
نرشیه بسیج اساتید

دانشگاه علم و صنعت ایران

شماره یازدهم بهمن 1393

بسمه تعالی

یران ا ر  د ه  ر ا ماهو ــت  صنع
فردا  ، ز و مر ا  ، ز و یر د  

ــر جبل عاملی  مصاحبه با دکت
ریاســت پیشین دانشگاه

دهه مبارک فجر

)2 ( ن  نســا ا ندگی  ز ر  د و  ا نقش  و   ن  شــیطا

هانت ا ــت  محکومی  
)ص( اعظم  مبر  پیا قدســی  ســاحت  به   

ت.
ش ا نمی د ت رب

بهش ا و  ی خد
سو دم هب 

مر یت  ا ت از هد
س شتی، د ا می گذ نش  ستا ف د

ک ا  شید ر خور ر ماه و 
گ او هک ا

هستم،  ق او 
ش من عا

بود؟ وصل  یمان  رمان ها آ ــه  ب خرمشــهر  یا  آ



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

1

بر  مبارک فجر  دهه 
دانشگاهیان  همه 
باد مبارک 

ســفارش فرمــوده اســت از دســت ندهیــد؛ و در 
مقابــل ایــن انگیــزه کــه رمــز پیــروزی و بقــای 
آن اســت، فراموشــی هــدف و تفرقــه و اختــاف 
اســت.« همچنیــن ایشــان می فرماینــد: »شــما 
ــزی  ــت آن چی ــن نهض ــه در ای ــد ک ــی دانی م
ــه  ــود، ک ــب ب ــرد دو مطل ــش ب ــا را پی ــه م ک
ــه  ــود و یکــی از آنهــا ب یکــی از آنهــا اســاس ب
واســطه آن اســاس تحقــق پیــدا کــرد. آن کــه 
اســاس بــود اینکــه مــردم بــه عنــوان اســام و 
ــه عنــوان ایمــان و عقیــده وارد ایــن میــدان  ب

شــدند.«
بــه همــان انــدازه کــه حفــظ و بقــای انقــاب 
ــد  ــوری اســامی نیازمن و نظــام مقــدس جمه
توجــه بــه ایــن رکــن اساســی یعنــی اســام و 
حفــظ روحیــه معنــوی در بیــن مــردم و اتــکال 
بــه خداســت، مقابلــه بــا آن نیــز جــز از طریــق 
مقابلــه بــا اســام نــاب محمــدی و جلوگیری از 
نشــر و گســترش آن و یــا بــه انحــراف کشــیدن 
آن و جایگزیــن نمــودن اســام آمریکایــی 
ــته روزی  ــدای نخواس ــر خ ــت. اگ ــر نیس میس

روز
ث 

بح

جرقــه نهضــت اســامی مــردم غیــور ایــران در 
ــاه 1356  ســال 1342 زده شــد. در 19 دی م
ــه  شــعله ور شــد و در بهمــن ســال 1357 خان
ظلــم را ویــران کــرد. از اینــرو دهــه فجــر کــه 
ــا  ــه وطــن ت ــاب ب ــدن خورشــید انق ــن آم بی
ــزائی  ــت بس ــت اهمی ــی آن اس ــروزی قطع پی
در تاریــخ ملــت عزیــز ایــران دارد و بــه تعبیــر 

ــام ا... اســت. امــام عزیزمــان از ای
براســتی چــه عواملــی ملــت ایــران را بــا دســت 
ــس از آن  ــرد و پ ــروز ک ــاب پی ــی در انق خال
ــای  ــا و بحران ه ــروز از توطئه ه ــه ام ــا ب ــز ت نی

