمعــی و غیرانحصــاری ،فرصتآفرینیهــای
عادالنــه ،ایجــاد فضــای ســالم کســب و کار و
جلــب اعتمــاد مــردم ،مدیریــت مصــرف و
تکیــه بــر نیروهــای داخلــی بــرای دســتیابی
بــه رشــد پویــا و اســتقالل اقتصــادی از جملــه
ایــن ارکان و اصــول میباشــد کــه در حــال
حاضــر نخبــگان و اندیشــمندان چه در ســطوح
دانشــگاهی و چــه در ســطح عــام جامعــه بایــد
در پــی پیادهســازی الگوهــای عملــی بــا در
نظــر داشــتن ایــن اصــول باشــند.
«مجموعــهی سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
[هــم] در واقــع یــک الگــوی بومــی و علمــی
اســت کــه برآمــدهی از فرهنــگ انقالبــی و
اســامی مــا اســت؛ متناســب بــا وضعیــت
امــروز و فــردای مــا اســت .مربــوط بــه وضــع
کنونــی و شــرایط کنونــی کشــور نیســت ،ایــن
یــک تدبیــر بلندمــدت بــرای اقتصــاد کشــور
اســت؛ میتوانــد اهــداف نظــام جمهــوری

اســامی را در زمینــهی مســائل اقتصــادی
بــرآورده کنــد؛ میتوانــد مشــکالت را برطــرف
کنــد؛ درعینحــال پویــا هــم هســت؛ یعنــی مــا
ایــن سیاسـتها را بــه صــورت یــک چهارچوب
بســته و متحجــر ندیدهایــم ،قابــل تکمیــل
اســت ،قابــل انطبــاق بــا شــرایط گوناگونــی
اســت کــه ممکــن اســت در هــر برهــهای از
زمــان پیــش بیایــد و عم ـ ً
ا اقتصــاد کشــور را
بــه حالت«انعطافپذیــری» میرســاند؛ یعنــی
شــکنندگی اقتصــاد را در مقابــل تکانههــای
گوناگــون برطــرف میکنــد» (بیانــات مقــام
معظــم رهبــری در جلســه تبیین سیاسـتهای
اقتصــاد مقاومتــی.)92/12/20 ،

از دانشگاه

آيا این ظلم به دانشگاه و دانشگاهیان علم و صنعت نیست؟

نویسنده :یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
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اخیــرا ً اعضــای هیــات امنــاء دانشــگاه توســط
وزیــر قبلــی علــوم انتخــاب و منتصــب شــدند.
مــرور اســامی و ســوابق کاری ایــن افــراد،
چنیــن انتصاباتــی را شایســته تأمــل مينمايــد.
چهــار نفــر از ایــن افــراد عبارتنــد از:
مهنــدس نصرالــه جهانگــرد
(لیســانس کامپیوتر از دانشــگاه شــهيد بهشــتي
بــا ســابقه عضویــت در دفتــر تحکیــم وحــدت،
عضــو دفتــر سیاســی نخســت وزیــری ،مؤســس
و عضــو جبهــه منحلــه مشــارکت ،عضــو دفتــر
سیاســی جبهــه مشــارکت ،سرپرســت ســه
ماهــه وزارت ارتباطــات بــا عــدم کســب رأی
اعتمــاد مجلــس بــرای وزارت ،معــاون وزارت
ارتباطــات و ) .......
اکبــر تــرکان (مهنــدس مکانیــک
از دانشــگاه شــريف ،عضــو و مؤســس حــزب
اعتــدال و توســعه ،وزیــر دفــاع ،معــاون وزیــر
نفــت ،معــروف بــه ابــو مشــاغل دولــت یازدهــم
و ).......
محمــد رضــا تابــش (لیســانس منابع
طبیعــی!! ،رئیــس فراکســیون اصــاح طلبــان
مجلــس ،خواهــر زاده خاتمــی و )..............
همایــون حائــری خیــاوی (مهنــدس
بــرق از دانشــگاه تبريــز ،مدیــر عامــل توانیــر و
).......
بــا تعمــق در ســوابق ایــن افــراد ،ضمــن
احتــرام بــه شــخصیت ایشــان ســؤاالت زیــادی
در مــورد انتصــاب آنــان در ایــن مســئولیت ،بــه
ذهــن متبــادر مــی شــود .از جملــه:
از آنجــا كــه افــراد انتخــاب شــدۀ
-1
فــوق نــه تنهــا از ســابقه فعاليــت علمــی و
دانشــگاهی خاصــي برخــوردار نیســتند ،بلکــه
عمدتـاً ســابقه سیاســی آنهــا شــهرت دارد ،آيــا
شــائبه انتخــاب کامــ ً
ا سیاســی القــا نمــي
شــود؟ لــذا خــدا میدانــد دانشــگاه علــم و
صنعــت را یکجــا خواهنــد بــرد!
آیــا در دانشــگاه علــم و صنعــت
-2

اســاتید برجســته و صاحــب نــام علمــي و
اجرائــی ،حتــي بــا ســليقه سياســي خــاص،
وجــود نــدارد کــه صالحیــت عضویــت در
هیــات امنــا را داشــته باشــند؟
آیــا اداره دانشــگاه و تصمیمگیــری
-3
بــرای دانشــگاه نیازمنــد افــراد علمــی برجســته
و صاحــب نــام نیســت؟
آیــا قــرار اســت در دانشــگاه فقــط
-4
سیاســی کاری شــود کــه افــراد سیاســی
بــه افــراد علمــی و پژوهشــی ترجیــح داده
شــد ها ند ؟
آیــا در میــان فــارغ التحصیــان
-5
دانشــگاه علــم و صنعــت در سراســر كشــور
یــک نفــر هــم پیــدا نمیشــود کــه صالحیــت
عضویــت در هیــات امنــاء دانشــگاه را داشــته
باشــد و عــرق و حمیــت علــم و صنعتــی او هــم
زیــاد باشــد؟
آیــا دانشــگاههای شــریف و امیرکبیر
-6
و شــهید بهشــتی رقیــب دانشــگاه علــم و
صنعــت نیســتند؟ در ایــن صــورت آیــا فــارغ
التحصیــان آنهــا در ایــن رقابــت ،در جایــگاه
هیــات امنــای دانشــگاه علــم و صنعــت ،کــدام
طــرف را تقویــت خواهنــد کــرد؟
آیــا ایــن انتصابــات ،توهیــن بــه علــم
-7
و صنعتیهــا محســوب نمیگــردد؟ آيــا ايــن
انتصابــات تحقيــر دانشــگاه علــم و صنعــت
نيســت؟
آیــا عــدم اســتفاده از اســاتید بــا
-8
درجــه علمــی اســتادی در هیــات امنــای
دانشــگاه بــه منظــور تکریــم علــم و معرفــت
و پژوهــش مناســبتر نبــود؟
در بنــد ج مــاده  1قانــون تشــکیل
-9
هیاتهــای امنــای دانشــگاهها ،در مــورد
تركيــب هيــت امنــا آمــده اســت 4« :تــا 6
تــن از شــخصیتهای علمــی و فرهنگــی و یــا
اجتماعــی محلــی و کشــوری کــه نقــش مؤثری
در توســعه و پیشــرفت مؤسســه مربوط داشــته

