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حضرت امام رضوان اهلل علیه:

ما آمریکا را زیر پا
میگذاریم!
امام خامنهاى :خدای

متعال پشت گردن آنها زد و
آنها را به آبهای ما کشاند که شما
را به جان شان بیندازد و آنطور
دستهایشان را روی سرشان
بگذارند .این حادثه کار خدا بود و
در وقت خوبی انجام گرفت و شما
هم عالی عمل کردید.
زنده باشید.

در این شماره می خوانیم:
فجر انقالب اسالمی
و ضامن صیانت از آن

از رنجی که می بریم

هزینه های سنگین برجام

احمدی نژادی ترین فرد
بیانیه بسیج اساتید
به مناسبت شهادت سیخ نمر

شعبه های  springerدر ایران!
مسئولیت و اعمال عقاید
قطره ایی از سبک زندگی اسالمی
فصل اول« :ارتباط با خدا» ()3

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
دیدن فیلم تفنگداران دستگیر شده برایم سخت است.

هیخ
ن
خجسته ایام دهه فجر ریپوزی انقالب اسالمی اریان رب همه رف ت گان و دا ش گاهیان مبارک باد.

اقدامات اخیر رئیس دانشگاه
در تمدید قرارداد ..

فجر انقالب اسالمی

و ضامن صیانت از آن
دکتر امید وحیدی،
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
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انقالب اسالمی فجر صادقی بر حاکمیت
ظلمت و جاهلیت هزار و چهارصد ساله بود
که سایه شومش قرنها بر دنیا سایه افکنده
بود .انقالب اسالمی حاصل مجاهدتهای
هزار و چهارصد ساله ائمه معصومین علیهم
السالم و علمای راستین و شهدایی است
که با زحمات و مجاهدتهای طاقت فرسا
و نثار خون خود نهال درخت طوبی اسالم
ناب که با دستان رسول اهلل صل اهلل علیه
و آله بر این کره خاکی کاشته شده بود را
آبیاری و صیانت کرد و شکوفه های آن با
پیروزی انقالب در ایران اسالمی شکفته شد
و انشاهلل با ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا
فداه میوه های آن به ثمر خواهد رسید .بر
خالف تفسیرهای خالفی که بسیاری برای
مصادره کردن انقالب برای جناح های
سیاسی خود ارائه میکنند ،اساسا انقالب
اسالمی هدفی جز مقدمه سازی بر حکومت
حضرت جهانی امام مهدی عج اهلل تعالی

فرجه الشریف نداشت و خالصه کردن
اهداف آن به بهبود معیشت مردم ،آزادی
خواهی ،مردم ساالری ،استقالل و غیره
جفا در حق انقالب اسالمی است چراکه
هدف غایی انقالب اسالمی همه اینها را در
بر دارد اما در آنها خالصه نمیشود .شهید
سید مرتضی آوینی در مقاله دولت پایدار
حق جمالت زیبایی مرتبط با این مساله
دارد:
«از رنسانس به این سو که آخرین عصر
جاهلیت بشر آغاز شده ،حیات تاریخی
اقوام انسانی در سراسر سیاره به یکدیگر
ارتباط پبدا کرده است تا بشر در حیثیت
کلی خویش مصداق محقق بیابد و اگر
تحولی روی می دهد برای همه بشریت
یکجا اتفاق بیفتد تعبیر دهکده جهانی
نشان می دهد که آخر الزمان و عصر ظهور
موعود رسیده است ،چرا که آن تحول
عظیم که بشر در انتظار آن است باید همه

بشریت را شامل شود،که خواهد شد .در
این آخرین عصر جاهلیت است که بشر
در حیثیت کلی وجود خویش از آسمان
معنوی هبوط خواهد کرد ،که کرده است،
و در همین عصر است که بشر در حیثیت
کلی وجود خویش توبه خواهد کرد ،که
با پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،که
ام القرای معنوی سیاره زمین است ،این
عصر نیز آغاز شده و می رود تا بالتمام همه
زمین و همه بشریت را فراگیرد.
 ...عصر توبه انسان در حیثیت کلی وجود
آغاز شده است و او می رود تا خود را باز
یابد .آن که حقیقت را فراموش کند  ،به
مصداق نسوا اهلل فانسیهم انفسهم خود
را گم خواهد کرد و انسان امروز در یک
رویکرد دیگر باره به حقیقت  ،می رود تا
خود را باز یابد.
فروپاشی کامل کمونیسم اگر چه اکنون
دولت مستعجلی است برای دموکراسی
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غرب ،اما حتی از میان سیاستمداران
آمریکایی نیز هیچ کدام نیستند که این
پیروزی را شیرین و بدون اضطراب یافته
باشند .هیبت آنکه خواهد آمد و انتظار
انسان را پایان خواهد داد از هم اکنون
همه قلب ها را فرا گرفته است .انقالب
اسالمی فجری است که بامدادی در پی
خواهد داشت ،و از این پس تا آنگاه که
شمس والیت از افق حیثیت کلی وجود
انسان سر زند و زمین و آسمان ها به غایت
خلقت خویش واصل شوند ،همه نظاماتی
که بشر از چند قرن پیش در جست
وجوی یوتوپیای لذت و فراغت ،که همان
جاودانگی موعود شیطان است برای آدم
فریب خورده ،به مدد علم تکنولوژیک بنا
کرده است یکی پس از دیگری فرو خواهد
پاشید و خالف آنچه بسیاری می پندارند،
آخرین مقاتله ما ،به مثابه سپاه عدالت ،نه
با دموکراسی غرب که با اسالم آمریکایی
است ،که اسالم آمریکایی از خود آمریکا
دیر پاتر است .اگر چه این یکی نیز و لو
هزار ماه باشد به یک شب قدر فرو خواهد
ریخت و حق پرستان و مستضعفان وراث
زمین خواهند شد».
آنچه در اینجا حائز اهمیت و قابل تامل
است ،این است که چه عاملی میتواند رشد
و نمو درخت طوبای اسالم را متوقف کند و
ما را به عصر طاغوت ما قبل پیروزی انقالب
اسالمی برگرداند .براستی تنها عاملی که
این مصیبت عظمی را میتواند ببار آورد،
سیلی خوردن اسالم در ایران اسالمی یعنی
ام القرای اسالم ناب محمدی است .حضرت
امام رضوان اهلل علیه در اینباره میفرمایند:
«امروز برای حفظ اسالم باید ما از همه
چیزهایی که در ذهنهایمان هست و
کدورتهایی که فرض کنید یک وقتی
داریم ،دست برداریم ،برای خدا با هم
باشیم .اگر اینطور شد شما حفظ خواهید
شد و اسالم را خواهید صادر کرد به همه
دنیا .و من به شما عرض کنم که اگر خدای
نخواسته ،خدای نخواسته اسالم در ایران
سیلی بخورد ،بدانید که در همه دنیا سیلی
خواهد خورد؛ و بدانید که به این زودی
دیگر نمیتواند سرش را بلند کند .این اآلن
یک تکلیف بسیار بزرگی است که از همه
تکالیف باالتر است ،حفظ اسالم در ایران .و
حفظ اسالم در ایران به وحدت شماهاست
(صحیفه نور ،ج  17ص .»)383

شاید با خود بگویید اسالم مد نظر حضرت
امام چیست؟ در طول هزار و چهارصد
سال گذشته حکومتهای فراوانی به اسم
اسالم بر سرزمینهای مسلمین حکمرانی
کرده اند که فقط نامی از اسالم را یدک
میکشیدند اما بویی از اسالم محمدی (ص)
نبرده بودند .نمود این اسالم تحریف شده
در عصر حاضر را حضرت امام رضوان اهلل
علیه به زیبایی به اسالم آمریکایی تعبیر
نمرده اند و اینگونه تعریف کرده اند:
«مگر مسلمانان نمىبينند كه امروز
مراكز وهابيت در جهان به كانونهاى فتنه
و جاسوسى مبدل شدهاند ،كه از يك
طرف اسالم اشرافيت ،اسالم ابوسفيان،
اسالم ّ
ملهاى كثيف دربارى ،اسالم
مقدس نماهاى بيشعور حوزههاى علمى
و دانشگاهى ،اسالم ذلت و نكبت ،اسالم
پول و زور ،اسالم فريب و سازش و اسارت،
اسالم حاكميت سرمايه و سرمايه داران
بر مظلومين و پابرهنهها ،و در يك كلمه
«اسالم امريكايى» را ترويج مىكنند؛ و از
طرف ديگر ،سر بر آستان سرور خويش،
امريكاى جهانخوار ،مىگذارند (صحيفه
امام ،ج ،21ص .»)81
و در باب اسالم ناب محمدی (ص) فرمودند:
«مردم شجاع ايران با دقت تمام به
نمايندگانى رأى دهند كه متعبد به اسالم
و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان
احساس مسئوليت كنند ،و طعم تلخ فقر
را چشيده باشند ،و در قول و عمل مدافع
اسالم پابرهنگان زمين ،اسالم مستضعفين،
اسالم رنجديدگان تاريخ ،اسالم عارفان
مبارزه جو ،اسالم پاك طينتان عارف ،و
در يك كلمه ،مدافع اسالم ناب محمدى-
صلى َّ
الل عليه و آله وسلم -باشند .و افرادى
را كه طرفدار اسالم سرمايه دارى ،اسالم
مستكبرين ،اسالم مرفهين بىدرد ،اسالم
منافقين ،اسالم راحت طلبان ،اسالم
فرصت طلبان ،و در يك كلمه ،اسالم
امريكايى هستند طرد نموده و به مردم
معرفى نمايند (صحيفه امام ،ج ،21ص
.»)11
اما آنچه که میتواند خدایی ناکرده حفظ
اسالم ناب محمدی (ص) در ایران را به
مخاطره بیندازد را رهبر معظم انقالب
امسال در مراسم ارتحال حضرت امام (ره)
بیان کردند .براستی تحریف شخصیت و راه
امام رضوان اهلل علیه و زاویه پیدا کردن با