کمرشــکن عبــور داد؟ حضــرت امــام خمینــی )ره( در فــرازی از وصیــت نامــه 
ــای  ــز بق ــد رم ــد: »بی تردی ــورد می فرماین ــن م ــود در ای ــی خ ــی- اله سیاس
انقــاب اســامی همــان رمــز پیــروزی اســت؛ و رمــز پیــروزی را ملــت می دانــد 
و نســلهای آینــده در تاریــخ خواهنــد خوانــد کــه دو رکــن اصلــی آن: انگیــزه 
الهــی و مقصــد عالــی حکومــت اســامی؛ و اجتمــاع ملــت در سراســر کشــور 
بــا وحــدت کلمــه بــرای همــان انگیــزه و مقصــد. اینجانــب بــه همــه نســلهای 
حاضــر و آینــده وصیــت مــی کنــم کــه اگــر بخواهیــد اســام و حکومــت اهلل 
برقــرار باشــد و دســت اســتعمار و اســتثمارگران خــارج و داخــل از کشــورتان 
قطــع شــود، ایــن انگیــزه الهــی را کــه خداونــد تعالــی در قــرآن کریــم بــر آن 
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دشــمن بتوانــد حتــی بــا عناویــن دهــن پرکــن 
ــی،  ــل ملی گرای ــی از قبی ــر موجه ــه ظاه و ب
و  اجتماعــی  زندگــی  صحنــه  از  را  اســام 
ــد  ــار بزن ــت کن ــور و حکوم ــه اداره کش عرص
قطعــاً نشــانه های پیــروزی دشــمن و شکســت 
انقــاب ظاهــر خواهــد شــد. بی جهــت نیســت 
ــش  ــت خوی ــر پربرک ــر عم ــام در اواخ ــه ام ک
می فرمایــد: »مــن بــه تمــام دنیــا بــا قاطعیــت 
اگــر جهانخــواران  اعــام مــی کنــم کــه 
بایســتند،  مــا  دیــن  مقابــل  در  بخواهنــد 

ــم  ــان خواهی ــای آن ــه دنی ــل هم ــا در مقاب م
ایســتاد و تــا نابــودی تمــام آنــان از پــای 
ــویم  ــه آزاد می ش ــا هم ــت، ی ــم نشس نخواهی
و یــا بــه آزادی بزرگتــری کــه شــهادت اســت 
ــی و  ــه در تنهای ــه ک ــان گون ــیم و هم می رس
ــدی از  ــت اح ــک و رضای ــدون کم ــت و ب غرب
کشــورها و ســازمانها و تشــکیات جهانــی، 
ــان  ــاندیم، و هم ــروزی رس ــه پی ــاب را ب انق
ــر از  ــه ت ــز مظلومان ــگ نی ــه در جن ــه ک گون
انقــاب جنگیدیــم و بــدون کمــک حتــی یــک 

کشــور خارجــی متجــاوزان را شکســت دادیــم، 
بــه یــاری خــدا باقیمانــده راه پرنشــیب و فــراز 
را بــا اتــکای بــه خــدا، تنهــا خواهیــم پیمــود و 
بــه وظیفــه خویــش عمــل خواهیــم کــرد، یــا 
دســت یکدیگــر را در شــادی پیــروزی جهــان 
ــه  ــا هم ــاریم و ی ــی می فش ــام در کل گیت اس
ــم  ــهادت روی می آوری ــدی و ش ــات اب ــه حی ب
ــم  ــتقبال می کنی ــرافتمندانه اس ــرگ ش و از م
ولــی در هــر حــال پیــروزی و موفقیــت بــا مــا 

ــم.« ــوش نمی کنی ــم فرام ــا را ه ــت و دع اس
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یران ا در  ره  ماهوا صنعت 
فردا امروز،  دیروز،   

دکتر سیدحسن صدیقی،
 عضو هیئت علمی دانشکده 
فناوری های نوین

شــاید بســیاری از مــا هنــوز بــا شــنیدن نــام ماهــواره، دیــش هــا 
ــا پــس زمینــه هــا و آســیبهای  ــازار ب و رســیورهای موجــود در ب
فرهنگــی اجتماعــی آن در ذهنمــان تداعــی  شــود کــه  امــا شــاید 
شــنیدن ایــن کــه »بــه ازای هــر دالر در بــازار ســرمایه گــذاری در 
صنعــت ماهــواره، 47 دالر بازگشــت ســرمایه دارد«، کامــا فضــای 

ذهنــی مــان را تغییــر خواهــد داد. 

ــا ســرمایه گــذاری خصوصــی  معــروف بــل و ب
ــا بازپخــش  ــود، توانســت ب شــرکت AT&T ب
کنفرانــس مطبوعاتــی رییــس جمهــور آمریــکا، 
ارســال تصاویــر و پخــش زنــده تلویزیونــی 
یــک بــازی مهــم انقــاب مهمــی را در صنعــت 
ماهــواره رقــم بزنــد. پــس از آن بــود کــه ایــن 
ــود در  ــت پرس ــک صنع ــوان ی ــه عن ــت ب صنع
آینــده مــورد توجــه تمــام دنیــا قــرار گرفــت. 
اگرچــه Telstar قابلیــت هــای خوبــی از خــود 
ــی  ــال تلویزیون ــک کان ــا ی ــا تنه نشــان داد، ام
ــت  ــن صنع ــوز ای ــرد و هن ــی ک را بازپخــش م
علیرغــم ســرمایه گــذاری بلندمدت، ســودآوری 
تجــاری نداشــت. در دهــه 70 میــادی ماهواره 
کاربردهــای نظامــی، صنعتــی و تجــاری زیادی 
ــود. از آن  ــرده  ب ــدا ک ــان پی ــر جه در سرتاس
زمــان تــا کنــون، ماهــواره هــا بــا کاربردهــای 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــوع و مختلف متن
علــوم ســاخته و پرتــاب شــده انــد و ایــن 
ــی،  ــع مخابرات ــایر صنای ــان س ــت در می صنع

