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امام خمینــی )س(، مــردی بــود کــه جــز خــدا 
از هیــچ قــدرت زمینــی هــراس نداشــت و در 
متاطــم تریــن لحظــات نیــز آرامــش و متانــت 
ــارزی  ــه ب ــا نمون ــرد ت ــظ می ک ــود را حف خ
ــن  ــراهلل تطمئ ــریفه »اال بذک ــه ش ــد از آی باش
القلــوب«. در ایــن روزهــا الزم اســت تــا یــک 
بــار دیگــر مواضــع امــام راحــل در قبــال 
ــا او مــرور شــود. رابطــه ای  ــکا و رابطــه ب آمری
ــر ذوق  ــر س ــا را ب ــا بعضی ه ــن روزه ــه ای ک
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 کرده انــد. 
ــه  ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــه زمان ــار ب ــن ب اولی
ــل بحــث  ــد و در ذی فلســفه تدریــس می کردن
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 
ــه  توســط امریــکا، هیروشــیما و ناکازاکــی را ب
ــا در همــه مــوارد  جهنــم تبدیــل کــرد. تقریب
هــر گاه از امریــکا ســخن بــه میــان آورده انــد، 
ــی  ــر کس ــوده و کمت ــی ب ــوع آن سیاس موض
اســت کــه ندانــد علــت اصلــی تبعیــد ایشــان 
بــه ترکیــه و ســپس بــه عــراق ایــن بــود کــه 
ــیون(  ــولی )کاپیتوالس ــت کنس ــه مصونی علی
ســخنرانی کردنــد و در آن ســخنرانی گفتنــد: 
ــه داد اســام برســید ...  »ای ســران اســام، ب
ــت  ــم، چــون مل ــکا بروی ــر چکمــه امری ــا زی م

نداریــم؟!  دالر  چــون  هســتیم؟!  ضعیفــی 
ــکا  ــس از امری ــر، انگلی ــس بدت ــکا از انگلی امری
ــر، شــوروی از هــر دو بدتــر، همــه از هــم  بدت
بدتــر؛ همــه از هــم پلیدتــر. امــا امــروز ســر و 
ــا امریکاســت.  ــن خبیثهاســت! ب ــا ای ــا ب کار م
ــن  ــد ای ــد- بدان ــکا بدان ــور امری ــس جمه رئی
معنــا را- کــه منفورتریــن افــراد دنیاســت 
پیــش ملــت مــا. امــروز منفورتریــن افراد بشــر 
ــک همچــو ظلمــی  ــا. ی ــت م اســت پیــش مل
بــه دولــت اســامی کــرده اســت، امــروز قــرآن 
ــا او خصــم  ــا او خصــم اســت؛ ملــت ایــران ب ب
ــب را.  ــن مطل ــد ای ــکا بدان ــت امری اســت. دول
ــد او  ــران؛ خــراب کردن ــد در ای ضایعــش کردن
ــام، ج1، ص420(.  ــه ام ــران.« )صحیف را در ای
بــا پیــروزی انقــاب اســامی، امریــکا همــواره 
در صــدد برانــدازی نظــام نوپــای اســامی بــود 
کــه بخــش هایــی از اســناد آنهــا منتشــر شــده 
ــه  ــام قصــد داشــتند کــه هیمن ــذا ام اســت. ل
سیاســت جهــان خوارگــی امریکا را بشــکنند و 
دســت آن کشــور را از ایــران و تــا حــد مقــدور 
ــاه  از کشــورهای اســامی و جهــان ســوم کوت
کننــد. در ایــن زمینــه می تــوان گفــت حتــی 
ــتند  ــادی داش ــق زی ــا توفی ــارج از مرزه در خ
بهره منــد  آن  از  دنیــا  ملــل  از  بســیاری  و 
ــا  ــراری رابطــه ب ــورد برق شــدند. ایشــان در م
آمریــکا فرمودنــد: »...بــا امریــکا روابــط ایجــاد 
نخواهیــم کــرد، مگــر ایــن کــه آدم بشــود و از 
ظلــم کــردن دســت بــردارد و از آن طــرف دنیا 
ــه  ــتش را ب ــد دس ــان، و نخواه ــد در لبن نیای
طــرف خلیــج فــارس دراز کنــد. مادامــی کــه 

ــی  ــای جنوب ــور اســت و افریق ــن ط ــکا ای امری
ــت،  ــرائیل هس ــد و اس ــل می کن ــور عم آن ط
ــم...«  ــی بکنی ــم زندگ ــا نمی توانی ــا آنه ــا ب م

ــام، ج 19، ص94(. ــه ام )صحیف
از  فرازهایــی  بــه  اســت  اینجــا خــوب  در 
فرمایشــات امــام خمینــی)س( دربــاره آمریــکا 

ــم: ــی بیندازی نگاه
- هرچــه فریــاد داریــد، بــر ســر آمریــکا 
ــی  »مــرگ  ــاد همگان ــن فری بکشــید کــه همی

ــی  آورد. ــرگ م ــرای او م ــکا« ب ــر آمری ب
- آمریــکا دشــمن شــماره اول بشــر و مــا 

ــت. اس
- آمریــکای جهانخــوار، بزرگتریــن دشــمن 

ــد. ــی  باش ــان م ــلمانان جه ــام و مس اس
ــک  ــماره ی ــمن ش ــر، دش ــکای حیله گ - آمری
اســت و بــه خــون اســام و استقالشــان 

ــت(. ــنه )اس تش
- آمریــکا دشــمن شــماره یــک مــردم محــروم 
و مســتضعف جهــان اســت. آمریــکا بــرای 
ــی و  ــادی و فرهنگ ــی و اقتص ــیطره سیاس س
ــلطه، از  ــر س ــان زی ــر جه ــش ب ــی خوی نظام

ــد. ــی  نمای ــودداری نم ــی خ ــچ جنایت هی
ــی  ــان اســت حت ــه ادی ــکا دشــمن هم - آمری
ــان  ــه ادی ــا ب ــًا اعتن ــکا اص ــیحیت، آمری مس
نمــی   را  خــودش  منافــع  جــز  و  نــدارد 
)را(  آمریکاییهــا  منافــع  حتــی  خواهــد، 
ــکا را  ــت آمری ــع دول ــد، مناف ــم نمی خواه ه

. هــد ا می خو
- دشــمنی بــا اســام  در نهــاد و سرشــت 
ــاب  ــام ن ــا اس ــمنی ب ــه و دش ــکا، کین آمری

صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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می زنــد. مــوج  محمــدی)ص( 
اســام  اســاس  بــا  اســرائیل  و  آمریــکا   -
دشــمنند، چــرا کــه اســام و کتــاب و ســنت 
ــع از چپاولگــری  شــان  را خــار راه خــود و مان
می داننــد، چــرا کــه ایــران بــا پیــروی از 
ــل  ــه در مقاب ــود ک ــنت ب ــاب و س ــن کت همی
ــروز  ــه  پاخاســت و انقــاب نمــود و پی ــان ب آن

ــد. ش
- آمریکا هیچ غلطي نمي تواند بکند.

نمي توانــد  مقابــل مســلمین  در  آمریــکا   -
خودنمایــي کنــد.

ــه  ــه وظیف ــاً ب ــر دقیق ــم اگ ــن داری ــا یقی - م
مــان کــه مبــارزه بــا آمریــکاي جنایتــکار 
شــهد  فرزندانمــان  دهیــم،  ادامــه  اســت 

را خواهنــد چشــید. پیــروزي 
- مــا دنبــال ایــن نیســتیم کــه آمریــکا 
ــا  ــر پ ــکا را زی ــا آمری ــد، م ــا کار بکن ــراي م ب

یــم. ر مي گذا
- مــا آن قــدر صدمــه کــه از آمریــکا دیدیــم از 

هیــچ کــس ندیدیــم.
- آمریــکا دشــمن شــماره یــک مــردم محــروم 

و مســتعضف جهــان اســت.
ــل  ــاي مل ــي ه ــکا تمــام بدبخت - ســلطه آمری

ــال دارد. ــه دنب ــتضعف را ب مس
ــت  ــم از دس ــا داری ــه م ــاري ک ــه گرفت - هم

ــم. ــکا داری آمری
- همه مصیبت ما زیر سر آمریکا است.

- آمریــکا ایــن تروریســت بالــذات دولتــي 
اســت کــه سرتاســر جهــان را بــه آتــش 

کشــیده.
- تمام گرفتاري ما از این آمریکا است.

ــد ایــن  ــد، بدان ــکا بدان - رئیــس جمهــور آمری

معنــا را کــه منفورتریــن افــراد دنیاســت پیــش 
ملــت مــا.

- مهــم تریــن و دردآورتریــن مســئله اي کــه 
ملــت هــاي اســامي و غیراســامي کشــورهاي 
ــا آن مواجــه اســت، موضــوع  تحــت ســلطه ب

آمریــکا اســت.
- آمریکا شیطان بزرگ است.

ــد  ــي بینن ــکا را م ــواب آمری ــه خ ــي ک - آنهای
ــد. ــان کن خــدا بیدارش

ــرد،  ــم ک ــاد نخواهی ــط ایج ــکا رواب ــا آمری - ب
مگــر اینکــه آدم بشــود و از ظلــم کــردن 

ــردارد. ــت ب دس
ــوم  ــط یــک مظل ــکا رواب ــا آمری ــا ب ــط م - رواب
بــا ظالــم اســت، روابــط یــک غــارت شــده بــا 

غارتگــر اســت.
- مملکــت اســامي عــار اســت کــه دســتش را 

دراز کنــد طــرف آمریــکا.
- اگــر مــا همــه از بیــن برویــم بهتــر اســت از 
اینکــه ذلیــل باشــیم زیردســت صهیونیســم، و 

زیــر دســت آمریــکا.
- هر چه فریاد دارید سرآمریکا بکشید.

ــم  ــي قل ــرم، یعن ــرد و گ ــاي س ــلحه ه - اس
و بیــان و مسلســل را از نشــانه گیــري بــه 
روي یکدیگــر منحــرف و بــه ســوي دشــمنان 
انســانیت کــه در رأس آنهــا آمریــکا اســت 

ــد. ــانه بروی نش
- اگــر مــا را صــد بــار بکشــند و زنــده شــویم 

دســت از مبــارزه بــا آمریــکا برنمــي داریــم.
- اآلن در رأس همــه مســائل اســامي مــا 
قضیــه مواجهــه بــا آمریــکا اســت. امــروز اگــر 
ــع  ــه نف ــوند ب ــل ش ــم منفص ــا از ه ــواي م ق
ــت  ــکا اس ــمن آمری ــت، اآلن دش ــکا اس آمری

ــن  ــرف ای ــه ط ــا ب ــزات م ــام تجهی ــد تم و بای
ــد. ــمن باش دش

ــد و تحلیــل  ــر ایــن باورن ــان کــه هنــوز ب - آن
ــول  ــت و اص ــد در سیاس ــه بای ــد ک ــی  کنن م
ــم و  ــر نمایی ــد نظ ــود تجدی ــی خ و دیپلماس
ــم و اشــتباهات گذشــته را  ــی کرده ای ــا خام م
نبایــد تکــرار کنیــم و معتقدنــد کــه شــعارهای 
تنــد یــا جنــگ ســبب بدبینــی غــرب و 
شــرق نســبت بــه مــا و نهایتــاً انــزوای کشــور 
شــده اســت و اگــر مــا واقعگرایانــه عمــل 
کنیــم، آنــان بــا مــا برخــورد متقابــل انســانی 
ــا و  ــت م ــه مل ــل ب ــرام متقاب ــد و احت می کنن
اســام و مســلمین می گذارنــد، ایــن یــک 
ــس از  ــت پ ــدا می خواس ــه خ ــت ک ــه اس نمون
انتشــار کتــاب کفرآمیــز »آیــات شــیطانی« در 
ــن زمــان اتفــاق بیفتــد و دنیــای تفرعــن و  ای
اســتکبار و بربریــت، چهــره واقعــی خــود را در 
ــا اســام برمــا ســازد  دشــمنی دیرینــه  اش ب
ــا مــا از ســاده  اندیشــی بــه درآییــم و همــه   ت
چیــز را بــه  حســاب اشــتباه و ســوء مدیریــت و 
ــا تمــام وجــود درک  بیتجربگــی نگذاریــم و ب
کنیــم کــه مســأله، اشــتباه مــا نیســت بلکــه 
تعمــد جهان خــواران بــه نابــودی اســام و 
ــز  ــردم عزی ــون و م ــت. روحانی ــلمین اس مس
ــهدا  ــرم ش ــای محت ــواده  ه ــزب اهللَّ و خان ح
حواسشــان را جمــع کننــد کــه بــا ایــن 
تحلیلهــا و افــکار نادرســت، خــون عزیزانشــان 

ــال نشــود. پایم
ــر  ــه اگ ــت ک ــدی اس ــه  ح ــکا ب ــر آمری خط
ــود می شــوید.  ــد، ناب ــی کنی ــن غفلت کوچکتری
ــل  ــودی مل ــه ناب ــر ب ــدرت، کم ــر دو ابرق ه
مســتضعف بســته اند و مــا بایــد از مســتضعفین 
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ــم. ــتیبانی کنی ــان پش جه
ــود  ــران راه خ ــه ای ــد ک ــد بدان ــان بای - جه
را پیــدا کــرده اســت و تــا قطــع منافــع 
ــه   ــمن کین ــن دش ــوار، ای ــکای جهان خ آمری
تــوز مســتضعفین جهــان، بــا آن مبــارزه 
ــه  ــران ن ــوادث ای ــر دارد و ح ــتی  ناپذی  ای آش
ــد  ــب نخواه ــه ای عق ــرای لحظ ــا را ب ــا م تنه
نشــاند، کــه ملــت مــا را در نابــودی منافــع آن 
ــخت  ــارزه س ــا مب ــرد. م ــد ک ــر خواه مصمم ت
ــروع  ــکا ش ــه آمری ــود را علی ــان خ ــی  ام و ب
ــا آزادی  ــان ب ــم فرزندانم ــم و امیدواری کرده ای
از زیــر یــوغ ســتمکاران، پرچــم توحیــد را در 
جهــان بیفرازنــد. مــا یقیــن داریــم اگــر دقیقــاً 
ــکای  ــا آمری ــارزه ب ــه مب ــان ک ــه  م ــه وظیف ب
ــان  ــم، فرزندانم ــه دهی ــت، ادام ــکار اس جنایت

ــید. ــد چش ــروزی را خواهن ــهد پی ش
- اگــر همــه مســلمینی کــه در دنیــا اآلن 
هســتند کــه قریــب یــک میلیــارد هســتند، ... 
ــد  ــاد بکنن ــد، فری ــرون بیاین ــه بی ــه از خان هم
»مــرگ بــر آمریــکا« و »مــرگ بــر اســرائیل«، 

ــی  آورد. ــرگ م ــا م ــرای آن ه ــول ب ــن ق همی
- مــا بــا فریــاد، محمدرضاخــان را بیــرون 
ــگ  ــا تفن ــد ب ــی کنی ــال م ــما خی ــم. ش کردی
ــر«!  ــا »اهللَّ اکب ــاد، ب ــا فری ــم؟ ب ــرون کردی بی
این قــدر »اهللَّ اکبــر« بــر مغــز این هــا کوبیــده 
شــد کــه خودشــان را باختنــد و فــرار کردنــد. 
از ایــن مملکــت رفتنــد. مســلمین بایــد فریــاد 
ــعار  ــاد و ش ــه فری ــد ک ــان نکنن ــد، گم بزنن
ــا  ــده دارد، ام ــر، شــعار فای ــد. خی ــده ندارن فای
ــا  ــِن تنه ــاد م ــد. فری ــاد بزنن ــه فری ــر هم اگ
هیــچ  چیــز نیســت. فریــاد یــک محلــه، یــک 

ــز نیســت. ــچ  چی شــهر هی
- هرچــه فریــاد داریــد، بر ســر آمریکا بکشــید. 
بدانیــد شــما بــا یــک قدرتــی مواجــه هســتید 
ــان از  ــود، مملکتت ــت بش ــک غفل ــر ی ــه اگ ک
ــت   ــد. غفل ــد بکنی ــت نبای ــی رود. غفل ــن م بی
نکــردن بــه ایــن اســت کــه همــه قــوا، هرچــه 
فریــاد داریــد، ســر )آمریــکا( بکشــید، هرچــه 
تظاهــر داریــد، بــر ضــد آن بکنیــد. هــر عملــی 
داریــد؛ عمــل مثبــت را، )بــر ضــد( آن کنیــد.