ایشان که معمار انقالب اسالمی و حکومت
والیت فقیه بر مبنای اسالم ناب محمدی
(ص) میباشد ،عامل اصلی به پرتگاه
انداختن انقالب اسالمی است .ایشان در
اینباره فرمودند:
«اگر ملّت ایران بخواهد به آن هدفها برسد،
بخواهد این راه را ادامه بدهد ،باید راه امام
بزرگوار را درست بشناسد ،اصول او را
شخصیت امام را
درست بشناسد ،نگذارد
ّ
شخصیت امام،
تحریف کنند ،که تحریف
ّ
تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر
صراط مستقیم ملّت ایران است .اگر راه
امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای
نکرده عمدا ً به کنار بگذاریم ،ملّت ایران
سیلی خواهد خورد .همه باید بدانند که
هاضمهی سیریناپذیر استکبار جهانی
چشم از کشورشان برنداشته است؛ یک
کشور بزرگ ،یک کشور ثروتمند ،یک
حساس
کشور واقعشدهی در یک چهارراه ّ
جهانی ،برای قدرتمندان دغلباز عالم
خیلی مهم است .اینها دست از طمع خود
برنداشتهاند ،چشم برنداشتهاند؛ فقط آن
وقتی عقب خواهند نشست که شما ملّت
ایران آنچنان قدرتی پیدا کنید ،آنچنان
پیشرفتی پیدا کنید که امید آنها قطع بشود.
اهم ّیت
اینجا است که خطر تحریف امام ّ
شخصیت امام تحریف شد،
پیدا میکند؛ اگر
ّ
معرفی شد ،همهی
معرفی شد ،غلط ّ
بد ّ
متوجه ملّت ایران
بزرگ
خطرات
این
ّ
خواهد شد؛ اینجا است که خطر تحریف
امام بهعنوان یک هشدار باید در گوش و
چشم مسئوالن کشور ،صاحبنظران فکری
انقالب ،شاگردان قدیمی امام ،کسانی که
عالقهی به این راه دارند و عموم جوانان،
فرزانگان ،دانشگاهیان ،حوزویان تلقّی
بشود .خب ،این مقدمهی عرایض من بود».
همه باید به هوش باشیم که همانگونه
که خداوند وعده نصر به یاری دهندگان
دینش داده است ،به کسی هم چک سفید
امضا در نصرت و یاری نداده است .اگر
راه امام را شناختیم برای حفظ اسالم
ناب محمدی (ص) ،پشتیبان والیت فقیه
بودیم ،از گردنه های خطرناک روزگار به
سالمت عبور خواهیم کرد و به سر منزل
غایی انقالب اسالمی انشاهلل خواهیم رسید.
و این تنها ضامن حفظ انقالب اسالمی
ایران است.
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هزینههای سنگین برجام
دکتر محمد خلج امیرحسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

باالخره توافق برجام به فرجام خود رسید
و انتهای عبرتآموز آن نمایان شد .عدهای
با اهداف انتخاباتی و نیز اهدافی همچون
بزک نمودن چهره کریه آمریکا ،چنان در
مورد بعضی دستاوردهای این توافق سخن
گفته و میگویند که گویا فتحالفتوحی
رخ داده است یا اینکه آمریکا امتیازاتی را
به ملت ایران هبه کرده است .این افراد
گویا غافل از این واقعیت هستند که به
تعبیر بجا و نجیبانه رهبر معظم انقالب
هزینههای سنگینی برای برجام پرداخت
شده است و این توافق میتوانست بهتر از
این باشد .در این نوشتار کوتاه بطور بسیار
مختصر به بعضی از این هزینههای سنگین
و علل پرداخت آنها اشاره میشود.
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بعضی از هزینههای سنگین و البته آشکار
عبارتند از:
 1دست کشیدن از غنیسازی بیستدرصد که دستاوردی بسیار ارزشمند
و اقتدارآور و حاصل تالش خالصانه
دانشمندان هستهای کشورمان بویژه
شهدای هستهای بود.
 2-از چرخش انداختن و انبار کردن دو

سوم سانتریفیوژهای موجود و پذیرش عدم
افزایش آنها تا سالیان متمادی.
 3از دست دادن نود و هشت درصداورانیوم غنی شده کشور و پذیرش
محدودیت حجم غنیسازی تا سالیان
متمادی.
 4از کار انداختن راکتور هستهای اراکبه امید راهاندازی مجدد آن پس از سالیان
طوالنی و صرف بودجهای کالن.
 5کنار گذاشتن تعداد زیادی ازدانشمندان هستهای کشورمان از صنعت
هستهای و اشتغال آنها در مشاغل معمول
غیر هستهای.
 6پذیرش بازرسیهای گسترده و پرطمطراق سازمان انرژی هستهای از تمامی
مراکز مرتبط به هستهای.
 7تجربه توهینها و تهدیدات بسیاری کهمقامات آمریکایی و حتی تیم مذاکرهکننده
آنها به ملت بزرگ ایران نمودند".دروغ در
دیانای ایرانیها است""،با پول ما به فقرا
کاال دادند""،گزینه نظامی همچنان روی
میز است""،معطل گذاشتن تیم مذاکره
کننده در جلسات و رفتن به بازار""،ما
رفتار ایران را کنترل کردیم و آنها االن

در حال تخریب ساختارهای هستهای خود
هستند" ،تنها چند نمونه هستند.
 8تفسیر به رای و دستاندازی به اصولاعتقادی بسیار مهمی همچون "فلسفه
قیام امام حسین (ع)""،فلسفه صلح امام
حسن (ع)" و"اصول و آرمانهای مسلم
امام خمینی (ره) از قبیل مبارزه با آمریکا
بعنوان شیطان بزرگ و کمک به ملتهای
مظلوم و مبارز".
 9تجربههای تلخ و غیر قابل ذکری کهیادآور وقایع ناگوار قبل از صلح امام حسن
(ع) بود.
 10کاهش سهمگین و عمدی قیمتنفت توسط آمریکا و عربستان جهت خنثی
نمودن اندک گشایشی که بخاطر اجرای
برجام برای کشورمان ممکن است حاصل
شود.
اما چرا چنین هزینههای سنگینی پرداخت
شد؟ شاید بعضی علل پرداخت این
هزینهها برای آنکه به هر صورت ممکن
توافقی حاصل شود ،موارد زیر باشند:
 1غفلت از امدادهای الهی ،رعب ازمقاومت در برابر دشمن و به رسمیت
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شناختن دشمن بالذات و دیرینه نظام
اسالمی یعنی آمریکا بعنوان"کدخدا".
بیان سخنان و انجام حرکات ناپختهای
همچون"باید برای رفع مشکالت با کدخدا
ببندیم""،اگر آمریکا یک بمب بیندازد
کار کشور تمام است""،خزانه کشور
خالی است""،قهقهه و قدم زدن دوستانه
با دشمن""،صحبتهای مکرر و حتی
غیر رسمی و بدون حضور شخص ثالث
با دشمن" و"برقراری خط ثابت تلفنی با
دشمن به مناسبتهای مختلف" در همین
راستا قابل تفسیر هستند.
 2گره زدن حل تمام مشکالت اقتصادیکشور حتی آلودگی هوا و کمآبی به توافق و
چشم دوختن به عنایات مقامات آمریکایی
در سایه توافق با آنها به هر نحو ممکن.
 3تجربههای تلخی همانند وقایع ناگوارقبل از صلح امام حسن (ع) .در مواردی
همچون"رد بازدید از مراکز نظامی و
بازجویی از دانشمندان هستهای" که
هشدارها و نصایح مقام معظم رهبری تا حال که هزینههای سنگینی از جیب ملت
حدی جدی گرفته شدند ،خوشبختانه و انقالب اسالمی پرداخت شده است،
باید همه مواظب باشیم تا هزینههای
هزینهها کاهش جدی یافتند.
 4-عدم توجه به تذکرات و نقد منتقدان بسیار سنگینتری در مرحله پس از
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و دلسوزان و حتی تمسخر و توهین و
ایراد تهمت به آنها .کمسواد ،افراطی،
بیشناسنامه ،بزدل ،متوهم ،بیکار ،کاسبان
تحریم ،همردیف اسرائیل ،بروید به جهنم
از آن جملهاند.
 5انفعال در برابر بسیاری از توهینها وتهدیدات مقامات آمریکایی و تنها اکتفا
نمودن به این جمله تکراری که"اینها صرفا
مصرف داخلی دارد".
 6انفعال در برابر بسیاری از تحریمهایجدید دشمن و تنها اکتفا نمودن به این
جمله تکراری که"این تحریمها با روح
توافقات سازگار نیستند".
 7انفعال در برابر بسیاری اقدامات ضدقانونی آمریکا از قبیل"عدم اجازه ورود
به نماینده معرفی شده دولت در سازمان
ملل""،غصب اموال بنیاد علوی""،غصب
داراییهای بلوکه شده کشور" و"تغییر
مسیر کشتی کمک به مردم یمن".