باشــند»،حال ســؤال ایــن اســت :کــدام یــک
از ایــن افــراد جديــد االنتصــاب در توســعه و
پیشــرفت دانشــگاه علــم و صنعــت ،بــه انــدازه
ارزنــي نقــش داشــتهاند؟
آیــا نمیتــوان ادعــا کــرد کــه بعضــی
-10
از ايــن افــراد تاکنــون حتــی بــه دانشــگاه علــم
و صنعــت نیامدهانــد یــا اگــر آمدهانــد درحــد
حضــور در جلســهای یکــی دو ســاعته بــوده
اســت؟
اصــا چنــد نفــر از دانشــگاهيان
-11
علــم و صنعــت ايــن افــراد را از نزديــك
ميشنا ســند ؟
در تبصــره مــاده  1قانــون فــوق
-12
الذکــر آمــده اســت« :حداقــل دو تــن از
شــخصیتهای بنــد ج بایــد از اعضــای هیــات
علمــی دانشــگاهها باشــند ».ســؤال ایــن اســت
آیــا ایــن تبصــره رعایــت شــده اســت؟ چگونه؟
قانــون مــداري كجــا رفــت؟
آیــا کســانی کــه بــا مقــررات علمــی
-13
و پژوهشــی دانشــگاه آشــنا نیســتند و هیــچ
تجربــهای در ایــن زمینــه ندارنــد ،میتواننــد
وظایــف هیــات امنــای دانشــگاه بزرگــی مثــل
علــم و صنعــت را بــه ســرانجام برســانند؟
آیــا اعتبــار دانشــگاه بــه هیــات
-14
امنــای آن نیســت؟ در ایــن صــورت آیــا
اعتبــار دانشــگاه از مســیر علمــی و پژوهشــی و
آموزشــی بــه ســمت اعتبــاری سیاســی ســوق
پیــدا نمیکنــد؟
آیــا یــک مهنــدس و لیســانس
-15
میتوانــد در مــورد امــور دانشــگاهی کــه
بیــش از نصــف فعالیــت آن در حــوزه
تحصیــات تکمیلــی اســت ،اظهــار نظــر نمایــد
و ســکانداری کنــد؟
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زمانه
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ماجرای کرسنت هب زبانی ساده

سالهاســت کــه هــر از گاهــی
کلمــه «کرســنت» در گوشــه و کنــار
رســانههای ایرانــی خودنمایــی میکنــد ولــی
عمــوم مــردم اطــاع چندانــی از آن ندارنــد
و از یکدیگــر میپرســند کــه ایــن عبــارت
چــه معنایــی دارد؟!! شــاید علــت اصلــی ایــن
بیاطالعــی عمومــی نیــز خواســت مقامــات
وزارت نفــت باشــد .امــا واقعــا ماجــرای
کرســنت چیســت؟! قــرارداد «کرســنت» یــک
قــرارداد فــروش نفــت و گاز ایــران بــه یــک
شــرکت اماراتــی اســت کــه در اواخــر دولــت
ســید محمــد خاتمــی و توســط وزیــر نفــت او
یعنــی همیــن مهنــدس زنگنــه ،کــه اکنــون
نیــز مجــددا وزیــر شــده اســت ،امضــا شــده
اســت .مشــکل ایــن قــرارداد ایــن بــود کــه
محصــوالت را بــه بهــای بســیار انــدک و بــا
شــرایطی کامــا یکطرفــه و بــه نفــع طــرف
مقابــل بایــد بــه فــروش میرســاندیم .پــس
از مدتــی مشــخص شــد علــت اصلــی امضــای
ایــن قــرارداد ننگیــن و یکطرفــه ،فســاد
مالــی برخــی از مدیــران و مســئولین نفتــی
و رشــوهای اســت کــه از طــرف اماراتــی ایــن
قــرارداد گرفتـه شــده اســت .مفــاد اصلــی ایــن
قــرارداد بــه شــرح زیــر اســت:
مــدت قــرارداد  ۲۵ســال بیــن ایــران و امــارات
(بــه عبارتــی دقیقتــر بیــن شــرکت ملــی
نفــت ایــران و شــرکت نفــت کرســنت امــارات
اســت در دو مرحلــه :مرحلــه اول  ۷ســال و
مرحلــه دوم  ۱۸ســال).
فــروش نفــت و گاز جمهــوری اســامی ایــران
بــا شــرایط زیــر صــورت خواهــد گرفــت:
 در  ۷ســال ابتدایــی قــرارداد قیمــت هــربشــکه نفــت  ۱۸دالر
 در  ۱۸ســال باقیمانــده قیمــت هــر بشــکهنفــت  ۴۰دالر کــه در ایــن زمانهــا امــکان
افزایــش قیمــت هــا وجــود نــدارد!!! (ایــن در
حالــی اســت کــه امــروز قیمــت هــر بشــکه
نفــت نزدیــک بــه  ۱۰۰دالر اســت یعنــی
حــدود  ۵.۵برابــر قیمــت منــدرج در قــرارداد
!!!!!!! و ایــن یعنــی یــک ضــرر هنگفــت بــه
اقتصــاد ملــی)

