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آ مر یــکا د ر کال م ر هبــر کبیــر ا نقال ب ا ســا می
نزدیکان و یــاران اما م خمینی (ره)
االکلنگ بازی سیاســت و رشــد علمی کشــور
لــزوم تغییــر نگــرش بــه مقولــه اشــتغال
جوانــان و فــارغ التحصیــان دانشــگاهی
مصاحبه با آقای دکتر رفیعی همرزم شهدای
غواص و استاد دانشگاه

طــر ح جد ید حــر م ا مــا م خمینی
( ر ه ) ؛ پا ر ا د و کســی آ شکا ر

ا ز مــو ز نیــم متر ی تا
تســبیح چینــی !

نهم ذيحجه روز عرفه
ـم یُ ْغ َف ْر
امــام صــادق علیــه الســام فرمودندَ « :مـ ْ
ـن لَـ ْ
ـل اِالَّ ا َ ْن
ـر ل َ ُه اِلــی قابِـ ٍ
ل َـ ُه فِــی شَ ـ ْه ِر َر َم َ
ضان لَـ ْ
ـم یُ ْغ َفـ ْ
یَشْ ـ َه َد َع َر َفـ َة؛ کســی کــه در مــاه رمضــان بخشــیده
نشــود ،تــا ســال آینــده بخشــیده نمــی شــود ،مگــر
اینکــه [روز] عرفــه را درک کند».

نباء نشــریه بســیج اســاتید دانشــگاه علم و صنعت
 2شماره شــانزدهم ،شهریور 139 4

آمریکا در کالم
رهبر کبیر انقالب اسالمی

امامخمینــی (س) ،مــردی بــود کــه جــز خــدا
از هیــچ قــدرت زمینــی هــراس نداشــت و در
متالطــم تریــن لحظــات نیــز آرامــش و متانــت
خــود را حفــظ میکــرد تــا نمونــه بــارزی
باشــد از آیــه شــریفه «اال بذکــراهلل تطمئــن
القلــوب» .در ایــن روزهــا الزم اســت تــا یــک
بــار دیگــر مواضــع امــام راحــل در قبــال
آمریــکا و رابطــه بــا او مــرور شــود .رابط ـهای
کــه ایــن روزهــا بعضیهــا را بــر ســر ذوق
آورده و از ســوی دیگــر دســت طمــع غــرب را
بــه ســوی ملــت ایــران درازتــر از قبــل کــرده
اســت.
امــام خمینــی(س) در طــول نهضــت ،بیــش از
دو هــزار بــار از واژه امریــکا اســتفاده کردهانــد.
اولیــن بــار بــه زمانــی بــاز میگــردد کــه
فلســفه تدریــس میکردنــد و در ذیــل بحــث
فلســفی «توهــم لــزوم تکثــر در علــم تفصیلی»
مثالــی از نــار (آتــش) اروپــا و نــار امریــکا و نــار
جهنــم ذکــر کردنــد کــه شــاید دلیــل انتخــاب
چنیــن مثالــی دو بمــب اتمــی بــود کــه
توســط امریــکا ،هیروشــیما و ناکازاکــی را بــه
جهنــم تبدیــل کــرد .تقریبــا در همــه مــوارد
هــر گاه از امریــکا ســخن بــه میــان آوردهانــد،
موضــوع آن سیاســی بــوده و کمتــر کســی
اســت کــه ندانــد علــت اصلــی تبعیــد ایشــان
بــه ترکیــه و ســپس بــه عــراق ایــن بــود کــه
علیــه مصونیــت کنســولی (کاپیتوالســیون)
ســخنرانی کردنــد و در آن ســخنرانی گفتنــد:
«اى ســران اســام ،بــه داد اســام برســید ...
مــا زیــر چکمــه امریــکا برویــم ،چــون ملــت

ضعیفــى هســتیم؟! چــون دالر نداریــم؟!
امریــکا از انگلیــس بدتــر ،انگلیــس از امریــکا
بدتــر ،شــوروى از هــر دو بدتــر ،همــه از هــم
بدتــر؛ همــه از هــم پلیدتــر .امــا امــروز ســر و
کار مــا بــا ایــن خبیثهاســت! بــا امریکاســت.
رئیــس جمهــور امریــکا بدانــد -بدانــد ایــن
معنــا را -کــه منفورتریــن افــراد دنیاســت
پیــش ملــت مــا .امــروز منفورتریــن افراد بشــر
اســت پیــش ملــت مــا .یــک همچــو ظلمــى
بــه دولــت اســامى کــرده اســت ،امــروز قــرآن
بــا او خصــم اســت؛ ملــت ایــران بــا او خصــم
اســت .دولــت امریــکا بدانــد ایــن مطلــب را.
ضایعــش کردنــد در ایــران؛ خــراب کردنــد او
را در ایــران( ».صحیفــه امــام ،ج ،1ص.)420
بــا پیــروزی انقــاب اســامی ،امریــکا همــواره
در صــدد برانــدازی نظــام نوپــای اســامی بــود
کــه بخــش هایــی از اســناد آنهــا منتشــر شــده
اســت .لــذا امــام قصــد داشــتند کــه هیمنــه
سیاســت جهــان خوارگــی امریکا را بشــکنند و
دســت آن کشــور را از ایــران و تــا حــد مقــدور
از کشــورهای اســامی و جهــان ســوم کوتــاه
کننــد .در ایــن زمینــه میتــوان گفــت حتــی
در خــارج از مرزهــا توفیــق زیــادی داشــتند
و بســیاری از ملــل دنیــا از آن بهرهمنــد
شــدند .ایشــان در مــورد برقــراری رابطــه بــا
آمریــکا فرمودنــد...« :بــا امریــکا روابــط ایجــاد
نخواهیــم کــرد ،مگــر ایــن کــه آدم بشــود و از
ظلــم کــردن دســت بــردارد و از آن طــرف دنیا
نیایــد در لبنــان ،و نخواهــد دســتش را بــه
طــرف خلیــج فــارس دراز کنــد .مادامــى کــه

امریــکا ایــن طــور اســت و افریقــاى جنوبــى
آن طــور عمــل مىکنــد و اســرائیل هســت،
مــا بــا آنهــا نمىتوانیــم زندگــى بکنیــم»...
(صحیفــه امــام ،ج ،19ص.)94
در اینجــا خــوب اســت بــه فرازهایــی از
فرمایشــات امــام خمینــی(س) دربــاره آمریــکا
نگاهــی بیندازیــم:
 هرچــه فریــاد داریــد ،بــر ســر آمریــکابکشــید کــه همیــن فریــاد همگانــى «مــرگ
بــر آمریــکا» بــراى او مــرگ مــىآورد.
 آمریــکا دشــمن شــماره اول بشــر و مــااســت.
 آمریــکاى جهانخــوار ،بزرگتریــن دشــمناســام و مســلمانان جهــان مــى باشــد.
 آمریــکاى حیلهگــر ،دشــمن شــماره یــکاســت و بــه خــون اســام و استقاللشــان
تشــنه (اســت).
 آمریــکا دشــمن شــماره یــک مــردم محــرومو مســتضعف جهــان اســت .آمریــکا بــراى
ســیطره سیاســى و اقتصــادى و فرهنگــى و
نظامــى خویــش بــر جهــان زیــر ســلطه ،از
هیــچ جنایتــى خــوددارى نمــى نمایــد.
 آمریــکا دشــمن همــه ادیــان اســت حتــىمســیحیت ،آمریــکا اصــ ً
ا اعتنــا بــه ادیــان
نــدارد و جــز منافــع خــودش را نمــى
خواهــد ،حتــى منافــع آمریکاییهــا (را)
هــم نمىخواهــد ،منافــع دولــت آمریــکا را
مىخو ا هــد .
 دشــمنى بــا اســام در نهــاد و سرشــتآمریــکا ،کینــه و دشــمنى بــا اســام نــاب
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محمــدى(ص) مــوج مىزنــد.
 آمریــکا و اســرائیل بــا اســاس اســامدشــمنند ،چــرا کــه اســام و کتــاب و ســنت
را خــار راه خــود و مانــع از چپاولگــرى شــان
مىداننــد ،چــرا کــه ایــران بــا پیــروى از
همیــن کتــاب و ســنت بــود کــه در مقابــل
آنــان بــهپاخاســت و انقــاب نمــود و پیــروز
شــد.
 آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند. آمريــكا در مقابــل مســلمين نميتوانــدخودنمايــي كنــد.
 مــا يقيــن داريــم اگــر دقيقــاً بــه وظيفــهمــان كــه مبــارزه بــا آمريــكاي جنايتــكار
اســت ادامــه دهيــم ،فرزندانمــان شــهد
پيــروزي را خواهنــد چشــيد.
 مــا دنبــال ايــن نيســتيم كــه آمريــكابــراي مــا كار بكنــد ،مــا آمريــكا را زيــر پــا
ميگذ ا ر يــم .
 مــا آن قــدر صدمــه كــه از آمريــكا ديديــم ازهيــچ كــس نديديــم.
 آمريــكا دشــمن شــماره يــك مــردم محــرومو مســتعضف جهــان اســت.
 ســلطه آمريــكا تمــام بدبختــي هــاي ملــلمســتضعف را بــه دنبــال دارد.
 همــه گرفتــاري كــه مــا داريــم از دســتآمريــكا داريــم.
 همه مصيبت ما زير سر آمريكا است. آمريــكا ايــن تروريســت بالــذات دولتــياســت كــه سرتاســر جهــان را بــه آتــش
كشــيده.
 تمام گرفتاري ما از اين آمريكا است. -رئيــس جمهــور آمريــكا بدانــد ،بدانــد ايــن

معنــا را كــه منفورتريــن افــراد دنياســت پيــش
ملــت مــا.
 مهــم تريــن و دردآورتريــن مســئله اي كــهملــت هــاي اســامي و غيراســامي كشــورهاي
تحــت ســلطه بــا آن مواجــه اســت ،موضــوع
آمريــكا اســت.
 آمريكا شيطان بزرگ است. آنهايــي كــه خــواب آمريــكا را مــي بيننــدخــدا بيدارشــان كنــد.
 بــا آمريــكا روابــط ايجــاد نخواهيــم كــرد،مگــر اينكــه آدم بشــود و از ظلــم كــردن
دســت بــردارد.
 روابــط مــا بــا آمريــكا روابــط يــك مظلــومبــا ظالــم اســت ،روابــط يــك غــارت شــده بــا
غارتگــر اســت.
 مملكــت اســامي عــار اســت كــه دســتش رادراز كنــد طــرف آمريــكا.
 اگــر مــا همــه از بيــن برويــم بهتــر اســت ازاينكــه ذليــل باشــيم زيردســت صهيونيســم ،و
زيــر دســت آمريــكا.
 هر چه فرياد داريد سرآمريكا بكشيد. اســلحه هــاي ســرد و گــرم ،يعنــي قلــمو بيــان و مسلســل را از نشــانه گيــري بــه
روي يكديگــر منحــرف و بــه ســوي دشــمنان
انســانيت كــه در رأس آنهــا آمريــكا اســت
نشــانه برويــد.
 اگــر مــا را صــد بــار بكشــند و زنــده شــويمدســت از مبــارزه بــا آمريــكا برنمــي داريــم.
 اآلن در رأس همــه مســائل اســامي مــاقضيــه مواجهــه بــا آمريــكا اســت .امــروز اگــر
قــواي مــا از هــم منفصــل شــوند بــه نفــع
آمريــكا اســت ،اآلن دشــمن آمريــكا اســت

و بايــد تمــام تجهيــزات مــا بــه طــرف ايــن
دشــمن باشــد.
 آنــان کــه هنــوز بــر ایــن باورنــد و تحلیــلمــى کننــد کــه بایــد در سیاســت و اصــول
و دیپلماســى خــود تجدیــد نظــر نماییــم و
مــا خامــى کردهایــم و اشــتباهات گذشــته را
نبایــد تکــرار کنیــم و معتقدنــد کــه شــعارهاى
تنــد یــا جنــگ ســبب بدبینــى غــرب و
شــرق نســبت بــه مــا و نهایت ـاً انــزواى کشــور
شــده اســت و اگــر مــا واقعگرایانــه عمــل
کنیــم ،آنــان بــا مــا برخــورد متقابــل انســانى
مىکننــد و احتــرام متقابــل بــه ملــت مــا و
اســام و مســلمین مىگذارنــد ،ایــن یــک
نمونــه اســت کــه خــدا مىخواســت پــس از
انتشــار کتــاب کفرآمیــز «آیــات شــیطانى» در
ایــن زمــان اتفــاق بیفتــد و دنیــاى تفرعــن و
اســتکبار و بربریــت ،چهــره واقعــى خــود را در
دشــمنى دیرینــهاش بــا اســام برمــا ســازد
تــا مــا از ســادهاندیشــى بــه درآییــم و هم ـه
چیــز را بــهحســاب اشــتباه و ســوء مدیریــت و
بىتجربگــى نگذاریــم و بــا تمــام وجــود درک
کنیــم کــه مســأله ،اشــتباه مــا نیســت بلکــه
تعمــد جهانخــواران بــه نابــودى اســام و
مســلمین اســت .روحانیــون و مــردم عزیــز
حــزب َّ
الل و خانــوادههــاى محتــرم شــهدا
حواسشــان را جمــع کننــد کــه بــا ایــن
تحلیلهــا و افــکار نادرســت ،خــون عزیزانشــان
پایمــال نشــود.
خطــر آمریــکا بــ ه حــدى اســت کــه اگــر
کوچکتریــن غفلتــى کنیــد ،نابــود مىشــوید.
هــر دو ابرقــدرت ،کمــر بــه نابــودى ملــل
مســتضعف بســتهاند و مــا بایــد از مســتضعفین
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جهــان پشــتیبانى کنیــم.
 جهــان بایــد بدانــد کــه ایــران راه خــودرا پیــدا کــرده اســت و تــا قطــع منافــع
آمریــکاى جهانخــوار ،ایــن دشــمن کینــه
تــوز مســتضعفین جهــان ،بــا آن مبــارزه
اى آشــتى ناپذیــر دارد و حــوادث ایــران نــه
تنهــا مــا را بــراى لحظــهاى عقــب نخواهــد
نشــاند ،کــه ملــت مــا را در نابــودى منافــع آن
مصممتــر خواهــد کــرد .مــا مبــارزه ســخت
و بــىامــان خــود را علیــه آمریــکا شــروع
کردهایــم و امیدواریــم فرزندانمــان بــا آزادى
از زیــر یــوغ ســتمکاران ،پرچــم توحیــد را در
جهــان بیفرازنــد .مــا یقیــن داریــم اگــر دقیقـاً
بــه وظیفــه مــان کــه مبــارزه بــا آمریــکاى
جنایتــکار اســت ،ادامــه دهیــم ،فرزندانمــان
شــهد پیــروزى را خواهنــد چشــید.
 اگــر همــه مســلمینى کــه در دنیــا اآلنهســتند کــه قریــب یــک میلیــارد هســتند... ،
همــه از خانــه بیــرون بیاینــد ،فریــاد بکننــد
«مــرگ بــر آمریــکا» و «مــرگ بــر اســرائیل»،
همیــن قــول بــراى آنهــا مــرگ مــىآورد.
 مــا بــا فریــاد ،محمدرضاخــان را بیــرونکردیــم .شــما خیــال مــى کنیــد بــا تفنــگ
بیــرون کردیــم؟ بــا فریــاد ،بــا َّ
«الل اکبــر»!
اینقــدر َّ
«الل اکبــر» بــر مغــز اینهــا کوبیــده
شــد کــه خودشــان را باختنــد و فــرار کردنــد.
از ایــن مملکــت رفتنــد .مســلمین بایــد فریــاد
بزننــد ،گمــان نکننــد کــه فریــاد و شــعار
فایــده ندارنــد .خیــر ،شــعار فایــده دارد ،امــا
مــن تنهــا
اگــر همــه فریــاد بزننــد .فریــاد
ِ
هیــچچیــز نیســت .فریــاد یــک محلــه ،یــک
چ چیــز نیســت.
شــهر هیــ 
 هرچــه فریــاد داریــد ،بر ســر آمریکا بکشــید.بدانیــد شــما بــا یــک قدرتــى مواجــه هســتید
کــه اگــر یــک غفلــت بشــود ،مملکتتــان از
بیــن مــىرود .غفلــت نبایــد بکنیــد .غفلــت
نکــردن بــه ایــن اســت کــه همــه قــوا ،هرچــه
فریــاد داریــد ،ســر (آمریــکا) بکشــید ،هرچــه
تظاهــر داریــد ،بــر ضــد آن بکنیــد .هــر عملــى
داریــد؛ عمــل مثبــت را( ،بــر ضــد) آن کنیــد.
 بــار الهــا! ملــت مجاهــد مــا در ایــن برهــهزمــان ،بــا چــه حوادثــى و بــا چــه چهــره
هایــى مواجــه اســت؛ عصــرى کــه حکومتهــاى
مســلمین آنچناننــد و رســانههاى گروهــى
آنچنــان و ابرقدرتهــا اینچنیــن ،عصــرى
کــه باطــل را بــهصــورت حــق بــه خــورد
مــردم مىدهنــد و جنایــات را بــه صــورت
صلحطلبــى ،عصــرى کــه دشــمنان اســام
و مســلمین بــا ملتهــاى مســتضعف ،آن
مىکننــد کــه چنگیــز نکــرد و اکثــر
حکومتهــاى مســلمانان ،در جنایاتــى کــه بــر