توافق به کشور و انقالب اسالمی تحمیل
نشود .محتملترین هزینههای جدید
که ظرفیت آنها در این توافق وجود
دارند عبارتند از":ضربه به تولیدکنندگان
داخلی""،دوری از اقتصاد مقاومتی" و از
همه مهمتر"نفوذهای سیاسی ،فرهنگی،
اعتقادی و اقتصادی دشمن" که به دنبال
خود وابستگی چندجانبه به غرب و
استحاله نظام اسالمی را در پی خواهند
داشت .البته با عنایت الهی و به برکت
خون شهدا و هوشیاری مردم والیتمدار
کشورمان انشاءا ...چنین نخواهد شد.

5

احمدی نژادی ترین فرد
یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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به جرات میتوان گفت در میان دولتهایی که
بعد از انقالب اسالمی ایران سکان قوه مجریه
کشور را بر عهده گرفتند ،تنها دولت احمدی
نژاد بود که زیر بار انتقادات اکثر جناح های
سیاسی کشور و از طیفهای مختلف قرار
داشت .احمدی نژادی که با حمایت جناح
منتسب به اصولگرا به مسند قدرت رسید،
بیشترین انتقادات را نیز از ناحیه اصولگرایان
دریافت کرد چراکه جریان غالب در میان این
جناح ،دلسوزان انقالب و نظام اسالمی هستند
و فارغ از اینکه چه کسی و منتسب به چه
جریانی بر سر کار است ،اگر جایی زاویه گیری
را نسبت به اسالم ناب محمدی و والیت ببینند
مالحظات حزبی و جریانی را کنار میگذارند و
به دفاع تمام قد از نظام اسالمی میپردازند و
خوفی هم از سرزنش سرزنش کنندگان ندارند.
البته جریان های مخالف اصولگرایان نیز در
این میان بیکار نبودند و عالوه بر انتقادات
بسیاری (چه به حق و چه به ناحق) که بر
دولت داشتند ،از آب گل آلود ماهی های
درشت میگرفتند و به تمسخر اصولگرایان
میپرداختند .بعضا هم میشد که با نقدهای
غیر منصفانه ،اصولگرایان را با آن حجم بسیار
انتقادات نسبت به دولت ،به سکوت در مقابل
دولت متهم میکردند.
خرداد سال  92فرا رسید و مردم دولت تدبیر
و امید را انتخاب کردند .این دولت با شعار
اعتدال و با هزاران وعده و وعید و با تخریب بی
سابقه دولت قبل از خود و با رای اندکی باالتر
از  50درصد مسلط بر قوه مجریه شد .با روی
کار آمدن دولت تدبیر و امید اما ،توپخانه های
رسانه های جریانهای مخالف اصولگرایان که
روزگاری با ژست میهن دوستی و دلسوزی برای
کشور ،دولت را گلوله باران میکردند ،خاموش
شد و با یک تغییر صد و هشتاد درجه ای ،به
مقام وکیل الدوله ای رسیدند و ماموریت جدید
خود را خدمت در خط مقدم تعریف و تمجید

از دولت قرار دادند .در این دو سال و نیمی که
از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد ،دولت تدبیر
و امید و باالخص شخص رئیس جمهور جناب
آقای روحانی ثابت کرد که احمدی نژاد ترین
فرد در سپهر سیاسی این کشور است (نقل
قول از یکی از دانشجویانی که در شانزدهم آذر
امسال در برابر رئیس جمهور محترم انتقادات
بجایی را از دولت یازدهم ابراز داشت) .یعنی
همان فردی که عناصر این دولت او را به
ناحق سمبل ناالیقی تام معرفی کرده بودند .به
جرات میتوان گفت که دولت قبل و باالخص
آقای احمدی نژاد حتی اگر یکی از اعمالی که
دولت فعلی و باالخص شخص رئیس جمهوری
مرتکب میشود را مرتکب میشد ،دودمانش را
بباد میدادند .اما با کمال تعجب میبینیم که
صدایی از مثال منتقدان و مثال دلسوزان دیروز
شنیده نمیشود.
رئیس جمهور ما به راحتی به منتقدین خود
توهین میکند و برچسبهای بسیار بر آنها
میچسباند .از اقلیت افراطی تندروی تازه به
دوران رسیده مزدور بیکار متوهم بی شناسنامه
گرفته تا کم سواد عصر حجری بزدل پلیس
مخفی  ...که نهایتا به جهنم حواله میشوند.
شخص رئیس جمهور محترم ما ،مصداق اشداء
علی الرفقا و رحماء با کفار است که با منتقدین
دلسوز خود آنگونه برخورد میکند و رئیس
جمهوری شیطان بزرگ را با اینکه همواره
ما را تروریست خطاب میکند ،فردی مودب و
باهوش معرفی میکند و با این حال ،صدایی از
مدعیان آزادی بیان و منتقدین دیروز به گوش
نمیرسد.
رئیس جمهور ما که ریاست قوه مجریه را بر
عهده دارد و سکان دار این نهاد است و مجری
انتخابات محسوب میشود و به عنوان مجری،
باید بنایش در بی طرفی باشد ،شخصا و بدون
هیچگونه واهمه ای بیان آرزومندی رسیدن
وکیل الدوله ها به کرسیهای مجلس میکند
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و شخصا در حمایت از وکالی آینده دولت
وارد صحنه انتخابات میشود .از آن طرف وزیر
کشورش نیز به عنوان مجری اصلی انتخابات،
دولت فعلی را هشت ساله معرفی میکند و
صدایی از تقلب و مهندسی و دخالت مجریان
در برگزاری سالم انتخابات از منتقدین دیروز
شنیده نمیشود.
رئیس جمهور ما ژنرالهایی را در مقام وزارت
دارد که نفتی را که گروهبانان دولت قبل به
قیمت بشکه ای باالی  120دالر میفروختند،
به قیمت کمتر از یک بشکه دوغ (کمتر از 25
دالر که پیش بینی رسیدن تا کمتر از 15
دالر در هر بشکه هم شده است) میفروشد
و صدایی از منتقدین دلسوز دیروز شنیده
نمیشود .منتقدینی که تا االن هم دولت قبل
را بواسطه فاسد بودن یکی از منسوبینش
که به فساد یکی دو میلیارد تومانی متهم و
زندانی شد ،آماج حمالت خود قرار میدهند
اما در برابر وزیری که متهم ردیف اول پرونده
کرسنت که زیان بعالوه عدم النفع باالی پنجاه
میلیارد دالری را برای کشور به ارمغان آورده
است سکوت اختیار کرده اند و صدای انتقادی
از آنها شنیده نمیشود .آنها همچنین در برابر
قراردادهای نفتی ای که در حال حاضر دارد
بسته میشود و دست آورد آنها ،کرسنتهای
متعدد دیگری برای کشورمان خواهد بود را
میبینند اما صدایی از آنها به گوش نمیرسد.
اگر رئیس جمهور دولت قبل یک وزیر با
سرمایه شخصی صد میلیارد تومانی (که البته
آن هم با دسترنج خود بدست آورده بود)

داشت ،رئیس جمهور فعلی ما چندین وزیر
هزار میلیارد تومانی دارد که خود و خانواده
شان عضو هیات مدیره ده ها شرکت هم
هستند .خاطرمان است که چه تهمتهایی نثار
آن وزیر میشد ،اما صدایی از منتقدان دیروز
شنیده نمیشود.
اگر رئیس جمهور دولت قبل وزارت علومی
داشت که انحصار دانشگاه ها را در عدم جذب
نیروی جوان برای ارتقای سطح علمی دانشگاه
ها شکست و نیروهای علمی و قوی و اکثرا
متعهد با رزومه های عالی و بسیار خوب را
وارد دانشگاه ها کرد و دانشگاه ها را از انحصار
عده ای خودخواه که کرسیهای دانشگاه را دو
دستی در قبضه خود گرفته بودند و اجازه ورود
به دیگران را نمیدادند در آورد ،رئیس جمهور
فعلی ما دارای وزارت علومی است که کمباین
وار در حال انجام تسویه حسابهای شخصی با
دولت قبل و شکستن کاسه کوزه ها بر سر
نیروهای علمی و مخلص جوان دانشگاه ها
و نهایتا اخراج ناجوانمردانه آنها از دانشگاه
است .و صدایی از منتقدین و مثال دلسوزان
دیروز شنیده نمیشود .داستان غم انگیز و
ناجوانمردانه "بورسیه و ما ادراک مالبورسیه"
هم بماند.
رئیس جمهور محترم ما وزارت خارجه ای
دارد که احترام را به پاسپورت ما برگرداند .در
حال حاضر حتی کشورهای ذره بینی مانند
جیبوتی نیز برای ما خط و نشان میکشند.
ایران هراسی به مرز بی سابقه ای رسیده است
و حتی کشوری نظیر ترکیه که تا دیروز جرات
نطق کشیدن هم نداشت ،امروز در تریبونهای
بین المللی ما را متهم به حمایت از تروریسم
میکند .جای دیگری که احترام به پاسپورت
ما برگردانده شد ،در فرودگاه جده عربستان