در ایــن زمینــه پــای برخــی از مدیــران نفتــی
دوره آقــای زنگنــه در میــان اســت و همچنیــن
آقــازاده مشــهور (مهــدی ه ).و دوســت عزیــز او
یعنــی (عبــاس ی.پ) کــه البتــه بــه طــور کلی
ایــن دو نفــر معروفتریــن دالالن نفتــی دوره
مدیریــت زنگنــه نیــز بــه شــمار میرفتنــد.
جمهــوری اســامی ایــران بــا اطــاع از ایــن
موضــوع و پــس از رســانهای شــدن جزئیــات
ایــن قــرارداد توســط روزنامــه «کیهــان» ،در
دوره ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی نژاد
در دادگاه بیــن المللــی الهــه طــرح دعــوای
حقوقــی کــرد .در طــرح دعــوا آمــده اســت کــه
ایــن قــرارداد یکطرفــه اســت و بــا فســاد مالــی
و تبانــی امضــا شــده و مــا بــر ایــن اســاس
گاز نمیفروشــیم .بــر طبــق دســتور دیــوان
محاســبات کشــور ،ایــن قــرارداد از طــرف ایران
بــه صــورت یــک طرفــه نادیــده گرفتــه شــد و
تحویــل نفــت و گاز بــه طــرف اماراتــی متوقــف
گردیــد .در نتیجــه شــرکت کرســنت امــارات
نیــز از ایــران شــکایت کــرد .در دولــت قبلــی،
جمهــوری اســامی ایــران موفــق بــه اثبــات
فســاد در پرونــده کرســنت شــده اســت و اگــر
در دومیــن دور دادگاه نیــز فســاد مالــی امضــا
کننــدگان ایــن قــرارداد اثبــات میشــد ،دادگاه
الهــه بــه نفــع ایــران و بــه ضــرر طــرف اماراتی
حکــم مــیداد .امــا دومیــن دور ایــن دادگاه
همزمــان بــود بــا برنــده شــدن آقــای حســن
روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری
و متعاقبــا معرفــی مجــدد و مصرانــه!! آقــای
بیــژن نامــدار زنگنــه از طــرف وی در مجلــس
بــه عنــوان وزیــر نفــت دولــت یازدهــم!!! نهایتــا
بــا کســب رای اعتمــاد پرحاشــیه زنگنــه و
مجــددا در دســت گرفتــن امــور وزارت نفــت
توســط تیــم زمــان خاتمــی ،طــرف اماراتــی
ایــن بهانــه را بــه دســت آورد کــه ‹›ادعــای
فســاد و تبانــی در عقــد قــرارداد دروغ اســت››
چــرا کــه امضــاء کننــدگان و مجریــان وقــت
قــرارداد کرســنت اکنــون مدیــران نفتــی ایــران
هســتند و در کشــور خــود و حتــی مجلــس
شــورای کشــور خــود نیــز محکــوم نشــدهاند.
بــر ایــن اســاس اگــر ادعــای حقوقــی طــرف

مقابــل یعنــی اماراتیهــا پیــروز شــود،
جمهــوری اســامی ایــران نــه تنهــا بایــد
بــه قیمــت فاجعــه بــاری گاز بفروشــد؛ بلکــه
بایــد «میلیاردهــا دالر» بابــت غرامــت عــدم
اجــرای توافقنامــه هــم بــه طــرف مقابــل
بپــردازد!!!!! رقمــی کــه تخمیــن زده میشــود
تــا « 30میلیــارد دالر» نیــز بــرآورد شــده
اســت؛ یعنــی چندیــن و چنــد برابــر پولــی
کــه دولــت یازدهــم پــس از مذاکــرات ژنــو و
بــا تعلیــق فعالیتهــای هســتهای کشــورمان
دریافــت کــرده اســت (قابــل توجــه آنکــه هــر
یــک میلیــارد دالر معــادل همــان ســه هــزار
میلیــارد تومــان کذائــی میشــود) .اکنــون،
س جمهــور دو
ظاهــرا دولــت و شــخص رئیــ 
راه بیشــتر نــدارد:
 -1یــا بایــد بپذیــرد مدیــران نفتــی فعل ـیاش
در ماجــرای قــرارداد کرســنت فســاد کردهانــد
و آنهــا را برکنــار کنــد و بــر همیــن مبنــا در
دیــوان الهــه دعــوی خــود را ادامــه دهــد.
 -2یــا اینکــه مبلــغ هنگفــت میلیــارد دالری
بــه کشــور ضــرر بزنــد.
فرصــت ارائــه الیحــه بــه دیــوان بینالمللــی
الهــه تــا چنــد وقــت دیگــر بــه پایــان میرســد
و دولــت فعــا امــروز و فــردا میکنــد!!!
بــه نظــر میرســد کــه یکــی از مهمتریــن
چالشهــای پیــش روی دولــت در ماههــای
آینــده را بایــد ماجــرای کرســنت دانســت کــه
میتوانــد مبــداء خیلــی از اتفاقــات باشــد.
البتــه جالــب اینجاســت کــه امضــا کننــده
اصلــی قــرارداد کرســنت ،جــزو اولیــن افــرادی
بــود کــه آقــای زنگنــه بــه ســمت مدیــر عامــل
شــرکت ملــی نفــت منصــوب کــرد .اکنــون
شــاید بهتــر بتــوان علــت نگرانــی و عصبانیــت
برخــی مســئوالن دولتــی از فعالیــت رســانهای
حــول پرونــده کرســنت را درک کــرد.
بــه نظــر میرســد مدیــران کرســنت بــا
بهکارگیــری دالالن ایرانــی مــورد وثــوق
مدیــران در دوره انعقــاد قــرارداد کرســنت ،کــه
امــروز بــه لطــف دولــت یازدهــم مجــددا بــر
کرســی قــدرت تکیــه زدهانــد ،تصمیــم دارنــد
مســیر را بــرای رتــق و فتــق مجــدد پرونــده
بــه نفــع طــرف اماراتــی رقــم زننــد .بــه نوعــی
میتــوان گفــت کرســنت مســیر را بــه نحــوی
چیدمــان کــرده کــه ایرانیــان میــان دو گزینــه
تــن دادن بــه جریمــه هنگفــت میلیــارد دالری
یــا ســازش بــا اماراتیهــای خوشاشــتها
مخیــر بــه انتخــاب یکــی باشــند .یــادآور
میشــود قــرارداد یــاد شــده بــا مســاعدت و
داللــی برخــی مدیــران ارشــد وزارت نفــت در
دولــت اصالحــات منعقــد شــده و از ایــن نظــر
برخــی از اظهــارات همــان مقامــات مبنــی بــر
مخالفــت بــا بخــور بخــور و رانــت و فســاد
قابــل تأمــل اســت.

در اسالم

سبک زندگی اسالمی

اهمیت تربیت فرزند

روزمرگــی چیــزی اســت کــه در جامعــه کنونــی دچــار آن شــده ایــم .روزمرگــی
دیگــر در ســبک زندگــی مــا در بیــدار شــدن از خــواب ،زمــان غــذا خــوردن و
رفــت و آمــد در شــهر و حضــور در ســر کار در اکثریــت مــا رســوخ کــرده اســت.
حتــی در بســیاری از روحیــات ماننــد تربیــت فرزنــد ،بینــش و هــدف زندگــی بــه
شــدت متاثــر از جامعــه مــی باشــیم و در انتخــاب مســیر خــود بــه تبعیــت از
جامعــه اطــراف خــود دچــار روزمرگــی شــده ایــم .در ایــن میــان مســئله تربیــت
فرزنــدان و رفتــار در خانــواده یکــی از مهمتریــن عوامــل در ایجــاد یــک جامعــه
الهــی و زندگــی پــاک اســت .قصــد داریــم تــا از مجموعــه دروس اخالقــی آیــت
اهلل آقــا مجتبــی تهرانــی (رحمــت اهلل علیــه) ،کــه ســالها امــام جماعــت مســجد
جامــع بــازار تهــران بــود ،در ایــن زمینــه در هــر
شماره بهره بگیریم.