ملتهــاى خــود مــىرود ،از جانیــان طرفــدارى
مــىکننــد ،عصــرى کــه فریــاد مــرگ بــر
اســرائیل و آمریــکا ،برخــاف اســام تلقــى
میشــود!
 آمریــکاى جهانخــوار بایــد بدانــد کــه ملــتعزیــز و خمینــى تــا نابــودى کامــل منافعــش
او را راحــت نخواهنــد گذاشــت و تــا قطــع هــر
دو دســت آن ،بــه مبــارزه خدایــى خــود ادامــه
خواهنــد داد.
 مــا تــا آخــر عمــر ،علیــه دولــت آمریــکامبــارزه مىکنیــم و تــا آنرا بــه جایــش
ننشــانیم و دســتش را از منطقــه کوتــاه نکنیــم
و بــه تمــام مبــارزان راه آزادى کمــک نکنیــم
تــا آنهــا را شکســت دهنــد و خــود مــردم
ایــران سرنوشــت خویــش را بــه دســت گیرنــد،
از پــاى نمــىنشــینیم.
 آمریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد بکنــد،آمریــکا در مقابــل مســلمین نمیتوانــد
خودنمایــی کنــد ،مــا یقیــن داریــم اگــر دقیقـاً
بــه وظیفــه مــان کــه مبــارزه بــا آمریــکای
جنایتــکار اســت ادامــه دهیــم ،فرزنــدان مــان
شــهد پیــروزی را خواهنــد چشــید ،مــا دنبــال
ایــن نیســتیم کــه آمریــکا بــرای مــا کار بکنــد،
مــا آمریــکا را زیــر پــا مــی گذاریــم ،مــا آن
قــدر صدمــه کــه از آمریــکا دیدیــم از هیــچ
کــس ندیدیــم ،آمریــکا دشــمن شــماره یــک
مــردم محــروم و مســتعضف جهــان اســت،
ســلطه آمریــکا تمــام بدبختــی هــای ملــل
مســتضعف را بــه دنبــال دارد ،همــه گرفتــاری
کــه مــا داریــم از دســت آمریــکا داریــم ،همــه
مصیبــت مــا زیــر ســر آمریــکا اســت و آمریــکا
شــیطان بــزرگ اســت.
 اگــر مقصــود از روابــط آن روابطــی اســتکــه تــا حــاال بیــن ایــران و امریــکا بــوده
اســت ،در زمــان شــاه ســابق بیــن ایــران و
آمریــکا بــوده اســت ،ایــن روابــط نبــوده اســت،
ایــن یــک آقایــی بــوده بــا نوکــرش هــر کاری
مــی خواســته ،هــر امــری کــه مــی کــرده
عمــل مــی کــرده  -اگــر مــی گوییــد  -مــا
اگــر چنانچــه بخواهیــم اســام را پیــش ببریــم
دیگــر نبایــد نوکــر باشــیم .اگــر نوکــر نباشــیم
رابطــه اش را بــا مــا قطــع مــی کنــد ،مــا از
خــدا مــی خواهیــم کــه رابطــه قطــع بشــود.
بهتــر ایــن اســت بــا آنهائــی کــه مــی خواهنــد
مــا را بچاپنــد رابطــه نداشــته باشــیم تــا یــک
وقتــی کــه بــه خــود بیاینــد و بفهمنــد شــرق
هــم هســت در عالــم .آن روزی کــه بفهمنــد
کــه شــرق هــم یــک جایــی هســت کــه تمدن
از او پیــش آنهــا رفتــه اســت( .صحیفــه نــور ج
 11صفحــه )34
 -آری اگــر ملــت ایــران از همــه اصــول و

موازیــن اســامی و انقالبــی خــود عــدول
کنــد و خانــه عــزت و اعتبــار پیامبــر و ائمــه
معصومیــن  -علیهــم الســام -را بــا دســت
هــای خــود ویــران نمایــد آن وقــت ممکــن
اســت جهانخــواران او را بــه عنــوان یــک ملــت
ضعیــف و فقیــر و بــی فرهنــگ بــه رســمیت
بشناســند ولــی در همــان حــدی کــه آنهــا آقــا
باشــند مــا نوکــر ،آنهــا ابرقــدرت باشــند مــا
ضعیــف ،آنهــا ولــی و قیــم باشــند مــا جیــره
خــوار و حافــظ منافــع آنهــا ،نــه یــک ایــران
بــا هویــت ایرانــی -اســامی ،بلکــه ایرانــی کــه
شناســنامه اش را آمریــکا و شــوروی صــادر
کنــد؛ ایرانــی کــه ارابــه سیاســت آمریــکا و
شــوروی را بکشــد و امــروز همــه مصیبــت و
عــزای آمریــکا و شــوروی شــرق و غــرب در
ایــن اســت کــه نــه تنهــا ملــت ایــران از تحــت
الحمایگــی آنــان خــارج شــده اســت کــه
دیگــران را هــم بــه خــروج از ســلطه جبــاران
دعــوت مــی کنــد( .صحیفــه امــام ج  12ص
)09
 بــا آمریــکا روابــط ایجــاد نخواهیــم کــرد،مگــر ایــن کــه آدم بشــود و از ظلــم کــردن
دســت بــردارد و از آن طــرف دنیــا نیایــد در
لبنــان ،و نخواهــد دســتش را بــه طــرف خلیــج
فــارس دراز کنــد .مادامــى کــه امریــکا ایــن
طــور اســت و افریقــاى جنوبــى آن طــور عمــل
مىکنــد و اســرائیل هســت ،مــا بــا آنهــا
نمىتوانیــم زندگــى بکنیــم( .صحیفــه امــام،
ج ،19ص)94
علــی ایحــال بــا ایــن اوصــاف واضــح و
مبرهــن اســت کــه امــام راحــل چــه نظــری
دربــاره رابطــه بــا غــرب مخصوصــا آمریــکا
داشــته انــد .امــام ایــن نکتــه را در مــورد
آمریــکا دریافتــه بودنــد کــه آمریــکا در
سیاســت خارجــی بــه مــردم جهــان ســوم
بــه صــورت تحقیرآمیــزی مینگــرد و هــر
نــوع وحشــیگری را بــرای خــود در مقابــل
آنهــا مجــاز میدانــد .در طــول نهضــت ایــن
موضــوع بیشــتر عیــان شــد و پــس از انقــاب
نیــز اکثــر غائلههایــی کــه در کشــور رخ
مــیداد باالخــره رد پــای آمریکاییهــا در
آن دیــده میشــد .همچنیــن دســتاندازی
آمریکاییهــا در دیگــر کشــورهای مســلمان
نیــز امــر غیــر قابــل انــکاری بــود کــه نمونــه
آنهــا را هنــوز در عــراق ،افغانســتان ،لیبــی،
مصــر و ســوریه میتــوان مشــاهده کــرد؛ لــذا
امــام بــه آمریــکا لقــب شــیطان بــزرگ دادنــد.
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نز د یــکا ن و یــا ر ا ن
معصــوم پیامبــر یعنــی حضــرت علــی (ع)
ا ما م خمینــی ( ر ه )
			
اســت .بلــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه بعضی
محمد خلج امیرحسینی –
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
هــر از گاهــی ایــن مطلــب در جامعــه بیــان
میشــود کــه چــه کســانی بــه حضــرت
امــام خمینــی (ره) نزدیکنــد ،یــار و یــاور او و
پیــرو راه و خــط او هســتند .خوشــبختانه جــز
معــدودی افــراد معلــوم الحــال بخــش اعظــم
افــراد و جناحهــا خــود را مصــداق صحیــح
ایــن مطلــب میداننــد و بــه آن میبالنــد.
مدعیــان بــرای اثبــات ادعاهــای خــود مــاک
و معیارهایــی را بیــان میکننــد کــه فــارغ از
وجــود یــا عــدم وجــود آنهــا در ایشــان ،بعضــی
از آنهــا ممکــن اســت ناصحیــح یــا الاقــل
ناقــص باشــند .از اینــرو خــوب و ضــروری
اســت تــا بــه دور از مســائل سیاســی ،تاملــی از
منظــر بــدون خطــای قــرآن و عتــرت (ع) بــه
ایــن مطلــب مهــم داشــته باشــیم.
در زمــان ظهــور اســام ،اهــل کتــاب خــود را
بــه حضــرت ابراهیــم (ع) منتســب و او را از
خــود میدانســتند .آیــهای از قــرآن معیــار
نزدیــک بــودن بــه حضــرت ابراهیــم (ع) را
"تبعیــت از او" اعــان نمــود و تکلیــف را بــر
آنهــا و آینــدگان روشــن ســاخت .إ ِ َّن أَ ْولَــى
ـن ات ََّب ُعــو ُه َو هـ َ
ـي
ال ّنـ ِ
ـم لَلَّذِيـ َ
ـاس بِإِبْراهِيـ َ
ـذا ال َّن ِبـ ُّ
ـن آ َم ُنــوا ( ...آلعمــران( )68/ســزاوارترين
والَّذِيـ َ
مــردم بــه ابراهيــم ،آنهــا هســتند كــه از او
پيــروى كردنــد و نیــز ايــن پيامبــر و كســانى
كــه (بــه او) ايمــان آوردهانــد ).قرینــه ایــن
آیــه ،آیــه دیگــری اســت کــه در آن حضــرت
ابراهیــم (ع) تنهــا افــرادی را از خــود میدانــد
ـن تَ ِب َعنــى
کــه از او "تبعیــت" میکننــدَ ... .ف َمـ ْ

َفإن َّـ ُه ِم ّنــى ( ...ابراهیــم( )36/هــر كــس از مــن
پيــروى كنــد از مــن اســت) .جالــب آنکــه
حضــرت علــی (ع) در معرفــی نزدیکتریــن
افــراد بــه پیامبــران بــه همیــن آیــه (إ ِ َّن
ِيــم  )...اســتناد میکننــد
أَ ْولَــى ال ّن ِ
ــاس بِإِبْراه َ
(حکمــت  96نهجالبالغــه) و در بیانــی صریــح
بــه یــک مصــداق بــزرگ اشــاره میکننــد و
میفرماینــد «بــه يقيــن دوســت محمــد(ص)
كســى اســت كــه خــدا را اطاعــت كنــد،
هرچنــد پيونــد نســبىاش دور باشــد و دشــمن
محمــد(ص) كســى اســت كــه خــدا را نافرمانى
كنــد هرچنــد قرابــت او نزديــك باشــد»( .إ ِ َّن
ــاع َّ
ــد ْت
اللَ َو إ ِ ْن ب َ ُع َ
ــن أَ َط َ
ِــي ُم َح َّمــد َم ْ
َول َّ
َّ
َ
ــن َع َصــى الل َو
ل ُ ْح َمتُــ ُهَ ،و إ ِ َّن َع ُ
ــد َّو ُم َح َّمــد َم ْ
ـت َق َراب َ ُتـ ُه) .در واقــع واليــت و دوســتى
إ ِ ْن َق ُربَـ ْ
و پيــروى از پيغمبــر اســام(ص) جــز از طريــق
اطاعــت حاصــل نمىشــود و قرابــت ســببی و
نســبی ذاتــا مــاک نیســت.
در تاریــخ افــراد زیــادی را میشناســیم کــه
قرابــت خانوادگــی بــا اولیــاء ا ...داشــتند ولــی
در مســیر گمراهــی و ضاللــت رفتنــد و خاندان
خــود گــم کردنــد .فرزنــد نــوح (ع) (قـ َ
ـال يــا
ـك إِن َّـ ُه َع َمـ ٌ
ـن أَ ْهلِـ َ
َ
ـر
ـس ِمـ ْ
نُـ ُ
ـوح إِن َّـ ُه ل َ ْيـ َ
ـل غ ْيـ ُ
صالِــح  ،)...ابولهــب و بعضــی از بــرادران ائمــه
اطهــار (ع) از جملــه ایناننــد .همچنیــن بعضــی
اصحــاب پیامبــر(ص) علیرغــم همراهــی بــا
ایشــان و ســابقه مبارزاتــی خــود از مســیر
صحیــح خــارج شــدند کــه تنهــا یــک نشــانه
آشــکار آن جنگیــدن بــا صحابــه بــزرگ و

مومنیــن و مبارزیــن کارشــان بــه جایی برســد
کــه تمــام اعمالشــان حبــط و باطــل گــردد.
شــاید ایــن آیــه هشــداری در ایــن بــاب باشــد.
ذيــن آ َم ُنــوا أَطي ُعــوا َّ
يــا أَي ُّ َهــا ال َّ
اللَ َو أَطي ُعــوا
َ
َ
الر ُس َ
ــم (محمــد.)33/
ــول َو الت ُْبطِ ُلــوا أ ْعمال َ ُک ْ
َّ
علیهــذا بــا توجــه بــه منطــق قرآنــی و روائــی،
نتیجــه میشــود کــه مــاک و معیــار و
شــاخص پیــرو خــط امــام و یــار او بــودن ،تنها
و تنهــا "تبعیــت" از او و ســخنان و آرمانهــای
اوســت .معیارهایــی همچــون قرابــت و ســابقه
همراهــی یــا مبارزاتــی بــه تنهایــی کفایــت
نمیکننــد گرچــه اگــر بــه همــراه شــاخصه
و شــرط تبعیــت باشــند ،ارزشــمند و مکمــل
خواهنــد بــود .گفتنــی اســت ســیره و ســخنان
امــام (ره) دارای محکماتــی اســت کــه تخطــی
از آنهــا در حکــم تخطــی از شــرط تبعیــت
از او قــرار خواهــد گرفــت .او کوخنشــینان و
مســتضعفین (و نــه مرفهیــن) را صاحبــان
انقــاب میدانســت ،او مســئولین را بــه
سادهزیســتی (و نــه اشــرافیگری) توصیــه
میکــرد ،او آمریــکا را شــیطان بــزرگ (و
نــه کدخــدا) میدانســت ،او مبــارزه (و نــه
تطهیــر و بــزک) اســتکبار را عامــل عــزت
میدانســت ،او چشــم امیــد را فقــط بــه خــدا
(و نــه گوشــه چشــم ظالمــان) میدوخــت ،او
میــزان را رای ملــت (و نــه حــدس و گمــان و
طمــع) میدانســت ،او ســفارش بــه پشــتیبانی
(و نــه جلــوداری و دور زدن) والیــت فقیــه
میکــرد ،او همــه را در برابــر قانــون یکســان
(ونــه متفــاوت) میدانســت... ،
والسالم
مرداد 94
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االکلنگ بازی سیاست و
رشد علمی کشور
برگرفته از خبرگزاری فارس

عملکــرد علمــی وزارت علــوم طــی  ۲ســال
گذشــته بــر مبنــای نمایــه  Scopusبیانگــر
ایــن اســت کــه ایــران نــه تنهــا در شــتاب
علمــی دچــار افــت شــده بلکــه در رشــتههای
مختلــف علمــی نیــز از جایــگاه خــود چندیــن
رتبــه افــت داشــته اســت.
وزارت علــوم دولــت یازدهم پس از گذشــت دو
ســال از آغــاز دولــت ،کمــاکان یکــی از چالــش
برانگیزتریــن و پرحاشــیه تریــن وزارتخانههــا
بــه شــمار مــیرود .اداره برخــی از قســمت
هــای ایــن وزارتخانــه توســط نیروهــای
افراطــی و ایجــاد تنــش هــا و درگیــری هــای
بــی حاصــل و مغرضانــه سیاســی ،وزارت علــوم
را بــه یکــی از خبرســازترین وزارتخانــه هــا در
دو ســال اخیــر تبدیــل کــرده اســت.
عــدم سیاســت گــذاری و اهتمــام بــه مســائل
علمــی ،اولویــت یافتــن مســائل سیاســی و
حاشــیه ای ،بحــران ســازی علیــه بورســیهها،
دروغ ســازی در مــورد نهادهــای نظارتــی،
مصاحبــه هــای بــی مبنــای مســئولین،
افشــای اســناد دولتــی ،پــاداش چنــد ده
میلیونــی ،نامــه نــگاری هــای رفــت و
برگشــتی ،برنامــه ریــزی بــرای عــدم جــذب

و اعــام عــدم نیــاز بــه بورســیه هــا ،درگیــری
بــا کمیســیون آمــوزش مجلــس و نافرمانــی از
آرای کمیســیون اصــل نــود از جملــه اخبــاری
اســت کــه در دوســال گذشــته از ســوی وزارت
علــوم منتشــر شــده اســت.
در تاریــخ جمهــوری اســامی ایــران ،تاکنــون
وزارت علــوم در هیــچ برهــه زمانــی تــا ایــن
حــد وارد حاشــیهها نشــده و خبرســاز
نبــوده اســت .مــروری بــر اخبــار و تیترهــای
موجــود در رابطــه بــا ایــن وزارتخانــه در دو
ســال اخیــر نشــان از واقعیــت ایــن موضــوع و
فاصلــه گرفتــن وزارت علــوم از رســالت اصلــی
خــود دارد.
حاشــیههای وزارت علــوم باعــث شــده
اســت کــه کشــور در پیشــرفت علمــی دچــار
مشــکالتی شــود ،وضعیــت علمــی و تولیــد
مســتندات هــر کشــور بــه صــورت ســالیانه
توســط ســایتهای مرجــع جهانــی معتبــر
از جملــه ( Scimagoوابســته بــه اســکوپوس
و کمپانــی الزویــر) و Thomson Reuters
گــزارش مــی شــود و امــکان آمارســازی و ارائه
گزارشهــای ناصحیــح در ایــن زمینــه وجــود
نــدارد.