ــن برهــه  ــا در ای ــت مجاهــد م ــا! مل ــار اله - ب
ــره   ــه چه ــا چ ــی و ب ــه حوادث ــا چ ــان، ب زم
هایــی مواجــه اســت؛ عصــری کــه حکومتهــای 
ــی  ــانه های گروه ــد و رس ــلمین آن چنانن مس
آن چنــان و ابرقدرتهــا این چنیــن، عصــری 
ــورد  ــه خ ــق ب ــورت ح ــه  ص ــل را ب ــه باط ک
مــردم می دهنــد و جنایــات را بــه  صــورت 
ــام  ــمنان اس ــه دش ــری ک ــی، عص صلح طلب
آن  مســتضعف،  ملتهــای  بــا  مســلمین  و 
اکثــر  و  نکــرد  چنگیــز  کــه  می کننــد 
ــر  ــه ب ــی ک ــای مســلمانان، در جنایات حکومته

ملتهــای خــود مــی  رود، از جانیــان طرفــداری 
ــر  ــرگ ب ــاد م ــه فری ــری ک ــد، عص ــی  کنن م
ــی  ــام تلق ــاف اس ــکا، برخ ــرائیل و آمری اس

می شــود!
- آمریــکای جهان خــوار بایــد بدانــد کــه ملــت 
عزیــز و خمینــی تــا نابــودی کامــل منافعــش 
او را راحــت نخواهنــد گذاشــت و تــا قطــع هــر 
دو دســت آن، بــه مبــارزه خدایــی خــود ادامــه 

خواهنــد داد.
ــکا  ــت آمری ــه دول ــر، علی ــر عم ــا آخ ــا ت - م
بــه جایــش  تــا آن را  و  مبــارزه می کنیــم 
ننشــانیم و دســتش را از منطقــه کوتــاه نکنیــم 
و بــه تمــام مبــارزان راه آزادی کمــک نکنیــم 
ــردم  ــود م ــد و خ ــت دهن ــا را شکس ــا آن ه ت
ایــران سرنوشــت خویــش را بــه دســت گیرنــد، 

ــی  نشــینیم. ــای نم از پ
ــد،  ــد بکن ــی توان ــی نم ــچ غلط ــکا هی - آمری
نمی توانــد  مســلمین  مقابــل  در  آمریــکا 
خودنمایــی کنــد، مــا یقیــن داریــم اگــر دقیقــاً 
ــکای  ــا آمری ــارزه ب ــه مب ــان ک ــه م ــه وظیف ب
جنایتــکار اســت ادامــه دهیــم، فرزنــدان مــان 
شــهد پیــروزی را خواهنــد چشــید، مــا دنبــال 
ایــن نیســتیم کــه آمریــکا بــرای مــا کار بکنــد، 
ــا آن  ــم، م ــی گذاری ــا م ــر پ ــکا را زی ــا آمری م
ــچ  ــم از هی ــکا دیدی ــه از آمری ــه ک ــدر صدم ق
ــکا دشــمن شــماره یــک  ــم، آمری کــس ندیدی
ــت،  ــان اس ــتعضف جه ــروم و مس ــردم مح م
ــل  ــای مل ــی ه ــام بدبخت ــکا تم ــلطه آمری س
مســتضعف را بــه دنبــال دارد، همــه گرفتــاری 
کــه مــا داریــم از دســت آمریــکا داریــم، همــه 
مصیبــت مــا زیــر ســر آمریــکا اســت و آمریــکا 

ــزرگ اســت. شــیطان ب
ــت  ــی اس ــط آن روابط ــود از رواب ــر مقص - اگ
ــوده  ــکا ب ــران و امری ــن ای ــاال بی ــا ح ــه ت ک
ــران و  ــن ای ــابق بی ــاه س ــان ش ــت، در زم اس
آمریــکا بــوده اســت، ایــن روابــط نبــوده اســت، 
ایــن یــک آقایــی بــوده بــا نوکــرش هــر کاری 
ــرده  ــی ک ــه م ــری ک ــر ام ــته، ه ــی خواس م
ــا  ــد - م ــی گویی ــر م ــرده - اگ ــی ک ــل م عم
اگــر چنانچــه بخواهیــم اســام را پیــش ببریــم 
دیگــر نبایــد نوکــر باشــیم. اگــر نوکــر نباشــیم 
ــا از  ــد، م ــی کن ــا قطــع م ــا م رابطــه اش را ب
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 
ــد  ــه بفهمن ــم. آن روزی ک ــم هســت در عال ه
کــه شــرق هــم یــک جایــی هســت کــه تمدن 
از او پیــش آنهــا رفتــه اســت. )صحیفــه نــور ج 

ــه 34( 11 صفح
- آری اگــر ملــت ایــران از همــه اصــول و 

موازیــن اســامی و انقابــی خــود عــدول 
ــر و ائمــه  ــار پیامب ــه عــزت و اعتب ــد و خان کن
ــت  ــا دس ــام- را ب ــم الس ــن - علیه معصومی
ــن  ــت ممک ــد آن وق ــران نمای ــود وی ــای خ ه
اســت جهانخــواران او را بــه عنــوان یــک ملــت 
ــه رســمیت  ــی فرهنــگ ب ــر و ب ضعیــف و فقی
بشناســند ولــی در همــان حــدی کــه آنهــا آقــا 
ــا  ــدرت باشــند م ــا ابرق ــر، آنه ــا نوک باشــند م
ــی و قیــم باشــند مــا جیــره  ضعیــف، آنهــا ول
ــران  ــک ای ــه ی ــا، ن ــع آنه ــظ مناف خــوار و حاف
بــا هویــت ایرانــی- اســامی، بلکــه ایرانــی کــه 
ــادر  ــوروی ص ــکا و ش ــنامه اش را آمری شناس
ــکا و  ــت آمری ــه سیاس ــه اراب ــی ک ــد؛ ایران کن
ــت و  ــه مصیب ــروز هم ــوروی را بکشــد و ام ش
ــرب در  ــرق و غ ــوروی ش ــکا و ش ــزای آمری ع
ایــن اســت کــه نــه تنهــا ملــت ایــران از تحــت 
الحمایگــی آنــان خــارج شــده اســت کــه 
دیگــران را هــم بــه خــروج از ســلطه جبــاران 
ــام ج 12 ص  ــه ام ــد. )صحیف ــی کن ــوت م دع

)09
ــرد،  ــم ک ــاد نخواهی ــط ایج ــکا رواب ــا آمری - ب
ــردن  ــم ک ــود و از ظل ــه آدم بش ــن ک ــر ای مگ
ــد در  ــا نیای ــرف دنی ــردارد و از آن ط دســت ب
لبنــان، و نخواهــد دســتش را بــه طــرف خلیــج 
ــن  ــکا ای ــه امری ــی ک ــد. مادام ــارس دراز کن ف
طــور اســت و افریقــای جنوبــی آن طــور عمــل 
می کنــد و اســرائیل هســت، مــا بــا آنهــا 
ــام،  ــه ام ــم. )صحیف ــی بکنی ــم زندگ نمی توانی

ص94( ج 19، 
و  واضــح  اوصــاف  ایــن  بــا  ایحــال  علــی 
ــام راحــل چــه نظــری  ــه ام مبرهــن اســت ک
ــکا  ــا آمری ــرب مخصوص ــا غ ــه ب ــاره رابط درب
داشــته انــد. امــام ایــن نکتــه را در مــورد 
در  آمریــکا  کــه  بودنــد  دریافتــه  آمریــکا 
ــوم  ــان س ــردم جه ــه م ــی ب ــت خارج سیاس
بــه صــورت تحقیرآمیــزی می نگــرد و هــر 
ــل  ــود در مقاب ــرای خ ــی گری را ب ــوع وحش ن
ــن  ــت ای ــول نهض ــد. در ط ــاز می دان ــا مج آنه
موضــوع بیشــتر عیــان شــد و پــس از انقــاب 
نیــز اکثــر غائله هایــی کــه در کشــور رخ 
مــی داد باالخــره رد پــای آمریکایی هــا در 
آن دیــده می شــد. همچنیــن دســت اندازی 
ــلمان  ــورهای مس ــر کش ــا در دیگ آمریکایی ه
نیــز امــر غیــر قابــل انــکاری بــود کــه نمونــه 
ــی،  ــتان، لیب ــراق، افغانس ــوز در ع ــا را هن آنه
مصــر و ســوریه می تــوان مشــاهده کــرد؛ لــذا 
امــام بــه آمریــکا لقــب شــیطان بــزرگ دادنــد.
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صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا

ن ا ر ــا ی و  ن  ــکا ی د نز
) ه ر ( م خمینــی  ما ا     

محمد خلج امیرحسینی – 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

ــان  ــه بی ــب در جامع ــن مطل ــی ای ــر از گاه ه
می شــود 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 
ــح  ــداق صحی ــود را مص ــا خ ــراد و جناح ه اف
ایــن مطلــب می داننــد و بــه آن می بالنــد. 
مدعیــان بــرای اثبــات ادعاهــای خــود مــاک 
ــارغ از  ــه ف ــد ک ــان می کنن ــی را بی و معیارهای
وجــود یــا عــدم وجــود آنهــا در ایشــان، بعضــی 
ــل  ــا الاق ــح ی ــت ناصحی ــن اس ــا ممک از آنه
ناقــص باشــند. از اینــرو خــوب و ضــروری 
اســت تــا بــه دور از مســائل سیاســی، تاملــی از 
منظــر بــدون خطــای قــرآن و عتــرت )ع( بــه 

ــب مهــم داشــته باشــیم. ــن مطل ای
در زمــان ظهــور اســام، اهــل کتــاب خــود را 
ــب و او را از  ــم )ع( منتس ــرت ابراهی ــه حض ب
ــار  ــرآن معی ــه ای از ق ــتند. آی ــود می دانس خ
ــم )ع( را  ــرت ابراهی ــه حض ــودن ب ــک ب نزدی
ــر  ــف را ب ــود و تکلی ــان نم ــت از او" اع "تبعی
ــی  ــاخت. إِنَّ أَْولَ ــن س ــدگان روش ــا و آین آنه
الّنــاِس بِإِبْراِهیــَم لَلَِّذیــَن اتََّبُعــوُه َو هــَذا النَِّبــيُّ 
َِّذیــَن آَمُنــوا ... )آل عمــران/68( )ســزاوارترین  وال
ــه از او  ــتند ک ــا هس ــم، آنه ــه ابراهی ــردم ب م
پیــروی کردنــد و نیــز ایــن پیامبــر و کســانی 
ــن  ــه ای ــد.( قرین ــان آورده ان ــه او( ایم ــه )ب ک
آیــه، آیــه دیگــری اســت کــه در آن حضــرت 
ابراهیــم )ع( تنهــا افــرادی را از خــود می دانــد 
کــه از او "تبعیــت" می کننــد. ... َفَمــْن تَِبَعنــی 

َّــُه ِمّنــی ... )ابراهیــم/36( )هــر کــس از مــن  َفإن
ــه  ــب آنک ــت(. جال ــن اس ــد از م ــروی کن پی
حضــرت علــی )ع( در معرفــی نزدیکتریــن 
افــراد بــه پیامبــران بــه همیــن آیــه )إِنَّ 
ــد  ــتناد می کنن ــَم ...( اس ــاِس بِإِبْراِهی ــی الّن أَْولَ
)حکمــت 96 نهج الباغــه( و در بیانــی صریــح 
ــد و  ــاره می کنن ــزرگ اش ــداق ب ــک مص ــه ی ب
ــه یقیــن دوســت محمــد)ص(  می فرماینــد »ب
کســی اســت کــه خــدا را اطاعــت کنــد، 
هرچنــد پیونــد نســبی اش دور باشــد و دشــمن 
محمــد)ص( کســی اســت کــه خــدا را نافرمانی 
ــت او نزدیــک باشــد«. )إِنَّ  کنــد هرچنــد قراب
َ َو إِْن بَُعــَدْت  ــد َمــْن أََطــاَع اهللَّ َولِــيَّ ُمَحمَّ
َ َو  ــی اهللَّ ــْن َعَص ــد َم ــُدوَّ ُمَحمَّ ــُه، َو إِنَّ َع لُْحَمُت
إِْن َقُربـَـْت َقَرابَُتــُه(. در واقــع والیــت و دوســتی 
و پیــروی از پیغمبــر اســام)ص( جــز از طریــق 
اطاعــت حاصــل نمی شــود و قرابــت ســببی و 

ــا مــاک نیســت. نســبی ذات
ــه  ــیم ک ــادی را می شناس ــراد زی ــخ اف در تاری
قرابــت خانوادگــی بــا اولیــاء ا... داشــتند ولــی 
در مســیر گمراهــی و ضالــت رفتنــد و خاندان 
ــد. فرزنــد نــوح )ع( )قــاَل یــا  خــود گــم کردن
ــُر  ــٌل َغْی َّــُه َعَم ــَک إِن ــْن أَْهلِ ــَس ِم َّــُه لَْی ــوُح إِن نُ
ــرادران ائمــه  ـِـح ...(، ابولهــب و بعضــی از ب صال
اطهــار )ع( از جملــه ایناننــد. همچنیــن بعضــی 
ــا  ــی ب ــم همراه ــر)ص( علیرغ ــاب پیامب اصح
ــیر  ــود از مس ــی خ ــابقه مبارزات ــان و س ایش
صحیــح خــارج شــدند کــه تنهــا یــک نشــانه 
آشــکار آن جنگیــدن بــا صحابــه بــزرگ و 

معصــوم پیامبــر یعنــی حضــرت علــی )ع( 
اســت. بلــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه بعضی 
مومنیــن و مبارزیــن کارشــان بــه جایی برســد 
ــردد.  ــط و باطــل گ ــام اعمالشــان حب ــه تم ک
شــاید ایــن آیــه هشــداری در ایــن بــاب باشــد. 
ــوا  َ َو أَطیُع ــوا اهللَّ ــوا أَطیُع ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی ی

ــد/33(. ــْم )محم ــوا أَْعمالَُک ــوَل َو التُْبِطُل ُس الرَّ
علیهــذا بــا توجــه بــه منطــق قرآنــی و روائــی، 
و  معیــار  و  مــاک  کــه  می شــود  نتیجــه 
شــاخص پیــرو خــط امــام و یــار او بــودن، تنها 
و تنهــا "تبعیــت" از او و ســخنان و آرمان هــای 
اوســت. معیارهایــی همچــون قرابــت و ســابقه 
ــت  ــی کفای ــه تنهای ــی ب ــا مبارزات ــی ی همراه
ــاخصه  ــراه ش ــه هم ــر ب ــه اگ ــد گرچ نمی کنن
و شــرط تبعیــت باشــند، ارزشــمند و مکمــل 
خواهنــد بــود. گفتنــی اســت ســیره و ســخنان 
امــام )ره( دارای محکماتــی اســت کــه تخطــی 
ــت  ــرط تبعی ــی از ش ــم تخط ــا در حک از آنه
ــینان و  ــت. او کوخ نش ــد گرف ــرار خواه از او ق
مســتضعفین )و نــه مرفهیــن( را صاحبــان 
بــه  را  مســئولین  او  می دانســت،  انقــاب 
ساده زیســتی )و نــه اشــرافی گری( توصیــه 
بــزرگ )و  او آمریــکا را شــیطان  می کــرد، 
نــه کدخــدا( می دانســت، او مبــارزه )و نــه 
تطهیــر و بــزک( اســتکبار را عامــل عــزت 
می دانســت، او چشــم امیــد را فقــط بــه خــدا 
ــه گوشــه چشــم ظالمــان( می دوخــت، او  )و ن
میــزان را رای ملــت )و نــه حــدس و گمــان و 
طمــع( می دانســت، او ســفارش بــه پشــتیبانی 
)و نــه جلــوداری و دور زدن( والیــت فقیــه 
ــون یکســان  ــر قان ــه را در براب ــرد، او هم می ک

)ونــه متفــاوت( می دانســت، ...

والسام
مرداد 94
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االکلنگ بازی سیاست و 
رشد علمی کشور

ــال  ــی 2 س ــوم ط ــی وزارت عل ــرد علم عملک
ــر  ــه Scopus بیانگ ــای نمای ــر مبن ــته ب گذش
ــتاب  ــا در ش ــه تنه ــران ن ــه ای ــت ک ــن اس ای
علمــی دچــار افــت شــده بلکــه در رشــته های 
مختلــف علمــی نیــز از جایــگاه خــود چندیــن 

ــه افــت داشــته اســت. رتب
وزارت علــوم دولــت یازدهم پس از گذشــت دو 
ســال از آغــاز دولــت، کمــاکان یکــی از چالــش 
ــا  ــن وزارتخانه ه ــیه تری ــن و پرحاش برانگیزتری
ــمت  ــی از قس ــی رود. اداره برخ ــمار م ــه ش ب
نیروهــای  توســط  وزارتخانــه  ایــن  هــای 
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 
ــی و  ــائل سیاس ــن مس ــت یافت ــی، اولوی علم
حاشــیه ای، بحــران ســازی علیــه بورســیه ها، 
دروغ ســازی در مــورد نهادهــای نظارتــی، 
مســئولین،  مبنــای  بــی  هــای  مصاحبــه 
افشــای اســناد دولتــی، پــاداش چنــد ده 
و  رفــت  هــای  نــگاری  نامــه  میلیونــی، 
ــدم جــذب  ــرای ع ــزی ب ــه ری برگشــتی، برنام

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 

ــت. ــده اس ــر ش ــوم منتش عل
در تاریــخ جمهــوری اســامی ایــران، تاکنــون 
ــن  ــا ای ــی ت ــه زمان ــچ بره ــوم در هی وزارت عل
خبرســاز  و  نشــده  حاشــیه ها  وارد  حــد 
ــار و تیترهــای  ــر اخب ــروری ب ــوده اســت. م نب
ــه در دو  ــن وزارتخان ــا ای ــه ب ــود در رابط موج
ســال اخیــر نشــان از واقعیــت ایــن موضــوع و 
فاصلــه گرفتــن وزارت علــوم از رســالت اصلــی 

ــود دارد. خ
شــده  باعــث  علــوم  وزارت  حاشــیه های 
اســت کــه کشــور در پیشــرفت علمــی دچــار 
ــد  ــی و تولی ــت علم ــود، وضعی ــکاتی ش مش
ــالیانه  ــورت س ــه ص ــور ب ــر کش ــتندات ه مس
ــر  ــی معتب ــع جهان ــایت های مرج ــط س توس
از جملــه Scimago )وابســته بــه اســکوپوس 
   Thomson Reuters ــر( و ــی الزوی و کمپان
گــزارش مــی شــود و امــکان آمارســازی و ارائه 
گزارش هــای ناصحیــح در ایــن زمینــه وجــود 

ــدارد. ن

در ادامــه بــه بررســی وضعیــت علمــی کشــور 
در ســال 2014 پرداختــه و عملکــرد ایــن 
ســال نســبت بــه ســال 2012 ســنجیده 
ــه،  ــاله بــرای مقایس ــه دو س ــود. فاصل می ش
بــه دلیــل درک پیشــرفت دوســاله وزارت 
علــوم در جهــت تحقــق اهــداف اصلــی خــود 
ــای  ــر مبن ــن مقایســه ب آورده شــده اســت. ای
نمایــه  مبنــای  بــر   Scimago رنکینــگ 

اســت.  Scopus
•  ایران در سال 2014

ــزار و  ــد 39 ه ــا تولی ــال 2014 ب ــران در س ای
573  مســتند علمــی در تمامــی رشــته هــا در 
ــن  رتبــه شــانزدهم جهــان ایســتاده اســت. ای
در حالــی اســت که کشــور در ســال 2012 )دو 
ســال قبــل ( تعــداد 40 هــزار و 180 مســتند 

علمــی، تولیــد کــرده بــود.
ــال های  ــران در س ــی ای ــدات علم ــداد تولی تع
ذیــل  شــکل  در   )1996-2014( مختلــف 

ــت. ــده اس آم
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برگرفته از خبرگزاری فارس
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تولیــدات علمــی در ســال2014  نســبت بــه ســال 2012 بــه 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 می رســد 

شــتاب علمــی کشــور در جهــت منفــی در دو ســال گذشــته در حــال افزایــش اســت.