ــگاه بســیار واالیــی پیــدا کــرده اســت.  جای

نها آ ع  ا نــو ا و  ها  ه  ر ا هو ما د  بــر ر کا
در یــک نــگاه کلــی مــی تــوان ماهــواره هــا را 
ــدار  ــن )LEO(، م ــدار پایی ــه ســه دســته م ب

به مناسبت 14 بهمن روز ملی 
فناوری فضایی

ن جهــا ر  د ه  ر ا هــو ما یخچــه  ر تا

ــا  ــه فض ــر( ب ــواره Sputnik )4 ام اکتب ــال ماه ــا ارس ــوروی ب ــه ش ــود ک ــال 1957 ب س
ــا  ــواره پ ــت ماه ــا صنع ــرد ت ــت ک ــام خــود ثب ــه ن ــه فضــا را ب ــن دسترســی بشــر ب اولی
ــاب  ــرای پرت ــرای ب ــکا ب ــاش آمری ــن ت ــد، اولی ــاه بع ــذارد. دو م ــود بگ ــه وج ــه عرص ب
ماهــواره Vanguard TV3 شکســت خــورد. در فاصلــه کمتــر از 2 مــاه، آمریــکا ماهــواره 
ــس  ــه پ ــرد )Feb 1 1958( و بافاصل ــاب ک ــا پرت ــه فض ــت ب ــا موفقی Explorer1 را ب
ــب  ــی از رقی ــت علم ــن رقاب ــا در ای ــکیل داد July 29, 1958(( ت از آن NASA را تش
ــدود 4  ــد و  ح ــبک بودن ــاده و س ــیار س ــواره بس ــر دو ماه ــد. ه ــا نمان ــود ج ــه خ دیرین
مــاه هــم بیشــتر عمــر نکردنــد. در ســال  1958 و 1957 آمریــکا و شــوروی 12 پرتــاب 
ماهــواره داشــتند کــه 50 درصــد آنهــا بــا شکســت مواجــه شــد کــه بــا توجــه بــه هزینــه 
هــای ســنگین ســاخت و پرتــاب ماهــواره، بســیار نــا امیــد کننــده بــه نظــر مــی رســید. 
امــا ایــن رقابــت علمــی و پرکاربــرد و جــذاب تــازه شــروع شــده بــود و بایــد ادامــه پیــدا 
مــی کــرد. در دهــه 60 میــادی، 7 پرتــاب موفــق ماهــواره دیگــر در دنیــا ثبــت شــد و 
کشــورهای دیگــر ماننــد انگلیــس، اســترالیا، فرانســه، کانــادا و ایتالیــا نیــز بــه جمــع ایــن 
باشــگاه علمــی پیوســتند. در ســال 1963 اولیــن تمــاس تلفنــی بیــن جــان اف کنــدی، 
 Syncom2 ــواره ــتفاده از ماه ــا اس ــه ب ــر نیجری ــت وزی ــکا و نخس ــور آمری ــس جمه رئی
برقــرار شــد. پرتــاب ماهــواره Telstar1 تحــول شــگرفی را در صنعــت ماهــواره موجــب 
گردیــد. ایــن ماهــواره  77 کیلوگرمــی GEO کــه محصــول همــکاری علمــی آزمایشــگاه 



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

4

متوســط )MEO( و مــدار همزمــان بــا زمیــن 
)GEO( دســته بنــدی کــرد. از نــگاه کاربردی 
نیــز مــی تــوان ماهــواره هــا را بــه دســته هــای 