اشــتغال اصلــی والدیــن بایــد تربیــت فرزنــد
باشــد نــه تأمیــن مــا ّدی او!

اوقات زندگی در سبک زندگی اسالمی

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

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

یکــی از مســائل مهــم در ســبک زندگــی
اســامی ،برنامهریــزی صحیــح اوقــات زندگــی
اســت طــوری کــه هــم بــه بعــد مــادی و هــم
بعــد معنــوی خــود و خانــواده بپردازیــم .بــه
عبــارت دیگــر ،زندگــی دنیــوی آبــادی را در
مســیر رســیدن بــه زندگــی اخــروی آبــاد
داشــته باشــیم .در ایــن زمینــه ،امــام كاظــم
عليــه الســام ميفرمايند(تحــف العقــول ،ص
:) 433اجتهــدوا فــي ان يكــون زمانكــم اربــع
ساعات(ســعي كنيــد اوقــات خــود را بــه چهــار
بخــش تقســيم نماييــد) :ســاعة لمناجــاة اهلل
(بخشــي بــرای مناجــات بــا خداونــد متعــال)،
و ســاعة المرالمعــاش (و بخشــي را بــراي امــرار
معــاش) ،و ســاعة لمعاشــرة االخوانــو الثقــات
يعرفونكــم عيوبكــم و يخلصــون لكــم
الذيــن ّ
فــي الباطــن (و بخشــی را برایمعاشــرت بــا
دوســتان و افــراد مــورد اعتمــادی كــه عيــوب
شــما را بيــان ميكننــد و باطنــا نســبت بــه
شــما خالصانــه رفتــار میکننــد) و ســاعة
محرمــو بهــذه الســاعة
فيهــا للذاتكــم فــي غيــر ّ
تقــدرون علــي الثــاث ســاعات (و بخشــی را
بــراي لــذات خــود در امــور حــال و بــا ايــن
بخــش اســت كــه ميتوانيــد بــه ســه بخــش
ديگــر بپردازیــد).

مــا درمعارفمــان ایــن را داریــم کــه شــما در
ارتبــاط بــا خانوادهتــان ،خاندانتــان بــه طــور
کلّــی ،بیشــترین ســعی و کوششــتان را بــرای
مســائل مــادی او نگذاریــد! بلکــه از ایــن طــرف
بیشــترین َهــم تــو ،تربیــت او باشــد .چــون او
ادام ـهی وجــود تــو اســت ،بقــاء تــو بــه بقــاء
حیوانیــت او.
ـانیت و معنویّــت اوســت نــه
ّ
انسـ ّ
اگــر او از بُعــد انســانی اش تربیــت بشــود ،از
نظــر بُعــد معنویــاش تربیــت شــود ،ایــن ادامــه
حیــات انســانی توســت ،ادامــه حیــات معنــوی
تــو اســت .لــذا نــه اینکــه َه َّمــت را نگــذار برای
اداره مــادی او؛ نــه! بیشــتر روی مســأله ی
تربیتــی تکیــه داشــته بــاش .در نهــج البالغــه
اســت کــه علــی (علیــه الســام) میفرمایــد:
لَــن ت َْج َعلَـ َّ َ
ِك ب َِأ ْهلِـ َ
ـر شُ ـ ْغل َ
ـك َو َول َـدِك،
ـن أ ْك َثـ َ
ـإن اهللَ
َفــإن یَ ُکــن أه ُلـ َ
ـد َ
ـک و َولَـ ُ
ک أولیــا َءاهلل َفـ َّ
ال یُضیــع أولیائَــه
مشــغولیات خویــش را نســبت بــه
بیشــتر
ّ
خانــواده و فرزنــدت قــرار مــده ،چــرا کــه اگــر
خانــواده و فرزنــدت اولیــاء خــدا باشــند ،خــدا
آنهــا را فــرو گــذار نمیکنــد.
ـغولیات خــودت را کــه در ایــن
بیشــترین مشـ ّ
عالــم میخواهــی کار کنــی بــرای آنهــا ،از نظــر
ما ّدیشــان قــرار نــده .بعــد خیلــی زیبــا توضیــح
میدهــد کــه ایــن قبلــی را روشــن میکنــد
کــه تــو اگــر بیایــی کار کنــی ،بیشــترین
ـم خــودت را بگــذاری بــرای اینکــه اینهــا از
َهـ ِّ
دوســتان خــدا شــوند ،روی بُعــد معنــوی اینهــا
کار کنــی ،پیونــد اینهــا را بــا خــدا محکــم
کنــی ،اگــر ایــن کار را بکنــی ،ایــن را بــدان
خــدا دوســتانش را هیــچ وقــت وا نمیگــذارد،
رهایشــان نمیکنــد .چقــدر زیبــا تفهیــم
میکنــد .بــرو ایــن فرزنــد و خانوادهــات را
ولیــا هلل بکــن ،وقتــی ایــن رابطهــاش بــا خــدا
غصــه ایــن را نخــور ،هیــچ وقــت
درســت شــدّ ،
مــوال عبــد را رهــا نمیکنــد.

گاهــی بعضیهــا میآینــد پیــش مــن صحبتهایی
میکننــد .بــه آنهــا میگویــم چطــور شــد؟ تــو
خــدا داشــتی و نســبت بــه تــو رازق بــود آن
وقــت نســبت بــه ایــن رازق نیســت؟! بلــه؟!
تــو کــه هســتی کــه خیــال کــردی رازق اینهــا
هســتی؟ تــو کــه رازق او نیســتی کــه! خیــال
کــردی اگــر تــو ُمــردی خــدا هــم نعوذبــاهلل
میمیــرد؟
خــدا کــه نمــی میــرد ،او زنــده اســت .بعضیهــا
میخواهنــد آتیــه فرزندانشــان را تأمیــن
بکننــد .آن هــم تــا چنــد نســل!! اکثــر شــغلت
را میگــذاری بــرای دنیایــش؟ نــه! بیشــترین
همتــت را بــرای دنیــای او نگــذار ،بیشــترین
ّ
کار را بگــذار روی بُعــد معنــوی انســانی او .تــو
اگــر میخواهــی نســبت بــه او غیــرت بــه خــرج
محبــت بــه او حفــظ و
بدهــی و از او بــر محــور ّ
حراســت کنــی ،بــه ایــن اســت کــه تــو انســان
باقــی بگــذاری و بــروی ،مؤمــن بــاهلل باقــی
بگــذاری بــروی ،نــه نعوذبــاهلل یــک حیــوان
چمــوش بگــذاری و بــروی .چــون از آن طــرف
هــم هســت ،حــاال مــن فقــط ایــن ســمت آن را
وارد شــدم کــه اگرفقــط روی محبــت حیوانــی
و غیــرت حیوانــی بخواهــی کارکنــی ،نتیجــه
ایــن میشــود.
فــرق بیــن غیــرت حیوانــی با غیــرت انســانی و
همتــت
غیــرت دینــی در ایــن اســت کــه اکثــر ّ
را بــرای ایــن بگــذاری .اگــر بخواهیــد جامعــه
انســانی بشــود ،الهــی بشــود ،بایــد روی غیــرت
انســانی جامعــه کار کنیــد ،روی غیــرت دینــی
جامعــه کارکنیــد .نــه اینکــه بارهــا برویــد
در کانــال غیــرت حیوانــی و همیشــه آن را
پررنــگ کنیــد و در نتیجــه آنهــا تحتالشــعاع
قراربگیــرد کــه بعــد نعوذبــاهلل اگــر غیــرت
دینــی و انســانی آرام آرام از یــک جامعــه
رخــت بربنــدد ،چیــزی بــرای آن جامعــه باقــی
نمــی مانــد .بدبختــی جایــی اســت کــه گرفتــار
ایــن شــود.
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بدون شرح!