در ادامــه بــه بررســی وضعیــت علمــی کشــور
در ســال  2014پرداختــه و عملکــرد ایــن
ســال نســبت بــه ســال  2012ســنجیده
میشــود .فاصلــه دو ســاله بــرای مقایســه،
بــه دلیــل درک پیشــرفت دوســاله وزارت
علــوم در جهــت تحقــق اهــداف اصلــی خــود
آورده شــده اســت .ایــن مقایســه بــر مبنــای
رنکینــگ  Scimagoبــر مبنــای نمایــه
 Scopusاســت.
ایران در سال 2014
•
ایــران در ســال  2014بــا تولیــد  39هــزار و
 573مســتند علمــی در تمامــی رشــته هــا در
رتبــه شــانزدهم جهــان ایســتاده اســت .ایــن
در حالــی اســت که کشــور در ســال ( 2012دو
ســال قبــل ) تعــداد  40هــزار و  180مســتند
علمــی ،تولیــد کــرده بــود.
تعــداد تولیــدات علمــی ایــران در ســالهای
مختلــف ( )1996-2014در شــکل ذیــل
آمــده اســت.
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تولیــدات علمــی در ســال 2014نســبت بــه ســال  2012بــه میــزان 1.51درصــد افــت
داشــته اســت .ایــن بــدان معناســت کــه کشــور در دوســال گذشــته عــاوه بــر از دســت
دادن شــتاب در رشــد علمــی ،دچــار عقبگــرد جــدی نیــز شــده اســت .بــه نظــر میرســد
شــتاب علمــی کشــور در جهــت منفــی در دو ســال گذشــته در حــال افزایــش اســت.
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
40180
		.....
		
39573
		
1.51-

سال
2012
2014

بــا توجــه بــه اینکــه مســتندات علمــی کشــور در دو وزارتخانــه علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و وزارت بهداشــت تولیــد میشــوند ،نمــی تــوان آمــار کلــی را مبنــای قضــاوت
یــک وزارتخانــه در نظــر گرفــت و بایــد بــه صــورت رشــته ای و در رشــته هــای مرتبــط با
هــر وزارتخانــه مــوارد مــورد بررســی قــرار گیــرد .از ایــن رو رشــته هــای مرتبط بــا وزارت
علــوم در ادامــه مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
در قســمت فنــی مهندســی وضعیــت رشــد علمــی کشــور در  ،Scimagoتاســف بــار و
ناراحــت کننــده اســت .در ســال  ،2014مطابــق شــکل زیــر در زمینــه مهندســی ایــران
بــا تولیــد  9هــزار و  356محتــوا در رتبــه  15ایســتاده اســت ایــن در حالــی اســت کــه
در ســال  ،2013ایــران بــا تولیــد  9هــزار و  413مســتند علمــی ،رتبــه  14جهــان را در
اختیــار داشــته اســت.
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در ســال  2012ایــران بــا تولیــد  9هــزار و  717مســتند علمــی ،جایــگاه  13جهــان را در
اختیــار داشــته اســت .گذشــت زمــان دو ســاله عــاوه بــر کاهــش مســتندات و مقــاالت
در زمینــه مهندســی ،باعــث کاهــش رنــک جهانــی ایــران نیــز شــده اســت.
نمــودار ذیــل نشــان مــی دهــد کــه بــه لحــاظ کیفــی و در نظــر گرفتــن اســتنادات نیــز،
ایــران در دو ســال اخیــر وضعیــت نامطلوبــی را تجربــه کــرده اســت .تمــام دادههــای بــاال
بــه شــکل مختصــر در رشــته مهندســی در جــدول ذیــل نمایــش داده شــده اســت .در
ایــن زمینــه ایــران بــا افــت بیــش از  3.5درصــدی ،عملکــرد غیــر قابــل قبولــی را در
ایــن نمایــه ارائــه کــرده اســت.
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
13
		
9717
		...
		
15
		
9356
		
3.71-

سال
2012
2014

بــا توجــه بــه عــدم امــکان ارائــه تمامــی دادههــا ،پیشــرفت مربــوط بــه رشــتههای
مختلــف بــه صــورت جــدول بــه اختصــار در ادامــه میآیــد.
در رشــتههای مرتبــط بــا Computer scienceنیــز کشــور در حــوزه مســتندات در دو
ســال اخیــر بــه میــزان  12.22درصــد افــت را تجربــه کــرده اســت.
افــت بیــش از ده درصــد در یکــی از مهمتریــن علــوم کشــور ،نشــان از بــی توجهــی و بــی
برنامگــی مســئوالن در توجــه بــه اهــداف و ضروریــات کشــور در حــوزه علــم و فنــاوری
ا ست .
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
16
		
4318
		....
		
18
		
3790
		
12.22-

سال
2012
2014

در حــوزه علمــی اقتصــاد و امــور مالــی نیزکشــور در دو ســال گذشــته وضعیــت تاســف
بــاری را تجربــه کــرده اســت.
پیشــرفت علمــی کشــور در طــول دو ســال در حــوزه علمــی اقتصــاد و امــور مالــی ،بیــش
از  25درصــد افــت داشــته اســت کــه قابــل بــاور و تصــور نیســت.
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
34
		
245
		.....
		
40
		
183
		
25.30-

سال
2012
2014

در حوزه مربوط به علوم ریاضی نیز کشور افت بیش از  3درصدی را در طول دو سال
تجربه کرده است.
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
16
		
3388
		.....
		
16
		
3258
		
3.83-

سال
2012
2014

در حــوزه هنــر و علــوم انســانی نیــز وضعیــت بســیار نامطلوبــی در دو ســال اخیــر حاکــم
بــوده اســت بــه نحــوی کــه تولیــد مســتندات در ایــن حــوزه بیــش از  7درصــد افــت
داشــته اســت .ایــن حــوزه در کنــار مهندســی از مهمتریــن حــوزه هــای فعالیــت وزارت
علــوم اســت کــه متاســفانه در هــر دو ،افــت علمــی کشــور در دوســال گذشــته مشــهود
اســت.
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رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
30
		
577
		....
		
35
		
531
		
7.97-

سال
2012
2014

در حــوزه کشــاورزی و علــوم زیســتی نیــز عملکــرد متولیــان امــر ناکافــی و نامطلــوب بــوده
اســت و کارنامــه مــردودی آنهــا در افــت علمــی بیــش از 1درصــد کشــور طبــق اطالعــات موثــق
منــدرج در  Scimagoبــر مبنــای نمایــه  Scopusقابــل رویــت اســت.
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
15
		
3804
		....
		
15
		
3765
		
1.02-

سال
2012
2014

در تولیــد محتواهــای علمــی چندرشــته ای ( )Multidisciplinaryنیــز وضعیــت کشــور نســبت
بــه دو ســال گذشــته ،نــه تنهــا مطلــوب نیســت کــه طبــق آمــار ایــن ســایت مایــوس کننــده
اســت .در ایــن نــوع اســناد علمــی ،افــت علمــی کشــور تــکان دهنــده بــوده و در طــی دو ســال،
کشــور بیــش از  65درصــد افــت علمــی داشــته اســت.
رتبه در جهان
تعداد مستندات
درصد پیرشفت
		
4
		
1448
		....
		
13
		
490
		
66.16-

پیشــرفت خیــره کننــده علمــی کشــور در
ســالهای  2004تــا  ،2012ایــران را بــه
یــک مــدل ارزشــمند در توســعه علــم و
فنــاوری در جهــان تبدیــل کــرد و طبــق
مقــاالت و مســتندات موجــود ،احتمــال
هــای زیــادی بــرای حضــور ایــران در بیــن
 10کشــور برتــر جهــان مطــرح شــد.
امــا متاســفانه سیاســی شــدن مهمتریــن
متولــی تولیــد علــم و فنــاوری در کشــور و
ارائــه آمارهــای ناصحیــح و غیــر مرتبــط در
ایــن زمینــه ،باعــث از دســت رفتــن یکــی
از مهمتریــن دســتاوردهای جمهــوری
اســامی ایــران در جهــان شــد.
ایــن مســاله تــا جایــی پیــش رفــت کــه
وزیــر علــوم در برنامــه تلویزیونــی ضمــن
تکذیــب افــت علمــی کشــور ،قصــد داشــت
اصــاح داده هــای اســکوپوس را از طریــق
معــاون پژوهشــی وزارتخانــه دنبــال کنــد.

سال
2012
2014

بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد پیگیــری
منویــات مقــام معظــم رهبــری در تــاش
بــرای افزایــش شــتاب علمــی کشــور
بــا وضعیــت موجــود در وزارت علــوم و
عملکــرد دو ســاله آن بــه هیــچ عنــوان
همخوانــی نــدارد و هیــچ یــک از نهادهــای
مرتبــط و دلســوز نیــز تــا کنــون در ایــن
زمینــه ورود نکــرده انــد.
سیاســی کاری و فــرار از رســالت اصلــی
در وزارت علــوم ،اصلــی تریــن علــت افــت
علمــی کشــور در دو ســال اخیــر اســت.
شــتاب منفــی تولیــد علمــی کشــور را
تنهــا مــی تــوان بــا انســجام ســازمانی
و فراهــم کــردن شــرایط الزم در وزارت
علــوم و دانشــگاه هــا بــه وجــود آورد.
بــازی سیاســت در وزارت علــوم و
پرداختــن بــه مســائلی ماننــد قضیــه
بورســیه هــا عــاوه بــر ایــن کــه باعــث

ظلــم بــه دههــا هــزار خانــواده مظلــوم
شــد ،تمــام انــرژی و پتانســیل وزارت
علــوم را در  20مــاه گذشــته بــه خــود
معطــوف کــرد و اشــتباهات فــردی دو یــا
ســه نفــر در اصلــی کــردن ایــن داســتان
هــای سیاســی و بــی مبنــا ،کل مجموعــه
وزارت علــوم را بــه یــک فضــای سیاســی و
جناحــی تبدیــل کــرد.
تصویــب مصوبــه ناکارآمــد و غیرقانونــی
 630در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
و ایجــاد دادگاه در وزارت علــوم نیــز،
بــه ایــن وزارتخانــه شــان قضایــی داد
و آنــرا بــه محــل درگیــری هــا و عقــده
گشــاییهای سیاســی تبدیــل کــرد و بــاز
هــم باعــث دور شــدن آن از اهــداف اصلــی
و اصیــل خــود کــرد.

نباء نشــریه بســیج اســاتید دانشــگاه علم و صنعت

شماره شــانزدهم ،شهریور 11 139 4

لــزوم تغییــر نگــرش بــه مقولــه
اشــتغال جوانــان و فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی
دکتر سعید شوال پور،
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

نیروهــای جــوان و فــارغ التحصیــان
دانشــگاهی یکــی از ســرمایه هــای بــی
بدیــل اقتصــاد ایــران بــه شــمار مــی
رونــد .در حــال حاضــر ،نزديــک بــه يــک
ســوم از جمعيــت کشــور را جوانــان -35
 20ســاله تشــکيل ميدهنــد و از نظــر
تعــداد فــارغ التحصیــان رشــته هــای
مهندســی (بــه عنــوان یکــی از شــاخص
هــای رایــج بیــن المللــی بــرای ســنجش
وضعیــت علــم و فنــاوری در کشــورها)
ایــران ،رتبــه ســوم دنیــا را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .پیشــرفت هــا و
دســتاوردهای علمــی و فنــاوری کشــور
در ســالهای اخیــر نیــز نشــان دهنــده
پتانســیل عظیــم جمعیــت جــوان و
تحصیــل گــردکان دانشــگاهی اســت .بــا
ایــن حــال ،شــاخص هــای اشــتغال نشــان
مــی دهــد کــه مدیریــت بــازار کار کشــور
تاکنــون در اســتفاده بهینــه از ایــن منبــع
تولیــد ثــروت بــه درســتی عمــل نکــرده
اســت .ایــن موضــوع باعــث شــده اســت
در تحلیــل هــای رایــج از وضعیــت بــازار
کار در کشــور ،نــه تنهــا ســرمایه عظیــم
نیروهــای جــوان بــه عنــوان یــک فرصــت
و ســرمایه تلقــی نشــود بلکــه بــه عنــوان
یــک معضــل و چالــش الینحــل معرفــی
شــود.
در واقــع ،حاکمیــت نگرشهــاي
خــاص اقتصــادي بــه اشــتغال در طــول
برنامههــاي توســعه ،اســتفاده از بســياري
از روشهــاي معطــوف بــه واقعیــت هــای

بومــی را محــدود ســاخته اســت .بــه ایــن
معنــی کــه تاکنــون عمــده سیاســت هــای
توســعه اشــتغال معطــوف بــه اســتفاده از
ابزارهــای پولــی و مالــی دولــت بــا هــدف
تقویــت تقاضــای نیــروی کار بــه صــورت
کلــی بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه اعمــال سياســتهاي انبســاطي
پولــي و مالــي تنهــا موجــب افزايــش
نــرخ رشــد اقتصــادي و ايجــاد اشــتغال
بــه صــورت مصنوعــي و موقتــي خواهــد
شــد و بــه مــرور زمــان تبعــات منفــي
خــود را آشــکار خواهــد ســاخت .واضــح
اســت کــه رونــق مصنوعــي و موقتــي
کــه از مســير سياســتهاي انبســاطي
حاصــل ميشــود ،در درون خــود
بذرهــاي عکسالعمــل غيرقابــل اجتنــاب
را بــه همــراه دارنــد ،زيــرا نيروهايــي را
ايجــاد مينماينــد کــه منجــر بــه حرکــت
معکــوس خواهنــد گشــت .ايــن حرکــت
معکــوس از طريــق افزايــش تــورم و
هزينههــاي ناشــي از آن بــروز نمــوده و
بيــکاري نيــز در پــي تــورم خواهــد آمــد.
نــگاه کلــي بــه بخــش عرضــه نيــرويکار
نشــان مــی دهــد کــه رونــد کلــي عرضــه
نيرويــكار (جمعيــت فعــال) در ســالهای
اخیــر ،رشــد منفــي داشــته اســت بــه
ایــن معنــی کــه در طــی ســال هــای اخیــر
بــا کاهــش نــرخ مشــارکت نیــروی کار
مواجــه بــوده ایــم .کاهــش نــرخ مشــارکت
نيــرويکار و افزايــش جمعيــت غيرفعــال
تــا انــدازه ای بــه دلیــل خــروج برخــي از

بيکارانــي اســت کــه در جســتجوي کار
بــوده و از يافتــن کار مناســب نااميــد شــده
انــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــه دلیــل نامناســب
بــودن شــرايط اشــتغال و يــا طوالنــي و
مشــکل بــودن مراحــل کاريابــي ،افــراد از
يافتــن شــغل منصــرف شــده و بــه دليــل
عــدم جســتجوي کار جــزء جمعيــت
غيرفعــال طبقــه بنــدي ميگردنــد.
عملکــرد برنامههــاي توســعه نيــز نشــان
ميدهــد کــه فرصتهــاي شــغلي ايجــاد
شــده جوابگــوي تقاضــاي نيــروي کار
نبــوده و تعــداد بيــکاران رو بــه افزايــش
بــوده اســت .بــازار کار ايــران هــم در بعــد
عرضــه و هــم در بعــد تقاضــا بــا مشــکالت
متعــددي مواجــه اســت .عــاوه بــر وجــود
عــدم تعــادل کلــي بيــن عرضــه و تقاضــاي
نيــروي کار کــه منجــر بــه افزايــش
بيــکاران شــده اســت ،عــدم تعادلهــاي
نســبي در برخــي از حوزههــاي بــازار کار
هماننــد زنــان ،جوانــان ،دانـش آموختــگان
دانشــگاهها ،اســتانهاي مختلــف کشــور و
 ...نيــز مشــهود ميباشــد .بعــاوه وجــود
عــدم تناســب بيــن شــغل و مهــارت
نيــروي کار ،پديــده چنــد شــغلي و
پــرکاري ،حضــور نوجوانــان و ســالمندان
در بــازار کار ،مشــکالت بــازار کار کشــور
را تشــديد نمــوده اســت.
بــه نظــر مــی رســد در فضــای امــروز
کشــور ،نگــرش غالــب اقتصــادی آن
اســت کــه اشــتغال جــز از طریــق نقــش
آفرینــی صنایــع مــادر و بــزرگ کشــور
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ماننــد نفــت ،پتروشــیمی ،فــوالد ،خــودرو
و ...امــکان پذیــر نیســت و از آنجــا کــه
توســعه ظرفیــت هــای تولیــد در ایــن
صنایــع نیازمنــد منابــع هنگفــت مالــی و
فنــاوری هــای پیشــرفته مــی باشــد ،بــرای
فراهــم آمــدن امــکان ورود نیروهــای
جــوان و تحصیلکــرده دانشــگاهی بــه
بــازار کار بایــد منتظــر جــذب ســرمایه
هــای خارجــی و ورود شــرکتهای بــزرگ
و چنــد ملیتــی بــه بــازار ،انتقــال فنــاوری
(در عمــل خریــد کارخانجــات و خطــوط
تولیــد از کشــورهای دیگــر) بــود.
از ســوی دیگــر ،در طــی ســالهای اخیــر،
بــه دنبــال توســعه ادبیــات اقتصــاد مبتنــی
بــر دانــش و نگــرش هــای تطــوری بــه
اقتصــاد ،ایــن نــگاه تقویــت شــده اســت
کــه بــا توجــه بــه ماهیــت عرضــه نیــروی
کار دانشــگاهی کــه عمدتــاً نیــروی
انســانی مبتنــی بــر دانــش و خالقیــت
اســت الزم اســت بــا تکمیــل چرخــه علــم
تــا ثــروت و توجــه بــه مقولــه نــوآوری و
کارآفرینــی ،زمینــه ایجــاد اشــتغال از
طریــق تبدیــل ایــده هــا و طــرح هــای
دانشــگاهی بــه شــرکتهای دانــش پایــه و
بــه تبــع آن اشــتغال فراهــم شــود .اگــر
چــه ایــن نگــرش در طــی ســالهای اخیــر،
مــوج عظیمــی از نهادهــا ،ســاختارها و
فعالیــت هــای دانــش بنیــان را در کشــور
بــه همــراه داشــته اســت ،از ســوی تفکــر
رایــج اقتصــادی همــواره بــا تردیــد مواجــه
شــده اســت .چــرا کــه از نــگاه اقتصــاد
رایــج ،دالیلــی ماننــد پاییــن بــودن
مقیــاس تولیــد شــرکتهای دانــش بنیــان
کــه عمومــاً در مراحلــی از تولیــد قــرار
دارنــد کــه بــه صرفــه مقیــاس دســت پیــدا
نمــی کننــد ،ریســک بــاالی ایــن شــرکتها،
پیچیدگــی هــای مربــوط بــه بازاریابــی و
فــروش محصــوالت جدیــد ،مشــکل
صــادرات محصــوالت بــا تکنولــوژی
پیشــرفته و محصــوالت نوآورانــه و  ...مانــع
از آن مــی شــود کــه بتــوان بــه اشــتغال
در شــرکتهای دانــش بنیــان در مقیــاس
وســیع امیــدوار بــود .ایــن در حالــی اســت
کــه تجربــه نشــان داده اســت ،اتــکاء بــه
شــرکت هــای بــزرگ در شــرایطی کــه
دولــت تــوان ایجــاد شــرایط رقابــت را