زیــر تقســیم بنــدی کــرد:
- ماهواره های مخابراتی

- ماهواره های سنجش از دور
- ماهواره های اکتشاف فضایی

- ماهواره های تحقیقاتی
- ماهواره های نظامی

 GPS ماهواره های ناوبری مانند -
هــر یــک از ایــن دســته هــا کاربردهــای ویژه و 
مخصــوص به خــود دارنــد و از اهمیت بســزایی 
در صنعــت ماهــواره برخوردارنــد. امــروزه از 
ماهواره هــا بــه منظــور بازپخــش ســیگنال 
مخابراتــی،  ارتبــاط  برقــراری  تلویزیونــی، 
شــناخت فضــای پیرامــون زمیــن، هواشناســی، 
پیــش بینــی بحــران هــای زیســت محیطــی و 
ــز در  ــا نی ــی شــود. در کشــور م ... اســتفاده م
حــال حاضــر در بخــش هــای مختلــف ماننــد 
ــای  ــگاه ه ــن جای ــی بی ــتر مخابرات ــاد بس ایج
ــش  ــی، بازپخ ــا، هواشناس ــک ه ــوخت، بان س
تلویزیونــی و ... از ماهــواره هــا بــه صــورت 

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــترده ای اس گس

ه ر ا هــو ما صنعــت 
مبلــغ   ،2013 ســال  در  ماهــواره  صنعــت 
195/2 بیلیــون دالر ســودآوری داشــته اســت 
ــار  ــوان در چه ــی ت ــودآوری را م ــن س ــه ای ک
بخــش دســته بنــدی نمــود: ســاخت ماهــواره، 
پرتــاب ماهــواره، تجهیــزات زمینــی و ســرویس 
هــای ارتباطــی. بخــش عمــده ســودآوری ایــن 
ــواره  ــای ماه ــا ســرویس ه ــط ب ــت، مرتب صنع
ــز  ــه حائ ــد. نکت ــی باش ــهم %61 م ــا س ای ب
اهمیــت آن کــه در ایــن میــان تلویزیــون 
هــای ماهــواره ای نیمــی از ســودآوری صنعــت 
ماهــواره را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
گــزارش هــای منتشرشــده در ایــن حــوزه 
نشــان مــی دهــد کــه ســاخت و پرتــاب یــک 
ــی- ــه طــول م ــار ســال ب ــا چه ــواره دو ت ماه

انجامــد، امــا بهــره بــرداری از ماهــواره در بــازه 
ــی باشــد. ســاخت  ــا 15 ســال م ــی 10 ت زمان
و پرتــاب یــک ماهــواره تجــاری مخابراتــی 
هزینــه ای بالــغ بــر 400 میلیــون دالر هزینــه 
دارد کــه حــدودا برابــر بــا %3/7 بودجــه 
ــه  ــی باشــد. ب ــی کشــور در ســال 93 م عمران
عبــارت دیگــر ســاخت و پرتــاب ماهــواره یــک 
ســرمایه گــذاری بلندمــدت و پرهزینــه اســت، 
ــان  ــه و هیج ــب توج ــی جال ــوع وقت ــا موض ام
آور خواهــد شــد کــه بدانیــم بــه ازای هــر دالر 
ســرمایه گــذاری در ایــن صنعــت، 47 دالر 
ســودآوری خواهیــم داشــت و ایــن یعنــی یــک 
ــرمایه  ــرای س ــتها آور ب ــود و اش ــت پرس صنع
گــذاری. البتــه در کنــار ایــن ســودآوری مــادی 
ــای  ــد از کاربرده ــری نبای ــدازه گی ــل ان و قاب
امنیتــی و نظامــی ماهــواره در شــرایط بحرانــی 
نیــز غافــل شــد. شــاید ارائــه تصاویــر ماهــواره 
ــی گناهــی  ــات ب ــرای اثب ای توســط روســیه ب
ــراز  ــر ف ــزی ب ــای مال ــار هواپیم ــود در انفج خ
ــه  ــته و در نتیج ــاه گذش ــد م ــن در چن اوکرای
ــه  ــرب علی ــه غ ــط هجم ــردن خ ــوش ک خام
ــرد  ــارز کارب ــداق ب ــوان مص ــور را بت ــن کش ای
امنیتــی ماهــواره دانســت، کاربــردی کــه شــاید 
هیــچ اقتصاددانــی نتوانــد آن را ارزش گــذاری 