سعودی بود .آن جایی که به جوانان ما تعرض
شد و تا االن هم خبری از محاکمه مجرمان
شنیده نشده است .صدها زائر بیت اهلل الحرام
ما در منی در مظلومیت کامل قربانی شدند
و با این حال حتی ویزا برای وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی را که مسئولیت سازمان حج و
زیارت را بر عهده دارد صادر نشد و فقط برای
وزیر بهداشت ما آن هم نه از ایران ،بلکه از
طریق یک کشور دیگر (قطر) اجازه ورود به
عربستان و پیگیری قربانیان آن فاجعه آن هم
بعد از تشری که مقام معظم رهبری به آنها زد
ویزا صادر شد .با این حال باز تالشی دیگر در
برگرداندن احترام به پاسپورت ما انجام شد و
وزارت خارجه ما به وزارت خارجه عربستان
سعودی پیغام مودت و برادری فرستاد .جنگ
ناجوانمردانه ای که به رهبری عربستان
سعودی با برادران یمنی ما و با چراغ سبز و
حمایت کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا
بیش از  10ماه به طول انجامیده است شروع
شد و هزاران نفر زن و بچه و مرد بیگناه در
آن تکه تکه شدند و میشوند و آنوقت وزارت
خارجه کشور انقالبی ما به وزیر جدید خارجه
عربستان سعودی که پرورش یافته آمریکایی
هاست پیام تبریک فرستاد و از آن طرف هم با
یک تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا به شخص
وزیر خارجه ما ،کشتی حامل کمکهای ایران
به یمن ،به نا کجا آباد فرستاده شد .از رکن
آبادی و انفجار سفارت ایران در لبنان توسط
عوامل سعودی و اخراج دانشجویان ایران از
دانشگاه های اروپا و ویزا نگرفتن نماینده ما
در سازمان ملل و  ...هم بهتر است سخنی به
میان نیاوریم .و همه اینها در حالی است که
صدایی از منتقدین دیروز که نگران کم رنگ
شدن احترام به پاسپورت ایرانی بودند ،شنیده

7
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نمیشود.
رئیس جمهور ما معاونت محیط زیستی دارد
که "ابتکار"ش برای رفع آلودگی کالن شهرها،
اتهام زدن به بنزین تولید داخل و جلوگیری
از خودکفایی در تولید بنزین و وارد کردن
میلیونها لیتر بنزین در روز به کشور و خروج
میلیاردها دالر از "خزانه خالی دولت" برای
واردات بنزین به کشور است .و دیدیم که با
این حال قریب به یک ماه نفس کشیدن راحت
برای ساکنین کالن شهرها به آرزویی دست
نیافتنی تبدیل شده بود و همه اینها در حالی
بود که انگار هوا در درب منازل منتقدین دیروز
در وضعیت کامال سالم بسر میبرد و صدایی از
آنها در مورد خفه شدن مردم از دود و آلودگی
به گوش نرسید .در مورد آن همه اتهام به
بنزین تولید داخل که زمانی گوش فلک را
کر کرده بود قلمی به نوشتن مشغول نشد و
نمیشود و در مورد خروج میلیاردها دالر ارز از
کشور و سفرهای خارج بعضی ها برای واردات
بنزین و دریافت پورسانتها و  ...صدایی دیگر به
گوش نرسید و نمیرسد.
اگر در دولت قبل قیمت دالر صد تومان افزایش
میافت ،آسمان بر زمین می آمد و بی کفایتی
دولت تیتر اول رسانه های زنجیره ای میشد اما
االن دالر به مرز چهار هزار تومان رسیده است
و صدای منتقدین دیروز بلند نمیشود .صنعت
هسته ای کشور با خاک یکسان شد ،گزینه
های تهدید آمیز آمریکا از روی میز برداشته
نشد ،سایه رکود بی سابقه بر اقتصاد کشور
از کشور رفع نشد ،آمار بیکاران بیشتر شد،
حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور و
نخود هر آش شد ،در واردات بی سابقه رکورد
زده شد ،دکان صنعت فضایی کشور بسته شد،
رشد علمی بی سابقه دانشگاه های ما متوقف
شد ،رانتهای چندین میلیون یورویی داده
شد و صدها مصیبت دیگر به کشور وارد شد
و صدایی از منتقدین و مثال دلسوزان دیروز
شنیده نشد .از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
هم بهتر است چیزی نگوییم که مثنوی هفتاد
من کاغذ شود.
به جرات میتوان گفت که اگر یکی از اینها که
بیان شد و صدها مورد دیگر که بیان نشد ،در
دولت قبل اتفاق می افتاد ،فریادها بود که بلند
میشد اما دریغ که نرخ نان در این روزگار تغییر
کرده است.

از رنجی که میبریم...
وقایع اتفاقیه اقدامات اخیر رئیس دانشگاه

در تمدید قرارداد
اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه

از ابتدای سال بود که رئیس دانشگاه با
شعار لزوم ارزیابی اعضای هیات علمی
دانشگاه به ویژه اعضای هیات علمی
پیمانی  ،فرآیند تمدید قرارداد اعضای
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت را با
بدعت و نوآوری جدیدی آغاز کرد .بستر
قانونی این فرآیند بدیع ،یک آیین نامه
من درآوردی و سرتاسر اشکال بود که
شرح قصه پرغصه آن در شمارگان قبل
گذشت .فرآیندی که از ابتدای سال جاری
آغاز شد و نیمی از اعضای هیات علمی
پیمانی دانشگاه را به صورت مستقیم
درگیر خود کرد .درگیری و بی ثباتی که
به شدت فعالیت های علمی و آموزشی
اساتید را در دانشگاه تحت الشعاع قرار داد.
اما اقدام اخیر رئیس دانشگاه در برگزاری
مصاحبه مجدد علمی برای تعدادی
از اساتید پیمانی دانشگاه را می توان
نقطه عطفی در سیاهه اقدامات ایشان
در فرآیند تمدید قرارداد اعضای هیات
علمی پیمانی قلمداد کرد .فرآیندی که
برای تمدید یکساله قرارداد اعضای هیات
علمی پیمانی دانشگاه ،یکسال نیز به طول
انجامید .اوایل دی ماه بود که مقارن با
سفر زمستانه رئیس دانشگاه به آمریکا،
نامه ای به امضای ایشان برای برخی
روسای دانشکده ها ارسال گردید .در این

نامه از روسای دانشکده ها خواسته شده
بود که برای برخی از اعضای هیات علمی
پیمانی دانشکده ،مصاحبه علمی مجدد
برگزار شود! مصاحبه علمی با فرم های
ارزیابی دقیقا مشابه با همان فرم هایی که
در ابتدای استخدام مورد استفاده قرار می
گیرد .ترکیب اعضای کمیته مصاحبه علمی
نیز توسط رئیس دانشگاه تعیین شده بود
و رئیس دانشکده موظف بود تا انتهای دی
ماه که احتماال مصادف با بازگشت رئیس
دانشگاه از مسافرت زمستانه شان می شد،
نتیجه را به ایشان اعالم کند .با توجه به
بدیع بودن این تصمیم ،افراد با مراجعه به
اعضای هیات جذب از چند و چون موضوع
جویا شدند .اما اعضای هیات جذب از
این تصمیم و نحوه انتخاب کمیته اظهار
بی اطالعی می کردند! این اقدام رئیس
دانشگاه از دو منظر قابل بررسی می باشد:
آیا رئیس دانشگاه می تواند رأسا و بدون
طرح موضوع در هیات جذب دانشگاه،
برای برگزاری مصاحبه علمی برای
برخی از اعضای هیات علمی اقدام کند؟
حتی در صورت داشتن این اختیار ،آیا
رئیس دانشگاه صالحیت قانونی تعیین
کمیته علمی برای مصاحبه را دارد؟ این
سواالت وقتی پررنگ تر خواهند شد که
بدانیم هیات جذب دانشگاه تنها برای سه

نفر از این اعضا تمدید  6ماهه قرارداد را
پس از بحث و بررسی های متعدد تایید
کرده است .اما اکنون رئیس دانشگاه رأسا
تصمیم به انجام فرآیند مذکور گرفته است.
از همه این موارد گذشته ،آیا هدف از این
ارزیابی علمی ،ارزیابی فعالیت های علمی
استاد در مدت استخدام است یا ارزیابی
فعالیت های علمی استاد قبل از استخدام
و به عبارت دیگر تشکیک در فرآیند جذب
استاد؟ اگر هدف ارزیابی فعالیت های
علمی استاد در مدت استخدام است،
پس چرا محتوای فرم ارزیابی ابالغ
شده از سوی رئیس دانشگاه،
مواردی مانند معدل مدارک
آموزشی ،تاییدیه از سایر اساتید،
زبان انگلیسی و  ...به عنوان مالک
های ارزیابی لحاظ شده است؟
اما روی دوم این سکه ،ایجاد
تالطم و بهم ریختگی
فضای آموزش و علمی
موردنیاز در فضای علمی
اساتید است .وقتی یک
استاد را پس از چند سال
فعالیت علمی در دانشگاه
و تریبت دانشجویان
مختلف را با یک اقدام
دوباره
نسنجدیده
به محکمه ارزیابی
علمی آن هم با
همان معیارهای
ابتدای استخدام
می کشانید،
اندیشیده