نــدارد ،عمــ ً
ا بــه ایجــاد شــرکت هــای
انحصــاری منجــر مــی شــود کــه اگــر
چــه در ظاهــر میــزان اشــتغال را افزایــش
مــی دهنــد ،از منظــر بهــره وری و ثــروت
آفرینــی عملکــرد مطلوبــی ندارنــد.
حــال ســوال اینجاســت کــه راه بــرون
رفــت از مشــکل بیــکاری بــه ویــژه بیکاری
فــارغ التحصیــان چیســت؟ آنچــه مســلم
اســت ،تــدوام ایــن تفکــر کــه دولــت
بایــد بــا اســتفاده از اهــرم هــای مالــی و
پولــی ،بــه جهــت دهــی عرضــه نیــروی
کار و تقویــت بخــش تقاضــا بپــردازد ،بــا
توجــه بــه واقعیــت هــای بــازار کار کشــور
و تحوالتــی کــه در عرصــه نظریــه پــردازی
اقتصــادی صــورت گرفتــه اســت ،نتیجــه
قابــل قبولــی بــه همــراه نخواهــد داشــت.
نگاهــی بــه سیاســت هــای کلــی اشــتغال
کــه از ســوی مقام معظــم رهبری در ســال
 1390ابــاغ شــده اســت ،نشــان مــی دهد
کــه یکــی از نقــاط اساســی بــرای تحــول
در بــازار کار مقولــه فرهنــگ و بــه عبارتــی
«ترویــج و تقویــت فرهنــگ کار ،تولیــد،
کارآفرینــی و اســتفاده از تولیــدات داخلــی
بــه عنــوان ارزش اســامی و ملــی بــا
بهــره گیــری از نظــام آموزشــی و تبلیغــی
کشــور» اســت« .ایجــاد فرصتهــای شــغلی
پایــدار بــا تأکیــد بــر اســتفاده از توســعه
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان و آینــده
نگــری نســبت بــه تحــوالت آنهــا در ســطح
ملــی و جهانــی» از دیگــر مولفــه هایــی
اســت در سیاســتهای مزبــور ،مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر،
«پایــداری» فرصــت هــای شــغلی بــرای
فــارغ التحصیــان دانشــگاهی در دنیــای
امــروز ،نیازمنــد اتــکاء ایــن فرصــت هــا
بــر نــوآوری و فنــاوری اســت .در نتیجــه،
اتــکاء بــه ســرمایه هــای خارجــی کــه
در بهتریــن حالــت بــه صــورت ســرمایه
گــذاری مســتقیم (ورود فنــاوری توســط
شــرکتهای خارجــی بــه کشــور) صــورت
مــی گیــرد ،نیازمنــد آن اســت کــه قبــل
از آن ،بســتر فرهنگــی الزم بــرای نــوآوری
و توســعه فنــاوری در صنعــت مــورد
نظــر شــکل گرفتــه باشــد و تــوان جــذب
فنــاوری ایجــاد شــده باشــد .در غیــر ایــن
صــورت ،بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن
دوره هــای احــداث و بهــره بــرداری پــروژه

هــای صنعتــی بــزرگ ،بــا ورود فنــاوری
هــای جدیــد ،اگــر چــه در ظاهــر ،رونــق
و اشــتغال ایجــاد مــی شــود در بلندمــدت
ناپایــداری و اتــکاء بــه نیروهــای بیرونــی
بــرای رشــد باقــی مــی مانــد .بــه نظــر مــی
رســد ،یکــی از الزامــات مقاومتــی شــدن
اقتصــاد بــه گونــه ای کــه هیچــگاه بــرای
رشــد و پیشــرفت ،وابســته بــه نیروهــای
بیرونــی نباشــد ،تغییــر فرهنــگ تولیــد
بــه ســمتی اســت کــه نــوآوری و توســعه
فنــاوری مبنــای حرکــت بــه حســاب
آیــد .ایــن تغییــر فرهنــگ نیازمنــد نوعــی
تغییــر نگــرش بــه نقــش و جایــگاه فــارغ
التحصیــان در مدیریــت بــازار کار اســت.
در حــال حاضــر ،ایــن تصــور وجــود دارد
کــه دولــت بایــد از بــاال و بــا اســتفاده از
اهــرم هــای مالــی ،مقرراتــی و  ...فضــا را
بــه گونــه ای مدیریــت کنــد کــه زمینــه
گســیل شــدن جوانــان بــه ســمت کار
فراهــم آیــد .بــه نظــر مــی رســد ،یکــی
از راههــای بــرون رفــت از رکــود بــازار کار
آن اســت کــه از پتانســیل جوانــان و فــارغ
التحصیــان دانشــگاهی بــرای خالقیــت
و نــوآوری در فرآیندهــا و مدیریــت بــازار
کار نیــز اســتفاده شــود .شــکی نیســت
کــه جوانــان کشــور تــوان و اراده کافــی
بــرای رویارویــی بــا پیچیدگــی هــای
فضــای کســب و کار بیــن المللــی را دارا
هســتند و تجربیــات گذشــته و حــال
کشــور در زمینــه اســتفاده از خالقیــت
جوانــان مویــد ایــن موضــوع اســت .بــه
ایــن ترتیــب ،بایــد توجــه نمــود کــه بــا
توجــه بــه جریــان تنــد ورودی نیروهــای
جــوان و تــازه نفــس بــه بــازار کار از یــک
ســو و لختــی و اصطــکاک زیــادی کــه در
فرآیندهــای اداری و عملیاتی کشــور وجود
دارد ،تــدوام نگــرش هــای رایــج بــه مقولــه
اشــتغال ،در عمــل منجــر بــه انباشــت
بیــش از پیــش نیروهــای کار غیــر مولــد و
گســترش پدیــده بیــکاری و عواقــب ســوء
ناشــی از آن خواهــد شــد.
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مصاحبه با آقای دکتر
رفیعی
همرزم شهدای غواص
و استاد دانشگاه

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و جهت
ذکــر یــادی از شــهدا و حماســههای آن،
در تاریــخ  15شــهریور  ،1394خدمــت
آقــای دکتــر عطــاءا ..رفیعــی آتانــی
همــرزم شــهدای غــواص و عضــو هیئــت
علمــی دانشــکده پیشــرفت رســیدیم و
مصاحبـهای خودمانــی بــا ایشــان داشــتیم
کــه از نظرتــان میگــذرد.
نبــاء :ســام علیکــم .خــدا قــوت و
خســته نباشــید .از اینکــه وقتتــان
را در اختیــار مــا قــرار دادیــد،
سپاســگزاریم.
دکتــر رفیعــی :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم.
اوال تشــکر میکنــم از لطفــی کــه بــه
بنــده داریــد .امیــدوارم وقــت شــما و
خواننــدگان مصاحبــه را تلــف نکنــم.
نبــاء :در ابتــدا یــک معرفــی از
خودتــان در ابعــاد مختلــف علمــی،
فرهنگــی ،جهــادی و فعالیتهایــی
کــه داشــتهاید ،بفرماییــد.
دکتــر رفیعــی :بنــده متولــد ســال

 1345شمســی در روســتای آتــان از
توابــع المــوت قزویــن هســتم .فــردی
روســتازاده و از روســتایی کــه افــرادی
خوشفکــر و تحصیــل کــرده دارد و
طبــق بررســیهای باستانشناســی
منطقــه المــوت دارای چنــد هــزار ســال
قدمــت تمدنــی اســت .مــن هــم بــه لطــف
خــدا فــردی درسخــوان و اهــل مطالعــه
بــودم و در روســتایمان معمــوال شــاگرد
اول میشــدم .تــا اول دبیرســتان را در
روســتایمان خوانــدم و ادامــه را در شــهر
قزویــن گذرانــدم .پــس از انقــاب مــدام
در انجمــن اســامی مــدارس و بســیج
فعــال بــودم .بــه مــوازات دبیرســتان
تحصیــل در حــوزه را شــروع کــردم و بــا
شــروع جنــگ در جبهههــا بعنــوان طلبــه
رزمنــده توفیــق حضــور یافتــم .ســال 65
ســال از نظــر حضــرت امــام ســال تعییــن
سرنوشــت جنــگ نــام گرفــت قرار شــد که
گردانهــای ویــژه غواصــی شــکل بگیرنــد
و بــرای حملــه نهایــی آمــاده شــوند .پــس
از کــش و قوسهــای زیــاد بنــده نیــز
توفیــق یافتــم در یکــی از ایــن گردانهــا
کــه بــرای غواصــی تربیــت شــدند حضــور
یابــم .در ایــن گردانهــا آموزشهــای

بســیار ســخت و طاقتفرســای رزمــی
میدادنــد .بــا توجــه بــه وظیفــه خطیــر
و جدیــت ایــن گردانهــا ،افــراد حاضــر
در آنهــا بــه معنــای واقعــی مخلــص
و فدائــی امــام و انقــاب بودنــد و بــه
شــدت مشــتاق شــهادت و بــرای وصــول
بــه آن روزشــماری میکردنــد .آنهــا
حاضــر بودنــد جــان خــود را فــدا کننــد
امــا لبخنــد امــام بــر لبــان امــام بمانــد.
در گــردان ســیصد نفــره مــا ،ده دوازده
نفــر طلبــه ،ســی چهــل نفــر دانشــجو
و شــانزده نفــر «دو بــرادری» حضــور
داشــتند .تنهــا یــک نمونــه از تمرینهــای
ایــن گــردان ،چهــارده کیلومتــر غواصــی
بــا امکانــات کامــل نظامــی بهمــراه
حــرکات ایذائــی فرماندهــان بــود .بچــه
هــا بــا ســطح باالئــی از عقالنیــت ناشــی
از ســطح تحصیــات هــم عهــد شــده
بودنــد تــا اگــر الزم بــود هنــگام ایجــاد
جراحتــی بــرای هــر کداممــان در هنــگام
عملیــات ،خودمــان را خفــه کنیــم تــا
عملیــات لــو نــرود .خالصــه ،پــس از
چنــد بــار جابجایــی در طــول جبهههــا،
ســرانجام در زمســتان  65مــا را بــه جزیــره
امالرصــاص عــراق بــرای انجــام عملیــات
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پیداســت کــه مخاطــب ایــن مواضــع امــام
عمدتــا دولــت و نظــام سیاســی حاکــم بــر
آمریــکا بــوده اســت .بــا توجــه بــه همیــن
دالیــل اســت کــه معتقــدم حتــی اگــر
قــرار اســت تعامــل و گفتگویــی بــا آمریــکا
شــود بایــد هوشــمندانه و هوشــیارانه و بــا
شــناخت کامــل از ذات او باشــد.

بزرگــی کــه کربــای چهــار بــود بردنــد.
ســکوتی ســنگین منطقــه را گرفتــه بــود
کــه ناگهــان جهنمــی از آتــش برپــا
شــد گوئیــا کل ارونــدرود داشــت آتــش
میگرفــت و میجوشــید .جالــب آنکــه
در آن وضعیــت ،آرامــش قلبــی و معنــوی
بچههــا بســیار بــاال بــود و گویــا احســاس
میکردنــد بــه لحظــه وصــل نزدیــک
شــدهاند .آنهــا داشــتند بــا محبــوب خــود
معاشــقه میکردنــد و  . ...در هــر حــال
حــدود نیمــی از گــردان شــهید شــدند و
تیــری هــم بــه فــک مــن اصابــت کــرد
و فکــم جــدا شــد .لحظــه اصابــت تیــر
از لحظــات شــیرین و خوشــایند زندگیــم
بــود .نهایتــا مــن و بقیــه مجروحــان را
بــه عقــب برگرداندنــد .االن هــر کــدام
از افــراد باقیمانــده آن گــردان ،افــرادی
بــزرگ و بدردبخــور هســتند و خبــر دارم
کــه کارهــای بزرگــی را البتــه بــدون ســر
و صــدا و جنجــال انجــام میدهنــد .البتــه
شــهادت لیاقــت و آمادگــی میخواهــد.
بعنــوان مثــال مــن هیــچ وقــت بطــور
جــد تصمیــم بــه شــهادت نگرفتــه بــودم
و فکرهایــی بــرای آینــده داشــتم .ضمنــا
شــهادت بــا برنامــه الهــی اســت و اتفاقــی
نمیباشــد .بعنــوان مثــال ،از آن شــانزده
«دو بــرادری» گــردان مــا ،از هــر دو بــرادر
یکــی شــهید شــده بــود و دیگــری ســالم
مانــده بــود.
نبــاء :بقیــه چــه شــدند و عملیــات
چگونــه شــد؟
دکتــر رفیعــی :عملیــات ناموفــق بــود و
عــدهای هــم اســیر شــدند کــه دشــمن
آنهــا را از روی کینــه فــراوان خــود

بصــورت دســت بســته زنــده بــه گــور
کــرده بــود .البتــه پــس از مــدت کوتاهــی
عملیــات کربــای پنــج آغــاز شــد کــه
ضربــات زیــادی بــه دشــمن وارد نمــود و
او را زمینگیــر کــرد .اگــر ایــن عملیــات
انجــام نمیشــد دشــمن حمالت ســنگینی
را انجــام مــیداد.
نبــاء :علــت لــو رفتــن عملیــات چــه
بو د ؟
دکتــر رفیعــی :بعــدا کــه جویــا شــدیم
ظاهــرا عوامــل مختلفی از جمله پشــتیبانی
اطالعاتــی آمریــکا وجــود داشــتند .اصوال از
همــان ســالها بــود کــه رصــد زمیــن از
طریــق ماهوارههــا بــه حــد باالئــی رســید
بطوریکــه االن عملیــات غافلگیرانــه تقریبــا
ناممکــن اســت.
نبــاء :نظرتــان در مــورد آمریــکا
چیســت؟
دکتــر رفیعــی :خیلــی روشــن اســت ،کدام
جنایــت در دنیاســت کــه رد پــای آمریــکا
در آن نباشــد؟ البتــه بــه تعبیــر پرمعنــای
حضــرت امــام کــه آمریــکا شــیطان
بــزرگ اســت ،نبایــد انتظــار دیگــری از
شــیطان داشــت .آمریــکا همیــن اســت
و شــیطنتهای او بــه اقتضــای ذاتــش
میباشــد و تــا اســتحاله نیابــد درســت
نمیشــود .مثــل آمریــکا مثــل عقــرب
اســت کــه میگوینــد نیــش عقــرب
ناشــی از اقتضــای طبیعتــش اســت .مــن
ســخنان امــام در مــورد آمریــکا را بررســی
کــردهام و چیــزی کــه جلــب توجهــم
شــده اســت تحقیــر و کوچکانــگاری
آمریــکا توســط ایشــان بــوده اســت .البتــه