سال تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   40180   .....

2014   39573   1.51-

ــات و  ــوم، تحقیق ــه عل ــور در دو وزارتخان ــی کش ــتندات علم ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
فنــاوری و وزارت بهداشــت تولیــد می شــوند، 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.
ــار و  ــف ب ــور در Scimago، تاس ــی کش ــد علم ــت رش ــی وضعی ــی مهندس ــمت فن در قس
ناراحــت کننــده اســت. در ســال 2014، مطابــق شــکل زیــر در زمینــه مهندســی ایــران 
بــا تولیــد 9 هــزار و 356 محتــوا در رتبــه 15 ایســتاده اســت ایــن در حالــی اســت کــه 
در ســال 2013، ایــران بــا تولیــد 9 هــزار و 413 مســتند علمــی، رتبــه 14 جهــان را در 

اختیــار داشــته اســت.
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در ســال 2012 ایــران بــا تولیــد 9 هــزار و 717 مســتند علمــی، جایــگاه 13 جهــان 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 داده هــای بــاال 
بــه شــکل مختصــر در رشــته مهندســی در جــدول ذیــل نمایــش داده شــده اســت. در 
ــی را در  ــل قبول ــر قاب ــا افــت بیــش از 3.5 درصــدی، عملکــرد غی ــران ب ــه ای ــن زمین ای

ایــن نمایــه ارائــه کــرده اســت.

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   13   9717   ...

2014   15   9356   3.71-

ــته های  ــه رش ــوط ب ــرفت مرب ــا، پیش ــی داده ه ــه تمام ــکان ارائ ــدم ام ــه ع ــه ب ــا توج ب
ــد. ــه می آی ــار در ادام ــه اختص ــدول ب ــورت ج ــه ص ــف ب مختل

ــتندات در دو  ــوزه مس ــور در ح ــز کش ــا  Computer scienceنی ــط ب ــته های مرتب در رش
ــرده اســت. ــه ک ــت را تجرب ــزان  12.22 درصــد اف ــه می ــر ب ســال اخی

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 

. ست ا

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   16   4318   ....

2014   18   3790   12.22-

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 25 درصــد افــت داشــته اســت کــه قابــل بــاور و تصــور نیســت.

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   34   245   .....

2014   40   183   25.30-

در حوزه مربوط به علوم ریاضی نیز کشور افت بیش از 3 درصدی را در طول دو سال 
تجربه کرده است.

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   16   3388   .....

2014   16   3258   3.83-

در حــوزه هنــر و علــوم انســانی نیــز وضعیــت بســیار نامطلوبــی در دو ســال اخیــر حاکــم 
ــه نحــوی کــه تولیــد مســتندات در ایــن حــوزه بیــش از 7 درصــد افــت  ــوده اســت ب ب
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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سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   30   577   ....

2014   35   531   7.97-

ــوده  ــوب ب ــی و نامطل ــر ناکاف ــان ام ــز عملکــرد متولی ــوم زیســتی نی در حــوزه کشــاورزی و عل
اســت و کارنامــه مــردودی آنهــا در افــت علمــی بیــش از 1درصــد کشــور طبــق اطاعــات موثــق 

منــدرج در Scimago  بــر مبنــای نمایــه Scopus  قابــل رویــت اســت.

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   15   3804   ....

2014   15   3765   1.02-

در تولیــد محتواهــای علمــی چندرشــته ای )Multidisciplinary(  نیــز 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 65 درصــد افــت علمــی داشــته اســت.

سال رتبه در جهان  تعداد مستندات  درصد پیرشفت 

2012   4   1448   ....

2014   13   490   66.16-

پیشــرفت خیــره کننــده علمــی کشــور در 
ــه  ــران را ب ــا 2012، ای ــالهای 2004 ت س
ــم و  ــعه عل ــمند در توس ــدل ارزش ــک م ی
ــق  ــرد و طب ــل ک ــان تبدی ــاوری در جه فن
ــال  ــود، احتم ــتندات موج ــاالت و مس مق
هــای زیــادی بــرای حضــور ایــران در بیــن 

ــان مطــرح شــد. ــر جه 10 کشــور برت
ــن  ــا متاســفانه سیاســی شــدن مهمتری ام
متولــی تولیــد علــم و فنــاوری در کشــور و 
ارائــه آمارهــای ناصحیــح و غیــر مرتبــط در 
ایــن زمینــه، باعــث از دســت رفتــن یکــی 
جمهــوری  دســتاوردهای  مهمتریــن  از 

ــران در جهــان شــد. اســامی ای
ــه  ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــن مســاله ت ای
ــی ضمــن  ــه تلویزیون ــوم در برنام ــر عل وزی
تکذیــب افــت علمــی کشــور، قصــد داشــت 
اصــاح داده هــای اســکوپوس را از طریــق 
معــاون پژوهشــی وزارتخانــه دنبــال کنــد.

ــری  ــد پیگی ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب بنابرای
منویــات مقــام معظــم رهبــری در تــاش 
بــرای افزایــش شــتاب علمــی کشــور 
بــا وضعیــت موجــود در وزارت علــوم و 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــاله آن ب ــرد دو س عملک
همخوانــی نــدارد و هیــچ یــک از نهادهــای 
ــا کنــون در ایــن  مرتبــط و دلســوز نیــز ت

ــد. ــرده ان ــه ورود نک زمین
ــی  ــالت اصل ــرار از رس ــی کاری و ف سیاس
در وزارت علــوم، اصلــی تریــن علــت افــت 
ــت.  ــر اس ــال اخی ــور در دو س ــی کش علم
ــور را  ــی کش ــد علم ــی تولی ــتاب منف ش
ــازمانی  ــجام س ــا انس ــوان ب ــی ت ــا م تنه
و فراهــم کــردن شــرایط الزم در وزارت 

ــود آورد. ــه وج ــا ب ــگاه ه ــوم و دانش عل
و  علــوم  وزارت  در  سیاســت  بــازی 
پرداختــن بــه مســائلی ماننــد قضیــه 
ــث  ــه باع ــن ک ــر ای ــاوه ب ــا ع ــیه ه بورس

ــوم  ــواده مظل ــزار خان ــا ه ــه ده ه ــم ب ظل
شــد، تمــام انــرژی و پتانســیل وزارت 
ــود  ــه خ ــته ب ــاه گذش ــوم را در 20 م عل
معطــوف کــرد و اشــتباهات فــردی دو یــا 
ــن داســتان  ســه نفــر در اصلــی کــردن ای
هــای سیاســی و بــی مبنــا، کل مجموعــه 
وزارت علــوم را بــه یــک فضــای سیاســی و 

ــرد. ــل ک ــی تبدی جناح
ــی  ــد و غیرقانون ــه ناکارآم ــب مصوب تصوی
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال 630 در ش
نیــز،  علــوم  وزارت  در  دادگاه  ایجــاد  و 
بــه ایــن وزارتخانــه شــان قضایــی داد 
ــده  ــا و عق ــری ه ــل درگی ــه مح ــرا ب و آن
ــاز  ــل کــرد و ب گشــایی های سیاســی تبدی
هــم باعــث دور شــدن آن از اهــداف اصلــی 

ــرد. ــود ک ــل خ و اصی
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دکتر سعید شوال پور،
 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

ــه  ل مقو ــه  ب ــرش  نگ ــر  تغیی م  ــزو ل
غ  ر فــا و  ن  نــا ا جو شــتغال  ا

نشــگاهی  ا د لتحصیــان  ا

التحصیــان  فــارغ  و  جــوان  نیروهــای 
ــی  ــای ب ــرمایه ه ــی از س ــگاهی یک دانش
بدیــل اقتصــاد ایــران بــه شــمار مــی 
ــه یــک  ــد. در حــال حاضــر، نزدیــک ب رون
ــان 35- ــت کشــور را جوان ســوم از جمعی

20 ســاله تشــکیل مي دهنــد و از نظــر 
ــته هــای  تعــداد فــارغ التحصیــان رش
ــاخص  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــی )ب مهندس
ــرای ســنجش  ــی ب ــج بیــن الملل هــای رای
وضعیــت علــم و فنــاوری در کشــورها( 
ایــران، رتبــه ســوم دنیــا را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. پیشــرفت هــا و 
ــور  ــاوری کش ــی و فن ــتاوردهای علم دس
در ســالهای اخیــر نیــز نشــان دهنــده 
و  جــوان  جمعیــت  عظیــم  پتانســیل 
ــا  ــت. ب ــگاهی اس ــردکان دانش ــل گ تحصی
ایــن حــال، شــاخص هــای اشــتغال نشــان 
مــی دهــد کــه مدیریــت بــازار کار کشــور 
تاکنــون در اســتفاده بهینــه از ایــن منبــع 
ــرده  ــل نک ــه درســتی عم ــروت ب ــد ث تولی
ــت  ــده اس ــث ش ــوع باع ــن موض ــت. ای اس
ــازار  ــت ب ــج از وضعی ــای رای ــل ه در تحلی
ــم  ــرمایه عظی ــا س ــه تنه ــور، ن کار در کش
نیروهــای جــوان بــه عنــوان یــک فرصــت 
ــه عنــوان  و ســرمایه تلقــی نشــود بلکــه ب
ــی  ــل معرف ــش الینح ــل و چال ــک معض ی

ــود.  ش
نگرش هــاي  حاکمیــت  واقــع،  در 
ــول  ــتغال در ط ــه اش ــادي ب ــاص اقتص خ
ــتفاده از بســیاري  ــعه، اس ــاي توس برنامه ه
ــه واقعیــت هــای  از روش هــاي معطــوف ب

بومــی را محــدود ســاخته اســت. بــه ایــن 
معنــی کــه تاکنــون عمــده سیاســت هــای 
ــه اســتفاده از  توســعه اشــتغال معطــوف ب
ابزارهــای پولــی و مالــی دولــت بــا هــدف 
ــه صــورت  ــروی کار ب ــت تقاضــای نی تقوی
ــی اســت  ــن در حال ــوده اســت. ای ــی ب کل
انبســاطي  سیاســت هاي  اعمــال  کــه 
پولــي و مالــي تنهــا موجــب افزایــش 
ــتغال  ــاد اش ــادي و ایج ــد اقتص ــرخ رش ن
ــد  ــي خواه ــي و موقت ــورت مصنوع ــه ص ب
ــي  ــات منف ــان تبع ــرور زم ــه م ــد و ب ش
ــح  ــاخت. واض ــد س ــکار خواه ــود را آش خ
اســت کــه رونــق مصنوعــي و موقتــي 
کــه از مســیر سیاســت هاي انبســاطي 
خــود  درون  در  مي شــود،  حاصــل 
ــاب  ــل اجتن ــل غیرقاب ــاي عکس العم بذره
ــي را  ــرا نیروهای ــد، زی ــراه دارن ــه هم را ب
ایجــاد مي نماینــد کــه منجــر بــه حرکــت 
ــن حرکــت  ــد گشــت.  ای معکــوس خواهن
و  تــورم  افزایــش  طریــق  از  معکــوس 
ــوده و  ــروز نم ــي از آن ب ــاي ناش هزینه ه
ــورم خواهــد آمــد.  بیــکاري نیــز در پــي ت
ــروي کار  ــه بخــش عرضــه نی ــي ب ــگاه کل ن
نشــان مــی دهــد کــه رونــد کلــي عرضــه 
ــالهای  ــال( در س ــت فع ــکار )جمعی نیروی
ــه  ــت ب ــته اس ــي داش ــد منف ــر، رش اخی
ایــن معنــی کــه در طــی ســال هــای اخیــر 
ــروی کار  ــارکت نی ــرخ مش ــش ن ــا کاه ب
مواجــه بــوده ایــم. کاهــش نــرخ مشــارکت 
ــال  ــت غیرفع ــش جمعی ــروي کار و افزای نی
ــه دلیــل خــروج برخــي از  ــدازه ای ب ــا ان ت

ــه در جســتجوي کار  ــت ک ــي اس بیکاران
بــوده و از یافتــن کار مناســب ناامیــد شــده 
انــد. بــه ایــن ترتیــب، بــه دلیــل نامناســب 
ــي و  ــا طوالن ــتغال و ی ــرایط اش ــودن ش ب
ــراد از  ــي، اف ــودن مراحــل کاریاب مشــکل ب
یافتــن شــغل منصــرف شــده و بــه دلیــل 
جمعیــت  جــزء  کار  جســتجوي  عــدم 

ــد. ــدي مي گردن ــه بن ــال طبق غیرفع
ــان  ــز نش ــعه نی ــاي توس ــرد برنامه ه عملک
ــاد  ــغلي ایج ــاي ش ــه فرصت ه ــد ک مي ده
نیــروي کار  تقاضــاي  شــده جوابگــوي 
ــش  ــه افزای ــکاران رو ب ــداد بی ــوده و تع نب
بــوده اســت. بــازار کار ایــران هــم در بعــد 
عرضــه و هــم در بعــد تقاضــا بــا مشــکات 
متعــددي مواجــه اســت. عــاوه بــر وجــود 
عــدم تعــادل کلــي بیــن عرضــه و تقاضــاي 
افزایــش  بــه  منجــر  کــه  کار  نیــروي 
ــاي  ــدم تعادل ه ــت، ع ــده اس ــکاران ش بی
ــازار کار  ــاي ب ــي از حوزه ه ــبي در برخ نس
هماننــد زنــان، جوانــان، دانــش  آموختــگان 
ــور و  ــف کش ــتانهاي مختل ــگاه ها، اس دانش
ــود  ــاوه وج ــد. بع ــهود مي باش ــز مش ... نی
عــدم تناســب بیــن شــغل و مهــارت 
و  شــغلي  چنــد  پدیــده  کار،  نیــروي 
ــالمندان  ــان و س ــور نوجوان ــرکاري، حض پ
ــور  ــازار کار کش ــکات ب ــازار کار، مش در ب

ــت.  ــوده اس ــدید نم را تش
ــروز  ــای ام ــد در فض ــی رس ــر م ــه نظ ب
آن  اقتصــادی  غالــب  نگــرش  کشــور، 
ــق نقــش  ــه اشــتغال جــز از طری اســت ک
ــور  ــزرگ کش ــادر و ب ــع م ــی صنای آفرین
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ماننــد نفــت، پتروشــیمی، فــوالد، خــودرو 
ــه  ــا ک ــت و از آنج ــر نیس ــکان پذی و... ام
توســعه ظرفیــت هــای تولیــد در ایــن 
ــی و  ــع هنگفــت مال ــد مناب ــع نیازمن صنای
فنــاوری هــای پیشــرفته مــی باشــد، بــرای 
نیروهــای  ورود  امــکان  آمــدن  فراهــم 
بــه  دانشــگاهی  تحصیلکــرده  و  جــوان 
ــرمایه  ــذب س ــر ج ــد منتظ ــازار کار بای ب
ــزرگ  ــرکتهای ب ــی و ورود ش ــای خارج ه
و چنــد ملیتــی بــه بــازار، انتقــال فنــاوری 
ــوط  ــات و خط ــد کارخانج ــل خری )در عم

ــود.  ــر( ب ــورهای دیگ ــد از کش تولی
ــر،  ــر، در طــی ســالهای اخی از ســوی دیگ
بــه دنبــال توســعه ادبیــات اقتصــاد مبتنــی 
ــه  ــوری ب ــای تط ــرش ه ــش و نگ ــر دان ب
ــت  ــده اس ــت ش ــگاه تقوی ــن ن ــاد، ای اقتص
کــه بــا توجــه بــه ماهیــت عرضــه نیــروی 
نیــروی  عمدتــاً  کــه  دانشــگاهی  کار 
ــت  ــش و خاقی ــر دان ــی ب ــانی مبتن انس
اســت الزم اســت بــا تکمیــل چرخــه علــم 
ــوآوری و  ــه ن ــه مقول ــروت و توجــه ب ــا ث ت
از  ایجــاد اشــتغال  کارآفرینــی، زمینــه 
ــای  ــرح ه ــا و ط ــده ه ــل ای ــق تبدی طری
ــه و  ــش پای ــه شــرکتهای دان دانشــگاهی ب
ــر  ــود. اگ ــم ش ــتغال فراه ــع آن اش ــه تب ب
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 
ــاد  ــگاه اقتص ــه از ن ــرا ک ــت. چ ــده اس ش
بــودن  پاییــن  ماننــد  دالیلــی  رایــج، 
ــان  ــش بنی ــد شــرکتهای دان ــاس تولی مقی
ــرار  ــد ق ــی از تولی ــاً در مراحل ــه عموم ک
دارنــد کــه بــه صرفــه مقیــاس دســت پیــدا 
نمــی کننــد، ریســک بــاالی ایــن شــرکتها، 
ــی و  ــه بازاریاب ــوط ب ــای مرب ــی ه پیچیدگ
مشــکل  جدیــد،  محصــوالت  فــروش 
تکنولــوژی  بــا  محصــوالت  صــادرات 
پیشــرفته و محصــوالت نوآورانــه و ... مانــع 
ــه اشــتغال  ــوان ب ــه بت ــی شــود ک از آن م
ــاس  ــان در مقی ــش بنی ــرکتهای دان در ش
وســیع امیــدوار بــود. ایــن در حالــی اســت 
ــه  ــکاء ب ــه نشــان داده اســت، ات ــه تجرب ک
ــه  ــرایطی ک ــزرگ در ش ــای ب ــرکت ه ش
دولــت تــوان ایجــاد شــرایط رقابــت را 