....................................
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بدون شرح:
انتصاب بســتگان رئیس محترم جمهوری
در یک سال اخیر

سیاست بدون ممیزی!

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

منتقدان در قاموس آقای روحانی:
از مجمــوع ســخنان آقــای روحانــی در مــورد انتقــاد از دولــت ایشــان چنیــن
برمیآیــد کــه بــرای منتقــدان شــرائطی را قائلنــد .تعــداد ایــن شــرائط روز بــه روز
بیشــتر میشــوند و مرجــع تشــخیص آنهــا نیــز عمــا خــود ایشــان هســتند .ضمنــا
ایشــان منتقــدان موجــود را دارای خصائصــی میداننــد کــه هــر از گاهــی تعــدادی
از آنهــا را بیــان میفرماینــد .اهــم شــرائط و خصائــص (تــا اوایــل شــهریور  )93در
جــدول زیــر آمدهانــد:

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

ناگفتــه نمانــد معمــوال آقــای رئیــس جمهــور در مواجهــه بــا منتقــدان بــا لحنــی
تنــد و عصبانــی صحبــت میکننــد ،حــال آنکــه در مواجهــه بــا تخلفــات و اهانتهای
کشــورهای غربــی و آمریــکا بــه مــردم ایــران ،بــا لبخنــد و ادبیاتــی محتاطانــه
صحبــت میکننــد و حاضــر بــه موضعگیــری درخــور آنهــا نیســتند .آمریــکا را
کدخــدا و اوبامــا را فــردی مــودب و باهــوش خطــاب میکننــد .ســفارش قــرآن،
اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم اســت و بزرگانــی همچــون امامخمینــی (ره)
آمریــکا را شــیطان بــزرگ خطــاب کــرده و میفرماینــد آمریــکا هیــچ غلطــی
نمیتوانــد بکنــد و شــهید بهشــتی میفرمایــد بــه آمریــکا بگوییــد از مــا عصبانــی
بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر.
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دین و مذهب

جایگاه خدا در جهان

دکتر محمد خلج امیرحسینی،

khalaja@iust.ac.ir

وجــود و حضــور خداونــد در جهــان
آنقــدر روشــن اســت کــه گاهــی
هماننــد نــور خورشــید مــورد غفلــت
مــا انســانها قــرار میگیــرد .متاســفانه
گاهــی آنقــدر در خــود غــرق میشــویم
و بــه خــود مطمئــن و غــره میشــویم
کــه یادمــان مــیرود خدائــی هــم در
جهــان وجــود دارد و اوســت کــه تدبیــر
امــور همــه چیــز و همــه کــس را در
دســت دارد .در اینجــا بــه طــور بســیار
خالصــه و بــا اســتفاده از آیــات قــرآن،
چنــد شــان مهــم از شــوونات خداونــد
را جهــت یــادآوری جایــگاه خداونــد در
زندگیمــان متذکــر میشــویم.

 -1خالق جهان:
در درجــه اول بایــد گفــت کــه خداونــد خالــق
تمــام جهــان اعــم از آســمانها ،زمیــن ،انســانها،
حیوانــات ،اجنــه ،فرشــتگان و همــه موجــودات
جانــدار و بیجــان اســت .در اینجــا بــه چنــد
نمونــه از آیــات قــرآن در ایــن زمینــه اشــاره
میشــودُ َّ :
الســ َما َواتِ َو ْالَ ْر َ
ض
الل ال َّ ِــذي َخلَــقَ َّ
َو َمــا بَي َن ُه َمــا فِــي سِ ـ َّت ِة أَيــا ٍم ( ...الســجده- )4/
ـم ()4
ل َ َقـ ْ
ـان ف ـي أَ ْح َسـ ِ
ـد َخلَ ْق َنــا ْالِن ْسـ َ
ـن تَقْويـ ٍ
َّ
 َو ُِــن مــا ٍء َ - )45( ...و
الل َخلَ َــق ُك َّل َداب َّ ٍــة م ْ
ِــن َق ْب ُ
ــمو ِم
ال ْ َج َّ
ــل م ْ
ــان َخلَقْنــا ُه م ْ
الس ُ
ِــن نــا ِر َّ
(.)27
نبا ،نرشیه بسیج اساتید
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 -2مالک جهان:
خداونــدی کــه خالــق جهــان اســت ،بطــور
منطقــی مالــک آن هــم میباشــد .بارهــا
تاکیــد شــده اســت کــه هــر چــه در آســمانها و
زمیــن (و بیــن آنهــا) وجــود دارنــد ،متعلــق بــه
خداونــد اســت .عبــارت «ل َـ ُه (یــا ِ َّلِ) مــا فِــي
ض» بکــرات در قــرآن
الســماواتِ َو مــا فِــي ْالَ ْر ِ
َّ
َ
ِ
الســماواتِ
ـي
ـ
ف
ـا
ـ
م
ه
ـ
ل
ـه:
ـ
جمل
از
ـت
ـ
اس
ـده
ـ
آم
ُ
َّ
َ
ْ
ــت
ض َو مــا ب َ ْي َن ُهمــا َو مــا ت َْح َ
َو مــا فِــي ال ْر ِ
َّ
الســماواتِ َو
الثَّــرى (طــهِ - )6/لِ مــا فِــي َّ
ض إ ِ َّن َّ
اللَ ُه َــو ال ْ َغ ُِّنــي ال ْ َحميُــد (لقمــان)26/
ْالَ ْر ِ