اید که چه ضربه مهلکی به پیکره او وارد
کرده اید؟ آیا وقتی از استاد پیمانی دیگری
در ارزیابی علمی استفاده می کنید و حتی
از مدیر گروه در جلسه ارزیابی دعوت نمی
کنید ،به این فکر کرده اید که در فضای
علمی دانشگاه این اقدام شما را نه ارزیابی
علمی که تسویه حساب های سلیقه ای

می نامند؟ وقتی استادی را به ارزیابی
علمی مجدد می کشانید که رزومه علمی،
آموزشی و پژوهشی او نه تنها بدون اشکال
که بسیار قوی هم بوده است ،اندیشیده
اید که چه توهین آشکاری به ساحت علم
مرتکب شده اید؟ آیا به این فکر کرده
اید که این نحوه ارزیابی شما تنها باعث
تحقیر عضو هیات علمی دانشگاه در میان
سایر همکارانش می شود و انگیزش
او را برای انجام رسالتی
که در تربیت و آموزش
دانشجویان به عهده دارد
را بسیار کم خواهد کرد؟
آقای رئیس دانشگاه،
می دانیم و می دانید
که این فرآیند بدیع
تمدید قرارداد منحصر
به دانشگاه ماست و
بالتبع ،هزینه ها و
ضربات مهلک آن نیز
به فضای دانشگاه ما
برخواهد گشت .اما
بدانید که زمستان
خواهد رفت و . ....

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
به مناسبت فاجعه اعدام شیخ نمر
ذين َك َف ُروا أَن َّما ن ُْملي ل َ ُه ْم
َو اليَ ْح َس َب َّن ال َّ َ
ي ل َ ُه ْم ل َِي ْزدا ُدوا إِثْماً َو
َخ ْي ٌر ِلَنْفُسِ ِه ْم إِن َّما ن ُْمل 
ن (آل عمران .)178/کافران
ذاب ُمهي 
ل َ ُه ْم َع ٌ
تصور نكنند اگر به آنان مهلت مىدهيم ،به
سودشان است .ما به آنان مهلت مىدهيم
فقط براى اينكه بر گناهان خود بيفزايند و
براى آنها ،عذاب خواركنندهاى است.
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رژیم آل سعود ،خلف ابوسفیان و بنیامیه،
دست به جنایتی بزرگ زد و عالم و مجاهد
بزرگ جهان اسالم آیتا ...شیخ نمر را به
شهادت رساند .این مجاهد نستوه همانند
حضرت ابوذر زبانی گویا در برابر ماهیت
یهودی ،ضد اسالمی و تکفیری آل سعود
داشت و به ظلمها و جنایات و فساد این
خاندان ننگین اعتراض میکرد .به همین
دلیل است که حاکمان آل یهود تحمل
سخنان روشنگرانه و ظلمستیزانه وی را
نداشتند و وی را پس از دستگیری و چند
سال حبس اعدام نمودند.
رژیم آل سعود که دستش به خون کودکان
و زنان و مردم بیگناه یمن ،سوریه ،عراق،
لبنان ،بحرین ،عربستان و نیجریه آغشته
است ،با جنایت تازه خود بیش از پیش
ماهیت ضد اسالمی و ضد انسانی خود را

آشکار نمود .حاکمان مجنون ،بیخرد و
کافر عربستان سعودی میپندارند که با
افزایش جنایات خود مانع از سقوط خود
میشوند ،غافل از آنکه این جنایات باعث
افزایش آگاهی بیشتر جهان اسالم نسبت
به ماهیت کثیف آنها شده و انشاء ا ...زمان
سقوط آنها را نزدیکتر مینماید .آنها باید
از سرنوشت ظالمانی همچون صدام عبرت
بگیرند .مگر هم او نبود که دستش به خون
بیگناهان آغشته شد و عالمان بزرگی
همچون آیت ا ...صدر و آیت ا ...حکیم را
به شهادت رساند ولی همه جهان شاهد
خواری و خفت و سقوطش شدند .بلی بنا
به سنت الهی سرنوشتی همچون صدام و
حتی بدتر از آن در انتظار آل سعود است.
همانند همیشه ،مجامع جهانی به اصطالح
حقوق بشری و حاکمان مستکبری
همچون آمریکای جنایتکار و انگلیس مکار
در قبال این جنایت بزرگ ساکت و حتی
در خفا خوشحال خواهند بود .اما اینها
بدانند که مسلمانان و آزادیخواهان جهان
ساکت نخواهند نشست و به زودی زود
بساط حکومت مستبد و وابسته به آنها را
برخواهند چید.
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

ضمن محکوم نمودن این جنایت بزرگ آل
سعود ،از دولت جمهوری اسالمی میخواهد
با اتخاذ روشهای عزتمندانه با دولت آل
سعود و اربابان او برخورد قاطع نماید .قطعا
توسل مجدد به شیوههای سبک و دور از
شان و منزلت ملت انقالبی ایران همچون
دیپلماسی باطل شده لبخند و مذاکره با
کدخدا و چشم دوختن به الطاف وی،
بیش از پیش باعث جریتر شدن دشمنان
اسالم و انسانیت میشود .الزم است از
همه اهرمهای فشار از قبیل اخراج سفیر
عربستان و کمک موثر به محور مقاومت
بویژه در یمن و سوریه و عراق استفاده
شود .همچنین از جامعه شریف دانشگاهی
انتظار میرود با حرکاتی فراگیر و درخور و
البته دعا به درگاه خداوند متعال به سقوط
آل سعود کمک نمایند.
ذين َظلَ ُموا َو ال ْ َح ْم ُد ِل َِّ
َفقُطِ َع داب ُِر ال ْ َق ْو ِم ال َّ َ
ن (انعام .)45/و دنباله گروه
َر ِّب الْعالَمي 
ستمگران قطع شد و ستايش مخصوص
خداوند ،پروردگار جهانيان است.
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
12/10/1394

شعبه های  Springerدر ایران!!!
دکتر محمدرضا طالیی ،عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
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 ....رکورد مقاالت علمی در ایران شکسته
شد....
 ....ایران رتبه اول را در خاور میانه در تولید
مقاالت علمی کسب کرد....
....در چشم انداز  20ساله مطرح است
که سرانه تولید مقاالت علمی به جمعیت
کشور از مقدار حال حاضر  120باید به
 500مقاله در هر میلیون نفر جمعیت
کشور ارتقاء یابد....
 ...آمار تجاریسازی علم در کشور منفی
است ولی ایران از لحاظ شاخص تولید
علمی رتبه نخست منطقه و رتبه  16و 17
دنیا را دارد...
اینها همه مواردی است که در اخبار داخلی
و رسانه ملی و سایت های مرتبط در زمینه
امار مقاالت علمی و حتا مجامع دانشگاهی
به عنوان شاخص رتبه علمی کشور ارائه
می گردد .اما غافل از اینکه این مقاالت
تا چه حد منجر به ایجاد ایده و تحول و
حرکتی در کشور عزیز اسالمی مان گردیده
است .به طوریکه دانشگاه های معتبر ما
تقریبا تبدیل به شعبه هایی برای انتشارات
معتبر  ISIمانند  Springerو Elsevier

و  ...شده اند البته با این لحاظ که هزینه
مستخدمین آنها (اساتید دانشگاه) در ایران
را نیز خود دولت تقبل کرده است.
در اینجا به دنبال قطع ریشه داستان دنبال
دار مقاالت  ISIدر دانشگاه ها نیستیم
و بلکه به عنوان یک موشکافی به بررسی
عوامل ایجاد این روحیه هستیم و در نهایت
به هدف اثر پذیر کردن مقاالت علمی در
جهت رشد و توسعه کشور می باشیم.
عوامل متعددی در ایجادروحیه مسابقه
برای چاپ مقاالت علمی در دانشگاه ها
تاثیر دارد که به طور خالصه آنچه به نظر
ما می رسید را بصورت زیر می توان اشاره
نمود:
الزام باالدستی :به این معنا که
•
فضای مدیریتی دانشگاه ها الزامات تمدید
قرار داد و ارتقاء اساتید و کال هرگونه رتبه
بندی اساتید را به شدت به ارائه مقاالت
 ISIوابسته کرده است و تقریبا از اثر
پذیری فعالیت های تحقیقاتی خبری
نیست.
عدم روحیه ریسک پذیری:
•
این عامل در اساتید منجر شده است که