ــای  ــرکت ه ــاد ش ــه ایج ــًا ب ــدارد، عم ن
ــر  ــه اگ ــود ک ــی ش ــر م ــاری منج انحص
چــه در ظاهــر میــزان اشــتغال را افزایــش 
مــی دهنــد، از منظــر بهــره وری و ثــروت 

ــد.  ــی ندارن ــرد مطلوب ــی عملک آفرین
حــال ســوال اینجاســت کــه راه بــرون 
رفــت از مشــکل بیــکاری بــه ویــژه بیکاری 
فــارغ التحصیــان چیســت؟ آنچــه مســلم 
اســت، تــدوام ایــن تفکــر کــه دولــت 
ــی و  ــای مال ــرم ه ــا اســتفاده از اه ــد ب بای
ــروی  ــه نی ــی عرض ــت ده ــه جه ــی، ب پول
ــا  ــردازد، ب ــا بپ ــت بخــش تقاض کار و تقوی
توجــه بــه واقعیــت هــای بــازار کار کشــور 
و تحوالتــی کــه در عرصــه نظریــه پــردازی 
ــه اســت، نتیجــه  اقتصــادی صــورت گرفت
قابــل قبولــی بــه همــراه نخواهــد داشــت. 
نگاهــی بــه سیاســت هــای کلــی اشــتغال 
کــه از ســوی مقام معظــم رهبری در ســال 
1390 ابــاغ شــده اســت، نشــان مــی دهد 
ــرای تحــول  کــه یکــی از نقــاط اساســی ب
در بــازار کار مقولــه فرهنــگ و بــه عبارتــی 
ــد،  ــگ کار، تولی ــت فرهن ــج و تقوی »تروی
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 
ــر اســتفاده از توســعه  ــد ب ــا تأکی ــدار ب پای
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان و آینــده 
نگــری نســبت بــه تحــوالت آنهــا در ســطح 
ــی  ــه های ــر مولف ــی« از دیگ ــی و جهان مل
اســت در سیاســتهای مزبــور، مــورد توجــه 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــرای  ــغلی ب ــای ش ــت ه ــداری« فرص »پای
ــای  ــگاهی در دنی ــان دانش ــارغ التحصی ف
ــا  ــت ه ــن فرص ــکاء ای ــد ات ــروز، نیازمن ام
ــاوری اســت. در نتیجــه،  ــوآوری و فن ــر ن ب
ــه  ــی ک ــای خارج ــرمایه ه ــه س ــکاء ب ات
ــرمایه  ــورت س ــه ص ــت ب ــن حال در بهتری
ــط  ــاوری توس ــتقیم )ورود فن ــذاری مس گ
ــورت  ــور( ص ــه کش ــی ب ــرکتهای خارج ش
مــی گیــرد، نیازمنــد آن اســت کــه قبــل 
از آن، بســتر فرهنگــی الزم بــرای نــوآوری 
مــورد  صنعــت  در  فنــاوری  توســعه  و 
نظــر شــکل گرفتــه باشــد و تــوان جــذب 
فنــاوری ایجــاد شــده باشــد. در غیــر ایــن 
ــودن  ــی ب ــه طوالن ــه ب ــا توج ــورت، ب ص
دوره هــای احــداث و بهــره بــرداری پــروژه 

ــاوری  ــا ورود فن ــزرگ، ب ــی ب ــای صنعت ه
ــق  ــد، اگــر چــه در ظاهــر، رون هــای جدی
و اشــتغال ایجــاد مــی شــود در بلندمــدت 
ــی  ــای بیرون ــه نیروه ــکاء ب ــداری و ات ناپای
بــرای رشــد باقــی مــی مانــد. بــه نظــر مــی 
ــی شــدن  ــات مقاومت ــی از الزام رســد، یک
اقتصــاد بــه گونــه ای کــه هیچــگاه بــرای 
ــای  ــه نیروه ــته ب ــرفت، وابس ــد و پیش رش
ــد  ــگ تولی ــر فرهن ــد، تغیی ــی نباش بیرون
ــوآوری و توســعه  ــه ســمتی اســت کــه ن ب
فنــاوری مبنــای حرکــت بــه حســاب 
آیــد. ایــن تغییــر فرهنــگ نیازمنــد نوعــی 
ــه نقــش و جایــگاه فــارغ  تغییــر نگــرش ب
ــازار کار اســت.  التحصیــان در مدیریــت ب
ــن تصــور وجــود دارد  در حــال حاضــر، ای
ــا اســتفاده از  ــاال و ب ــد از ب ــت بای ــه دول ک
ــی و ... فضــا را  ــی، مقررات ــای مال ــرم ه اه
ــه  ــه زمین ــد ک ــت کن ــه ای مدیری ــه گون ب
گســیل شــدن جوانــان بــه ســمت کار 
ــی  ــد، یک ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــم آی فراه
از راههــای بــرون رفــت از رکــود بــازار کار 
آن اســت کــه از پتانســیل جوانــان و فــارغ 
ــت  ــرای خاقی ــگاهی ب ــان دانش التحصی
ــازار  ــت ب ــا و مدیری ــوآوری در فرآینده و ن
ــت  ــکی نیس ــود. ش ــتفاده ش ــز اس کار نی
ــی  ــوان و اراده کاف ــور ت ــان کش ــه جوان ک
بــرای رویارویــی بــا پیچیدگــی هــای 
ــی را دارا  ــن الملل ــب و کار بی ــای کس فض
هســتند و تجربیــات گذشــته و حــال 
کشــور در زمینــه اســتفاده از خاقیــت 
ــه  ــت. ب ــوع اس ــن موض ــد ای ــان موی جوان
ــا  ــه ب ــود ک ــه نم ــد توج ــب، بای ــن ترتی ای
ــد ورودی نیروهــای  ــان تن ــه جری توجــه ب
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 
ــت  ــه انباش ــر ب ــل منج ــتغال، در عم اش
بیــش از پیــش نیروهــای کار غیــر مولــد و 
گســترش پدیــده بیــکاری و عواقــب ســوء 

ــد.  ــد ش ــی از آن خواه ناش
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مصاحبه با آقای دکتر 
رفیعی

همرزم شهدای غواص 
و استاد دانشگاه

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و جهت 
ــه های آن،  ــهدا و حماس ــادی از ش ــر ی ذک
در تاریــخ 15 شــهریور 1394، خدمــت 
آتانــی  رفیعــی  عطــاءا..  دکتــر  آقــای 
ــت  ــواص و عضــو هیئ ــهدای غ ــرزم ش هم
علمــی دانشــکده پیشــرفت رســیدیم و 
مصاحبــه ای خودمانــی بــا ایشــان داشــتیم 

کــه از نظرتــان می گــذرد.

ــوت و  ــدا ق ــم. خ ــام علیک ــاء: س نب
ــان  ــه وقتت ــید. از اینک ــته نباش خس
را در اختیــار مــا قــرار دادیــد، 

سپاســگزاریم.
دکتــر رفیعــی: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. 
اوال تشــکر می کنــم از لطفــی کــه بــه 
بنــده داریــد. امیــدوارم وقــت شــما و 

ــم. ــف نکن ــه را تل ــدگان مصاحب خوانن

نبــاء: در ابتــدا یــک معرفــی از 
ــی،  ــف علم ــاد مختل ــان در ابع خودت
فرهنگــی، جهــادی و فعالیتهایــی 

بفرماییــد. کــه داشــته اید، 
ســال  متولــد  بنــده  رفیعــی:  دکتــر 

از  آتــان  روســتای  در  شمســی   1345
توابــع المــوت قزویــن هســتم. فــردی 
روســتازاده و از روســتایی کــه افــرادی 
و  دارد  کــرده  تحصیــل  و  خوش فکــر 
باستان شناســی  بررســی های  طبــق 
ــال  ــزار س ــد ه ــوت دارای چن ــه الم منطق
قدمــت تمدنــی اســت. مــن هــم بــه لطــف 
ــه  ــردی درس خــوان و اهــل مطالع خــدا ف
ــاگرد  ــوال ش ــتایمان معم ــودم و در روس ب
اول می شــدم. تــا اول دبیرســتان را در 
ــهر  ــه را در ش ــدم و ادام ــتایمان خوان روس
ــدام  ــاب م ــس از انق ــدم. پ ــن گذران قزوی
در انجمــن اســامی مــدارس و بســیج 
دبیرســتان  مــوازات  بــه  بــودم.  فعــال 
ــا  ــردم و ب ــل در حــوزه را شــروع ک تحصی
شــروع جنــگ در جبهه هــا بعنــوان طلبــه 
رزمنــده توفیــق حضــور یافتــم. ســال 65 
ســال از نظــر حضــرت امــام ســال تعییــن 
سرنوشــت جنــگ نــام گرفــت قرار شــد که 
گردان هــای ویــژه غواصــی شــکل بگیرنــد 
و بــرای حملــه نهایــی آمــاده شــوند. پــس 
از کــش و قوس هــای زیــاد بنــده نیــز 
ــا  ــن گردان ه ــم در یکــی از ای ــق یافت توفی
کــه بــرای غواصــی تربیــت شــدند حضــور 
آموزش هــای  گردان هــا  ایــن  در  یابــم. 

بســیار ســخت و طاقت فرســای رزمــی 
ــر  ــه خطی ــه وظیف ــه ب ــا توج ــد. ب می دادن
ــر  ــراد حاض ــا، اف ــن گردان ه ــت ای و جدی
واقعــی مخلــص  معنــای  بــه  آنهــا  در 
و فدائــی امــام و انقــاب بودنــد و بــه 
ــرای وصــول  شــدت مشــتاق شــهادت و ب
آنهــا  می کردنــد.  روزشــماری  آن  بــه 
ــد  ــدا کنن ــود را ف ــان خ ــد ج ــر بودن حاض
ــد.  ــام بمان ــان ام ــر لب ــام ب ــد ام ــا لبخن ام
ــا، ده دوازده  ــره م ــیصد نف ــردان س در گ
ــجو  ــر دانش ــل نف ــی چه ــه، س ــر طلب نف
بــرادری« حضــور  نفــر »دو  و شــانزده 
داشــتند. تنهــا یــک نمونــه از تمرین هــای 
ــی  ــر غواص ــارده کیلومت ــردان، چه ــن گ ای
بهمــراه  نظامــی  کامــل  امکانــات  بــا 
ــه  ــود. بچ ــان ب ــی فرمانده ــرکات ایذائ ح
ــت ناشــی  ــی از عقانی ــا ســطح باالئ ــا ب ه
از ســطح تحصیــات هــم عهــد شــده 
ــاد  ــگام ایج ــود هن ــر الزم ب ــا اگ ــد ت بودن
جراحتــی بــرای هــر کداممــان در هنــگام 
عملیــات، خودمــان را خفــه کنیــم تــا 
عملیــات لــو نــرود. خاصــه، پــس از 
ــا،  ــول جبهه ه ــی در ط ــار جابجای ــد ب چن
ســرانجام در زمســتان 65 مــا را بــه جزیــره 
ــات  ــام عملی ــرای انج ــراق ب ــاص ع ام الرص

13
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ــد.  ــود بردن ــار ب ــای چه ــه کرب ــی ک بزرگ
ــود  ــه ب ــه را گرفت ســکوتی ســنگین منطق
برپــا  آتــش  از  ناگهــان جهنمــی  کــه 
ــش  ــت آت ــدرود داش ــا کل ارون ــد گوئی ش
می گرفــت و می جوشــید. جالــب آنکــه 
در آن وضعیــت، آرامــش قلبــی و معنــوی 
بچه هــا بســیار بــاال بــود و گویــا احســاس 
می کردنــد بــه لحظــه وصــل نزدیــک 
شــده اند. آنهــا داشــتند بــا محبــوب خــود 
معاشــقه می کردنــد و ... . در هــر حــال 
ــردان شــهید شــدند و  حــدود نیمــی از گ
ــرد  ــت ک ــن اصاب ــک م ــه ف ــم ب ــری ه تی
ــر  ــت تی ــه اصاب ــد. لحظ ــدا ش ــم ج و فک
ــم  ــایند زندگی از لحظــات شــیرین و خوش
ــان را  ــه مجروح ــن و بقی ــا م ــود. نهایت ب
ــدام  ــر ک ــد. االن ه ــب برگرداندن ــه عق ب
از افــراد باقیمانــده آن گــردان، افــرادی 
ــر دارم  ــزرگ و بدردبخــور هســتند و خب ب
کــه کارهــای بزرگــی را البتــه بــدون ســر 
و صــدا و جنجــال انجــام می دهنــد. البتــه 
ــد.  ــی می خواه ــت و آمادگ ــهادت لیاق ش
ــور  ــت بط ــچ وق ــن هی ــال م ــوان مث بعن
ــودم  ــه ب ــه شــهادت نگرفت جــد تصمیــم ب
ــا  ــده داشــتم. ضمن ــرای آین ــی ب و فکرهای
شــهادت بــا برنامــه الهــی اســت و اتفاقــی 
ــانزده  ــال، از آن ش ــوان مث ــد. بعن نمی باش
»دو بــرادری« گــردان مــا، از هــر دو بــرادر 
ــود و دیگــری ســالم  یکــی شــهید شــده ب

ــود. ــده ب مان

ــات  ــدند و عملی ــه ش ــه چ ــاء: بقی نب
ــد؟ ــه ش چگون

ــود و  ــق ب ــات ناموف ــی: عملی ــر رفیع دکت
ــمن  ــه دش ــدند ک ــیر ش ــم اس ــده ای ه ع
خــود  فــراوان  کینــه  روی  از  را  آنهــا 

ــور  ــه گ ــده ب ــته زن ــت بس ــورت دس بص
کــرده بــود. البتــه پــس از مــدت کوتاهــی 
ــه  ــد ک ــاز ش ــج آغ ــای پن ــات کرب عملی
ــه دشــمن وارد نمــود و  ــادی ب ــات زی ضرب
ــات  ــن عملی ــر ای ــرد. اگ ــر ک او را زمین گی
انجــام نمی شــد دشــمن حمات ســنگینی 

ــی داد. ــام م را انج

نبــاء: علــت لــو رفتــن عملیــات چــه 
؟ د بو

ــدیم  ــا ش ــه جوی ــدا ک ــی: بع ــر رفیع دکت
ظاهــرا عوامــل مختلفی از جمله پشــتیبانی 
اطاعاتــی آمریــکا وجــود داشــتند. اصوال از 
ــن از  ــه رصــد زمی ــود ک ــال ها ب ــان س هم
طریــق ماهواره هــا 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 
شــیطان  آمریــکا  کــه  امــام  حضــرت 
ــری از  ــار دیگ ــد انتظ ــت، نبای ــزرگ اس ب
ــت  ــن اس ــکا همی ــت. آمری ــیطان داش ش
و شــیطنت های او بــه اقتضــای ذاتــش 
ــت  ــد درس ــتحاله نیاب ــا اس ــد و ت می باش
نمی شــود. مثــل آمریــکا مثــل عقــرب 
عقــرب  نیــش  می گوینــد  کــه  اســت 
ــن  ناشــی از اقتضــای طبیعتــش اســت. م
ســخنان امــام در مــورد آمریــکا را بررســی 
کــرده ام و چیــزی کــه جلــب توجهــم 
و کوچک انــگاری  تحقیــر  اســت  شــده 
آمریــکا توســط ایشــان بــوده اســت. البتــه 
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پیداســت کــه مخاطــب ایــن مواضــع امــام 
عمدتــا دولــت و نظــام سیاســی حاکــم بــر 
آمریــکا بــوده اســت. بــا توجــه بــه همیــن 
ــر  ــی اگ ــدم حت ــه معتق ــت ک ــل اس دالی
قــرار اســت تعامــل و گفتگویــی بــا آمریــکا 
شــود بایــد هوشــمندانه و هوشــیارانه و بــا 

ــد.  ــل از ذات او باش ــناخت کام ش

ــهدای  ــر ش ــور اخی ــام حض ــاء: پی نب
چــه  را  مــردم  بیــن  غــواص 

؟ نیــد ا می د
دکتــر رفیعــی: ببینیــد مــن معتقــدم اگــر 
گردان هــای  حماســه های  و  احــواالت 
غــواص قبــل از اســام اتفــاق افتــاده بــود، 
ــد  ــا بل ــد. م ــی می ش ــص قرآن ــزو قص ج
نیســتیم در مــورد آنهــا حــرف بزنیــم. 
ــه  ــود ک ــن ســوال ب ــم ای همیشــه در ذهن
ــده  ــت ش ــزرگ تربی ــراد ب ــن اف ــرا ای چ
اســام و کارهایشــان همچــون ســر و 
ــا را  ــردم آنه ــده اســت و م ــی مان رازی باق
ــی خــاص،  نمی شناســند. باالخــره در زمان
ــا  ــد و ب ــور یافتن ــردم حض ــن م ــا بی آنه
ایــن کار معنویــت و اخــاص و ایســتادگی 
ــه  ــا ب ــد ت ــه آوردن ــه جامع ــان را ب خودش
ــر  ــاد )ه ــدون جه ــی ب ــد زندگ ــا بگوین م
زمــان در عرصــه خــود( معنــی نــدارد و مــا 
همیشــه بایــد رزمنــده باشــیم و ایــن فقــط 
میــدان کارزار اســت کــه زمــان بــه زمــان 
تغییــر می کنــد. جنــگ مــا همــه جایــش 
ــی همچــون  ــون دارای الگوی درس دارد چ
عاشــورا اســت و دارای ذخیــره پایان ناپذیــر 
شــهادت اســت. معتقدم یکــی از بزرگترین 
پیروزی هــا و دســتاوردهای اســام، جنــگ 
ــا تمــام ابعــاد ظاهــری و باطنــی آن  ــا ب م
ــگ  ــن جن ــر ای ــف ذخای ــرای کش ــود. ب ب
جــای کار زیــادی اســت و بایــد عقانیــت 
و منطــق اســامی آن را اســتخراج نمــود.