نبــاء :پیــام حضــور اخیــر شــهدای
غــواص بیــن مــردم را چــه
مید ا نیــد ؟
دکتــر رفیعــی :ببینیــد مــن معتقــدم اگــر
احــواالت و حماســههای گردانهــای
غــواص قبــل از اســام اتفــاق افتــاده بــود،
جــزو قصــص قرآنــی میشــد .مــا بلــد
نیســتیم در مــورد آنهــا حــرف بزنیــم.
همیشــه در ذهنــم ایــن ســوال بــود کــه
چــرا ایــن افــراد بــزرگ تربیــت شــده
اســام و کارهایشــان همچــون ســر و
رازی باقــی مانــده اســت و مــردم آنهــا را
نمیشناســند .باالخــره در زمانــی خــاص،
آنهــا بیــن مــردم حضــور یافتنــد و بــا
ایــن کار معنویــت و اخــاص و ایســتادگی
خودشــان را بــه جامعــه آوردنــد تــا بــه
مــا بگوینــد زندگــی بــدون جهــاد (هــر
زمــان در عرصــه خــود) معنــی نــدارد و مــا
همیشــه بایــد رزمنــده باشــیم و ایــن فقــط
میــدان کارزار اســت کــه زمــان بــه زمــان
تغییــر میکنــد .جنــگ مــا همــه جایــش
درس دارد چــون دارای الگویــی همچــون
عاشــورا اســت و دارای ذخیــره پایانناپذیــر
شــهادت اســت .معتقدم یکــی از بزرگترین
پیروزیهــا و دســتاوردهای اســام ،جنــگ
مــا بــا تمــام ابعــاد ظاهــری و باطنــی آن
بــود .بــرای کشــف ذخایــر ایــن جنــگ
جــای کار زیــادی اســت و بایــد عقالنیــت
و منطــق اســامی آن را اســتخراج نمــود.
نباء :پس از جنگ چه کردید؟
دکتــر رفیعــی.:در ســال  68بــه طلبگــی
ادامــه دادم و دوره آن را تــا پایــان خــارج
بــه اتمــام رســاندم .ســپس بــا شــرکت
در کنکــور دانشــگاهها ،موفــق شــدم از
دانشــگاه تهــران ،کارشناســی مدیریــت
و ســپس کارشناسیارشــد و دکتــرای
اقتصــاد را در ســال  92اخــذ نمایــم .در
حقیقــت هــر ســه دوره تحصیلــیام را
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در دانشــگاه تهــران گذارنیــدم .ســپس
در دانشــکده پیشــرفت دانشــگاه علــم و
صنعــت بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی
مشــغول بــه کار شــدم .البتــه در طــی
ایــن ســالها کــه عمدتــا در قــم بــودم ،بــا
مدیریــت پروژههــای جنبــش نرمافــزاری،
الگــوی اســامی پیشــرفت و کنگــره علــوم
انســانی اســامی و ســردبیری مجــات
مختلفــی همچــون مجلــه کتــاب نقــد
کــه قبــا ســردبیری آن را بــرادر عزیــزم
جنــاب آقــای رحیمپــور برعهــده داشــتند
و نیــز مدتــی هــم بــه عنــوان عضــو
هیئــت علمــی و مســئول پژوهشــکده بیــن
المللــی مطالعــات اســامی در دانشــگاه
بیــن المللــی المصطفــی (ص) در خدمــت
پیشــرفت علمــی کشــور بــودم.
نبــاء :نظرتــان نســبت بــه دانشــکده
پیشــرفت چیســت؟
دکتــر رفیعــی. :بــه نظــر مــن پیشــرفت
مفهومــی اســت کــه عمــده و شــاید همــه
خواســته مــردم ایــران بــه ویــژه در صــد
ســال اخیــر بــوده اســت .حقیقــت آن
اســت کــه بــرای فهــم ماهیــت پیشــرفت
و نیــز برنامهریــزی بــرای تحقــق آن مــا
در جامعــه علمــی بــا دو دســته افــراد
روبــرو هســتیم .افــرادی کــه صرفــا
شــیفته مبانــی و اعتقــادات هســتند و در
فضــای واقعــی کار نمیکننــد .از طــرف
دیگــر افــراد دیگــری بــرای کار در فضــای
واقعــی ،صرفــا بــه منابــع علمــی غربــی
و ناظــر بــه میــدان عمــل توجــه دارنــد.
اگــر مــا بخواهیــم جامعــهای پیشــرفته
و دینــی داشــته باشــیم بــه متخصصــان
و مدیرانــی نیــاز داریــم کــه مبتنــی بــر
مبانــی اســامی مســئولیت مهندســی و
مدیریــت پیشــرفت کشــور را در هــر دو
ســطح خــرد و کالن بــر عهــده گیرنــد.
از اینــرو اســت کــه چنیــن دانشــکدهای
میتوانــد نقــش خــوب و موثــری ایفــاء
نمایــد .خوشــبختانه دانشــجویان خوبــی
وارد دانشــکده شــدهاند و بــا پروژههایــی
کــه تعریــف میشــود و بــا افــرادی کــه
تربیــت میشــوند ،امیــد اســت بــه زودی
اثــرات خوبــی را در جامعــه شــاهد باشــیم.
نبــاء :خیلــی ممنــون .خــدا
حافظتــان باشــد .مــا را دعــا کنیــد.

طــر ح جد ید حر م
ا مــا م خمینی
(ره)؛
پا ر ا د و کســی آ شکا ر
دکتر محمدمنان رئیسی ،عضو هیأت
علمی دانشکده معماری و شهرسازی

مقدمه
پــس از رونمایــی از طــرح جدیــد حــرم
امــام خمینــی (ره) مباحــث گوناگونــی در
رد و بعضـاً تأییــد ایــن طــرح از ســوی افــراد
مختلــف ارائــه شــده اســت .نگارنــده قصــد
دارد طــی ایــن نوشــتار کوتــاه ،چنــد نقــد
اساســی را بــه ایــن طــرح وارد نمایــد؛ بــا
ذکــر ایــن توضیــح کــه ســعی شــده اســت
جهــت اعتبــار بیشــتر نقدهــا و هرچــه
مســتند تــر و مســتدل تــر بــودن آنهــا،
حتــی المقــدور از جمــات خــود ایشــان
اســتفاده شــود و لــذا شــاکله اصلــی ایــن
نوشــتار مبتنــی بــر بیانــات گرانقــدر خــود
حضــرت امــام (ره) اســت و نقــش نگارنــده،
صرفــاً تعریــف ســاختار بحــث و چینــش
جمــات در کنــار یکدیگــر اســت.
نقــد اول :تعــارض آشــکار طــرحجدیــد بــا ســیرت امــام (ره)
از مهمتریــن مؤلفــه هــای ســیرت امــام(ره)
ـررا ً بــر آن تأکیــد داشــتند ،مفهــوم
کــه مکـ ّ
ســادگی و پرهیــز از تجمــل گرایــی بــود.
در ایــن بــاره بــه برخــی جمــات گرانقــدر
ایشــان بــه شــرح زیــر اشــاره مــی گــردد:
«مــا بحمــداهلل امــروز همــه دســت
اندرکارهایمــان کاخ نشــین نیســتند ،دولــت
مــا یــک دولــت کاخ نشــین نیســت .آن
روزی کــه دولــت مــا توجــه بــه کاخ پیــدا
کــرد آن روز اســت کــه بایــد مــا فاتحــه
دولــت و ملــت را بخوانیــم .آن روزی کــه

رئیــس جمهــور مــا خــدای نخواســته از آن
خــوی کــوخ نشــینی بیــرون بــرود و بــه
کاخ نشــینی توجــه بکنــد .آن روز اســت
کــه انحطــاط بــرای خــود و بــرای کســانی
کــه بــا او تمــاس دارنــد پیــدا مــی شــود.
آن روزی کــه مجلســیان خــوی کاخ نشــینی
پیــدا کننــد ـ خــدای نخواســته ـ و از ایــن
خــوی ارزنــده کــوخ نشــینی بیــرون برونــد
آن روز اســت کــه مــا بــرای ایــن کشــور بایــد
فاتحــه بخوانیــم .مــا در طــول مشــروطیت از
ایــن کاخ نشــین هــا خیلــی صدمــه خوردیــم.
مجلــس هــای مــا مملــو از کاخ نشــین بــود
و در بینشــان معــدودی بودنــد کــه از آن
کــوخ نشــین هــا بودنــد و همیــن معــدودی
کــه از کــوخ نشــین هــا بودنــد از خیلــی
از انحرافــات جلــو مــی گرفتنــد و ســعی
مــی کردنــد بــرای جلوگیــری .آن روزی کــه
توجــه اهــل علــم بــه دنیــا شــد و توجــه بــه
ایــن شــد کــه خانــه داشــته باشــند چطــور
و زرق و بــرق دنیــا ـ خــدای نخواســته ـ در
آنهــا تاثیــر بکنــد آن روز اســت کــه بایــد
مــا فاتحــه اســام را بخوانیــم .مادامــی کــه
ایــن ملــت ایــن حالــی کــه االن دارنــد کــه
توجــه بــه معنویــات تــا یــک حــدودی و
ایــن جــوان هــای مــا توجــه بــه معنویــات
دارنــد و ایــن تحــول عظیــم پیــدا شــده
اســت در آنهــا کــه شــهادت را بــا جــان و
دل مــی خرنــد مادامــی کــه ایــن محفــوظ
اســت ایــن جمهــوری اســامی محفــوظ
اســت و هیــچ کــس نمــی توانــد بــه او
تعــدی کنــد .آن روزی کــه زرق و بــرق دنیــا
پیــدا بشــود و شــیطان در بیــن مــا راه پیــدا
کنــد و راهنمــای مــا شــیطان باشــد آن روز
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اســت کــه ابرقــدرت هــا مــی تواننــد در مــا
تاثیــر کننــد و کشــور مــا را بــه تباهــی
بکشــند .همیشــه ایــن کشــور بــه واســطه
ایــن کاخ نشــین هــا تباهــی داشــته اســت.
ایــن ســاطین جــور کــه همــه تقریبــا کاخ
نشــین بودنــد اینهــا بــه فکــر مــردم نمــی
توانســتند باشــند ،احســاس نمــی توانســتند
بکننــد فقــر یعنــی چــه ،احســاس نمــی
توانســتند بکننــد بــی خانمــان یعنــی چــه،
اینهــا اصــا احســاس ایــن را نمــی توانســتند
بکننــد ...شــبان اســت کــه مــی توانــد راه
بیفتــد و در مقابــل فرعــون بایســتد .از یــک
نفــر نظیــر خــود فرعــون ایــن کار نمــی آیــد.
مــا بایــد آدم تربیــت کنیــم  ,نــه شــکمباره
 .اســام مــی خواهــد انســان درســت کنــد،
اســام مــی خواهــد کــه اســتقالل محفــوظ
باشــد و اســتقالل بــا توجــه بــه دنیــا ممکــن
نیســت حاصــل بشــود» (صحیفــه امــام،
جلــد  ،۱۷ص  ۳۷۱تــا .)۳۸۴
تأمــل بــر جمــات فــوق ایــن ابهــام را ایجــاد
مــی نمایــد کــه چــرا و بــا چــه توجیــه
نظــری ،طــرح جدیــد حــرم در تعــارض
آشــکار بــا اصــل ســادگی کــه از راهبــردی
تریــن اصــول ســیرت امــام(ره) مــی باشــد
ارائــه شــده اســت؟!
 نقــد دوم :تبعــات منفــی طــرحجدیــد حــرم در صــدور پیــام انقــاب
بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری ،ایــن
انقــاب بــی نــام امــام خمینــی در هیــچ

جــای جهــان شــناخته شــده نیســت؛ لــذا
بدیهــی اســت کــه اصــل صــدور پیــام
انقــاب و کمیــت و کیفیــت آن تابــع چهــره
ای اســت کــه از ایشــان بــه جهــان معرفــی
مــی شــود .تردیــدی نیســت کــه مفاهیــم
و مصادیــق منســوب بــه ایشــان نیــز در
ایــن راســتا ،ذی ســهم هســتند کــه از
جملــه ایــن مصادیــق ،حــرم ایشــان اســت.
تصــور نماییــد کــه مســلمانی آزادیخــواه
و انقالبــی از یکــی از کشــورهای حــوزه
تمــدن اســامی ،بــرای آشــنایی بیشــتر
بــا حقیقــت و ماهیــت انقــاب اســامی
وارد ایــران شــده و در اولیــن مالقــات ،وارد
حــرم امــام شــده اســت .اولیــن پیامــی کــه
از مشــاهده حــرم پــر زرق و بــرق ایشــان
در ذهــن او متبــادر مــی شــود چــه خواهــد
بــود؟! شــاید برخــی چنیــن توجیــه نماینــد
کــه حــرم ایشــان بایســتی آبرومنــد و در
شــأن ایشــان ســاخته شــود و لــذا ایــن نقــد
را وارد نداننــد .امــا مغالطــه آشــکاری کــه
در ایــن توجیــه نهفتــه اســت ایــن اســت
کــه شــأن ایشــان بــه امــور نــازل و مــادی
فروکاســته شــده اســت و شــأنیت معنــوی
ایشــان تحــت الشــعاع مادیــات قــرار گرفتــه
اســت .جهــت تنویــر افــکار ایــن دســته از
افــراد ،جمــات زیــر کــه عینــاً از حضــرت
امــام (ره) در جمــع ســفرا و کارداران دولــت
جمهــوری اســامی صــادر شــده اســت را
نقــل مــی نمایــم:
« ...شــما بایــد بــه هــر ســفارتخانه ای کــه

داریــد ،بــه جــای آن خرجهــای طاغوتــی
کــه در آن وقــت [دوران ننگیــن پهلــوی]
مــی شــد ،آن مهمانیهــای طاغوتــی ،کــه
همــه اش برخــاف اخــاق اســامی بــود،
و آن خرجهــای دیگــری کــه خــود شــما
هــم مــی دانیــد کــه در آن جــا مــی شــد،
آن مخــارج را صــرف تبلیغــات بکنیــد و
بــه دنیــا بفهمانیــد کــه اســام چطــور
اســت ...خــوف ایــن کــه مــا اگــر ســاده
رفتــار کنیــم ،آنهــا بــا آن ســفارتخانه هــای
آنهــا ،بــا آن وضعــی کــه دارنــد ،مــا در نظــر
آنهــا تحقیــر مــی شــویم ،ایــن خــوف را در
خودتــان راه ندهیــد ...شــما گمــان نکنیــد
کــه اگــر چنانچــه بــه طــور ســاده عمــل
بکنیــد و ســفارتخانه شــما یــک جــای
ســاده ای باشــد ،یــک مرکــزی باشــد کــه
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از آن جــا علــم و دانــش و اخــاق صــادر
شــود ،شــما تحقیــر خواهیــد شــد ،خیــر.
ایــن حــرف ،حــرف غــرب زده هاســت کــه
خیــال مــی کننــد مــا اگــر مثــل غــرب
نباشــیم مــا تحقیــر مــی شــویم ...عظمــت
انســان ،بــه لبــاس و کاله و اتومبیــل و پــارک
و امثــال آن نیســت .انســان یــک حقیقتــی
اســت کــه اگــر آن حقیقــت بــروز کنــد،
شــرافتمند اســت ،عظمــت دارد .شــما مــی
بینیــد کــه بــزرگ تریــن افــراد بشــر ،انبیــا
بودنــد و ســاده تریــن از همــه هــم آنــان
بودنــد .در عیــن حالــی کــه بــزرگ تــر از
همــه بودنــد ...تمــام انبیــا ایــن طــور بودنــد
و تاریــخ همــه آنهــا را نشــان مــی دهــد
کــه بــا وضــع بســیار ســاده ای عمــل مــی
کردنــد ...در عیــن حالــی کــه وضعشــان آن
طــور بــود کــه وقتــی یــک کســی از خــارج
مــی آمــد ،در مســجد رســول اهلل(ص) و
ایــن افــراد نشســته بودنــد ،نمــی شــناخت
کــه کدامیــک اینهــا رســول اهلل هســتند...
بــرای ایــن کــه ،نــه باالیــی بــود نــه پایینــی،
دور مــی نشســتند ...لیکــن عظمــت شــان،
عظمتــی بــود کــه دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار
داد ...شــما آقایانــی کــه در ســفارتخانه هــا
هســتید ،موظفیــد عقــا و شــرعا بــه ایــن
کــه هــر چــه ســاده تــر ،ســفارتخانه هاتــان،
هــر چــه ســاده تــر باشــد( » ...صحيفــه
امــام ،جلــد  ،13ص  362و .)363
باتوجــه بــه سفارشــات ایشــان بــه مجموعــه
ســفیران جمهــوری اســامی ،در خصــوص
معرفــی حقیقــت و پیــام انقــاب بــا ســادگی
و پرهیــز از شــؤون مــادی ،بــه طریــق اولــی
ایــن ســفارش بیــش از هــر کــس دیگــر در
مــورد خــود ایشــان (بــه عنــوان بنیانگــذار
کبیــر انقــاب) موضوعیــت پیــدا مــی کنــد.
موضوعیتــی کــه در طــرح جدیــد حــرم ،بــه
کلــی از آن غفلــت شــده اســت.