ض
ـما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
السـ َ
 َو ِ َّلِ ال ْ َمشْ ِــرقُ َو ال ْ َمغْــ ِر ُب ( ...البقــره .)115/الشــوریَ - )12/و ِ َّلِ ُج ُنــو ُد َّهمچنیــن ســه بــار تاکیــد شــده اســت کــه ( ...الفتــح 4/و .)7
همــه موجــودات از جملــه انســانها و فرشــتگان
ـن فِــي  -3حاکم بر جهان:
متعلــق بــه خداونــد هســتندَ .و ل َ ـ ُه َمـ ْ
ـون (الــروم )26/خداونــدی کــه مالــک جهــان اســت ،بــر جهــان
الســماواتِ َو ْالَ ْر ِ
ض ُك ٌّل ل َـ ُه قان ِ ُتـ َ
َّ
َ
ْ
َ
ــن حکمرانــی هــم میکنــد .بارهــا تاکیــد شــده
الســماواتِ َو ال ْر ِ
ض َو َم ْ
 َو لــ ُه َم ْــن فِــي َّ
َ
َّ
ــد ُه ( ...االنبیــاء - )19/أال إ ِ َّن ِلِ َم ْــن فِــي اســت کــه حکومــت آســمانها و زمیــن (و بیــن
ِع ْن َ
َ
ْ
َ
ض ( ...یونــس .)66/آنهــا) بــرای خداونــد اســت .عبــارت «ل ـ ُه (یــا
ــن فِــي ال ْر ِ
الســماواتِ َو َم ْ
َّ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
ض» بکرات در قرآن
الســماواتِ َو ال ْر ِ
البتــه در مــورد انســانها بایــد اضافــه نمــود کــه ِلِ) ُملــك َّ
ْ
َ
ُ
الســماواتِ َو
عــاوه بــر آنکــه خداونــد مالــک آنهــا اســت ،آمــده اســت از جملــه :ل ـ ُه ُملــك َّ
ُْ
ض َو إِلَــى َّ
ـور (الحدیــد- )5/
در نهایــت بــه ســوی او بازگشــت هــم خواهنــد ْالَ ْر ِ
الل ِ ت ُْر َجُــع ال ُمـ ُ
ض َو مــا ب َ ْي َن ُهمــا
الســماواتِ َو ْالَ ْر ِ
داشــت .در اینجــا تنهــا بــه چنــد آیــه در ایــن َ ...و ِ َّلِ ُم ُلْــك َّ
صيــر (المائــدهَّ ِ - )18/لِ ُملْ ُ
ــك
مــورد بســنده میشــود ... .إِن َّــا ِ َّلِ َو إِن َّــا إِل َ ْيــ ِه َو إِل َ ْيــ ِه ال ْ َم
ُ
ــون (البقــرهُ َّ - )156/
ــن َو ُهــ َو َعلــى
ــدأُ ال ْ َخلْــقَ
الل ْيب َ
الســماواتِ َو ْالَ ْر ِ
ض َو مــا في ِه َّ
راجِ ُع َ
َّ
ِّ
َ
ُ
َ
ُ
ـر (المائــده.)120/
ـون (الــروم - )11/كل شَ ـ ْ
ـم يعِيـ ُ
ـم إِلي ـ ِه ت ُْر َج ُعـ َ
ـد ُه ثـ َّ
ثُـ َّ
ـي ٍء قديـ ٌ
َ
ـم إِل َ ْينــا
ـم َع َبث ـاً َو أَن َّ ُكـ ْ
ـب ُت ْم أَن َّمــا َخلَقْنا ُكـ ْ
أ َف َحسِ ـ ْ
يحيــي َو  -4عالم و ناظر بر جهان:
الت ُْر َج ُع َ
ــون (المومنیــنُ - )115/هــ َو ْ
َ
خداونــدی کــه خالــق جهــان اســت ،بطــور
ــون (يونــس.)56/
يم ُ
ِيــت َو إِليــ ِه ت ُْر َج ُع َ
بعــاوه گروهــی از آیــات نیــز بــر ایــن امــر منطقــی عالــم و ناظــر بــر تمــام ارکان و
تصریــح دارنــد کــه تمــام «خزانههــا» ،جوانــب آن هــم میباشــد .آیــات زیــادی
«کلیدهــا» و «لشــگریان» جهــان متعلــق و تاکیــد دارنــد کــه خداونــد بــه همــه چیــز آگاه
نــزد خداونــد متعــال اســت .از جملــهَ ... :و ِ َّلِ و عالــم اســت .عبــارت «إ ِ َّن َّ
اللَ ب ِــ ُك ِّل شَ ــي ٍء
ـم» (و یــا مشــابه آن) بــه کــرات در قــرآن
الســماواتِ َو ْالَ ْر ِ
َخزائِـ ُ
ض ( ...المنافقــونَ - )7/عل ِيـ ٌ
ـن َّ
َ
ْ
َ
ـم َمــا فِــي
ل َـ ُه َمقاليـ ُ
الســماواتِ َو ال ْر ِ
ض ( ...الزمــر 63/و آمــده اســت .همچنیــن عبــارت «ي ْعلـ ُ
ـد َّ

 -5پروردگار موجودات:
خداونــدی کــه خالــق و مالــک جهــان اســت،
مــدام قصــد تربیــت و پــرورش مخلوقــات و
بویــژه انســانها را دارد تــا آنهــا را بــه کمــال
برســاند .از اینــرو خداونــد مربــی و پــروردگار

 -6معبود موجودات:
همــه موجــودات جهــان خالــق خــود یعنــی
خداونــد متعــال را عبــادت میکننــد .ایــن
عبــادت در پنــج شــکل تســبیح ،ســجده،
حمــد ،نمــاز و دعــا متجلــی اســت .در اینجــا
چنــد نمونــه از آیاتــی کــه بــه ایــن موضــوع
اشــاره دارنــد ،آورده میشــود :یُ َســ ِّب ُح ِ َّلِ مــا
ض ( ...الجمعــه1/
الســماواتِ َو مــا فِــي ْالَ ْر ِ
فِــي َّ
الســماواتِ
و التغابــنَ - )1/و ِ َّلِ يَ ْسـ ُ
ـج ُد مــا فِــي َّ
ـن
َو مــا فِــي ْالَ ْر ِ
ض ( ...النحــلَ ... - )49/و إ ِ ْن ِمـ ْ
ــون
ِــن َلتَ ْف َق ُه َ
يســ ِّب ُح ب َِح ْمــ ِد ِه َولَك ْ
شَ ــي ٍء إ ِ َّل َ
ـم
ِيح ُه ْم ( ...اإلســراءُ ... - )44/ك ٌّل َقـ ْ
ت َْس ـب َ
ـد َعلِـ َ
َ
يســأل ُ ُه
َص َلتَــ ُه َو ت َْســب َ
ِيح ُه ( ...النــورْ - )41/
َ
ْ
ض ( ...الرحمــن.)29/
السـ َما َواتِ َوال ْر ِ
َمـ ْ
ـن فِــي َّ
عبــادات و تســبیح موجــودات عمومــا بصــورت
تکوینــی بــوده و بــه دو زبــان «حــال» یــا
«قــال» و یــا ترکیبــی از هــر دو میباشــد .زبان
«حــال» همــان بیــان تبعیــت از نظــم و ثبــات