نباء: پس از جنگ چه کردید؟
ــی  ــه طلبگ ــال 68 ب ــی:.در س ــر رفیع دکت
ــان خــارج  ــا پای ادامــه دادم و دوره آن را ت
ــرکت  ــا ش ــپس ب ــاندم. س ــام رس ــه اتم ب
در کنکــور دانشــگاهها، موفــق شــدم از 
دانشــگاه تهــران، کارشناســی مدیریــت 
دکتــرای  و  کارشناسی ارشــد  ســپس  و 
ــم. در  ــذ نمای ــال 92 اخ ــاد را در س اقتص
حقیقــت هــر ســه دوره تحصیلــی ام را 
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در دانشــگاه تهــران گذارنیــدم. ســپس 
ــم و  ــگاه عل ــرفت دانش ــکده پیش در دانش
ــت علمــی  ــوان عضــو هیئ ــه عن ــت ب صنع
ــی  ــه در ط ــدم. البت ــه کار ش ــغول ب مش
ایــن ســالها کــه عمدتــا در قــم بــودم، بــا 
ــزاری،  ــت پروژه هــای جنبــش نرم اف مدیری
الگــوی اســامی پیشــرفت و کنگــره علــوم 
انســانی اســامی و ســردبیری مجــات 
مختلفــی همچــون مجلــه کتــاب نقــد 
ــزم  ــرادر عزی ــردبیری آن را ب ــا س ــه قب ک
جنــاب آقــای رحیم پــور برعهــده داشــتند 
و نیــز مدتــی هــم بــه عنــوان عضــو 
هیئــت علمــی و مســئول پژوهشــکده بیــن 
ــگاه  ــامی در دانش ــات اس ــی مطالع الملل
بیــن المللــی المصطفــی )ص( در خدمــت 

ــودم. ــور ب ــی کش ــرفت علم پیش

نبــاء: نظرتــان نســبت بــه دانشــکده 
پیشــرفت چیســت؟

ــرفت  ــن پیش ــر م ــه نظ ــی: .ب ــر رفیع دکت
مفهومــی اســت کــه عمــده و شــاید همــه 
ــژه در صــد  ــه وی ــران ب ــردم ای خواســته م
ســال اخیــر بــوده اســت. حقیقــت آن 
ــرای فهــم ماهیــت پیشــرفت  اســت کــه ب
ــا  ــق آن م ــرای تحق ــزی ب ــز برنامه ری و نی
در جامعــه علمــی بــا دو دســته افــراد 
صرفــا  کــه  افــرادی  هســتیم.  روبــرو 
ــادات هســتند و در  ــی و اعتق شــیفته مبان
ــرف  ــد. از ط ــی کار نمی کنن ــای واقع فض
دیگــر افــراد دیگــری بــرای کار در فضــای 
ــی  ــی غرب ــع علم ــه مناب ــا ب ــی، صرف واقع
ــد.  ــه دارن ــل توج ــدان عم ــه می ــر ب و ناظ
ــرفته  ــه ای پیش ــم جامع ــا بخواهی ــر م اگ
ــان  ــه متخصص ــیم ب ــته باش ــی داش و دین
ــر  ــی ب ــه مبتن ــم ک ــاز داری ــی نی و مدیران
ــی و  ــئولیت مهندس ــامی مس ــی اس مبان
ــر دو  ــور را در ه ــرفت کش ــت پیش مدیری
ــد.  ــده گیرن ــر عه ــرد و کان ب ــطح خ س
ــکده ای  ــن دانش ــه چنی ــت ک ــرو اس از این
ــاء  ــری ایف ــوب و موث ــش خ ــد نق می توان
ــی  ــجویان خوب ــبختانه دانش ــد. خوش نمای
ــی  ــا پروژه های ــده اند و ب ــکده ش وارد دانش
ــه  ــرادی ک ــا اف ــود و ب ــف می ش ــه تعری ک
ــه زودی  ــد اســت ب ــت می شــوند، امی تربی
اثــرات خوبــی را در جامعــه شــاهد باشــیم.

خــدا  ممنــون.  خیلــی  نبــاء: 
حافظتــان باشــد. مــا را دعــا کنیــد.

م  حر ید  جد ح  ــر ط
خمینی  م  ــا م ا

؛ ) ه ر (
ر شکا آ ــی  کس و د ا ر پا  

دکتر محمدمنان رئیسی، عضو هیأت 
علمی دانشکده معماری و شهرسازی
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مقدمه
پــس از رونمایــی از طــرح جدیــد حــرم 
ــی در  ــث گوناگون ــی )ره( مباح ــام خمین ام
رد و بعضــاً تأییــد ایــن طــرح از ســوی افــراد 
ــد  ــده قص ــت. نگارن ــده اس ــه ش ــف ارائ مختل
ــد  ــد نق ــاه، چن ــتار کوت ــن نوش ــی ای دارد ط
ــا  ــد؛ ب ــرح وارد نمای ــن ط ــه ای ــی را ب اساس
ــه ســعی شــده اســت  ــح ک ــن توضی ــر ای ذک
هرچــه  و  نقدهــا  بیشــتر  اعتبــار  جهــت 
مســتند تــر و مســتدل تــر بــودن آنهــا، 
حتــی المقــدور از جمــات خــود ایشــان 
ــن  ــی ای ــاکله اصل ــذا ش ــود و ل ــتفاده ش اس
ــود  ــدر خ ــات گرانق ــر بیان ــی ب ــتار مبتن نوش
ــده،  ــام )ره( اســت و نقــش نگارن حضــرت ام
صرفــاً تعریــف ســاختار بحــث و چینــش 

ــت. ــر اس ــار یکدیگ ــات در کن جم

-نقــد اول: تعــارض آشــکار طــرح 
ــام )ره( ــیرت ام ــا س ــد ب جدی

ــن مؤلفــه هــای ســیرت امــام)ره(  از مهمتری
ــد داشــتند، مفهــوم  ــر آن تأکی ــّرراً ب ــه مک ک
ــود.  ــی ب ــل گرای ــز از تجم ــادگی و پرهی س
ــدر  ــه برخــی جمــات گرانق ــاره ب ــن ب در ای
ــردد: ــی گ ــاره م ــر اش ــرح زی ــه ش ــان ب ایش

دســت  همــه  امــروز  بحمــداهلل  »مــا 
ــت  اندرکارهایمــان کاخ نشــین نیســتند، دول
مــا یــک دولــت کاخ نشــین نیســت. آن 
ــدا  ــه کاخ پی ــه ب ــا توج ــت م ــه دول روزی ک
ــه  ــا فاتح ــد م ــه بای ــت ک ــرد آن روز اس ک
دولــت و ملــت را بخوانیــم. آن روزی کــه 

ــا خــدای نخواســته از آن  ــور م ــس جمه رئی
ــه  ــرود و ب ــرون ب ــینی بی ــوخ نش ــوی ک خ
کاخ نشــینی توجــه بکنــد. آن روز اســت 
ــانی  ــرای کس ــود و ب ــرای خ ــاط ب ــه انحط ک
ــود.  ــی ش ــدا م ــد پی ــاس دارن ــا او تم ــه ب ک
آن روزی کــه مجلســیان خــوی کاخ نشــینی 
ــن  ــته ـ و از ای ــدای نخواس ــد ـ خ ــدا کنن پی
ــد  ــرون برون ــوخ نشــینی بی ــده ک خــوی ارزن
آن روز اســت کــه مــا بــرای ایــن کشــور بایــد 
فاتحــه بخوانیــم. مــا در طــول مشــروطیت از 
ایــن کاخ نشــین هــا خیلــی صدمــه خوردیــم. 
ــود  ــو از کاخ نشــین ب مجلــس هــای مــا ممل
و در بینشــان معــدودی بودنــد کــه از آن 
ــد و همیــن معــدودی  کــوخ نشــین هــا بودن
ــی  ــد از خیل ــا بودن ــین ه ــوخ نش ــه از ک ک
از انحرافــات جلــو مــی گرفتنــد و ســعی 
مــی کردنــد بــرای جلوگیــری. آن روزی کــه 
توجــه اهــل علــم بــه دنیــا شــد و توجــه بــه 
ــه داشــته باشــند چطــور  ایــن شــد کــه خان
و زرق و بــرق دنیــا ـ خــدای نخواســته ـ در 
ــد  ــه بای ــت ک ــد آن روز اس ــر بکن ــا تاثی آنه
ــم. مادامــی کــه  ــا فاتحــه اســام را بخوانی م
ــد کــه  ایــن ملــت ایــن حالــی کــه االن دارن
ــدودی و  ــک ح ــا ی ــات ت ــه معنوی ــه ب توج
ــات  ــه معنوی ــه ب ــا توج ــای م ــوان ه ــن ج ای
ــده  ــدا ش ــم پی ــول عظی ــن تح ــد و ای دارن
ــان و  ــا ج ــهادت را ب ــه ش ــا ک ــت در آنه اس
ــوظ  ــن محف ــه ای ــی ک ــد مادام ــی خرن دل م
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 



صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا

16 1 39  4 یور شهر نزدهم،  شــا ه  ر شما

اســت کــه ابرقــدرت هــا مــی تواننــد در مــا 
تاثیــر کننــد و کشــور مــا را بــه تباهــی 
ــطه  ــه واس ــور ب ــن کش ــه ای ــند. همیش بکش
ــا تباهــی داشــته اســت.  ــن کاخ نشــین ه ای
ــا کاخ  ــه همــه تقریب ــن ســاطین جــور ک ای
ــی  ــردم نم ــر م ــه فک ــا ب ــد اینه ــین بودن نش
توانســتند باشــند، احســاس نمــی توانســتند 
بکننــد فقــر یعنــی چــه، احســاس نمــی 
ــی چــه،  ــان یعن ــی خانم ــد ب توانســتند بکنن
اینهــا اصــا احســاس ایــن را نمــی توانســتند 
ــد راه  ــی توان ــه م ــت ک ــبان اس ــد... ش بکنن
بیفتــد و در مقابــل فرعــون بایســتد. از یــک 
نفــر نظیــر خــود فرعــون ایــن کار نمــی آیــد. 
ــه شــکمباره  ــم . ن ــد آدم تربیــت کنی ــا بای م
. اســام مــی خواهــد انســان درســت کنــد، 
اســام مــی خواهــد کــه اســتقال محفــوظ 
باشــد و اســتقال بــا توجــه بــه دنیــا ممکــن 
نیســت حاصــل بشــود« )صحیفــه امــام، 

ــا 384(. ــد 17، ص 371 ت جل
تأمــل بــر جمــات فــوق ایــن ابهــام را ایجــاد 
مــی نمایــد کــه چــرا و بــا چــه توجیــه 
نظــری، طــرح جدیــد حــرم در تعــارض 
ــردی  ــه از راهب ــا اصــل ســادگی ک آشــکار ب
ــد  ــی باش ــام)ره( م ــیرت ام ــول س ــن اص تری

ــت؟! ــده اس ــه ش ارائ

- نقــد دوم: تبعــات منفــی طــرح 
جدیــد حــرم در صــدور پیــام انقــاب

ــن  ــری، ای ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ب
ــچ  ــی در هی ــام خمین ــام ام ــی ن ــاب ب انق

ــذا  ــت؛ ل ــده نیس ــناخته ش ــان ش ــای جه ج
پیــام  اصــل صــدور  کــه  اســت  بدیهــی 
انقــاب و کمیــت و کیفیــت آن تابــع چهــره 
ــه جهــان معرفــی  ای اســت کــه از ایشــان ب
ــم  ــه مفاهی ــت ک ــدی نیس ــود. تردی ــی ش م
و مصادیــق منســوب بــه ایشــان نیــز در 
از  کــه  راســتا، ذی ســهم هســتند  ایــن 
ــق، حــرم ایشــان اســت.  ــن مصادی ــه ای جمل
تصــور نماییــد کــه مســلمانی آزادیخــواه 
حــوزه  کشــورهای  از  یکــی  از  انقابــی  و 
تمــدن اســامی، بــرای آشــنایی بیشــتر 
بــا حقیقــت و ماهیــت انقــاب اســامی 
ــات، وارد  ــران شــده و در اولیــن ماق وارد ای
حــرم امــام شــده اســت. اولیــن پیامــی کــه 
ــان  ــرق ایش ــر زرق و ب ــرم پ ــاهده ح از مش
در ذهــن او متبــادر مــی شــود چــه خواهــد 
ــود؟! شــاید برخــی چنیــن توجیــه نماینــد  ب
ــد و در  ــتی آبرومن ــان بایس ــرم ایش ــه ح ک
شــأن ایشــان ســاخته شــود و لــذا ایــن نقــد 
ــه  ــکاری ک ــه آش ــا مغالط ــد. ام را وارد ندانن
ــت  ــن اس ــت ای ــه اس ــه نهفت ــن توجی در ای
ــادی  ــازل و م ــور ن ــه ام ــه شــأن ایشــان ب ک
ــوی  ــأنیت معن ــت و ش ــده اس ــته ش فروکاس
ایشــان تحــت الشــعاع مادیــات قــرار گرفتــه 
ــته از  ــن دس ــکار ای ــر اف ــت تنوی ــت. جه اس
ــرت  ــاً از حض ــه عین ــر ک ــات زی ــراد، جم اف
امــام )ره( در جمــع ســفرا و کارداران دولــت 
ــت را  ــده اس ــادر ش ــامی ص ــوری اس جمه

ــم: ــی نمای ــل م نق
ــه  ــفارتخانه ای ک ــر س ــه ه ــد ب ــما بای »... ش

ــی  ــای طاغوت ــای آن خرجه ــه ج ــد، ب داری
ــوی[  ــن پهل ــت ]دوران ننگی ــه در آن وق ک
مــی شــد، آن مهمانیهــای طاغوتــی، کــه 
ــود،  ــامی ب ــاق اس ــاف اخ ــه اش برخ هم
و آن خرجهــای دیگــری کــه خــود شــما 
ــی شــد،  ــا م ــه در آن ج ــد ک ــی دانی ــم م ه
و  بکنیــد  تبلیغــات  را صــرف  آن مخــارج 
بفهمانیــد کــه اســام چطــور  بــه دنیــا 
ــاده  ــر س ــا اگ ــه م ــن ک ــوف ای ــت... خ اس
ــا آن ســفارتخانه هــای  رفتــار کنیــم، آنهــا ب
آنهــا، بــا آن وضعــی کــه دارنــد، مــا در نظــر 
ــن خــوف را در  ــر مــی شــویم، ای آنهــا تحقی
ــد  ــان نکنی ــما گم ــد... ش ــان راه ندهی خودت
ــل  ــاده عم ــور س ــه ط ــه ب ــر چنانچ ــه اگ ک
جــای  یــک  شــما  ســفارتخانه  و  بکنیــد 
ــه  ــد ک ــزی باش ــک مرک ــد، ی ــاده ای باش س
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ــادر  ــاق ص ــش و اخ ــم و دان ــا عل از آن ج
ــر.  ــد، خی ــد ش ــر خواهی ــما تحقی ــود، ش ش
ــه  ــرب زده هاســت ک ــن حــرف، حــرف غ ای
ــرب  ــل غ ــر مث ــا اگ ــد م ــی کنن ــال م خی
ــت  ــویم... عظم ــی ش ــر م ــا تحقی ــیم م نباش
انســان، بــه لبــاس و کاه و اتومبیــل و پــارک 
ــی  ــک حقیقت ــان ی ــت. انس ــال آن نیس و امث
ــد،  ــروز کن ــت ب ــر آن حقیق ــه اگ ــت ک اس
ــی  ــما م ــت دارد. ش ــت، عظم ــرافتمند اس ش
ــا  ــراد بشــر، انبی ــن اف ــزرگ تری بینیــد کــه ب
ــان  ــم آن ــه ه ــن از هم ــاده تری ــد و س بودن
ــر از  ــزرگ ت ــه ب ــی ک ــن حال ــد. در عی بودن
همــه بودنــد... تمــام انبیــا ایــن طــور بودنــد 
ــد  ــی ده ــان م ــا را نش ــه آنه ــخ هم و تاری
ــی  ــل م ــاده ای عم ــا وضــع بســیار س ــه ب ک
ــی کــه وضعشــان آن  ــد... در عیــن حال کردن
ــود کــه وقتــی یــک کســی از خــارج  طــور ب
مــی آمــد، در مســجد رســول اهلل)ص( و 
ــناخت  ــی ش ــد، نم ــته بودن ــراد نشس ــن اف ای
ــتند...  ــول اهلل هس ــا رس ــک اینه ــه کدامی ک
بــرای ایــن کــه، نــه باالیــی بــود نــه پایینــی، 
ــان،  ــت ش ــن عظم ــتند... لیک ــی نشس دور م
عظمتــی بــود کــه دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار 
ــا  ــفارتخانه ه ــه در س ــی ک ــما آقایان داد... ش
ــن  ــه ای ــرعا ب ــا و ش ــد عق ــتید، موظفی هس
کــه هــر چــه ســاده تــر، ســفارتخانه هاتــان، 
هــر چــه ســاده تــر باشــد... « )صحیفــه 