نقــد ســوم :عــدم تناســب طــرح
جدیــد حــرم بــا هنــر و معمــاری
انقــاب
برخــی از توجیهاتــی کــه در خصــوص طــرح
جدیــد حــرم ارائــه مــی شــود مبتنــی بــر
ایــن ادعــا اســت کــه ایــن طــرح ،مملــو از
ذوقیــات و تدابیــر هنــری اســت .امــا بــا
بازخوانــی نظریــات امــام (ره) در خصــوص
هنــر چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه
ایشــان ،چنیــن طــرح هایــی را بــه عنــوان
امــوری هنــری قبــول نداشــتند .بــرای مثــال
بــه بخشــی از پیــام ایشــان خطــاب بــه
هنرمنــدان متعهــد در تاریــخ  67/6/3اشــاره
مــی گــردد« :تنهــا هنـــرى مـــورد قبـــول
قـــرآن اســت کــه صیقــل دهنـــده اســام
نــــــاب محمـــدىصلیاهللعلیهوآلهوسلم ،
اســام ائمــه هـــدى علیهمالســام  ،اســام
فقـــرا دردمنــــــــد  ،اســام پابرهنــگان
 ،اســام تازیانــه خـــوردگان تاریــخ تلــخ و
شــرم آور محرومیتهــا باشـــد .هنـــرى زیبـــا
و پــاک اســت کــه کـوبنـــده ســـرمایه دارى
مـــدرن و کمـونیسـم خـون آشـــام و نـابـود
کننـــده اســام رفـــاه و تجمــل  ،اســام
التقــاط  ،اســام ســازش و فـرومایگـــى
 ،اســام مـرفهیـــن بـــى درد و در یــک
کلمــه اســام آمریکایـــى باشـــد .هنــر در
مـــدرسه عشــق  ،نشــان دهنــده نقــاط کـــور
و مبهــم معضــات اجتماعــى  ،اقتصــادى ،
سیاســى  ،نظامــى اســت .هنــر در عرفـــان
اسالمـــى تـرسیـم روشـــن عدالت و شـرافت
و انصـــاف و تجســم تلخکامـــى گرســنگان
مغضـــوب قــدرت و پـــول اســت .هنــر در
جایــگاه واقعــى خــود  ،تصویــر زالوصفتانــى
اســت کــه از مکیــدن خـــون فرهنــگ اصیــل
اســامى  ،فرهنــگ عدالــت و صفــا لذت مـــى

برنـــد .تنهــا بــه هنــرى بایـــد پرداخــت کــه
راه ســتیز بـــا جهانخـــواران شـــرق و غرب و
در رأس آنان آمـــریکا و شــوروى را بیاموزد».
مالحظــه مــی شــود کــه امــام در ایــن پیــام
صراحتـاً از هنرهــای تجمــل گــرا انتقــاد مــی
نماینــد و ماهیــت هنــر را در ترســیم گــریِ
معضــات اجتماعــی و اقتصــادی مــی داننــد.
بدیهــی اســت کــه طــرح جدیــد حــرم نــه
تنهــا هیــچ کمکــی بــه ایــن ترســیم گیــری
نمــی نمایــد بلکــه خــود بــه نوعــی تبدیــل
بــه معضلــی جدیــد در افــکار عمومــی جامعه
شــده اســت .معضلــی کــه شــاید همــه مــا
طــی هفتــه هــای گذشــته از زبــان افــراد
مختلــف جامعــه ،کمــا بیــش ،مصادیقــی از
آن را شــنیده ایــم.
نگارنــده بــا توجــه بــه آشــنایی اجمالــی بــا
مباحــث هنــر و معمــاری اســامی ،نقدهــای
متعــدد دیگــری را نیــز بــه لحــاظ اصــول
کالبــدی و فضایــی بــه طــرح جدیــد حــرم
وارد مــی دانــد امــا از آنجــا کــه قصــد بــر
ایــن بــوده اســت کــه در ایــن نوشــتار،
صرفـاً نقدهایــی ارائــه شــوند کــه مبتنــی بــر
نظریــات خــود حضــرت امــام (ره) هســتند
بــه همیــن مــوارد ذکــر شــده بســنده مــی
شــود لیکــن پــر واضــح اســت کــه بــا تأمــل
تعمــق بیشــتر بــر بیانــات گهربــار و
و ّ
ســیره آســمانی ایشــان ،عــاوه بــر نقدهــای
ســه گانــه ذکــر شــده در ایــن نوشــتار،
محورهــای نقــادی دیگــری در همیــن
خصــوص نمایــان خواهــد شــد .امیــد آنکــه
متولیــان ایــن خبــط ،بــه جــای توجیــه آن،
ســعی در جبــران اشــتباه خــود نماینــد و بــه
نظــر مــی رســد کــه پذیــرش ایــن اشــتباه
و عذرخواهــی از محضــر مــردم شــریف و
انقالبــی ایــران ،حداقــل کاری اســت کــه در
ایــن خصــوص مــی تــوان انجــام داد.
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ا ز مو ز
نیــم متر ی
تا
تســبیح چینــی !
خبرگزاری حوزه نمایندگی ولی فقیه
در امور حج -با دخل و تصرف
تضــرع ،خشــوع ،خشــیت ،دعــا .فرصــت خوبــی اســت؛ هیــچ جــا مثــل مســجدالحرام نمیشــود؛ هیــچ جــا مثــل
ّ
مســجدال ّنبی نمیشــود؛ ایــن فرصــت در اختیــار شــما اســت ،در اختیــار حاجــی اســت .خیلــی بیســعادتی میخواهــد
کــه کســانی ایــن را رهــا کننــد برونــد در بــازار ،د ِر ایــن د ّکان ،د ِر آن د ّکان .حــاال فرمودنــد کــه جلــوی بازارگــردی
حجــاج مــا بــاز
را گرفتهانــد[ ،ا ّمــا] خــب گزارشــهایی کــه بــه مــن میرســد ،ایــن اســت کــه
متأســفانه نــه ،بعضــی از ّ
ّ
گرفتــار ایــن بیچارگــی هســتند :بــرو در ایــن بــازار پهلــوی ایــن د ّکاندار ،پهلــوی آن کاســب -زن یکجــور ،مــرد
نجلــی را بــه دو برابــر قیمــت بخــر ،ســوار هواپیمــا کــن بــردار بیــاور تهــران یــا فــان شــهر
یکجــور -یــک جنــس ب ُ ُ
توجــه کننــد کــه کار غلطــی اســت .خریــد
دیگــر؛ [ای ـن] غلــط اســت؛ خیلــی غلــط اســت .مــردم مــا بایــد ایــن را ّ
را همهجــا میشــود کــرد ،بــازار را همهجــا میشــود رفــت ،جنــس را همهجــا میشــود خریــد ،پــول را اینجــوری
همهجــا میشــود دور ریخــت -ایــن پـ ْ
ـول دور ریختــن اســت دیگــر؛ همهجــا میشــود پــول را انســان دور بریــزد -بــرو
ســراغ آن کاری کــه جاهــای دیگــر نمیشــود کــرد و آنجــا میشــود کــرد؛ آن ،نــگاه کــردن بــه کعبــه اســت؛ آن ،نمــاز
گــزاردن در مســجدالحرام اســت؛ آن ،بوســیدن جــای پــای پیغمبــر اســت .پیغمبــر اکــرم در ایــن شــهر راه رفتــه اســت،
ـرم اســام اســت؛ حیــف نیســت انســان در ایــن فضــا تن ّفــس
ـی مکـ ّ
حــرف زده اســت ،ایــن فضــا پــر از امــواج صــدای نبـ ّ
حجــاج مــا قــدر بداننــدّ ،
وال بــازار رفتــن و گــردش کــردن و
را
ـا
نکنــد! ایــن دیگــر کجــای دنیــا پیــدا میشــود؟ اینهـ
ّ
ماننــد اینهــا کــه خــب همهجــای دنیــا میشــود ایــن کارهــا را انجــام داد؛ در تهــران هــم میشــود انجــام داد ،در اصفهــان
هــم میشــود انجــام داد ،در تبریــز هــم میشــود انجــام داد ،درمشــهد هــم [میشــود]! همهجــای دنیــا میشــود ایــن
کارهــا را انجــام داد .بــرو ســراغ آن کاری کــه در ایــن جاهــا نمیشــود انجــام داد و مخصــوص حــج اســت...
بیانات مقام معظم رهبری -شنبه ( 31مرداد  )94در دیدار با کارگزاران حج،
شــیطان قســم خــورده اســت کــه منحــرف کننــده انســان از راه مســتقیم باشــد و معمــوال دام خــود را در مکانهایــی
پهــن مــی کنــد کــه مــردم در حــال حرکــت در صــراط مســتقیم هســتند .اگــر بپرســند بیشــترین محــل حضــور و
فعالیــت شــیطان در زمیــن کجاســت در ابتــدای امــر شــاید ســواحل دریــا در فــان نقطــه بــه نظــر مــی رســد امــا بــه
اســتناد آیــه قــران و قســم شــیطان دام او در مــکان هایــی اســت کــه مــردم را از راه بــه ســمت خــدا منحــرف نمایــد
و اعمــال عبــادی را بــا آلــوده کــردن بــه انــواع پلیــدی هــا ماننــد ریــا و تبزیــر و خــود نمایــی و  ....باطــل نمایــد .یکــی
از ایــن مــوارد موســم حــج اســت کــه دچــار آفاتــی از جملــه خریــد هــای بــازار و مجالــس ولیمــه آنچنانــی و هزینــه
هــای گزافــی کــه شــاید انجــام ایــن عمــل عبــادی را تحــت الشــعاع خــود قــرار داده و اثــر معنــوی آن را خنثــی مــی
کنــد .بــه قــول حــاج اقــا قرائتــی بحــث بعضــی از زائــران حــج در تعریــف از آنجــا تنهــا مــوز نیــم متــری و ...اســت .و
ایــن در حالــی اســت کــه در زمــان کنونــی از طــرف دیگــر ســود بعضــی از ایــن کارهــا بــه نفــع عربســتان و ال ســعود
ار آب در مــی آیــد و لــذا جــای کمــی تامــل در ایــن زمینــه خالــی اســت....
در ادامه بحث کوتاهی در مورد وضعیت و افات حج می پردازیم:
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بهترين ســوغات
ســفر عمره چيست؟
زمانــي كــه هــر زائــري بــه خــود يــادآوري كنــد بــر اســاس روايــات ثــواب يــك ركعــت نمــاز در
مســجدالحرام معــادل صــد هــزار ركعــت و در مســجدالنبى (ص) معــادل ده هــزار ركعــت نمــاز
در جــاى ديگــر اســت ،آيــا حاضــر ميشــود ايــن فرصــت عظيــم را در بــازار و فروشــگاهها
بگذرانــد؟ !
بــه گــزارش پايــگاه اطالع رســاني حج ،ســاالنه
جمعيتــي بالــغ بــر  ۸۰۰هــزار زايــر ايرانــي در
موســم حــج و عمــره راهــي ســرزمين وحــي
ميشــوند كــه يكــي از دغدغههــاي آنــان
در ايــن ســفر معنــوي تهيــه ســوغات اســت
كــه باعــث ميشــود آنــان وقــت زيــادي را در
بازارهــا و بازديــد از فروشــگاهها تلــف كننــد و
هزينــه بااليــي را در بازارهــاي كشــور ميزبــان
صــرف نماينــد .زايــران در مــدت زمــان اقامــت
در مدينــه معمــوالً هنــگام رفتــن بــه زيــارت
بقيــع بــا حضــور دســت فروشــاني در بيــن
الحرميــن مدينــه (فضــاي بيــن مســجد النبــي
و بقيــع) روبــرو ميشــوند ،دســت فروشــاني
كــه كاالهــاي ارزان و عموم ـاً بــي كيفيتــي را
عرضــه ميكننــد .ســاعت مچــي ،تســبيح،
ســجاده ،عطــر و ادكلــن بيشــتر كاالهايــي
اســت كــه توســط ايــن فروشــندگان عرضــه
ميشــود .فروشــگاههاي متعــددي كــه در
پاييــن هتلهــاي محــل اســكان زايــران و
همچنيــن در اطــراف حــرم نبــوي (ص) وجــود
دارد از جملــه مــكان هايــي اســت كــه توجــه
زايــران را بــه خــود جلــب ميكنــد .نكتــه
جالــب اينجاســت كــه همــه ايــن فروشــندهها
و دســتفروشها حداقــل تــا حــدودي كــه
گليــم خــود را از آب بكشــند ،بــا زبــان فارســي
و ذائقــه و ســليقه ايرانيهــا آشــنايي دارنــد.
دســت فروشهــا حتــي زايــران را در
زيــارت دوره مكــه و مدينــه نيــز تنهــا
نميگذارنــد
در مكــه مكرمــه در مقابــل هتلهــا و
همچنيــن در اطــراف حــرم بــا اتومبيــل هايــي
مواجــه ميشــويد كــه ميخواهنــد شــما را
مجانــي بــه بــازار ببرنــد! در اطــراف حــرم نيــز
علــي رغــم ســخت گيريهــا حضــور دســت

فروشــان بــه چشــم ميخــورد ،در واقــع
خيلــي بايــد مراقــب باشــيم كــه ناخواســته
فرصــت ســفر و فضــاي معنــوي كــه در آن
قــرار گرفتــه ايــم را بــه بهانــه خريــد ســوغات
از دســت ندهيــم.
زايــران بــراي تهيــه ســوغات چــه
كاالهايــي را انتخــاب ميكننــد؟
تســبيح ،ســجاده ،انــواع پارچــه بويــژه پارچــه
چــادري ،البســه و اســباب بــازي بيشــترين
كاالهايــي هســتند كــه زايــران ايرانــي بــه
ســراغ آنهــا ميرونــد كــه اغلــب ايــن اجنــاس
محصــول كشــور چيــن يــا هنــد و اندونــزي
و… هســتند .تعــدادي از عمرهگــزاران نيــز
خرمــاي مدينــه را بــه عنــوان ســوغات بــه
كشــور ميآورنــد .آب زمــزم نيــز يكــي از
بهتريــن و بــا ارزشتريــن ســوغاتي اســت
كــه زايــران همــراه خــود بــه ايــران ميبرنــد.
خريــد ســوغات بيــش از انــدازه معمــول،
عــاوه بــر مشــكل بــار و تخريــب برخــي از
ايــن كاالهــا در مســير انتقــال ،بعض ـاً زايــران
را بــا پرداخــت هزينــه جريمــه اضافــه بــار
نيــز مواجــه ميكنــد .الزم بذكــر اســت
اتوبوسهــاي نقــل درون شــهري كــه بــراي
انتقــال زايــران از هتلهــاي محــل اســكان
تــا مســجدالحرام و بالعكــس تعبيــه شــده در
مقابــل بــازار و مراكــز خريــد توقفــي ندارنــد و
زايــران بــراي رفتــن بــه خريــد بايــد بصــورت
پيــاده و يــا بــا وســايل نقليــه ديگــر اقــدام
كننــد.
امــکان خريــد كاالهــاي ايرانــي بــراي
ســوغات پيــش از اعــزام بــه ســفر
در ســالي كــه از ســوي رهبــر معظــم انقــاب
«ســال اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــي و
مديريــت جهــادي» نامگــذاري شــده اســت
و همچنيــن بــا توجــه بــه اينكــه ايشــان بــر

سياســت «اقتصــاد مقاومتــي» تأكيــد فرمــوده
انــد ،آيــا بهتــر نيســت بــه جــاي اينكــه پــول
خــود را بــراي خريــد كاالهــاي بــي كيفيــت در
كشــور ميزبــان صــرف كنيــم ،پيــش از اعــزام
بــه ســفر بــا خريــد ســوغات از داخــل كشــور با
هزينــه كمتــر و بــا كيفيــت باالتــر ســهمي در
پويايــي اقتصــاد كشــور داشــته باشــيم و وقــت
كوتــاه ســفر را تنهــا بــه زيــارت و امــور عبادي
و معنــوي صــرف كنيــم؟ !رهبــر معظــم
انقــاب اســامي در  ۱۱مهرمــاه ســال  ۹۰در
ديــدار بــا كارگــزاران حــج فرمودنــد …« :مــن
بــا ســوغاتى خريــدن مخالــف نيســتم ،امــا بــا
ايــن بازارگردىهــا چــرا؛ خيلــى بــد اســت.
يــك عــدهاى عطــش بازارگــردى دارنــد؛ اينهــا
ملــت شــما را ،مــردم شــما را ســبك ميكنــد؛
حيــف اســت .ميرونــد يــك جنسهائــى را
ميخرنــد ،غالبــاً هــم جنسهــاى بىكيفيــت
ِ
دوردســت ســودجو كــه بــا
از كشــورهاى
همــان كمپانىهــاى داخــل آن كشــور
ميزبــان بندوبســت دارنــد .بــراى حجــاج
جنــس بدلــى و بىكيفيــت درســت ميكننــد
مىآورنــد تــوى ايــن بازارهــا ميريزنــد ،شــما
هــم ميرويــد ايــن ارز خودتــان را و عِــرض
خودتــان را ميريزيــد بــراى اينكــه ايــن
كاالهــاى بىكيفيــت را خريــدارى كنيــد.
امــروز در كشــور مــا خوشــبختانه كاالهــاى
داخلــى بــا كيفيــت خــوب ،متنــوع ،زيبــا،
ساختهشــدهى دســت كارگــر ايرانــى  -بــرادر
خودتــان  -فــراوان اســت .بعضىهــا قبــل از
اينكــه ســفر مكــه برونــد ،ســوغاتىهاى ســفر
را در اينجــا ميخرنــد  -كار خوبــى اســت  -نگه
ميدارنــد؛ بعــد كــه برگشــتند ،همانهائــى را
كــه در بــازار شــهر خودشــان تهيــه كردهانــد،
بــه عنــوان ســوغاتى ميدهنــد .هديــهى ســفر
اســت ديگــر ،خــوب اســت .ايــن كار ،خيلــى
كار خوبــى اســت».
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بــه دنبــال چيــزي برويــد كــه در جــاي
ديگــر نيســت
حضــرت آيــت اهلل العظمــي مــكارم شــيرازي
از مراجــع عظــام تقليــد نيــز در خــرداد مــاه
ســال  ۹۱فرمودنــد« :در توصيــهاي كــه
همــواره بــه حجــاج دارم ميگويــم كــه دنبــال
چيــزي برويــد كــه در جــاي ديگــر نيســت نــه
بــه ســراغ چيزهايــي برويــد كــه همــه جــا
وجــود دارد ،ايــن مســئله بايــد تبديــل بــه
شــعار شــود».
لــزوم ســاماندهي و ترويــج فرهنــگ
صحيــح تهيــه ســوغات
امــا در ايــن ميــان برنامــه ريــزي بــراي
ســاماندهي بــه موضوع تهيه ســوغات از ســوي
زايــران هميشــه در دســتور كار ســازمان حــج
و زيــارت و بعثــه مقــام معظــم رهبــري بــوده
اســت و اميدواريــم در آينــده مكانــي بــراي
تهيــه ســوغات بــراي حجــاج و معتمريــن و
زايــران اعتــاب مقدســه در داخــل كشــور ايجاد
شــود و بــراي ترويــج فرهنــگ صحيــح تهيــه
ســوغات در ميــان زايــران برنامهريزيهــاي
فرهنگــي بيشــتري از ســوي نهادهــاي ذيربــط
صــورت گيــرد .شــاهديم در جلســات آموزشــي
كاروانهــا و همچنيــن در همايشهــاي
متمركــز عمــره گــزاران بــر موضوع خــودداري
از بازارگــردي تأكيــد ميشــود كــه البتــه الزم
اســت ايــن موضــوع بــا جديــت بيشــتر و بــا
بهــره گيــري از آموزههــاي دينــي و احاديــث
و روايــات ،بيشــتر از گذشــته بــراي زايــران
تبييــن شــود تــا حجــاج و عمــره گــزاران زمان
ســفر را بــا بازارگــردي تلــف نكننــد .زمانــي
كــه هــر زايــري بــه خــود يــادآوري كنــد بــر
اســاس روايــات ثــواب يــك ركعــت نمــاز در
مســجدالحرام معــادل صــد هــزار ركعــت و در
مســجدالنبى معــادل ده هــزار ركعــت نمــاز
در جــاى ديگــر اســت (فــروع كافــى ،ج ،۴
ص  ۵۲۶و  ،)۵۵۶آيــا حاضــر ميشــود ايــن
فرصــت عظيــم را بــا وقــت تلــف كــردن در
فروشــگاهها بگذرانــد؟ !
در پايــان ذكــر ايــن ايــن نكتــه الزم اســت
كــه كــم نيســتند زايرانــي كــه هزينــه خريــد
ســوغات و مراســم وليمــه را صــرف امــور
خيريــه و رفــع مشــكالت مالــي و درمــان
نيازمنــدان ميكننــد و خوشــبختانه بــا
اطــاع رســانيها و آموزشهــاي صــورت
گرفتــه و همراهــي زايــران هــر روز شــاهد
كاهــش بازارگــردي در ميــان زايــران هســتيم.