اساتید تنها به بررسی مسائل محض علمی
در محیط کار دفتر خود پرداخته که نتیجه
این کار پرزحمت ولی بی دردسر خروجی
مقاالت  ISIبسیار ولی بی اثر می باشد.
عدم وجود ارتباط با صنعت:
•
مشکل ارتباطی و عدم اطمینان صنعت به
دانشگاه از طرفی و عدم جهت دهی اساتید
به تحقیقات خود برای رفع مشکالت صنعت
و همچنین عدم رضایت اساتید به کاهش
سطوح عملکردی در تعامل با محیط های
کارگری و صنعتی و کاهش سطوح توقع از
طرف دیگر منجر به این گسست در مراکز
تحقیق و توسعه در دانشگاه ها و صنعت
شده است.
با توجه به نیاز کشور به اقتصاد دانش بنیان
و مقاومتی به نظر می رسد می بایست به
صورت فردی و جمعی همت کرد و این
کالف سر در گم را به هر صورت که می
توان اصالح نمود .مسئولین دانشگاهی از
سمت خود با اصالح ساختار ،اساتید با
جهت دار کردن تحقیقات خود و صنایع
با ایجا پل های ارتباطی و دولت با ایجاد
مزایای معافیت مالیاتی برای ارتباط صنعت
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با دانشگاه ها.
در ادامه به بررسی نظرات رهبر معظم
انقالب در زمینه مقاالت علمی می پردازیم:
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قطره ای از سبک زندگی اسالمی

آقایان و خانم های استاد و اهل علم
دانشگاهی! این را بدانید که اعتقاد راسخ
بر این است که پیشرفت علمی و رشد
دریافتی از آموزه های امام رضا (ع)
علمی در راس همه کارهای اساسی برای
پیشرفت کشور باشد .به وسیله علم ما باید
فصل اول« :ارتباط با خدا» -شماره 3
خودرا از فقر علمی نجات دهیم .این مسئله
اول و اساسی ماست .تجربه بیست و چند
سال گذشته باها و باها این را به ما نشان
داده است و برای ما اثبات کرده است.
در نوشتار پیش ،دو بخش از فصل عبادات امام رضا (ع) در پاسخ به سوالی پیرامون
هر
و
پیشرفت این است که ما از هر که
و ارتباط با معبود را در سیره حضرت رضا دلیل واجب شدن روزه در ماه مبارک
جور ،همه دانش های مورد نیازمان را فرا بیان کردیم .متن حاضر سومین بخش رمضان میفرمایند« :به دلیل امتیازاتی که
بگیریم ،این دانش را به مرحله عمل و از همین سری مطالب است که در ادامه این ماه از ماههای دیگر دارد که این چند
کاربرد برسانیم .تحقیقات گوناگون انجام در قالب پاسخ به برخی سواالت ارائه می نکته از جملۀ آنهاست:
دهیم ،برای اینکه دامنه علم را توسعه شوند.
قرآن در این ماه نازل شده است؛
.1
دهیم ،تحقیقات بنیادی انجام دهیم• ،
در این ماه حضرت حق تعالی
چرا مردم باید روزه بگیرند .2
تحقیقات کاربردی و تجرب انجام دهیم ،تا و چرا فقط باید در ماه مبارک رمضان بین اهل حق و باطل تفرقه انداخته است.
فناوری را بوجود آوریم یا فناوری موجود را روزه واجب گرفت؟
همانطور که خود در قرآن کریم میفرماید
تکمیل کنیم ،تصحیح کنیم.
در جواب بخش نخست سوال این پاسخ از «ماه رمضان ماهی است که قرآن برای
 ...در مسئله ارتقای اعضای هیات علمی ،امام رضا (ع) نقل شده است .به پنج دلیل راهنمایی مردم و نشانههای هدایت و فرق
این مالک ها چیست؟ خوب ،حاال مقاالت روزه گرفتن برای مردم واجب شده است :میان حق و باطل در آن نازل شده است
و مجالت  I.S.Iو اینها همه حرف های .1
درد گرسنگی و تشنگی را بیابند (بقره.)185 ،
خوب و درستی است ،لیکن اینها تنها و درک کنند.
شب قدر در این ماه است که از
.3
مالک نباشد .حاال خود این مقاالت درج .2
با درک درد یاد شده ،بر فقر و هزار ماه بهتر بوده و در آن هر فرمان حکیم
شده در مجالت  ISIهم همیشه مالک نیاز در آخرت پی ببرند؛ یعنی آن را دلیل تفریق و توزیع میشود و آن ابتدای سال
نیست .آنچنان که اهل فن و افراد مطلع بر احتیاجاتشان در آخرت قرار دهند.
بوده و آنچه از خیر و شر ،ضرر و منفعت و
به بنده گزارش می دهند اینها سطوح .3
بدین وسیله روزهدار خاشع و نیز روزی و مرگ در آن برای انسان مقرر
مختلفی دارد وآنچنان نیست که صرف این ذلیل و فروتن شده ،در ضمن بر آنچه از میشود .از این رو به آن شب قدر گفته
یک مالک دائمی به حساب بیاید.
ناحیه گرسنگی و تشنگی به وی متوجه میشود.
بیایید روی ایجاد مرکز  ISIاسالمی فکر میشود ،صاحب اجر و عارف بر صبر همچنین در جای دیگر از امام نقل است
کنید و در این خصوص با کشور های میشود .در نتیجه مستحق ثواب میگردد .که :اگر بپرسند چرا خالئق فقط به روزه
اسالمی وارد مذاکره شوید .ما خوشبختانه البته فواید دیگری همچون جلوگیری از ماه مبارک رمضان امر شدهاند نه به کمتر
در بین کشورهای اسالمی پیشرفته هستیم .طغیان شهوات و کنترل هوای نفس نیز در و نه به بیشتر از آن ،در جواب باید گفت:
البته ایجاد این مرکز اسالمی معنایش این بر دارد.
برای آنکه این مقدار ،حدی است که از
نیست که رابطه خود را با مجالت .4 ISI
روزه برای روزهداران ،در دنیا بر انجام آن هم ضعیف بر میآید و هم قوی ،و
قطع کنیم .نه یک مرکز را بوجود بیاوریم تا ادای تکلیف ،واعظ و راضی کنندۀ ایشان جز این نیست که خداوند فرائض و واجبات
متعلق به خودمان باشد .این هم بشود یک است و در آخرت ،دلیل و راهنماست .را به اندازهای که در امکان غالب افراد
مرجع متعبر .از این کارها هرچه بیشتر برای روزهدار در این دنیا ،موجب عبرت باشد تعیین فرموده است .آنگاه ناتوانان را
بکنید انشاهلل به پیشرفت کشور بیشتر و موعظه و تمرینی باشد برای آماده سازی تخفیف داده و آنها را مرخص میکند و نیز
کمک خواهید کرد.
آنان به انجام دادن تکالیف.
توانایان را ترغیب و تحریص کرده که اگر
.5
بدین وسیله روزهدار سختی خواستند ،غیر رمضان را هم با روزه گرفتن
گرسنگی و تشنگی بر اهل فقر و مسکنت تقرب جویند .چنان که به کمتر از این
را در دنیا لمس میکند و این باعث صالحشان بود ،خداوند کمتر میفرمود و
میشود آنچه حقوق مالی و طلب فقرا از اگر محتاج به بیشتر از این بودند ،به زیاده
اوست بپردازد.
از این امر میکرد» (عیون اخبار الرضا ،ج،2
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ص116؛ علل الشرایع ،ج ،1ص.)270
چرا به انجام دادن حج تاکید
•
میشود و شریعت عزیز ،حج را واجب
کرده است؟
در نگاه امام رضا (ع) ،علت حج ،رسیدن
به حضور خداوند متعال و طلب رحمت و
مغفرت و توبه کردن از گناهان است .کسی
که عازم خانه خدا میشود ،باید از گناهان
گذشته توبه کند و در آینده گرد معاصی
و مالهی نرود و همواره در طلب ثواب و
عبادت باشد .افرادی که به حج میروند،
مقداری از اموال خود را خرج میکنند و
در سفر گرفتار رنج و مشقت میشوند،
باید گرد هوسها و لذات جسمانی نروند و
همواره اوقات خود را به عبادت و پرستش
بگذرانند و موجبات نزدیکی پروردگار
را برای خود فراهم سازند و پیوسته در
خضوع و خشوع باشند .در سرما و گرما
در یاد خدا باشند و در هنگام ترس و
خوف ،پروردگار را فراموش نکنند یا اظهار
نارضایتی از سفر نکنند .با همراهان خود و
سایر مردم با محبت و مهربانی رفتار کنند
و ضرر و زیان به کسی نرسانند و متوجه
پروردگار باشند.
یکی از مسائلی که حجاج باید آن را
مراعات کنند ،آن است که در هنگام حج
قساوت قلب نداشته باشند و با همه مردم
مهربانی کنند و نیز باید خسیس نباشند و
اگر مشاهده کردند که یک نفر احتیاجی
دارد به التفات نمایند و از ضعفا حمای