امــام، جلــد 13، ص 362 و 363(.
باتوجــه بــه سفارشــات ایشــان بــه مجموعــه 
ــوص  ــامی، در خص ــوری اس ــفیران جمه س
معرفــی حقیقــت و پیــام انقــاب بــا ســادگی 
و پرهیــز از شــؤون مــادی، بــه طریــق اولــی 
ــن ســفارش بیــش از هــر کــس دیگــر در  ای
ــذار  ــوان بنیانگ ــه عن ــان )ب ــود ایش ــورد خ م
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 
ــر  ــی ب ــود مبتن ــی ش ــه م ــرم ارائ ــد ح جدی
ــو از  ــن طــرح، ممل ــه ای ــا اســت ک ــن ادع ای
ــا  ــا ب ــت. ام ــری اس ــر هن ــات و تدابی ذوقی
ــوص  ــام )ره( در خص ــات ام ــی نظری بازخوان
هنــر چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــوان  ــه عن ــی را ب ــرح های ــن ط ــان، چنی ایش
امــوری هنــری قبــول نداشــتند. بــرای مثــال 
بــه بخشــی از پیــام ایشــان خطــاب بــه 
هنرمنــدان متعهــد در تاریــخ 67/6/3 اشــاره 
ــول  ــورد قبـ ــری مـ ــا هنـ ــردد: »تنه ــی گ م
ــام  ــده اس ــل دهنـ ــه صیق ــت ک ــرآن اس قـ
 ، محمـــدیصلی اهلل علیه وآله وسلم  نــــــاب 
ــدی علیهم الســام ، اســام  ــه هـ اســام ائم
فقـــرا دردمنــــــــد ، اســام پابرهنــگان 
ــخ و  ــخ تل ــوردگان تاری ــه خـ ــام تازیان ، اس
شــرم آور محرومیتهــا باشـــد. هنـــری زیبـــا 
و پــاک اســت کــه کـوبنـــده ســـرمایه داری 
مـــدرن و کمـونیسـم خـون آشـــام و نـابـود 
کننـــده اســام رفـــاه و تجمــل ، اســام 
فـرومایگـــی  و  ســازش  اســام   ، التقــاط 
، اســام مـرفهیـــن بـــی درد و در یــک 
ــر در  ــد. هن ــی باشـ ــام آمریکایـ ــه اس کلم
مـــدرسه عشــق ، نشــان دهنــده نقــاط کـــور 
ــادی ،  ــی ، اقتص ــات اجتماع ــم معض و مبه
ــان  ــر در عرفـ ــت. هن ــی اس ــی ، نظام سیاس
اسامـــی تـرسیـم روشـــن عدالت و شـرافت 
ــنگان  ــی گرس ــم تلخکامـ ــاف و تجس و انصـ
ــر در  ــت. هن ــول اس ــدرت و پـ ــوب ق مغضـ
ــی  ــر زالوصفتان ــی خــود ، تصوی ــگاه واقع جای
اســت کــه از مکیــدن خـــون فرهنــگ اصیــل 
اســامی ، فرهنــگ عدالــت و صفــا لذت مـــی 

برنـــد. تنهــا بــه هنــری بایـــد پرداخــت کــه 
راه ســتیز بـــا جهانخـــواران شـــرق و غرب و 
در رأس آنان آمـــریکا و شــوروی را بیاموزد«. 
ماحظــه مــی شــود کــه امــام در ایــن پیــام 
صراحتــاً از هنرهــای تجمــل گــرا انتقــاد مــی 
نماینــد و  ماهیــت هنــر را در ترســیم گــرِی 
معضــات اجتماعــی و اقتصــادی مــی داننــد. 
ــه  ــرم ن ــد ح ــرح جدی ــه ط ــی اســت ک بدیه
تنهــا هیــچ کمکــی بــه ایــن ترســیم گیــری 
ــل  ــه نوعــی تبدی ــد بلکــه خــود ب نمــی نمای
بــه معضلــی جدیــد در افــکار عمومــی جامعه 
ــا  ــه م ــاید هم ــه ش ــی ک ــده اســت. معضل ش
ــراد  ــان اف ــته از زب ــای گذش ــه ه ــی هفت ط
ــی از  ــش، مصادیق ــا بی ــه، کم ــف جامع مختل

ــم. ــنیده ای آن را ش
ــا  ــی ب ــه آشــنایی اجمال ــا توجــه ب ــده ب نگارن
مباحــث هنــر و معمــاری اســامی، نقدهــای 
ــول  ــاظ اص ــه لح ــز ب ــری را نی ــدد دیگ متع
ــرم  ــد ح ــرح جدی ــه ط ــی ب ــدی و فضای کالب
ــر  ــد ب ــه قص ــا ک ــا از آنج ــد ام ــی دان وارد م
ایــن بــوده اســت کــه در ایــن نوشــتار، 
صرفــاً نقدهایــی ارائــه شــوند کــه مبتنــی بــر 
ــتند  ــام )ره( هس ــرت ام ــود حض ــات خ نظری
ــی  ــر شــده بســنده م ــوارد ذک ــن م ــه همی ب
شــود لیکــن پــر واضــح اســت کــه بــا تأمــل 
و  گهربــار  بیانــات  بــر  بیشــتر  تعّمــق  و 
ســیره آســمانی ایشــان، عــاوه بــر نقدهــای 
ســه گانــه ذکــر شــده در ایــن نوشــتار، 
همیــن  در  دیگــری  نقــادی  محورهــای 
ــد آنکــه  ــان خواهــد شــد. امی خصــوص نمای
متولیــان ایــن خبــط، بــه جــای توجیــه آن، 
ســعی در جبــران اشــتباه خــود نماینــد و بــه 
ــن اشــتباه  ــرش ای ــه پذی ــی رســد ک نظــر م
و عذرخواهــی از محضــر مــردم شــریف و 
انقابــی ایــران، حداقــل کاری اســت کــه در 

ــام داد. ــوان انج ــی ت ــوص م ــن خص ای
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ز مو ز  ا
ی متر ــم  نی  

تا  
! ــی چین ــبیح  تس  

خبرگزاری حوزه نمایندگی ولی فقیه
 در امور حج- با دخل و تصرف

ــل  ــا مث ــچ ج ــود؛ هی ــجدالحرام نمیش ــل مس ــا مث ــچ ج ــت؛ هی ــی اس ــت خوب ــا. فرص ــیت، دع ــوع، خش ــّرع، خش تض
مســجدالّنبی نمیشــود؛ ایــن فرصــت در اختیــار شــما اســت، در اختیــار حاجــی اســت. خیلــی بی ســعادتی میخواهــد 
ــد کــه جلــوی بازارگــردی  ــازار، دِر ایــن دّکان، دِر آن دّکان. حــاال فرمودن ــد در ب کــه کســانی ایــن را رهــا کننــد برون
را گرفته انــد، ]اّمــا[ خــب گزارشــهایی کــه بــه مــن میرســد، ایــن اســت کــه متأّســفانه نــه، بعضــی از حّجــاج مــا بــاز 
ــرد  ــور، م ــوی آن کاســب -زن یک ج ــن دّکان دار، پهل ــوی ای ــازار پهل ــن ب ــرو در ای ــی هســتند: ب ــن بیچارگ ــار ای گرفت
یک جــور- یــک جنــس بُنُجلــی را بــه دو برابــر قیمــت بخــر، ســوار هواپیمــا کــن بــردار بیــاور تهــران یــا فــان شــهر 
ــد ایــن را توّجــه کننــد کــه کار غلطــی اســت. خریــد  دیگــر؛ ]ایــن [ غلــط اســت؛ خیلــی غلــط اســت. مــردم مــا بای
ــوری  ــول را این ج ــد، پ ــود خری ــا میش ــس را همه ج ــت، جن ــود رف ــا میش ــازار را همه ج ــرد، ب ــود ک ــا میش را همه ج
همه جــا میشــود دور ریخــت -ایــن پــوْل دور ریختــن اســت دیگــر؛ همه جــا 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، 
حــرف زده اســت، ایــن فضــا پــر از امــواج صــدای نبــّی مکــّرم اســام اســت؛ حیــف نیســت انســان در ایــن فضــا تنّفــس 
نکنــد! ایــن دیگــر کجــای دنیــا پیــدا میشــود؟ اینهــا را حّجــاج مــا قــدر بداننــد، وااّل بــازار رفتــن و گــردش کــردن و 
ماننــد اینهــا کــه خــب همه جــای دنیــا میشــود ایــن کارهــا را انجــام داد؛ در تهــران هــم میشــود انجــام داد، در اصفهــان 
ــن  ــا میشــود ای ــز هــم میشــود انجــام داد، درمشــهد هــم ]میشــود[! همه جــای دنی هــم میشــود انجــام داد، در تبری

کارهــا را انجــام داد. بــرو ســراغ آن کاری کــه در ایــن جاهــا نمیشــود انجــام داد و مخصــوص حــج اســت...
بیانات مقام معظم رهبری- شنبه )31 مرداد 94( در 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:

 1 39  4 یور شهر نزدهم،  شــا ه  ر شما
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ــوغات س بهترین 
چیست؟ عمره  ــفر  س   

زمانــي کــه هــر زائــري بــه خــود یــادآوري کنــد بــر اســاس روایــات ثــواب یــک رکعــت نمــاز در 
مســجدالحرام معــادل صــد هــزار رکعــت و در مســجدالنبی )ص( معــادل ده هــزار رکعــت نمــاز 
ــگاه ها  ــازار و فروش ــم را در ب ــت عظی ــن فرص ــود ای ــر مي ش ــا حاض ــت، آی ــر اس ــای دیگ در ج

بگذرانــد؟ !

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســاني حج، ســاالنه 
جمعیتــي بالــغ بــر 800 هــزار زایــر ایرانــي در 
موســم حــج و عمــره راهــي ســرزمین وحــي 
مي شــوند کــه یکــي از دغدغه هــاي آنــان 
ــوغات اســت  ــه س ــوي تهی ــفر معن ــن س در ای
کــه باعــث مي شــود آنــان وقــت زیــادي را در 
بازارهــا و بازدیــد از فروشــگاه ها تلــف کننــد و 
هزینــه باالیــي را در بازارهــاي کشــور میزبــان 
صــرف نماینــد. زایــران در مــدت زمــان اقامــت 
ــارت  ــه زی در مدینــه معمــوالً هنــگام رفتــن ب
ــن  ــاني در بی ــت فروش ــور دس ــا حض ــع ب بقی
الحرمیــن مدینــه )فضــاي بیــن مســجد النبــي 
ــاني  ــت فروش ــوند، دس ــرو مي ش ــع( روب و بقی
کــه کاالهــاي ارزان و عمومــاً بــي کیفیتــي را 
عرضــه مي کننــد. ســاعت مچــي، تســبیح، 
ــي  ــتر کاالهای ــن بیش ــر و ادکل ــجاده، عط س
ــن فروشــندگان عرضــه  ــه توســط ای اســت ک
مي شــود. فروشــگاه هاي متعــددي کــه در 
پاییــن هتل هــاي محــل اســکان زایــران و 
همچنیــن در اطــراف حــرم نبــوي )ص( وجــود 
دارد از جملــه مــکان هایــي اســت کــه توجــه 
ــه  ــد. نکت ــب مي کن ــود جل ــه خ ــران را ب زای
جالــب اینجاســت کــه همــه ایــن فروشــنده ها 
و دســتفروش ها حداقــل تــا حــدودي کــه 
گلیــم خــود را از آب بکشــند، بــا زبــان فارســي 
ــد. ــنایي دارن ــا آش ــلیقه ایراني ه ــه و س و ذائق

ــران را در  ــي زای ــا حت ــت فروش ه دس
ــز تنهــا  ــه نی ــارت دوره مکــه و مدین زی

نمي گذارنــد
و  هتل هــا  مقابــل  در  مکرمــه  مکــه  در 
همچنیــن در اطــراف حــرم بــا اتومبیــل هایــي 
ــما را  ــد ش ــه مي خواهن ــوید ک ــه مي ش مواج
مجانــي بــه بــازار ببرنــد! در اطــراف حــرم نیــز 
ــت  ــور دس ــا حض ــخت گیري ه ــم س ــي رغ عل

واقــع  بــه چشــم مي خــورد، در  فروشــان 
ــته  ــه ناخواس ــیم ک ــب باش ــد مراق ــي بای خیل
ــه در آن  ــوي ک ــاي معن ــفر و فض ــت س فرص
قــرار گرفتــه ایــم را بــه بهانــه خریــد ســوغات 

ــم.  ــت ندهی از دس
ــه  ــوغات چ ــه س ــراي تهی ــران ب زای

مي کننــد؟ انتخــاب  را  کاالهایــي 
تســبیح، ســجاده، انــواع پارچــه بویــژه پارچــه 
ــترین  ــازي بیش ــباب ب ــه و اس ــادري، البس چ
ــه  ــي ب ــران ایران ــه زای ــتند ک ــي هس کاالهای
ســراغ آنهــا مي رونــد کــه اغلــب ایــن اجنــاس 
ــزي  ــد و اندون ــا هن ــن ی ــور چی ــول کش محص
و… هســتند. تعــدادي از عمره گــزاران نیــز 
ــه  ــوغات ب ــوان س ــه عن ــه را ب ــاي مدین خرم
کشــور مي آورنــد. آب زمــزم نیــز یکــي از 
بهتریــن و بــا ارزش تریــن ســوغاتي اســت 
کــه زایــران همــراه خــود بــه ایــران مي برنــد. 
خریــد ســوغات بیــش از انــدازه معمــول، 
ــي از  ــب برخ ــار و تخری ــکل ب ــر مش ــاوه ب ع
ــران  ایــن کاالهــا در مســیر انتقــال، بعضــاً زای
ــار  ــه ب ــه اضاف ــه جریم ــت هزین ــا پرداخ را ب
اســت  بذکــر  الزم  مي کنــد.  مواجــه  نیــز 
ــراي  ــه ب ــهري ک ــل درون ش ــاي نق اتوبوس ه
ــکان  ــل اس ــاي مح ــران از هتل ه ــال زای انتق
ــه شــده در  ــا مســجدالحرام و بالعکــس تعبی ت
مقابــل بــازار و مراکــز خریــد توقفــي ندارنــد و 
زایــران بــراي رفتــن بــه خریــد بایــد بصــورت 
ــدام  ــر اق ــه دیگ ــایل نقلی ــا وس ــا ب ــاده و ی پی

ــد.  کنن

ــراي  ــي ب ــد کاالهــاي ایران ــکان  خری ام
ــه ســفر ســوغات پیــش از اعــزام ب

در ســالي کــه از ســوي رهبــر معظــم انقــاب 
ــي و  ــزم مل ــا ع ــگ ب ــاد و فرهن ــال اقتص »س
ــت  ــده اس ــذاري ش ــادي« نامگ ــت جه مدیری
ــر  ــه ایشــان ب ــه اینک ــا توجــه ب ــن ب و همچنی

سیاســت »اقتصــاد مقاومتــي« تأکیــد فرمــوده 
انــد، آیــا بهتــر نیســت بــه جــاي اینکــه پــول 
خــود را بــراي خریــد کاالهــاي بــي کیفیــت در 
کشــور میزبــان صــرف کنیــم، پیــش از اعــزام 
بــه ســفر بــا خریــد ســوغات از داخــل کشــور با 
هزینــه کمتــر و بــا کیفیــت باالتــر ســهمي در 
پویایــي اقتصــاد کشــور داشــته باشــیم و وقــت 
کوتــاه ســفر را تنهــا بــه زیــارت و امــور عبادي 
معظــم  !رهبــر  کنیــم؟  معنــوي صــرف  و 
انقــاب اســامي در 11 مهرمــاه ســال 90 در 
دیــدار بــا کارگــزاران حــج فرمودنــد: »… مــن 
بــا ســوغاتی خریــدن مخالــف نیســتم، امــا بــا 
ــت.  ــد اس ــی ب ــرا؛ خیل ــا چ ــن بازارگردی ه ای
یــک عــده ای عطــش بازارگــردی دارنــد؛ اینهــا 
ملــت شــما را، مــردم شــما را ســبک میکنــد؛ 
ــی را  ــک جنس هائ ــد ی ــت. مي رون ــف اس حی
ــت  ــای بی کیفی ــم جنس ه ــاً ه ــد، غالب میخرن
از کشــورهای دوردســِت ســودجو کــه بــا 
کشــور  آن  داخــل  کمپانی هــای  همــان 
میزبــان بندوبســت دارنــد. بــرای حجــاج 
ــد  ــت درســت میکنن ــی و بی کیفی ــس بدل جن
ــد، شــما  ــا میریزن ــن بازاره ــوی ای ــد ت می آورن
ــرض  ــان را و ِع ــن ارز خودت ــد ای ــم میروی ه
ایــن  اینکــه  بــرای  میریزیــد  را  خودتــان 
کنیــد.  را خریــداری  بی کیفیــت  کاالهــای 
ــای  ــبختانه کااله ــا خوش ــور م ــروز در کش ام
ــا،  ــوع، زیب ــوب، متن ــت خ ــا کیفی ــی ب داخل
ــرادر  ــی - ب ساخته شــده ی دســت کارگــر ایران
ــل از  ــا قب ــت. بعضی ه ــراوان اس ــان - ف خودت
اینکــه ســفر مکــه برونــد، ســوغاتی های ســفر 
را در اینجــا میخرنــد - کار خوبــی اســت - نگه 
ــی را  ــتند، همانهائ ــه برگش ــد ک ــد؛ بع میدارن
کــه در بــازار شــهر خودشــان تهیــه کرده انــد، 
بــه عنــوان ســوغاتی میدهنــد. هدیــه ی ســفر 
ــی  ــن کار، خیل اســت دیگــر، خــوب اســت. ای

ــت.« ــی اس کار خوب
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 بــه دنبــال چیــزي برویــد کــه در جــاي 
دیگــر نیســت

ــکارم شــیرازي  ــت اهلل العظمــي م حضــرت آی
ــاه  ــز در خــرداد م ــد نی از مراجــع عظــام تقلی
کــه  توصیــه اي  »در  فرمودنــد:   91 ســال 
همــواره بــه حجــاج دارم مي گویــم کــه دنبــال 
چیــزي برویــد کــه در جــاي دیگــر نیســت نــه 
ــا  ــه ج ــه هم ــد ک ــي بروی ــراغ چیزهای ــه س ب
ــه  ــل ب ــد تبدی ــئله بای ــن مس ــود دارد، ای وج

ــود.« ــعار ش ش
ــگ  ــج فرهن ــاماندهي و تروی ــزوم  س ل

ــوغات ــه س ــح تهی صحی
امــا در ایــن میــان برنامــه ریــزي بــراي 
ســاماندهي بــه موضوع تهیه ســوغات از ســوي 
زایــران همیشــه در دســتور کار ســازمان حــج 
و زیــارت و بعثــه مقــام معظــم رهبــري بــوده 
ــراي  ــي ب ــده مکان ــم در آین ــت و امیدواری اس
ــن و  ــاج و معتمری ــراي حج ــوغات ب ــه س تهی
زایــران اعتــاب مقدســه در داخــل کشــور ایجاد 
ــراي ترویــج فرهنــگ صحیــح تهیــه  شــود و ب
ســوغات در میــان زایــران برنامه ریزي هــاي 
فرهنگــي بیشــتري از ســوي نهادهــاي ذیربــط 
صــورت گیــرد. شــاهدیم در جلســات آموزشــي 
همایش هــاي  در  همچنیــن  و  کاروان هــا 
متمرکــز عمــره گــزاران بــر موضوع خــودداري 
از بازارگــردي تأکیــد مي شــود کــه البتــه الزم 
ــا  ــت بیشــتر و ب ــا جدی ــن موضــوع ب اســت ای
ــث  بهــره گیــري از آموزه هــاي دینــي و احادی
ــران  ــراي زای ــته ب ــتر از گذش ــات، بیش و روای
تبییــن شــود تــا حجــاج و عمــره گــزاران زمان 
ــي  ــد. زمان ــف نکنن ــردي تل ــا بازارگ ــفر را ب س
کــه هــر زایــري بــه خــود یــادآوري کنــد بــر 
ــاز در  ــت نم ــک رکع ــواب ی ــات ث اســاس روای
مســجدالحرام معــادل صــد هــزار رکعــت و در 
ــاز  ــت نم ــزار رکع ــادل ده ه ــجدالنبی مع مس
ــی، ج 4،  ــروع کاف ــت )ف ــر اس ــای دیگ در ج
ــن  ــود ای ــر مي ش ــا حاض ص 526 و 556(، آی
ــردن در  ــف ک ــت تل ــا وق ــم را ب ــت عظی فرص

فروشــگاه ها بگذرانــد؟ !
ــت  ــه الزم اس ــن نکت ــن ای ــر ای ــان ذک در پای
کــه کــم نیســتند زایرانــي کــه هزینــه خریــد 
ســوغات و مراســم ولیمــه را صــرف امــور 
خیریــه و رفــع مشــکات مالــي و درمــان 
بــا  خوشــبختانه  و  مي کننــد  نیازمنــدان 
صــورت  آموزش هــاي  و  رســاني ها  اطــاع 
ــاهد  ــر روز ش ــران ه ــي زای ــه و همراه گرفت
کاهــش بازارگــردي در میــان زایــران هســتیم.