ر و ز هــا ی بز ر گی
کــه د ر پیش د ا ر یم
خداونــد در دوره خلقــت بشــر حــوادث جلــوه
هــا و نمایــش هــای بزرگــی از عظمــت و
بزرگــی خــود را بــه جهــت هدایــت انســان
هــا نمایــش داده اســت و بــرای یــادآوری ایــن
روزهــا دســتور بــه بزرگداشــت و پاسداشــت
آنهــا داده و ثــواب و پــاداش فراوانــی بــرای
عاملیــن در ایــن روزهــا در نظــر گرفتــه اســت.
در ســوره ابراهیــم آیــه  5بــه حضــرت موســی
(ع) دســتور مــی دهــد کــه مــردم را بــه
بزرگداشــت ایــام اهلل تذکــر دهــد:
وســى ب ِآيَات ِ َنــا أَ ْن أَخْ ـ ِر ْج َق ْو َمــكَ
َول َ َقـ ْ
ـد أَ ْر َسـلْ َنا ُم َ
ـم ب َِأيَّــا ِم اللّ
ـن ُّ
ِمـ َ
الظ ُل َمــاتِ إِلَــى ال ُّنــو ِر َو َذكِّ ْر ُهـ ْ
إ ِ َّن فِــي َذلِـ َ
ـك آليَــاتٍ لِّـ ُ
ـك ِّل َص َّبــا ٍر شَ ـ ُكو ٍر ﴿﴾۵
((در حقيقــت موســى را بــا آيــات خــود
فرســتاديم [و بــه او فرموديــم] كــه قــوم خــود
را از تاريكيهــا بــه ســوى روشــنايى بيــرون آور
و روزهــاى خــدا را بــه آنــان يــادآورى كــن كــه
قطعــا در ايــن [يــادآورى] بــراى هــر شــكيباى
سپاســگزارى عبــرت هاســت))
ایــام و اعیــاد بزرگــی کــه در مــاه ذیقعــدی و
ذیحجــه در پیــش داریــم :
دحــو االرض ( 25ذیقعــده) ،کــه روز پهــن
شــدن زمیــن از زیــر خانــه کعبــه در ابتــدای
پیدایــش و روز تولــد حضــرت ابراهیــم و

دکتر محمدرضا طالیی-
استادیار دانشکده مهندسی راه آهن

حضــرت عیســی (علیهمــا الســام) و در
روایتــی روز قیــام قائــم خواهــد بــود.
عیــد غدیــر ( 18ذی الحجــه) ،ایــن روز بزرگ
کــه مفتخــر بــه وصایــت امیــر المومنیــن
اســت در طــول تاریــخ شــاهد حــوادث بزرگــی
بــوده اســت کــه از جملــه آنکــه ایــن روز روزی
اســت کــه کشــتی نــوح(ع) بــر زمین نشســت،
آتــش بــر ابراهیــم(ع) ســرد شــد ،روز پیــروز
شــدن حضــرت موســی(ع) بــر ســاحران ،و
وصایــت شــمعون از حضــرت عیســی (ع) و
یوشــع از حضــرت موســی (ع) و آصــف بــن
برخیــا از حضــرت ســلیمان (ع) اســت
در کتــاب مفاتیــح الجنــان چهــار روز را بــه
عنــوان روزه هــای بزرگــی در طــول ســال
معرفــی مــی کنــد کــه حــوادث بزرگــی در
آنهــا در طــول تاریــخ بشــر اتفــاق افتــاده و
ایــن چهــار روز در کل ســال در روایــات ممتــاز
بــه روزه مســتحبی شــده انــد و ثــواب روزه
مســتحبی در ایــن روزهــا برابــر روزه  60ســال
عنــوان شــده اســت ..روزهــای دحــو االرض و
عیــد غدیــر از ایــن روزهــا مــی باشــند.
روز عرفه ( 9ذی الحجه)
 ...تــا غــروب آفتــاب دســتش رو بــه آســمان
بلنــد بــود و بــا تضــرع اشــك ميريخــت  ...تــا
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باالخــره بخشــيده شــد...
نهــم ذيحجــه روز عرفــه اســت .ر روایــات
دربــاره روز عرفــه ســفارش شــده اســت کــه
روز عرفــه آن روزی اســت کــه همــه امیــد
خیــر و برکــت و عنایــت الهــی را دارنــد و
جایــگاه روز عرفــه آنقــدر واالســت کــه در
روایــت حتــی بــه ایــن نکتــه اشــاره شــده
اســت کــه امیــد اســت حتــی فرزنــدان درون
شــکم مــادران از ایــن مــاه و از ایــن روز بهــره
منــد شــوند .نکتــه دیگــر در فضیلــت روز
عرفــه روایتــی از حضــرت زیــن العابدیــن(ع)
اســت کــه حضــرت وقتــی فقیــر و مســکینی را
در روز عرفــه دیــد کــه از مــردم طلــب کمــک
مــی کــرد ،فرمودنــد :وای بــر تــو آیــا در ایــن
روز از غیــر خــدا ســؤال مــی کنــی؟ کــه ایــن
گویــای اهمیــت عبــادت و اســتغاثه بــه درگاه
خداســت.
خداونــد متعــال در ايــن روز بــه ســه مــکان و
ســه گــروه از انســانها ،توجــه ويــژه دارد:
 .1كربال و زائران امام حسين (ع).
 .2صحــراي عرفــات (در نزديكــي مكــه) و
حجــاج بيــت اهلل.
 . 3هــر جــا از دنيــا كــه دســتي بــه ســوي او
بلنــد شــود و دلــي بشــكند.

برابری با ماه رمضان
مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه رحمــت و مغفــرت
الهــی اســت؛ چنــان کــه پیامبــر اکــرم صلــی
ـد ا َ ْق َبـ َ
ـل
اهلل علیــه و آلــه مــی فرماینــدَ ...« :قـ ْ
ـم شَ ـ ْه ُر ّ
ـرةِ؛
اِل َ ْی ُکـ ْ
الل ب ِال ْ َب َر َک ـ ِة َو َّ
الر ْح َم ـ ِة َوال ْ َم ْغ ِفـ َ
مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و بخشــش بــه
ســوی شــما روی آورده اســت ».اگــر کســی در
مــاه رمضــان بخشــیده نشــد و یــا ایــن توفیــق
را پیــدا نکــرد کــه خــود را در معــرض مغفــرت
الهــی قــرار دهــد ،روز عرفــه آن قــدر عظمــت
دارد کــه بتوانــد جبــران مــاه رمضــان بنمایــد.
در آن روز اگــر کســی بــه درگاه الهــی روی
آورد ،مــورد مغفــرت خداونــد قــرار مــی گیــرد.
ــن
امــام صــادق علیــه الســام فرمودنــدَ « :م ْ
ـر ل َـ ُه
ـر ل َـ ُه فِــی شَ ـ ْه ِر َر َمضـ َ
ـان لَـ ْ
لَـ ْ
ـم یُ ْغ َفـ ْ
ـم یُ ْغ َفـ ْ
ـل اِالَّ ا َ ْن یَشْ ـ َه َد َع َر َفـ َة؛ کســی کــه در
اِلــی قابِـ ٍ
مــاه رمضــان بخشــیده نشــود ،تــا ســال آینــده
بخشــیده نمــی شــود ،مگــر اینکــه [روز] عرفــه
را درک کنــد».
حضرت آدم(ع) در عرفات
مطابــق روايتــي از امــام صــادق(ع) ،وقتــي
جــد اعــاي مــا حضــرت آدم (ع) از بــاغ
بهشــتي بــه زميــن فــرود آمــد ،چهــل روز هــر
بامــداد بــر فــراز كــوه صفــا بــا چشــم گريــان

در حــال ســجده بــود .جبرئيــل (ع) ،فــرود
آمــد و پرســيد:
ـ چرا مي گريي ،اي آدم؟
ـ چــرا نگريــم در حاليكــه از جــوار خداونــد بــه
ايــن دنيــا فــرود آمــده ام؟
ـ بــه درگاه خــدا توبــه كــن و بســوي او
بازگــرد.
ـ چگونه ؟
جبرئيــل در روز هشــتم ذيحجــه آدم را بــه
منــي بــرد ،آدم شــب را در آنجــا مانــد و
صبحگاهــان عــازم صحــراي عرفــات شــد.
جبرئيــل هنــگام خــروج از مكــه ،احــرام
بســتن و لبيــك گفتــن را بــه او آموخــت و
چــون عصــر روز عرفــه فــرا رســيد ،آدم را بــه
غســل فــرا خوانــد و پــس از نمــاز عصــر ،او را
بــه وقــوف در عرفــات دعــوت کــرد و كلماتــي
را كــه از پــروردگار دريافــت كــرده بــود بــه
وي تعليــم داد،
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پيامبر خاتم (ص) در عرفات
دامنــه كــوه عرفــات در زمــان صــدر اســام،
كالس صحرايــي پيامبــر اســام (ص) بــود
و بنــا بــه گفتــه برخــي مفســرين آخريــن
ســوره قــرآن در صحــراي عرفــات بــر پيغمبــر
(ص) نــازل شــد و پيغمبــر آنــرا بــه مــردم و
شــاگردانش تعليــم فرمــود.

ا خبار

رســول گرامــي اســام (ص) در چنيــن روزي
ســخنان تاريخــي خــود را در اجتمــاع عظيــم
و بــا شــكوه حجــاج بيــان داشــت:
 ...اي مــردم ســخنان مــرا بشــنويد! شــايد
ديگــر شــما را در ايــن مــکان مالقــات نكنــم.
شــما بــه زودي بســوي خــدا بــاز مــي گرديــد.
در آن جهــان بــه اعمــال نيــك و بــد شــما
رســيدگي مــي شــود .بــه شــما توصيــه
مــي كنــم هركــس امانتــي نــزد اوســت بــه
صاحبــش برگردانــد.
اي مــردم بدانيــد ربــا در آئيــن اســام  ،حــرام
اســت .از پيــروي شــيطان بپرهيزيــد .بــه شــما
ســفارش مــي كنــم كــه بــه زنــان نيكــي
كنيــد زيــرا آنهــا امانتهــاي الهــي در دســت
شــما هســتند و بــا قوانيــن الهــي بــر شــما
حــال شــده انــد.
 ...مــن در ميــان شــما دو چيــز بــه يــادگار
مــي گــذارم كــه اگــر بــه آن دو چنــگ زنيــد
گمــراه نمــي شــويد ،يكــي كتــاب خــدا و
ديگــري ســنت و (عتــرت) مــن اســت.
هــر مســلماني بــا مســلمان ديگــر بــرادر اســت
و همــه مســلمانان جهــان بــا يكديگــر برادرنــد
و چيــزي از امــوال مســلمانان بــر مســلماني
حــال نيســت مگــر اينكــه آنــرا بــه رضايــت
بــه دســت آورده باشــد...
امام حســین (ع) در عرفات
حضــرت سيدالشــهدا ،امــام حســين (ع) نيــز
بعــد از ظهــر روز عرفــه همــراه بــا گروهــى
از اهــل بيــت و فرزنــدان و شــيعيان،با نهايــت
خاكســارى و خشــوع،از خيمــه خــود بيــرون
آمدنــد،و در جانــب چــپ «كــوه رحمــت»
ايســتادند،و روى مبــارك خويــش را بســوى
كعبــه نمودنــد و دســتها را برابــر صــورت
برداشــتند ماننــد مســكينى كــه طعــام طلبــد
دعــای عرفــه را خواندنــد.
منبع :مفاتیح الجنان -اعمال مناسبتها

اهتــزاز پرچم امام رضا (ع)
همزمــان بــا ميــاد مســعود هشــتمين ســتاره
آســمان امامــت و واليــت ،پــس از نمــاز ظهــر
و عصــر ،پرچــم مزيــن بــه نــام امــام رضــا (ع)
در دانشــگاه بــه اهتــزاز در آمــد .ایــن آئیــن
چنــد ســالی اســت کــه در کنــار کتابخانــه
بــزرگ دانشــگاه و مرکــز اســناد امــام رضــا
(ع) ،برگــزار میگــردد.
تجدید میثاق با شهدا
روز هشــتم شــهریور ،دانشــگاهیان پــس از
نمــاز ظهــر و عصــر حــول مقبــره الشــهداء
گــرد آمدنــد و ضمــن قرائــت فاتحــه ،بــا
آرمانهــای شــهداء و بویــژه شــهیدان رجائــی
و باهنــر تجدیــد میثــاق نمودنــد.
تابســتانی که گذشت
در تابســتانی کــه گذشــت ریاســت دانشــگاه و
رئیــس دفتــر ایشــان بــرای چندمیــن بــار در
طــول مســئولیت خــود ،بــه ســفری طوالنــی
مــدت بــرای دیــدار خانــواده محترمشــان
بــه خــارج کشــور رفتنــد .همــه چیــز امــن
و امــان بــود و حتــی بعضــی فعالیتهــای
ضــروری و افتخارآمیــز چنــد ســاله دانشــگاه
همچــون "روز بــاز" برگــزار نشــدند ولــی در
هــر صــورت چــرخ دانشــگاه چرخیــد .البتــه
طبــق اعــام پرطمطــراق روابــط عمومــی
دانشــگاه ،چنــد تــن از مدیــران دانشــگاه در
تابســتان زحمــت کشــیده بودنــد و بیــش از دو
ســاعت بــا خبرنــگاران مصاحبــه کــرده بودنــد.
امــا در تابســتانی کــه گذشــت افــرادی کــه
خیلــی احســاس مســئولیت میکننــد بســیار
فعــال بودنــد و آرام و قــرار بســیاری از اســاتید
جــوان را گرفتنــد .آنهــا ذرهبینهــای بزرگــی