کنند.
حاجی باید از همگان امید خود را قطع
نماید و آرزوهای دور را از خود براند و
خود را از گرایش به فساد باز دارد و حقوق
همدیگر را رعایت کند و منافع همه را در
نظر بگیرد( .علل الشرایع ،ج ،1ص)404
سیره امام رضا (ع) در انس با
•
قرآن چگونه بود؟
امام خود بر تالوت فراوان قرآن تاکید
کرده و همگان را به خواندن قرآن ترغیب
میکردند .حضرت رضا (ع) این کتاب الهی
را چنین توصیف مینمایند« :قرآن ریسمان
محکم خداست و دستگیره مطئمن او و راه
نمونۀ او که به بهشت میرساند و از آتش
میرهاند .با گذشت زمان کهنه نمیشود
و بر زبانها ناخوش نمیآید .برای زمان
خاصی جز زمان دیگر قرار داده نشده ،بلکه
دلیل و برهان است و حجت بر هر انسان ،و
از هیچ سوی باطل در آن راهی ندارد و فرو
فرستادۀ خدای حکیم حمید است» (عیون
اخبار الرضا ،ج ،2ص.)130
سیره و سخن امام بر قرآن تکیه میکرد
و همه پاسخهای ایشان مستند به قرآن
بود (عیون اخبار الرضا ،ج ،2ص 180تا
 .)183امام قرآن را سخن خدا میدانستند
و فقط بر هدایت جستن از قرآن تاکید
میورزیدند (توحید ،ص )224و پناه بردن
به آن را در همه حاالت توصیه میکردند.
ایشان میفرمودند « هرگاه از چیزی
ترسیدی ،صد آیه از قرآن مجید را از هر

جا که خواستی قرائت کن و سپس سه
مرتبه بگو :اللهم اکشف عنی البالء» (عده
الداعی ،ص.)294
برنامه نقل شده از سیره امام رضا (ع)
در خصوص تالوت قرآن چنین است:
 1بعد از نماز صبح ،قرآن کریم را بازکرده و از روی آن تالوت میکردند (من
الیحضره الفقیه ،ج ،1ص 2- .)504شب
هنگام که در بستر قرار میگرفتند
آیات قرآن را تالوت میکردند (عیون
اخبار الرضا ،ج ،2ص 3- .)183هرگاه
به آیهای میرسیدند که در آن از
بهشت یا دوزخ سخن رفته بود گریه
میکردند و از خداوند درخواست
بهشت میفرمودند (عیون اخبار
الرضا ،ج ،2ص.)183
یکی ازتوصیههای همیشگی معصومین به
یاران و خویشان خود ،مواظبت بر تالوت
قرآن و عمل به آن بوده است به طوری
که امام صادق (ع) میفرمایند« :قرآن
پیمان نامهای است از سوی خداوند متعال
به سوی آفریدگان او .پس بر هر مسلمانی
الزم است در این عهد الهی نظر کند و هر
روز پنجاه آیه از آن بخواند» (کافی ،ج،2
ص .)609توصیه به خواندن پنجاه آیه از
قرآن در کالم امام رضا (ع) نیز تکرار شده
است که «سزاوار است مردم بعد از تعقیب
نماز صبح ،پنجاه آیه از قرآن مجید تالوت
کنند» (تهذیب االحکام ،ج ،2ص.)183
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عوامل زیادی در سرنوشت انسان و شقاوت
یا سعادت او اثر دارند .از جمله این عوامل،
دوست،محیط ،جامعه و حاکمان بر جامعه
هستند .ممکن است چنین تصور شود که
بعضی از این عوامل در اختیار و انتخاب
ما نیستند فلذا میتوان تقصیر اشتباهات
و گناهان را به گردن آنها انداخت .اما از
دیدگاه قرآنی ،چنین دیدگاهی باطل است.
اوال بسیاری از عوامل موثر در سرنوشت
را میتوان و میبایستی تغییر داد .بعنوان
مثال امر به معروف ،نهی از منکر و هجرت
به معنای عام آن از ابزارهای کنترل عوامل
ِنات ب َ ْعضُ ُه ْم أَ ْول ِيا ُء
ون َوال ْ ُم ْؤم ُ
هستندَ .وال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ون ب ِال ْ َم ْع ُروفِ َو يَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر
ب َ ْع ٍ
ض يَ ْأ ُم ُر َ
ولى و
( ...توبه ،71/مردان و زنان باايمانّ ،
يار يكديگرند امر به معروف و نهى از منكر
مىكنند).
ثانیا در هر صورت هر کس مسئول اعمال
خود است و کسی نمیتواند بگوید دیگران
و جامعه و محیط زندگی باعث گمراهی و
انجام گناهان من شدند .آیه معروفی در
قرآن،هدایت فردی افراد مومن را مانع
تاثیر گمراهی دیگران بر آنها میداند .يا

ذين آ َم ُنوا َعلَ ْي ُك ْم أَن ْ ُف َس ُك ْم اليَضُ ُّر ُك ْم
أَي ُّ َها ال َّ َ
َم ْن ضَ َّل إ ِ َذا ا ْه َت َديْ ُت ْم ( ...مائده ،105/اى
كسانى كه ايمان آوردهايد ،مراقب خود
باشيد ،اگر شما هدايت يافتهايد ،گمراهى
كسانى كه گمراه شدهاند ،به شما زيانى
نمىرساند).
علیهذا ،در روز قیامت عدهای گمراهی خود
را گردن دیگران میاندازند ... .يق ُ
ِين
ُول الَّذ َ
اس َت ْك َب ُروا ل َ ْو َل أَن ْ ُت ْم ل َ ُك َّنا
اس ُتضْ ِع ُفوا لِلَّذ َ
ِين ْ
ْ
ِين(سبأ ،31/مستضعفان به مستکبران
ُم ْؤ ِمن َ
ميگويند :اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم).
اما هر دو گروه عذاب میشوند ،اگر چه
مستکبرین باید هم عذاب گمراهی خود و
هم عذاب فریب دیگران را تحمل کنند.
اب َو َج َعلْ َنا
َ ...وأَ َس ُّروا ال َّن َدا َم َة ل َ َّما َرأَ ُوا ال ْ َع َذ َ
ِين َك َف ُروا ( ...سبأ،33/
ْالَ ْغ َل َل فِي أَ ْع َن ِ
اق الَّذ َ
و آنان هنگامي که عذاب را ميبينند
پشيماني خود را پنهان ميکنند و ما غل و
زنجيرها در گردن کافران مينهيم) .حتی
شیطان که قسم خورده است تا انسانها
را گمراه کند ،روز قیامت هیچ تقصیری
را نمیپذیرد و خود گناهکاران را مقصر
میداند و آنها را مالمت میکندَ ... .و َما

ان ل ِي َعلَ ُ
ان إ ِ َّل أَ ْن َد َع ْوتُ ُك ْم
يك ْم م ِْن ُسلْ َط ٍ
َك َ
َ
اس َت َج ْب ُت ْم ل ِي َف َل تَ ُلو ُمون ِي َولُو ُموا أن ْ ُف َس ُك ْم
َف ْ
َ
َ
ُ
َما أن َا ب ُِم ْص ِرخِ ك ْم َو َما أن ْ ُت ْم ب ُِم ْص ِرخِ ي ...
(ابراهيم ،22/من بر شما تسلطي نداشتم،
جز اينکه دعوتتان کردم و شما دعوت
مرا پذيرفتيد .پس مرا سرزنش نکنيد و
خودتان را سرزنش کنيد .نه من فريادرس
شما هستم ،و نه شما فريادرس من).
با توجه به مطالب فوق چنین نتیجه
میشود که "هر شخص مسئول اعمال و
عقاید خودش میباشد" .از اینرو است که
هر کدام از ما باید به فکر آخرت خودمان
باشیم و دل به مناسبات دنیوی نبندیم.
باید رو دربایستیها و تعارفات معمول با
دوستان ،آشنایان ،همکاران ،همطیفان و
همفکران را کنار بگذاریم و فقط به این
بیندیشیم که چه کارها و رفتارهایی
را خداوند و اولیای الهی میپسندند و
دستور به انجامشان میدهند و چه کارها و
رفتارهایی را نمیپسندند .قطعا هیچکدام
از دوستان و آشنایان و همطیفان فکری و
سیاسی در آن دنیا به فکر ما نخواهد بود.

اخبار
التماس دعا از پاپ

آقای روحانی در دیدار باجناب پاپ
فرانسیس گفت" :از شما میخواهم برایم
دعا کنید!!" امیدواریم جناب پاپ برای
ایشان دعاهای خوبی بکنند .پاپ فرانسیس
ضمن تشکر از دیدار روحانی فرموده باشند:
"ایران باید در نبرد علیه تروریسم نقش
داشته باشد!!!".

اساتید جوان و سفر به آمریکا

در شماره قبلی نشریه ،مقالهای تحلیلی
چاپ شد که در آن بصورت مستدل و
متقن و با استناد به آئین نامههای قانونی
اثبات شده بود که فعالیت کانون موسوم
به صنفی اساتید الاقل در داخل دانشگاه
غیر قانونی است .پس از انتشار این مقاله،

تهدید و توهین به نشریه

مدتی است چند نفر از جریان مدیریت
در سایه ،که از بیان بخشی از حقایق تلخ
دانشگاه توسط این نشریه سخت آشفته
شدهاند ،به طرق مختلف سعی در توقف
این روند دارند .متاسفانه این افراد بدون
آنکه به ذکر مصادیقی از خالفگویی نشریه
بپردازند ،معموال بصورت پرخاشگرانه
یا توهینآمیز خواستار سانسور مطالب

اخیرا در یکی از دانشگاهها ،فردی که
سوابق سوئی از جمله حمله به ساختمان
بسیج دانشجویی با کلنگ دارد و در
جریان فتنه نیز فعال بوده است ،به سمتی
مدیریتی منصوب شده است .آیا اینگونه
اقدامات و انتصابات تعارض با نظام ندارد
و آیا مصداق خیانت در امانت نیست؟ واقعا
نظام مظلومی داریم .ولی این هم بگذرد و
باالخره یک روز ولو روز قیامت از رئیس
آن دانشگاه خواهند پرسید که مگر فرد
دیگری نبود که بتواند در آن سمت خدمت
نماید؟

هاشمی و آزاداندیشی؟!