دکتر محمدرضا طایی-
 استادیار دانشکده  مهندسی راه آهن

گی  ر بز ی  هــا ز  و ر
یم ر ا د پیش  ر  د ــه  ک

خداونــد در دوره خلقــت بشــر حــوادث جلــوه 
هــا و نمایــش هــای بزرگــی از عظمــت و 
ــان  ــت انس ــت هدای ــه جه ــود را ب ــی خ بزرگ
هــا نمایــش داده اســت و بــرای یــادآوری ایــن 
ــت  ــت و پاسداش ــه بزرگداش ــتور ب ــا دس روزه
ــرای  ــی ب ــاداش فراوان ــواب و پ ــا داده و ث آنه
عاملیــن در ایــن روزهــا در نظــر گرفتــه اســت. 
در ســوره ابراهیــم آیــه 5 بــه حضــرت موســی 
)ع( دســتور مــی دهــد کــه مــردم را بــه 

ــد: ــر ده ــام اهلل تذک ــت ای بزرگداش
َولََقــْد أَْرَســلَْنا ُموَســی بِآیَاتَِنــا أَْن أَْخــِرْج َقْوَمــَک 
ــاِم اهلّل  ــْم بَِأیَّ ــوِر َوَذّکْرُه َــی النُّ ُلَمــاِت إِل ــَن الظُّ ِم
إِنَّ فـِـي َذلـِـَک آلیـَـاٍت لـّـُکّل َصبَّــاٍر َشــُکوٍر ﴿5﴾

آیــات خــود  بــا  را  ))در حقیقــت موســی 
فرســتادیم ]و بــه او فرمودیــم[ کــه قــوم خــود 
را از تاریکیهــا بــه ســوی روشــنایی بیــرون آور 
و روزهــای خــدا را بــه آنــان یــادآوری کــن کــه 
قطعــا در ایــن ]یــادآوری[ بــرای هــر شــکیبای 

سپاســگزاری عبــرت هاســت(( 
ایــام و اعیــاد بزرگــی کــه در مــاه ذیقعــدی و 

ذیحجــه در پیــش داریــم :
ــن  ــه روز په ــده(،  ک ــو االرض )25 ذیقع دح
ــه کعبــه در ابتــدای  ــر خان شــدن زمیــن از زی
و  ابراهیــم  تولــد حضــرت  روز  و  پیدایــش 

در  و  الســام(  )علیهمــا  عیســی  حضــرت 
ــود. ــد ب ــم خواه ــام قائ ــی روز قی روایت

عیــد غدیــر )18 ذی الحجــه(،  ایــن روز بزرگ 
ــر المومنیــن  ــت امی ــر بــه وصای کــه مفتخ
اســت در طــول تاریــخ شــاهد حــوادث بزرگــی 
بــوده اســت کــه از جملــه آنکــه ایــن روز روزی 
اســت کــه کشــتی نــوح)ع( بــر زمین نشســت، 
ــروز  ــم)ع( ســرد شــد، روز پی ــر ابراهی ــش ب آت
ــاحران، و  ــر س ــی)ع( ب ــرت موس ــدن حض ش
ــی )ع( و  ــرت  عیس ــمعون از حض ــت ش وصای
ــن  یوشــع از حضــرت موســی  )ع( و آصــف ب

ــا از حضــرت ســلیمان )ع(   اســت برخی
ــه  ــار روز را ب ــان چه ــح الجن ــاب مفاتی در کت
ــال  ــول س ــی در ط ــای بزرگ ــوان روزه ه عن
ــی در  ــوادث بزرگ ــه ح ــد ک ــی کن ــی م معرف
ــاده و  ــاق افت ــر اتف ــخ بش ــول تاری ــا در ط آنه
ایــن چهــار روز در کل ســال در روایــات ممتــاز 
ــواب روزه  ــد و ث ــده ان ــتحبی ش ــه روزه مس ب
مســتحبی در ایــن روزهــا برابــر روزه 60 ســال 
عنــوان شــده اســت.. روزهــای دحــو االرض و 

ــی باشــند. ــا م ــن روزه ــر از ای ــد غدی عی
روز عرفه )9 ذی الحجه(

ــه آســمان  ــاب دســتش رو ب ــا غــروب آفت ... ت
بلنــد بــود و بــا تضــرع اشــک مي ریخــت ... تــا 
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باالخــره بخشــیده شــد...
 

نهــم ذیحجــه روز عرفــه اســت. ر روایــات 
ــه  ــه ســفارش شــده اســت ک ــاره روز عرف درب
ــد  ــه امی ــه هم ــت ک ــه آن روزی اس روز عرف
خیــر و برکــت و عنایــت الهــی را دارنــد و 
ــه در  ــت ک ــدر واالس ــه آنق ــگاه روز عرف جای
ــده  ــاره ش ــه اش ــن نکت ــه ای ــی ب ــت حت روای
اســت کــه امیــد اســت حتــی فرزنــدان درون 
شــکم مــادران از ایــن مــاه و از ایــن روز بهــره 
منــد شــوند. نکتــه دیگــر در فضیلــت روز 
ــن)ع(  ــن العابدی ــی از حضــرت زی ــه روایت عرف
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 

ــت. خداس
 خداونــد متعــال در ایــن روز بــه ســه مــکان و 

ســه گــروه از انســانها، توجــه ویــژه دارد:
 

1. کربا و زائران امام حسین )ع(.
 

2.  صحــراي عرفــات )در نزدیکــي مکــه( و 
ــت اهلل. ــاج بی حج

 
3  .  هــر جــا از دنیــا کــه دســتي بــه ســوي او 

بلنــد شــود و دلــي بشــکند.

رمضان ماه  با  بری  برا
مــاه مبــارک رمضــان، مــاه رحمــت و مغفــرت 
الهــی اســت؛ چنــان کــه پیامبــر اکــرم صلــی 
ــَل  ــْد اَْقَب ــه مــی فرماینــد: »... َق اهلل علیــه و آل
ــَرِة؛  ْحَمــِة َوالَْمْغِف ــِة َوالرَّ اِلَْیُکــْم َشــْهُر اهلّل بِالَْبَرَک
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. 
ــی روی  ــه درگاه اله ــی ب ــر کس در آن روز اگ
آورد، مــورد مغفــرت خداونــد قــرار مــی گیــرد.

ــْن  ــد: »َم ــام فرمودن ــه الس ــادق علی ــام ص ام
لـَـْم یُْغَفــْر لـَـُه فـِـی َشــْهِر َرَمضــاَن لـَـْم یُْغَفــْر لـَـُه 
اِلــی قابـِـٍل ااِلَّ اَْن یَْشــَهَد َعَرَفــَة؛ کســی کــه در 
مــاه رمضــان بخشــیده نشــود، تــا ســال آینــده 
بخشــیده نمــی شــود، مگــر اینکــه ]روز[ عرفــه 

ــد.« را درک کن

در عرفات آدم)ع(  حضرت 
ــي  ــادق)ع(، وقت ــام ص ــي از  ام ــق روایت مطاب
جــد اعــاي مــا حضــرت آدم )ع( از  بــاغ 
بهشــتي بــه زمیــن فــرود آمــد، چهــل روز هــر 
بامــداد بــر فــراز کــوه صفــا بــا چشــم گریــان 

ــرود  ــل )ع(، ف ــود. جبرئی ــجده ب ــال س در ح
ــید: ــد و پرس آم

 
ـ چرا مي گریي، اي آدم؟

 
ـ چــرا نگریــم در حالیکــه از جــوار خداونــد بــه 

ایــن دنیــا فــرود آمــده ام؟
 

ـ بــه درگاه خــدا توبــه کــن و بســوي او 
بازگــرد.

 ـ چگونه ؟
 

ــه  ــه آدم را ب ــتم ذیحج ــل در روز هش جبرئی
منــي بــرد، آدم شــب را در آنجــا مانــد و 
صبحگاهــان عــازم صحــراي عرفــات شــد. 
جبرئیــل هنــگام خــروج از مکــه، احــرام 
ــت و  ــه او آموخ ــن را ب ــک گفت ــتن و لبی بس
چــون عصــر روز عرفــه فــرا رســید، آدم  را بــه 
غســل فــرا خوانــد و پــس از نمــاز عصــر، او  را 
بــه وقــوف در عرفــات دعــوت کــرد و کلماتــي 
ــه  ــود ب ــرده ب ــت ک ــروردگار دریاف ــه از پ را ک

وي تعلیــم داد،

صنعت و  علم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  یه  نشــر ء    نبا
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پیامبر خاتم )ص( در عرفات
 دامنــه کــوه عرفــات در زمــان صــدر اســام، 
کاس صحرایــي پیامبــر اســام )ص( بــود 
ــن  ــرین آخری ــي مفس ــه برخ ــه گفت ــا ب و بن
ســوره قــرآن در صحــراي عرفــات بــر پیغمبــر 
ــردم و  ــه م ــرا ب ــر آن ــازل شــد و پیغمب )ص( ن

ــود. ــم فرم ــاگردانش تعلی ش
 

 رســول گرامــي اســام )ص( در چنیــن روزي 
ســخنان تاریخــي خــود را در اجتمــاع عظیــم 

و بــا شــکوه حجــاج بیــان داشــت:
 

... اي مــردم ســخنان مــرا بشــنوید! شــاید 
دیگــر شــما را در ایــن مــکان ماقــات نکنــم. 
شــما بــه زودي بســوي خــدا بــاز مــي گردیــد. 
ــما  ــد ش ــک و ب ــال نی ــه اعم ــان ب در آن جه
رســیدگي مــي شــود. بــه شــما توصیــه 
ــه  ــت ب ــزد اوس ــي ن ــس امانت ــم هرک ــي کن م

ــد.  ــش برگردان صاحب
 

اي مــردم بدانیــد ربــا در آئیــن اســام ، حــرام 
اســت. از پیــروي شــیطان بپرهیزیــد. بــه شــما 
ــي  ــان نیک ــه زن ــه ب ــم ک ــي کن ــفارش م س
ــت  ــي در دس ــاي اله ــا امانته ــرا آنه ــد زی کنی
ــما  ــر ش ــي ب ــن اله ــا قوانی ــتند و ب ــما هس ش

ــد. حــال شــده ان
 

ــادگار  ــه ی ــز ب ــما دو چی ــان ش ــن در می ... م
مــي گــذارم کــه اگــر بــه آن دو چنــگ زنیــد 
ــدا و  ــاب خ ــي کت ــوید، یک ــي ش ــراه نم گم

ــت. ــن اس ــرت( م ــنت و )عت ــري س دیگ
 

هــر مســلماني بــا مســلمان دیگــر بــرادر اســت 
و همــه مســلمانان جهــان بــا یکدیگــر برادرنــد 
ــلماني  ــر مس ــلمانان ب ــوال مس ــزي از ام و چی
ــه رضایــت  ــرا ب حــال نیســت مگــر اینکــه آن

بــه  دســت آورده باشــد...

عرفات در  )ع(  حســین  مام  ا

ــز  ــام حســین )ع( نی حضــرت سیدالشــهدا، ام
ــی  ــا گروه ــراه ب ــه هم ــر روز عرف ــد از ظه بع
از اهــل بیــت و فرزنــدان و شــیعیان،با نهایــت 
ــرون  ــود بی ــه خ خاکســاری و خشــوع،از خیم
آمدنــد،و در جانــب چــپ »کــوه رحمــت« 
ــوی  ــش را بس ــارک خوی ــتادند،و روی مب ایس
کعبــه نمودنــد و دســتها را برابــر صــورت 
برداشــتند ماننــد مســکینی کــه طعــام طلبــد 

ــد. ــه را خواندن ــای عرف دع

منبع: مفاتیح الجنان- اعمال مناسبتها

ر خبا ا

)ع( رضا  مام  ا پرچم  ز  اهتــزا
همزمــان بــا میــاد مســعود هشــتمین ســتاره 
آســمان امامــت و والیــت، پــس از نمــاز ظهــر 
و عصــر، پرچــم مزیــن بــه نــام امــام رضــا )ع( 
ــن  ــن آئی ــد. ای ــزاز در آم ــه اهت ــگاه ب در دانش
ــه  ــار کتابخان ــه در کن ــت ک ــالی اس ــد س چن
ــا  ــام رض ــناد ام ــز اس ــگاه و مرک ــزرگ دانش ب

)ع(، برگــزار می گــردد.

با شهدا تجدید میثاق 
روز هشــتم شــهریور، دانشــگاهیان پــس از 
ــهداء  ــره الش ــول مقب ــر ح ــر و عص ــاز ظه نم
گــرد آمدنــد و ضمــن قرائــت فاتحــه، بــا 
آرمان هــای شــهداء و بویــژه شــهیدان رجائــی 

ــد. ــاق نمودن ــد میث ــر تجدی و باهن

گذشت که  ــتانی  تابس
در تابســتانی کــه گذشــت ریاســت دانشــگاه و 
ــار در  ــرای چندمیــن ب رئیــس دفتــر ایشــان ب
ــی  ــه ســفری طوالن طــول مســئولیت خــود، ب
مــدت بــرای دیــدار خانــواده محترمشــان 
ــن  ــز ام ــه چی ــد. هم ــور رفتن ــارج کش ــه خ ب
و امــان بــود و حتــی بعضــی فعالیت هــای 
ــاله دانشــگاه  ــد س ــز چن ضــروری و افتخارآمی
ــی در  ــدند ول ــزار نش ــاز" برگ ــون "روز ب همچ
ــه  ــد. البت ــرخ دانشــگاه چرخی ــر صــورت چ ه
طبــق اعــام پرطمطــراق روابــط عمومــی 
ــگاه در  ــران دانش ــن از مدی ــد ت ــگاه، چن دانش
تابســتان زحمــت کشــیده بودنــد و بیــش از دو 
ســاعت بــا خبرنــگاران مصاحبــه کــرده بودنــد. 
ــه  ــرادی ک ــت اف ــه گذش ــتانی ک ــا در تابس ام
ــد بســیار  ــی احســاس مســئولیت می کنن خیل
فعــال بودنــد و آرام و قــرار بســیاری از اســاتید 
ــا ذره بین هــای بزرگــی  ــد. آنه جــوان را گرفتن

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 
 B ــته ــته A، دس ــوع 3، دس ــوع 2، ن ــوع 1، ن ن
ــع  ــدف رف ــه ه ــه ب ــه ن ــل، البت ــن قبی و از ای
ــکالی  ــن اش ــا کوچکتری ــه ب ــرا ک ــکاالت چ اش
ــد.  ــوع کردن ــت از خداحافظــی قریب الوق صحب
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 طرح هــای افتتاحــی 
ــت کاهــش چشــمگیری را نســبت  ــه دول هفت
بــه ســال های گذشــته نشــان مــی داد 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 
ــی را در  ــر حرف ــه ه ــور ک ــای رئیس جمه آق
ایــن مــورد نبایــد زد، حرفــی از آن نمی زنیــم. 
حتمــا توافقــی بــد نبــوده اســت و حتمــا در آن 
بندهــای تحقیرآمیــز، تهدیدآمیــز، تحدیدآمیــز 

ــدارد. و ســرکاری وجــود ن

اساتید؟! ز جذب  ا ــی  سیاس شکایت 
می گفتنــد  غیرسیاســی  کانــون  تبلیــغ  در 
جــوان  اســاتید  بــرای  می خواهیــم  کــه 
مســکن تهیــه کنیــم. امــا بــا توجــه بــه عــدم 
اســتقبال اســاتید از عضویــت، اخیــرا در یــک 
اقــدام حقوقــی غیراخاقــی و البــد صنفــی، از 
ــته  ــال های گذش ــوان در س ــاتید ج جــذب اس
بــه مراجــع خــارج دانشــگاه کرده انــد تــا 
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ــردد.  ــم گ ــا فراه ــراج آنه ــات اخ ــه موجب بلک
ــان  ــکان آس ــت بیشــتری دارد، ام آنچــه اهمی
ــراد در  ــه اف ــات محرمان ــه اطاع ــی ب دسترس
ــد کــه  ــی اســت. همــه می دانن ــن اقدامات چنی
ــم  ــه ه ــتند ک ــی هس ــون، خانم ــی کان منش
اکنــون بــه همــه پرونده هــا دسترســی دارنــد.