نبا ،نرشیه بسیج اساتید

ض» (و یــا مشــابه آن) چندیــن
السـ َما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
َّ
َ
ــم َمــا
ل
ع
ي
جملــه:
از
اســت.
شــده
تکــرار
بــار
ْ ُ
ون
ر
ــ
الســ َما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
ــم َمــا تُسِ ُّ َ
ض َو ي ْعلَ ُ
فِــي َّ
ــون َو َّ ُ
ِيــم ب َ
ــدو ِر
الص ُ
َو َمــا تُ ْعل ِ ُن َ
ِــذاتِ ُّ
الل َعل ٌ
(التغابــن( ،)4/آنچــه را در آســمانها و زميــن
اســت مىدانــد ،و از آنچــه پنهــان يــا آشــكار
مىكنيــد بــا خبــر اســت و خداونــد از آنچــه در
درون سينههاســت آگاه اسـت) .البتــه عبــارات
دیگــری نیــز کــه ناظــر بــر عالــم بــودن خداوند
بــر همــه جهــان اســت ،وجــود دارنــد .از جمله:
ُهــ َو َّ ُ
َيــب
ِــم الْغ ِ
الل ال َّ ِــذي َل إِلَــ َه إ ِ َّل ُهــ َو َعال ُ
ـم (الحشــر.)22/
الر ْح َمـ ُ
الرحِ يـ ُ
ـن َّ
َوالشَّ ـ َها َد ِة ُه ـ َو َّ
قطعــا علــم خداونــد بــه «همــه چیــز» ( ُك َّل
شَ ــيءٍ) شــامل همــه موجــودات ،موضوعــات و
ســواالت موجــود در جهــان آفرینــش اســت.
علــم خداونــد شــامل تمــام اشــیاء و موجــودات
اعــم از اتمهــا و مولکولهــا ،انســانها و حیوانــات،
ســتارگان و کهکشــانها و  ...و همچنیــن قوانیــن
و روابــط بیــن آنهــا اســت .بــه عبــارت دیگــر،
علــم خداونــد تمامــی علــوم طبیعــی اعــم از
علــوم انســانی ،پزشــکی ،ریاضــی ،فیزیــک و
مهندســی را هــم در بــر میگیــرد.
بعــاوه ،خداونــد ناظــر بــر اعمــال و رفتــار
و کــردار تمامــی موجــودات بویــژه انســانها
میباشــد .آیــات زیــادی بــه ایــن امــر اشــاره
دارنــد .از جملــهَ ... :و َّ ُ
يد َعلَــى َمــا
الل شَ ــ ِه ٌ
ـون (آل عمــران ... - )98/إ ِ َّن َّ
ان َعلَــى
اللَ َك َ
تَ ْع َم ُلـ َ
يدا (النســاءَ ... - )33/و َّ ُ
الل َعلَــى
ُك ِّل شَ ــي ٍء شَ ـ ِه ً
يد (البــروج.)9/
ُك ِّل شَ ــي ٍء شَ ــ ِه ٌ

الس ـ َما َواتِ
«ر ِّب َّ
هــم میباشــد .بارهــا عبــارات َ
«رب ّ ُك ْــم» کــه بیانگــر ایــن
َو َر ِّب ْالَ ْر ِ
ض» و َ
معنــا هســتند ،در قــرآن آمدهانــد .از جملــه:
ض َر ِّب
َفلِلَّــ ِه ال ْ َح ْم ُ
الســ َما َواتِ َو َر ِّب ْالَ ْر ِ
ــد َر ِّب َّ
ِيــن (الجاثيــةَّ - )36/
ــم َو َر َّب
ال ْ َعالَم َ
اللَ َرب َّ ُك ْ
َ
ْ
ِيــن (الصافــات.)126/
ــم ال َّول َ
آبَائ ِ ُك ُ

و قوانیــن آفرینــش و حکمــت آفریننــده و زبان
«قــال» هماننــد زبــان انســانها ولــی در حــد
شــعور هــر موجــود اســت کــه عمــوم انســانها
ــون
ِــن َل تَ ْف َق ُه َ
آن را درک نمیکننــدَ ،ولَك ْ
ِيح ُه ْم ( ...اإلســراء .)44/البتــه بایــد گفــت
ت َْسـب َ
کــه خداونــد غنــی اســت و هیــچ نیــازی بــه
عبــادت موجــودات نــدارد و ایــن موجــودات
هســتند کــه فقیــر هســتند و بــرای بقــاء و
کمــال خــود نیــاز بــه عبــادت او دارنــدَ ... .فـإِ َّن
َّ
ـن (آل عمــران... - )97/
اللَ َغ ِنــي َعـ ِ
ـن ال ْ َعالَمِيـ َ
َ
َ
ْ
ض َجمِي ًعــا
ــن فِــي ال ْر ِ
ــم َو َم ْ
ــروا أن ْ ُت ْ
إ ِ ْن تَ ْك ُف ُ
َفــإِ َّن َّ
ِيــد (اإلبراهيــمَ ... - )8/و
اللَ ل َ َغنِــي َحم ٌ
ـر
ـن شَ ـ َك َر َفإِن ََّمــا يشْ ـ ُك ُر ل ِ َنفْسِ ـ ِه َو َمـ ْ
َمـ ْ
ـن َك َفـ َ
َ
ـم (النمــل - )40/يــا أي َهــا
َفـإِ َّن َربِّــي َغ ِنــي َك ِريـ ٌ
ـرا ُء إِلَــى َّ
الل ِ َو َّ ُ
الل ُه ـ َو ال ْ َغ ِنــي
ال َّنـ ُ
ـاس أَن ْ ُتـ ُ
ـم ال ْ ُف َقـ َ
ِيــد (فاطــر.)15/
ال ْ َحم ُ
نتیجــه :در انتهــا چنیــن میتــوان گفــت کــه
خداونــد متعــال خالــق جهــان از جملــه مــا
انســانها اســت ،مالــک جهــان از جملــه مــا
انســانها اســت ،حاکــم بــر جهــان از جملــه
مــا انســانها اســت ،عالــم و ناظــر بــر جهــان از
جملــه بــر اعمــال و رفتــار و افــکار مــا انســانها
اســت ،پــروردگار جهانیــان بویــژه مــا انســانها
اســت و همــه موجــودات جهــان ،علیرغــم
بینیــازی او ،او را عبــادت میکننــد.