روی پرونــده اســاتید جــوان انداختنــد تــا بلکه
بتواننــد هــر نــوع اشــکال و ایــرادی کــه ممکن
و متصــور اســت طــرح کننــد هــر چنــد در حد
شــکلی و مربــوط بــه چنــد ســال قبــل باشــد.
هــر کــس را اشــکالی وارد نمودنــد ،اشــکاالت
نــوع  ،1نــوع  ،2نــوع  ،3دســته  ،Aدســته B
و از ایــن قبیــل ،البتــه نــه بــه هــدف رفــع
اشــکاالت چــرا کــه بــا کوچکتریــن اشــکالی
صحبــت از خداحافظــی قریبالوقــوع کردنــد.
دههــا تمدیــد قــرارداد شــش ماهــه آن هــم بــا
انــواع امــا و اگــر و منــت فــراوان بــه امیــد آنکه
خســته شــوند و خودشــان بروند .در تابســتانی
کــه گذشــت ،تعــداد طرحهــای افتتاحــی
هفتــه دولــت کاهــش چشــمگیری را نســبت
بــه ســالهای گذشــته نشــان مـیداد ولــی در
عــوض در ابتــدای هفتــه دولــت ســفارت روبــاه
پیــر در کنــار مواجهــه بــا دانشــجویان معترض
افتتــاح شــد .در تابســتانی که گذشــت باالخره
ســریال مذاکــرات بــه نهایــت خــود رســید کــه
البتــه بــا توجــه بــه تذکــرات و اخطــار جــدی
آقــای رئیسجمهــور کــه هــر حرفــی را در
ایــن مــورد نبایــد زد ،حرفــی از آن نمیزنیــم.
حتمــا توافقــی بــد نبــوده اســت و حتمــا در آن
بندهــای تحقیرآمیــز ،تهدیدآمیــز ،تحدیدآمیــز
و ســرکاری وجــود نــدارد.
شکایت سیاســی از جذب اساتید؟!
در تبلیــغ کانــون غیرسیاســی میگفتنــد
کــه میخواهیــم بــرای اســاتید جــوان
مســکن تهیــه کنیــم .امــا بــا توجــه بــه عــدم
اســتقبال اســاتید از عضویــت ،اخیــرا در یــک
اقــدام حقوقــی غیراخالقــی و البــد صنفــی ،از
جــذب اســاتید جــوان در ســالهای گذشــته
بــه مراجــع خــارج دانشــگاه کردهانــد تــا
شکايت
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بلکــه موجبــات اخــراج آنهــا فراهــم گــردد.
آنچــه اهمیــت بیشــتری دارد ،امــکان آســان
دسترســی بــه اطالعــات محرمانــه افــراد در
چنیــن اقداماتــی اســت .همــه میداننــد کــه
منشــی کانــون ،خانمــی هســتند کــه هــم
اکنــون بــه همــه پروندههــا دسترســی دارنــد.
بررسی صالحیت اســاتید مدعو
بــه تصریــح آییننامــه هیئــت جــذب،
میبایســتی صالحیــت علمــی و عمومــی
اســاتید مدعــو در هئــت جــذب دانشــگاه
مــورد بررســی و تاییــد قــرار گیرنــد .متاســفانه
مدتــی اســت بــه ایــن بخــش از قانــون عمــل
نمیگــردد .قطعــا ایــن کار باعــث لطمــات
علمــی و فرهنگــی بــه دانشــگاهمان میگــردد
همچنانکــه اخبــار نگرانکننــدهای از بعضــی
مدعویــن بــه گــوش میرســد کــه فعــا بــه
آن نمیپردازیــم.
اعمال قدرت به هــر قیمتی
در یــک گــروه خــاص از یــک دانشــکده
خــاص ،در اقــدام خــاص جدیــدی ،بــه دو
تــن از اســاتید گــروه علیرغــم تدریــس موفــق
آنهــا هیــچ درســی را بــرای نیمســال جدیــد
اختصــاص ندادهانــد تــا خودشــان بگذارنــد و
از دانشــکده و دانشــگاه برونــد .قدرتمــداران
ایــن گــروه حتــی مالحظــه احتــرام رئیــس
فعلــی دانشــگاه را هــم نمیکننــد چــون
هــر دوی ایــن اســاتید حکــم قانونــی از ایشــان
دارنــد .آنهــا حاضــر شــدهاند کــه تدریــس
دروس ایــن اســاتید را بــه افــراد خــارج از
دانشــگاه و حتــی بــه دانشــجویان دکتــری
بدهنــد و نیــز بپذیرنــد کــه یــک درس اصلــی
بنیــادی بــرای دانشــجویان جدیــد دانشــکده
بــا حــدود  60نفــر تشــکیل شــود .مگــر نــه
اینکــه مســئول گروههــا و ریاســت دانشــکده
وظیفــه دارنــد حداقــل موظفــی افــراد قانونــی
گــروه را تامیــن کننــد و پــس از آن از
مدعویــن و حقالتدریســی کمــک بگیرنــد؟
پیشــنهاد میشــود الاقــل بــرای رفــع شــبهه
مالــی ایــن اقــدام ،بانیــان کار حقالزحمــه
تحمیلــی بــه بیتالمــال را از جیــب خــود
بپردازنــد .البتــه ســوال از ریاســت دانشــگاه
آن اســت کــه تــا کــی میخواهنــد در مقابــل
چنیــن ظلمهایــی کــه لطمــات زیــادی بــه
اعتبــار علمــی دانشــکده و دانشــگاه میزننــد
و دانشــجویان را هــم متضــرر میکننــد،
منفعــل باشــند و فقــط در جلســات خصوصــی
اظهــار تاســف کننــد؟ (طبــق آخریــن اخبــار
واصلــه تــا لحظــه ثبــت خبــر ،گویــا الاقــل
در یــک دانشــکده دیگــر هــم شــبیه چنیــن

حرکــت غیراخالقــی و غیرقانونــی رخ داده
اســت).
مشــا و ر ا ن نفو ذ ی
چنــد هفتــه پیــش وزیــر اطالعــات بــا حضــور
در برنامــه زنــده ســیما ،از روی برگــه ،جمالتی
را بــه نقــل از رهبــر انقــاب مبنــي بــر عــدم
عبــور مذاکرهکننــدگان ازخطــوط قرمــز
خوانــد و گفــت« :رهبــر انقــاب فرمودهانــد،
ایــن خــط تبلیغــی دروغ کــه گفتــه میشــود
از خطــوط قرمــز عبــور شــده اســت ،صحــت
نــدارد!» البتــه ایشــان پــس از تذکــرات مــردم،
طــی اطالعیــهای ســخن خــود را تصحیــح
کــرده و ضمــن عذرخواهــی گفتنــد :پــس
از مراجعــه بــه متــن ســخنرانی معظــم لــه
مالحظــه شــد کــه عبــارت صحیــح ایــن اســت
«ایــن خــط تبلیغــی غیــر صحیــح کــه از برخی
ـوص
خص
ي
صـوص
خطــوط قرمــز رســمی در جلســات خ
صــرف نظــر شــده اســت خــاف واقــع و دروغ
اســت» .ایــن چندمیــن بــار اســت کــه بعضــی
بــه اصطــاح مشــاوران و نزدیــکان مســئوالن،
باعــث آســیبها و لطمــات بزرگــی بــه وجهــه
مســئولین و حتــی کشــور و نظــام شــدهاند.
اعــام نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری
دوازدهــم
اخیــرا وزیــر کشــور دولــت یازدهــم کــه
مجــری انتخابــات هســتند ،در میانــه یــک
مصاحبــه گفتــه اســت" :عمــر ایــن دولــت،
بــه نیمــه نرســیده ،یــک چهــارم آن ســپری
شــده! آقــای روحانــی قــرار اســت  ۸ســال
رئیــس جمهــور باشــند!" یــک لحظــه تصــور
کنیــد چنیــن ســخنی را وزیــر کشــور دولــت
نهــم میگفــت .آنوقــت اصحــاب فتنــه چههــا
کــه نمیکردنــد و چههــا کــه نمیگفتنــد.
آقای هاشــمی و آمریکا
آقــای هاشــمی رفســنجانی در ســفر خــود بــه
هنــد در ســال  ،1361بــا اســتناد بــه قــرآن
بــر روابــط صلحجویانــه بیــن کشــورهای
جهــان تاکیــد کــرد و آن را ایــده مقــدس و
خداپســندانهای خوانــد و افــزود :مــا چگونــه
میتوانیــم بــا کشــوری ماننــد اســرائیل
کــه امــروز بدتریــن جنایــات را بــر مــردم
فلســطین مرتکــب میشــود ،دم از صلــح
بزنیــم و یــا آمریــکا کــه بمــب خوشــهای در
اختیــار اســرائیل میگــذارد و بــا همــه قــدرت
خویــش اســرائیل را زیــر حمایــت خــود قــرار
میدهــد و در همیــن حــال دو میلیــارد و
دویســت میلیــون دالر بــه اســرائیل کمــک
میکنــد ،مــا چگونــه میتوانیــم بــا آمریــکا

در محیــط صلحآمیــزی زندگــی کنیــم؟ وی
ادامــه داد :آمریــکا کــه خانـهاش در آن ســوی
اقیانــوس آرام قــرار دارد ،چــه حقــی دارد در
کنــار اقیانــوس هنــد در جزیــرهای پایــگاه
نظامــی داشــته باشــد؟
آقای روحانی و پروتــکل الحاقی
آقــای حســن روحانــی در کتــاب امنیــت ملــی
و دیپلماســی هســتهای بــه خاطــره جالبــی از
الــزام مجلــس ششــم بــرای قبــول پروتــکل
الحاقــی اشــاره میکنــد و مینویســد:
"مســئله ایــن بــود کــه تعــدادی از نماینــدگان
مجلــس ،طــرح ســه فوریــت بــرای الــزام
دولــت بــه پذیــرش پروتــکل الحاقــی را امضــاء
کــرده و در پــی آن بودنــد تــا آن را تقدیــم
مجلــس کننــد .بــه رئیسجمهــور گفتــم
اگــر طــرح ســه فوریــت در مجلــس مطــرح
شــود ،مــن اســتعفا میدهــم .گفتــم ظاهــرا ً
مجلــس از آغــاز کار ،کارشــکنی را شــروع
کــرده اســت .در ایــن زمینــه مــن و نیــز آقــای
خاتمــی بــا آقــای کروبــی (رئیــس مجلــس)
صحبــت کردیــم تــا ایــن طــرح متوقف شــود و
در مجلــس مطــرح نشــود .خوشــبختانه ایشــان
مانــع شــد و طــرح در صحــن علنــی مجلــس
مطــرح نشــد ،ولــی متأســفانه ســفرای اروپایــی
از تهیــه ایــن طــرح در مجلــس باخبــر شــده
بودنــد".
چهره واقعــی آمریکا
پــس از ماههــا حمــات وحشــیانه شــیوخ
مرتجــع بــه مــردم ضعیــف و بیدفــاع یمــن و
کشــتار بیرحمانــه و وســیع زنــان و کــودکان و
بیگنــاه و ویــران کــردن زیرســاختها ،آمریــکا
نــه تنهــا اظهــار تاســف نکــرد بلکــه بــه طــرق
مختلفــی همچــون پشــتیبانی اطالعاتــی از
متجــاوزان ،بــه ادامــه جنایــات کمــک نمــود.
امــا پــس از آنکــه مــردم یمــن در یــک حملــه
غافلگیرانــه و البتــه معجزهآســا تعــداد قابــل
توجهــی از نظامیــان مهاجــم را کشــت ،جنــاب
آقــای اوبامــای فهیــم و مــودب بــرای ســران
آن کشــورها پیــام تســلیت فرســتاد .بلــه
ایــن اســت آمریکایــی کــه عــدهای بزکــش
میکننــد و بــرای او لهلــه میزننــد.
حکــم هتا ک
پــس از حــدود نــه مــاه از شــکایات اشــخاص
حقیقــی و حقوقــی از توهیــن و افتراهــای
هتــاک دوم نســبت بــه ارکان نظام و مقدســات
دینــی ،باخبــر شــدیم کــه هیئــت انتظامــی
دانشــگاه اعمــال وی را مصــداق بنــد  16مــاده
 7آئیننامــه تخلفــات (ارتــکاب اعمــال خــاف
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مصالــح نظــام جمهــوری اســامی  )...دانســته
و پرونــده را بــه مراجــع صالــح قضائــی ارجــاع
داده اســت .طبــق تبصــره همیــن مــاده ،وی
در مــدت رســیدگی پرونــدهاش در مرجــع
قضائــی بــه حالــت تعلیــق درمیآیــد .البتــه
ظاهــرا ایــن تــرم بــرای وی کالس درس
تخصیــص داده شــده اســت کــه در تضــاد بــا
آئیننامــه بــه نظــر میرســد.
عملکــرد هیئــت ممیزه
یکــی از شــاخصهای ســامت هیئــات
ممیــزه و مدیریــت دانشــگاهها ،شــاخص
مشــکوکیت یــا تعجیــل اســت .ایــن شــاخص
عبارتســت از نســبت تعــداد ارتقــاء افــراد دارای
مســئولیت فعلــی ســتادی و اجرائــی بــه تعــداد
کل ارتقاءهــا .بررســی ایــن شــاخص در دوره
جدیــد هیئــت ممیــزه ،بــه عــددی تعجـبآور
(حــدود  )%70میانجامــد .بعــاوه ،چنــد نفــر
از مدیــران ارشــد و اعضــاء هیئــت ممیــزه کــه
بــه درجــه اســتادی رســیدهاند دارای معــدل
لیســانس کمتــر از  14و در مــواردی کمتــر
از  13هســتند .در کنــار اینهــا ،بعضــی عــدم
ارتقاءهــا نیــز تعجبآورتــر اســت .در یــک
جلســه ،فــردی بــا مســئولیت بــاال و تعــداد
مقــاالت معــدود را بــه اســتادی میرســانند
و دقیقــا در همــان جلســه بــا ارتقــاء رئیــس
بســیج اســاتید بــا بیــش از  50مقالــه ،ISI
تعــداد زیــادی مقــاالت علمــی پژوهشــی و
کنفرانســی ،تعــداد زیــادی ثبــت اختــراع،
تعــداد زیــادی پروژههــای صنعتــی خاتمــه
یافتــه ،تعــداد زیــادی پروژههــای دانشــجوئی،
 ...و ســالهای زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن
در دانشــکده و دانشــگاه ،مخالفــت میگــردد
و بــا گذشــت بیــش از هفــت مــاه از ایــن
خبــط و خطــا ،تاکنــون اقــدام عملــی در
جهــت جبــران آن انجــام نشــده اســت.
رتبه علمی دانشــگاه !!؟
برایمــان تلــخ اســت تــا از رکــود و حتــی
تنــزل علمــی دانشــگاه بگوییــم .متاســفانه در
اکثــر ســایتهای معتبــری کــه دانشــگاهها را
رتبهبنــدی علمــی میکننــد ،رتبــه علمــی
دانشــگاه در دو ســال اخیــر رو بــه تنــزل
اســت .بــه عنــوان مثــال در ســایت الیــدن
 http://www.leidenranking.comرتبــه دانشــگاه
از  526بــه  547تنــزل کــرده اســت .یــا در
ســایت مرکــز رنکینــگ جهانــی http://cwur.
 /orgرتبــه دانشــگاه از  993بــه بــاالی 1000
ل زیــر) .همچنیــن
تنــزل کــرده اســت (شــک 
طبــق آخریــن رتبهبنــدی وبومتریــک
 www.webometrics.infoرتبــه دانشــگاه 895

بــوده و بیــن دانشــگاههای صنعتــی کشــور
بــه رتبــه  6تنــزل کــرده اســت .بــه هــر حــال
قبــول واقعیــات تلــخ و بازنگــری در پرداختــن
بــه بعضــی مســائل خــاص ،میتوانــد مجــددا
باعــث قــرار دادن دانشــگاه در شــیب مثبــت
ترقــی شــود .بــه عنــوان مثــال ،آیــا بهتــر
نیســت بجــای آنکــه ایــن همــه انــرژی
صــرف شــود تــا اســاتید جــوان در فشــارهای
روانــی هدفمنــد قــرار گیرنــد ،بــه تشــویق
دســتاوردهای آنهــا و ایجــاد مشــوق پرداختــه
شــود تــا از ظرفیــت بــاالی آنهــا بهرهمنــد
شــد؟

فعا لیت هــا ی ز یر بنا ئــی د ا نشــگا ه
حــدود دو ســال از زمــان مدیریــت جدیــد
دانشــگاه گذشــته اســت و تاکنــون جــز
توســعه البــی ســاختمان ریاســت ،هیــچ
فعالیــت عمرانــی و توســعهای قابــل توجهــی
انجــام نشــده اســت .قطعــا پیشــرفت مــداوم
دانشــگاه نیــاز بــه کارهــای زیربنائــی جدیــد
عمرانــی و توســعهای از قبیــل تجهیــز
آزمایشــگاهها و توســعه پژوهشــکدهها وجــود
دارد .بعضــی فعالیتهــای عمرانــی زمــان
مدیریــت قبلــی ،نظیــر دانشــکدههای بــرق،
صنایــع ،کامپیوتــر ،علــوم پایــه و عمــران و
همچنیــن اســتخر ،مجتمــع یــاس ،پارکینــگ
شــمالی ،بخــش اعظــم کتابخانــه مرکــزی و
غیــره تــا حــد خوبــی توانســت دانشــگاه را رو
بــه راه کنــد ولــی اینهــا کفایــت نمیکنــد
و از مدیریــت جدیــد و مدیریتهــای بعــدی
انتظــار م ـیرود همــت بــاال دارنــد تــا چــرخ
دانشــگاه بهتــر و بــا ســرعت باالتــری بچرخــد.

مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع
بسیج اساتید دانشگاه نیست.
نشــریه فرهنگــی اجتماعی
سیاســی و علمی بســیج اســاتید دانشگاه
علــم و صنعت ایران

صاحــب امتیــاز :بســیج اســاتید دانشــگاه علــم
و صنعــت ایــران
مدیرمسئول :حسین صالح زاده

سردبیر :محمد خلج امیرحسینی

نشــریه نبــأ از هرگونــه انتقــاد ،پیشــنهاد
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود،
آنهــا را بــه آدرس الکترونیکــی
 naba@iust.ac.irبفرستید.