مدعو ــاتید  اس بررسی صاحیت 
جــذب،  هیئــت  آیین نامــه  تصریــح  بــه 
عمومــی  و  علمــی  صاحیــت  می بایســتی 
اســاتید مدعــو در هئــت جــذب دانشــگاه 
مــورد بررســی و تاییــد قــرار گیرنــد. متاســفانه 
مدتــی اســت بــه ایــن بخــش از قانــون عمــل 
نمی گــردد. قطعــا ایــن کار باعــث لطمــات 
علمــی و فرهنگــی بــه دانشــگاهمان می گــردد 
ــی  ــده ای از بعض ــار نگران کنن ــه اخب همچنانک
ــه  ــا ب ــه فع ــد ک ــوش می رس ــه گ ــن ب مدعوی

نمی پردازیــم. آن 

قیمتی به هــر  اعمال قدرت 
از یــک دانشــکده  در یــک گــروه خــاص 
خــاص، در اقــدام خــاص جدیــدی، بــه دو 
تــن از اســاتید گــروه علیرغــم تدریــس موفــق 
ــد  ــرای نیمســال جدی ــچ درســی را ب ــا هی آنه
ــد و  ــان بگذارن ــا خودش ــد ت اختصــاص نداده ان
ــداران  ــد. قدرت م از دانشــکده و دانشــگاه برون
ــس  ــرام رئی ــه احت ــی ماحظ ــروه حت ــن گ ای
فعلــی دانشــگاه را هــم نمی کننــد چــون 
هــر دوی ایــن اســاتید حکــم قانونــی از ایشــان 
ــس  ــه تدری ــده اند ک ــر ش ــا حاض ــد. آنه دارن
دروس ایــن اســاتید را بــه افــراد خــارج از 
ــری  ــجویان دکت ــه دانش ــی ب ــگاه و حت دانش
بدهنــد و نیــز بپذیرنــد کــه یــک درس اصلــی 
ــد دانشــکده  ــرای دانشــجویان جدی ــادی ب بنی
ــه  ــر ن ــود. مگ ــر تشــکیل ش ــا حــدود 60 نف ب
ــا و ریاســت دانشــکده  ــه مســئول گروه ه اینک
وظیفــه دارنــد حداقــل موظفــی افــراد قانونــی 
از  آن  از  پــس  و  کننــد  تامیــن  را  گــروه 
ــد؟  ــک بگیرن ــی کم ــن و حق التدریس مدعوی
ــع شــبهه  ــرای رف ــل ب پیشــنهاد می شــود الاق
مالــی ایــن اقــدام، بانیــان کار حق الزحمــه 
تحمیلــی بــه بیت المــال را از جیــب خــود 
ــگاه  ــت دانش ــوال از ریاس ــه س ــد. البت بپردازن
آن اســت کــه تــا کــی می خواهنــد در مقابــل 
ــه  ــادی ب ــات زی ــه لطم ــی ک ــن ظلم های چنی
ــد  ــار علمــی دانشــکده و دانشــگاه می زنن اعتب
می کننــد،  متضــرر  هــم  را  دانشــجویان  و 
منفعــل باشــند و فقــط در جلســات خصوصــی 
ــار  ــن اخب اظهــار تاســف کننــد؟ )طبــق آخری
ــل  ــا الاق ــر، گوی ــت خب ــه ثب ــا لحظ ــه ت واصل
ــن  ــم شــبیه چنی ــر ه ــک دانشــکده دیگ در ی

حرکــت غیراخاقــی و غیرقانونــی رخ داده 
ــت.( اس

نفوذی ن  ا ر و مشــا
چنــد هفتــه پیــش وزیــر اطاعــات بــا حضــور 
در برنامــه زنــده ســیما، از روی برگــه، جماتی 
ــر عــدم  ــه نقــل از رهبــر انقــاب مبنــي ب را ب
قرمــز  ازخطــوط  مذاکره کننــدگان  عبــور 
ــد،  ــاب فرموده ان ــر انق ــت: »رهب ــد و گف خوان
ایــن خــط تبلیغــی دروغ کــه گفتــه می شــود 
ــور شــده اســت، صحــت  ــز عب از خطــوط قرم
نــدارد!« البتــه ایشــان پــس از تذکــرات مــردم، 
ــح  ــود را تصحی ــخن خ ــه ای س ــی اطاعی ط
کــرده و ضمــن عذرخواهــی گفتنــد: پــس 
ــه  ــم ل ــخنرانی معظ ــن س ــه مت ــه ب از مراجع
ماحظــه شــد کــه عبــارت صحیــح ایــن اســت 
»ایــن خــط تبلیغــی غیــر صحیــح کــه از برخی 
خطــوط قرمــز رســمی در جلســات خصــوص 
صــرف نظــر شــده اســت خــاف واقــع و دروغ 
اســت«. ایــن چندمیــن بــار اســت کــه بعضــی 
بــه اصطــاح مشــاوران و نزدیــکان مســئوالن، 
باعــث آســیب ها و لطمــات بزرگــی بــه وجهــه 
ــده اند. ــام ش ــور و نظ ــی کش ــئولین و حت مس

ــوری  ریاســت جمه ــات  انتخاب نتیجــه  ــام  اع
دوازدهــم

اخیــرا وزیــر کشــور دولــت یازدهــم کــه 
ــک  ــه ی ــتند، در میان ــات هس ــری انتخاب مج
ــت،  ــن دول ــر ای ــت: "عم ــه اس ــه گفت مصاحب
ــارم آن ســپری  ــک چه ــه نرســیده، ی ــه نیم ب
ــال  ــت 8 س ــرار اس ــی ق ــای روحان ــده! آق ش
ــک لحظــه تصــور  ــور باشــند!" ی ــس جمه رئی
کنیــد چنیــن ســخنی را وزیــر کشــور دولــت 
نهــم می گفــت. آنوقــت اصحــاب فتنــه چه هــا 
کــه نمی کردنــد و چه هــا کــه نمی گفتنــد.

مریکا آ و  ــمی  هاش قای  آ
آقــای هاشــمی رفســنجانی در ســفر خــود بــه 
ــرآن  ــه ق ــتناد ب ــا اس ــال 1361، ب ــد در س هن
بیــن کشــورهای  بــر روابــط صلح جویانــه 
ــدس و  ــده مق ــرد و آن را ای ــد ک ــان تاکی جه
ــه  ــا چگون ــزود: م ــد و اف ــندانه ای خوان خداپس
اســرائیل  ماننــد  کشــوری  بــا  می توانیــم 
ــردم  ــر م ــات را ب ــن جنای ــروز بدتری ــه ام ک
صلــح  از  دم  می شــود،  مرتکــب  فلســطین 
ــه بمــب خوشــه ای در  ــکا ک ــا آمری ــم و ی بزنی
اختیــار اســرائیل می گــذارد و بــا همــه قــدرت 
خویــش اســرائیل را زیــر حمایــت خــود قــرار 
می دهــد و در همیــن حــال دو میلیــارد و 
ــک  ــرائیل کم ــه اس ــون دالر ب ــت میلی دویس
ــکا  ــا آمری ــم ب ــه می توانی ــا چگون ــد، م می کن

ــم؟ وی  ــی کنی ــزی زندگ ــط صلح آمی در محی
ادامــه داد: آمریــکا کــه خانــه اش در آن ســوی 
ــی دارد در  ــه حق ــرار دارد، چ ــوس آرام ق اقیان
کنــار اقیانــوس هنــد در جزیــره ای پایــگاه 

ــد؟ ــته باش ــی داش نظام

لحاقی ا پروتــکل  و  نی  روحا قای  آ
آقــای حســن روحانــی در کتــاب امنیــت ملــی 
و دیپلماســی هســته ای بــه خاطــره جالبــی از 
ــکل  ــول پروت ــرای قب ــم ب ــس شش ــزام مجل ال
می نویســد:  و  می کنــد  اشــاره  الحاقــی 
"مســئله ایــن بــود کــه تعــدادی از نماینــدگان 

مجلــس، طــرح ســه فوریــت بــرای الــزام 
دولــت بــه پذیــرش پروتــکل الحاقــی را امضــاء 
ــم  ــا آن را تقدی ــد ت ــی آن بودن ــرده و در پ ک
مجلــس کننــد. بــه رئیس جمهــور گفتــم 
ــرح  ــس مط ــت در مجل ــه فوری ــرح س ــر ط اگ
ــراً  ــم ظاه ــم. گفت ــتعفا می ده ــن اس ــود، م ش
مجلــس از آغــاز کار، کارشــکنی را شــروع 
کــرده اســت. در ایــن زمینــه مــن و نیــز آقــای 
ــس(  ــس مجل ــی )رئی ــای کروب ــا آق ــی ب خاتم
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 

ــد." بودن

مریکا آ ــی  قع ا و چهره 
پــس از ماه هــا حمــات وحشــیانه شــیوخ 
مرتجــع بــه مــردم ضعیــف و بی دفــاع یمــن و 
کشــتار بیرحمانــه و وســیع زنــان و کــودکان و 
بی گنــاه و ویــران کــردن زیرســاخت ها، آمریــکا 
نــه تنهــا اظهــار تاســف نکــرد بلکــه بــه طــرق 
مختلفــی همچــون پشــتیبانی اطاعاتــی از 
ــه ادامــه جنایــات کمــک نمــود.  متجــاوزان، ب
امــا پــس از آنکــه مــردم یمــن در یــک حملــه 
ــل  ــداد قاب ــا تع ــه معجزه آس ــه و البت غافلگیران
توجهــی از نظامیــان مهاجــم را کشــت، جنــاب 
ــرای ســران  ــودب ب ــم و م ــای فهی ــای اوبام آق
آن کشــورها پیــام تســلیت فرســتاد. بلــه 
ــش  ــده ای بزک ــه ع ــی ک ــت آمریکای ــن اس ای

می کننــد و بــرای او له لــه می زننــد.

هتاک حکــم 
پــس از حــدود نــه مــاه از شــکایات اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی از توهیــن و افتراهــای 
هتــاک دوم نســبت بــه ارکان نظام و مقدســات 
ــی  ــت انتظام ــه هیئ ــدیم ک ــر ش ــی، باخب دین
دانشــگاه اعمــال وی را مصــداق بنــد 16 مــاده 
7 آئین نامــه تخلفــات )ارتــکاب اعمــال خــاف 
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صاحــب امتیــاز: بســیج اســاتید دانشــگاه علــم 

و صنعــت ایــران

مدیرمسئول: حسین صالح زاده

سردبیر: محمد خلج امیرحسینی

مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع 
بسیج اساتید دانشگاه نیست.

ــاد، پیشــنهاد  ــه انتق ــأ از هرگون نشــریه نب
یــا مطالــب ارســالی دانشــگاهیان محتــرم 
اســتقبال  محتــرم  اســاتید  ویــژه  بــه 
می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود، 

ــه آدرس الکترونیکــی آنهــا را ب
 naba@iust.ac.ir بفرستید.

مصالــح نظــام جمهــوری اســامی ...( دانســته 
و پرونــده را بــه مراجــع صالــح قضائــی ارجــاع 
ــاده، وی  ــن م ــق تبصــره همی داده اســت. طب
در مــدت رســیدگی پرونــده اش در مرجــع 
ــه  ــد. البت ــق درمی آی ــت تعلی ــه حال ــی ب قضائ
بــرای وی کاس درس  تــرم  ایــن  ظاهــرا 
ــا  تخصیــص داده شــده اســت کــه در تضــاد ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــه ب آئین نام

ممیزه هیئــت  د  عملکــر
هیئــات  ســامت  شــاخص های  از  یکــی 
شــاخص  دانشــگاه ها،  مدیریــت  و  ممیــزه 
مشــکوکیت یــا تعجیــل اســت. ایــن شــاخص 
عبارتســت از نســبت تعــداد ارتقــاء افــراد دارای 
مســئولیت فعلــی ســتادی و اجرائــی بــه تعــداد 
ــاخص در دوره  ــن ش ــی ای ــا. بررس کل ارتقاءه
جدیــد هیئــت ممیــزه، بــه عــددی تعجــب آور 
)حــدود 70%( می انجامــد. بعــاوه، چنــد نفــر 
از مدیــران ارشــد و اعضــاء هیئــت ممیــزه کــه 
ــدل  ــتادی رســیده اند دارای مع ــه اس ــه درج ب
ــر  ــواردی کمت ــر از 14 و در م ــانس کمت لیس
ــدم  ــا، بعضــی ع ــار اینه از 13 هســتند. در کن
ارتقاءهــا نیــز تعجب آورتــر اســت. در یــک 
ــداد  ــاال و تع ــئولیت ب ــا مس ــردی ب ــه، ف جلس
ــانند  ــتادی می رس ــه اس ــدود را ب ــاالت مع مق
ــس  ــاء رئی ــا ارتق ــان جلســه ب ــا در هم و دقیق
 ،ISI بســیج اســاتید بــا بیــش از 50 مقالــه
ــی و  ــی پژوهش ــاالت علم ــادی مق ــداد زی تع
کنفرانســی، تعــداد زیــادی ثبــت اختــراع، 
ــه  ــی خاتم ــای صنعت ــادی پروژه ه ــداد زی تع
یافتــه، تعــداد زیــادی پروژه هــای دانشــجوئی، 
... و ســال های زیــادی پژوهشــگر برتــر بــودن 
ــردد  ــت می گ ــگاه، مخالف ــکده و دانش در دانش
ــن  ــاه از ای ــت م ــش از هف ــت بی ــا گذش و ب
خبــط و خطــا، تاکنــون اقــدام عملــی در 

ــت. ــده اس ــام نش ــران آن انج ــت جب جه

!؟ ! ه  نشــگا ا د علمی  تبه  ر
برایمــان تلــخ اســت تــا از رکــود و حتــی 
تنــزل علمــی دانشــگاه بگوییــم. متاســفانه در 
اکثــر ســایت های معتبــری کــه دانشــگاهها را 
ــی  ــه علم ــد، رتب ــی می کنن ــدی علم رتبه بن
دانشــگاه در دو ســال اخیــر رو بــه تنــزل 
ــدن  ــایت الی ــال در س ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
http://www.leidenranking.com رتبــه دانشــگاه 

ــا در  ــت. ی ــرده اس ــزل ک ــه 547 تن از 526 ب
http://cwur. ــی ــگ جهان ــز رنکین ــایت مرک س

ــاالی 1000  ــه ب org/ رتبــه دانشــگاه از 993 ب

ــن  ــر(. همچنی ــرده اســت )شــکل  زی ــزل ک تن
ــک ــدی وبومتری ــن رتبه بن ــق آخری طب

ــگاه 895  ــه دانش  www.webometrics.info رتب

ــور  ــی کش ــگاه های صنعت ــن دانش ــوده و بی ب
بــه رتبــه 6 تنــزل کــرده اســت. بــه هــر حــال 
قبــول واقعیــات تلــخ و بازنگــری در پرداختــن 
ــد مجــددا  ــه بعضــی مســائل خــاص، می توان ب
ــت  ــرار دادن دانشــگاه در شــیب مثب ــث ق باع
ــر  ــا بهت ــال، آی ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش ترق
انــرژی  ایــن همــه  نیســت بجــای آنکــه 
صــرف شــود تــا اســاتید جــوان در فشــارهای 
ــویق  ــه تش ــد، ب ــرار گیرن ــد ق ــی هدفمن روان
دســتاوردهای آنهــا و ایجــاد مشــوق پرداختــه 
ــد  ــا بهره من ــاالی آنه ــت ب ــا از ظرفی ــود ت ش

شــد؟

ه نشــگا ا د ئــی  بنا یر ز ی  لیت هــا فعا
ــد  ــت جدی ــان مدیری ــال از زم ــدود دو س ح
تاکنــون جــز  و  اســت  دانشــگاه گذشــته 
توســعه البــی ســاختمان ریاســت، هیــچ 
ــل توجهــی  ــی و توســعه ای قاب فعالیــت عمران
ــداوم  ــا پیشــرفت م انجــام نشــده اســت. قطع
ــد  ــی جدی ــه کارهــای زیربنائ ــاز ب دانشــگاه نی
تجهیــز  قبیــل  از  توســعه ای  و  عمرانــی 
آزمایشــگاهها و توســعه پژوهشــکده ها وجــود 
دارد. بعضــی فعالیت هــای عمرانــی زمــان 
ــرق،  ــکده های ب ــر دانش ــی، نظی ــت قبل مدیری
ــران و  ــه و عم ــوم پای ــر، عل ــع، کامپیوت صنای
همچنیــن اســتخر، مجتمــع یــاس، پارکینــگ 
ــزی و  ــه مرک ــم کتابخان ــش اعظ ــمالی، بخ ش
غیــره تــا حــد خوبــی توانســت دانشــگاه را رو 
ــد  ــت نمی کن ــا کفای ــی اینه ــد ول ــه راه کن ب
ــدی  ــای بع ــد و مدیریت ه ــت جدی و از مدیری
ــا چــرخ  ــد ت ــاال دارن انتظــار مــی رود همــت ب
دانشــگاه بهتــر و بــا ســرعت باالتــری بچرخــد.
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