12

اخبار

حکم هتاکی

سه دروغ بزرگ
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چنــدی پیــش نام ـهای بــا عنــوان کانــون صنفــی
اســاتید منتشــر شــد .متاســفانه در ایــن نامــه ســه
دروغ بــزرگ بــه چشــم میخــورد.
 -1هشــت ســال از تاســیس کانــون میگــذرد!
حــال آنکــه چنیــن تشــکلی توســط هیــچ مرجــع
قانونــی بــه ثبــت نرســیده اســت.
 -2ایــن کانــون بیــش از  200عضــو دارد! ایــن
عــدد یعنــی دو ســوم اســاتید با ســابقه دانشــگاه!!!
 -3ایــن تشــکل غیــر سیاســی اســت! ایــن ادعــا
هــم در مقــام نظــر و هــم مقــام عمــل دروغ
اســت .در مقــام نظــر آنکــه اگــر هــدف از تشــکیل
کانــون مســائل رفاهــی ،آموزشــی ،پژوهشــی یــا
حقوقــی اســاتید باشــد ،آنهــا را بترتیــب اداره
رفــاه ،معاونــت آموزشــی ،معاونــت پژوهشــی و
بخــش حقوقــی دانشــگاه عهــدهدار هســتند .پــس
تنهــا جــای امــور سیاســی خالــی میمانــد .امــا
در مقــام عمــل آنکــه افــراد موثــر و پیگیــرآن،
افــرادی کامــا سیاســی هســتند .افــرادی کــه
عــاوه بــر چنیــن دروغهائــی ،حاضــر شــدند
حتــی از دروغ بــزرگ تقلــب و ایجــاد فتنــه در
کشــور اســتفاده کننــد تــا شــاید بــه اهــداف
سیاســی خــود برســند.

باخبــر شــدیم کــه موضــوع یکــی از دو فــرد
هتــاک بــه ارکان نظــام در هیئــت تخلفــات
وزارت علــوم بررســی شــده و منجــر بــه
صــدور حکــم اخــراج وی شــده اســت .ایــن
مطلــب حتــی در ســخنان وزیــر ســابق هنــگام
اســتیضاح هــم اشــاره شــد .آنچــه جــای ســوال
دارد آنکــه چــرا در اجــرای ایــن حکــم قانونــی
تعلــل میشــود؟!
هیئت ممیزه
باخبــر شــدیم معــدل کارشناســی دو تــن از
افــراد هیئــت ممیــزه جدیــد یــک دانشــگاه
بــزرگ زیــر  14اســت .ایــن افــراد محتــرم در
دوره اصالحــات اســتخدام شــدهاند .معــدل
یکــی از آنهــا زیــر  13اســت و جالبتــر آنکــه
وی در رایگیــری انجــام شــده نفــر دوم بیــن
دانشــیاران بــوده اســت حــال آنکــه نفــر اول
فــردی مقبــول بیــن اســاتید دانشــکده اســت.
قطعــا انتظــار آن اســت کــه بــرای شــوراهای
تخصصــی و تصمیمگیــر ماننــد هیئــت ممیــزه
از شایســتهترین افــراد علمــی یــک دانشــگاه
اســتفاده گــردد.

تا به کجا؟

خبــر دادهانــد در یکــی از دانشــکدهها کــه
اذیــت اســاتید جــوان را بطــرق مختلــف در
دســتور کار خــود دارد ،اتفاقــات ســبک و
ناجوانمردانـهای در حــال وقــوع اســت .بعنــوان
مثــال درســی ســه واحــدی را کــه اســاتید
جــوان چندیــن تــرم بخوبــی ارائــه کردهانــد،
ایــن تــرم بــه یــک مربــی محتــرم (مهنــدس)
بازنشســته دادهانــد .البتــه او هــم از یــک
جریــان سیاســی خــاص اســت.
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بنام خداوند شور آفرین
خداوند والفجر و فتح المبین
خداوند آنها که پرپر شدند
شب آتش و خون کبوتر شدند
خداوند موسی  ،خداوند نوح
خداوند شبهای فتح الفتوح
خداوند مردان اهل نبرد
خداوند غیرت ،خداوند درد
بنام خدایی که نور آفرید
شب حمله عشق و غرور آفرید
خداوند گردان قایق سوار
خداوند شیران شب زنده دار
بنام خداوند حال و قدیم
خداوند شبهای هورالعظیم

گلستان شبها ،شب پاوه بود
چراغ شب قدسیان کاوه بود
ندارد جهان این چنین گوهری
همانند شیرودی و کشوری
خوشا یاد خرازی و کاظمی
خوشا شور آوینی و عاصمی
خوشا عزم همت به دل داشتن
به جان بیرق خون برافراشتن

***

***
«خوشا یادی از آن همه یادها
شب قصر شیرین و فرهادها»
خوشا نور عشقی که شد منجلی
خوشا رمز یا فاطمه یا علی!

خدایی که شادی و غم آفرید
محرم نوشت و علم آفرید

بنام شهیدان والفجر هشت
دالور نشانان دریا و دشت

خوشا یادی از کربالی چهار
خوشا آن همه عاشق بی مزار

سفرنامه کربال را سرود
بدنهای از تن جدا را سرود

بنام شهیدان بدر و حنین
شهیدان یا فاطمه یا حسین!

علی صولتانی شهادت طلب
غیوران یکرنگ زهرا نسب

***
خدایی که در قلب ما جان نوشت
معمای عشقی چو چمران نوشت

همانها که رفتند تا ما شویم
برای لب تشنه دریا شویم

***
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خداوند دستان ذکر و دعا
خداوند مجنون خیبر گشا

خدایی که دل داد چون باقری
یلی قهرمان داد چون باکری
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شما ای همه منتشر در زمین!
بدنهای مجروح میدان مین!
شماها ،رها در مسیری زالل
و ما غرق گردابی از قیل و قال
شما مرد میدان و مرد نبرد
مریدان عشق و رفیقان درد

شما شهره در پهنه ی آسمان
ولی در زمین همچنان بی نشان
شما الله هایی رها در بهشت
و ما خسته گان راهی سرنوشت
شما آن سوی سنگر و خاکریز
و ما غرق پست و گرفتار میز

***

ببخشید اگر نامتان برده ام
من امروز زخمی نمک خورده ام...

نبأ نشریه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و علمی بسیج اساتید
دانشگاه علم وصنعت ایران
صاحب امتیاز  :بسیج اساتید دانشگاه علم وصنعت ایران
مدیر مسئول  :حسین صالح زاده
سردبیر :محمد خلج امیرحسینی
مطالــب منتشــر شــده در نشــریه لزوم ـ ًا موضــع بســیج اســاتید دانشــگاه
نیســت.
نشــریه نبــأ از هرگونــه انتقــاد ،پیشــنهاد یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال میکند.جهــت ارســال مطالــب خــود ،آنهــا را بــه
آدرس الکترونیکــی  naba@iust.ac.irبفرســتید.
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شما عاشقان به دریا زده
قدم بر مدار خطرها زده
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