اخیرا جناب آقای هاشمی بهرمانی به کنایه
فرمودهاند که چرا حامیان والیت موضوع
برگزاری کرسیهای آزاداندیشی را دنبال
نمیکنند .اوال این انتقاد بهتر بود از طرف
شخصی مطرح میشد که سابقه خوب
یا الاقلمتوسطی در انتقادپذیری داشته
باشد .ثانیا تجربه چندین ساله نشان داده
است که علت اصلی عدم برگزاری جلسات
آزاداندیشی ،عدم پذیرش افراد هم طیف
ایشان برای حضور در این جلسات و
مناظره نمودن با طیف مقابل است .یک
نمونه بارز این مطلب ،اعالم آمادگی معاون
فرهنگی سابق دانشگاه جهت مناظره با
یکی از مسئولین سابق (و فعلی) دانشگاه
بود که متاسفانه مقبول واقع نشد و
ریاست دانشگاه نامه رسمی ایشان را بدون
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فعالیت غیر قانونی کانون

قانونشکنی دو جهته

مدتی است که به بعضی از اساتید دانشگاه
بطور غیرقانونی اختصاص درس داده
نشده است .این در حالی است که بطور
غیر قانونی برای هتاکان اول دوم درس
اختصاص دادهاند .همچنین در یکی از
دانشکدهها مجبور شدهاند درس مهمی را
با بیش از پنجاه نفر تشکیل دهند و درس
دیگری را به یک مهندس بازنشسته دهند.
اخیرا ریاست دانشگاه برای چندمین بار در
یکی از جلسات قول داده بودند تا با ریاست
این دانشکدهها صحبت کنند تا مشکل حل
شود .حال یا ایشان اقوال خود را صرفا برای
فرونشاندن موقت اعتراضات بیان میکنند
یا اینکه روسای آن دانشکدهها توجهی
به توصیهها و دستورات ایشان ندارند .در
هر صورت دود این قانونشکنیها،که در
واقع نوعی پایمال نمودن حقالناس است،
به چشم اساتید و دانشجویان و بیتالمال
میرود.

انتصاب فتنهگر

نبا ،نشریه بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت

برای چندمین بار است که با تشریف بردن
ریاست محترم دانشگاه به سفر طوالنی
مدت خود ،درد سر جدیدی برای اساتید
جوان شروع میشود .اخیرا بالفاصله پس
از تشریف بردن ایشان به سفر زمستانی،
نامهای با امضاء ایشان برای بعضی
دانشکدهها رسیده است که در آن یک کار
گروه با افراد معینی مشخص شده است
تا به بررسی پرونده بعضی اساتید جوان
بپردازند و بگویند آیا قرارداد ششماهه
آنها تمدید بشود یا نشود .اوال این اقدام
در هیئت جذب تصویب نشده بوده است
و بنابراین اشکال قانونی دارد .ثانیا افرادی
که برای این کارگروهها مشخص شدهاند
بدون تایید هیئت جذب بوده و غالبا دارای
مواضعی تند و منفی نسبت به اساتید
جوان هستند و بنابراین بسیار بعید است
از عدالت الزم برای این تصمیمگیری مهم
برخوردار باشند.

تعداد قابل توجهی از اساتید محترم از
این نشریه به جهت روشنگریهای بعمل
تشکر و قدردانی نمودند .اما از ریاست
دانشگاه انتظار میرود با پرهیز از تعصب و
هواخواهی نسبت به کانون ،در مدار قانون
حرکت نمایند.

هستند .دستاندرکاران این نشریه ،ضمن
دعوت این چند نفر به آرامش ،از آنها
درخواست دارد تا بجای سرزنش نشریه،
تالش کنند تا حقایق تلخی که نشریه به
گزارش آنها میپردازد ،رخ ندهند.

15

هیچگونه پاسخی ،بایگانی کردند!!!

ال-سی های دروغین

درست روز اجرای برجام ،آقای روحانی
چندین بار گفتند :در همین چند ساعت
اولیه ،یک هزار ال-سی برای بانکهای
ایران باز شده است .بعدا مشخص شد که
آن روز یکشنبه بوده است و تمام بانکهای
اروپا تعطیل بودهاند .متاسفانه بنظر میرسد
دائما اطالعات غلطی به ایشان میدهند و
این باعث شده است بارها سخنان ایشان
"غیر راست" درآید".عبور از رکود" نیز یک
نمونه دیگر آن است .متاسفانه این رویه
در موارد دیگری که بطور خاص مربوط به
برجام است نیز وجود دارد .امیدواریم زمان
انتخابات مجلسین هر چه زودتر بگذرد تا
شاید سخنان قدری حساب شدهتر شوند.

دولت کامال بیطرف در انتخابات
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اخیرا جناب آقای روحانی در جلسهای
رسمی با متصدیان انتخابات به صراحت
فرمودهاند که "ما تمایل داریم جریان
اعتدالیون وارد مجلس شوند" .قبال هم
معاون اول ایشان در جمع حزب کارگزان
گفته بودند که"حزب کارگزاران باید امسال
نقش بیشتری بیش از پیش ایفاء کند ،زیرا
امسال سال انتخابات است .اگر مجلس
خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد
بود".همچنین وزیر خارجه هم سال قبل به
غربیها گفته بود که اگر به توافق نرسیم
مجلس بعدی دست ما نخواهد بود .بعالوه
وزیر کشور هم چندی پیش گفته بودند
که "آقای روحانی قرار است هشت سال
رئیسجمهور باشند" .بلی ،اینها اظهارات
علنی مسئولینی است که قرار است هم در
انتخابات بیطرف باشند و هم از مسئولیت
و جایگاه خود در تبلیغ جریان خاصی
استفاده نکنند .خدا میداند چه اظهارات
و اقدامات غیرعلنی هم ممکن است داشته
باشند.

زیاد ابن ابیه و استاندار شیراز

اجرای اسالم ندارد"" ،هدف قیام امام
حسین (ع) مذاکره بوده است!" و"توجیه
پذیرش برجام با توجه به صلح امام
حسن (ع)" .اخیرا نیز ایشان مغالطه
دیگری مطرح کرده و از انتصاب "زیاد ابن
ابیه" توسط حضرت علی (ع) به عنوان
استاندار فارس نتیجه گرفتهاند که نباید
کاندیداهای مجلس رد صالحیت شوند!
جالب آنکه آقای روحانی اخیرا شخصی
را بعنوان استاندار فارس انتصاب کردهاند
که با تشییع جنازه شهدای دفاع مقدس
مخالفت کرده است و برای مخالفت خود
بهانهای مضحک و توهینآمیز مطرح کرده
است" ،استقبال از این شهدا کم خواهد بود
چون هماستانی مردم شیراز نیستند"!!!!!!!

نسبت به مردم غیور ایران نیست؟ آیا این
نشانه دیگری از سادهاندیشی و کوتهبینی
شیفتگان غرب نیست؟ آیا این نشانه دیگری
از بیتدبیری دولتیان و اعتماد بیش از حد
آنان به غربیها نیست؟ بلی ،تجربه نشان
داده است که غربیها قابل اعتماد نیستند
و در هر شرایطی تالش میکنند تا ضربهای
ولو حیثیتی به کشورهای اسالمی بویژه
ایران انقالبی بزنند .البته از آنها جز این
انتظار نیست ولی چرا باید بعضی مسئولین
اینقدر خوشخیال و فراموشکار باشند؟

مذاکره زیر مجسمه اسب!!!
مکان مذاکره آقای روحانی با نخستوزیر
ایتالیا ،موزه شهرداری رم و زیر مجسمه
اسبی انتخاب شده است که راکب آن
شخصی به نام مارکوس است .گفته
میشود که او فاتح بخشهایی از ایران
در جنگ بین روم و ایران است .حتی اگر
فرض کنیم چنین گفتهای درست نباشد،
آیا باید تصویر رئیسجمهور کشور بزرگ و
مهمی چون ایران در زیر تصویر یک اسب
بزرگ باشد؟ آیا مکانی مناسبتر از این
در رم پیدا نمیشد؟ آیا تدارک این مکان
برای استقبال از رئیسجمهور کشورمان،
اهانت و تحقیر جدیدی از طرف غربیها
نشریه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و علمی
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
مطالب منتشر شده در نشریه لزوماً موضع
بسیج اساتید دانشگاه نیست.
صاحب امتیاز:
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

جناب آقای روحانی مدتی است سلسله
مغالطههایی را برای اثبات افکار و اعمال مدیر مسئول :حسین صالح زاده
خود بیان میکنند .چند نمونه از این سردبیر :محمد خلج امیرحسینی
مغالطات عبارتند از":نباید به زور شالق
مردم را به بهشت ببریم"" ،پلیس وظیفه
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