کنــد.
ن ا یر ا ر  د ه  ر ا هو ما ــت  صنع

ورود ایــران بــه عرصــه فضــا بــا پرتــاب موفــق 
ماهــواره امیــد در تاریــخ 15 بهمــن 1387 
ــم خــورد  ــا پرتابگــر داخلــی ســفیر امیــد رق ب
ــه،  ــکا، فرانس ــوروی، آمری ــس از ش ــران پ و ای
ژاپــن، چیــن، انگلیــس، هنــد و رژیــم اشــغالگر 
ــده  ــن کشــور دارن ــوان نهمی ــه عن فلســطین ب
پرتابگــران  باشــگاه  وارد  پرتابگــر  صنعــت 
ماهــواره گردیــد. البتــه تــاش هــای مختلــف 
علمــی و تحقیقاتــی انجــام شــده در ایــن حوزه 
ــاخت  ــه س ــر ب ــه منج ــته ک ــالیان گذش در س
ماهــواره هــای مصبــاح و ســینا گردیــد را نباید 
ــود  ــدم وج ــل ع ــه دلی ــا ب ــرد. ام ــوش ک فرام

ــواره  ــن ماه ــاب ای ــی در پرت ــدی داخل توانمن
ــان  ــل مشــترک محقق ــه محصــول تعام ــا ک ه
کشــورمان بــا کشــورهای خارجــی بودنــد، هیچ 
کــدام از ایــن ماهــواره هــا بــه صــورت موفــق 
در مــدار قــرار نگرفتنــد. اگرچــه ماهــواره امیــد 
ــطح  ــرد س ــا عملک ــبک و ب ــاده و س ــیار س بس
ــر  ــول پیک ــای غ ــواره ه ــا ماه ــود و ب ــن ب پایی
امــروزی تفــاوت غیرقابــل انــکاری داشــت، امــا 
همــگان مــی دانســتند کــه ایــن اولیــن قــدم 
ایــران در حــوزه صنعــت فضایــی اســت، قدمــی 
کــه کشــورهای قدرتمنــد دنیــا ماننــد آمریــکا 
ــواره  ــت ماه ــیب صنع ــراز و نش ــر ف ــز راه پ نی
ــتوار  ــدم اس ــن ق ــد. ای ــروع کردن ــا آن ش را ب
ــکا  ــا ات ــم و ب ــرایط تحری ــه در ش ــم ک و محک
بــه نیــروی دانشــمندان و متخصصــان داخلــی 
ــی را  ــد و دلگرم برداشــته شــد، موجــی از امی
در صنعــت فضایــی کشــور ایجــاد کــرد. در 14 
ــرح  ــن گام از ط ــز اولی ــاه 1388 نی ــن م بهم
ــد  ــاب چن ــا پرت ــا ب ــه فض ــان ب ــتادن انس فرس
موجــود زنــده توســط کاوشــگر3 برداشــته 
شــد. پــس از ایــن موفقیــت هــا در ســال 
آژانــس فضایــی  1389، جایــگاه ســازمانی 
ایــران بــه عنــوان متولــی امــور فضایــی کشــور 
معاونــت  بــه  مخابــرات  وزارت  معاونــت  از 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــا یاف ــوری ارتق ــت جمه ریاس
چابــک تــر در رونــد پیشــرفت فضایــی کشــور 
ــواره  ــاب ماه ــه پرت ــد. در ادام ــا کن ــش ایف نق
هــا، ماهــواره رصــد کــه محصــول صنایــع 
ــود در 25  ــتر ب ــک اش ــگاه مال ــی و دانش دفاع
ــد.  ــاب ش ــا پرت ــه فض ــال 1390 ب ــرداد س خ
ایــن ماهــواره اولیــن ماهــواره سنجشــی ایرانــی 
بــا قابلیــت عکــس بــرداری از زمیــن بــود کــه 
اگــر چــه طــول عمــر کوتاهــی داشــت، امــا در 
ــد از پیشــرفت هــای  ــا ماهــواره امی مقایســه ب
خــوب و چشــمگیری برخــوردار بــود. براســاس 
سیاســت اتخــاذ شــده از ســوی دولــت مبنــی 
ــه  ــر واگــذاری پــروژه ســاخت ماهــواره هــا ب ب
دانشــگاه هــای اصلــی کشــور، پــروژه ســاخت 
ماهــواره بــه صــورت مســتقل بــا ســه دانشــگاه 
شــریف، امیرکبیــر و علــم و صنعــت آغــاز 
ــت علمــی  ــه رقاب ــن ســه دانشــگاه ب شــد و ای
ــاس  ــواره براس ــاخت ماه ــی و س ــرای طراح ب
ــه  ــان پرداخت ــده برایش ــف ش ــت تعری ماموری
ــی  ــا طراح ــت ب ــم و صنع ــگاه عل ــد. دانش ان
و ســاخت ماهــواره نویــد پیــروز اول ایــن 
ــاب  ــواره پرت ــی ســومین ماه ــود. یعن ــت ب رقاب
ــت  ــم و صنع ــد عل ــواره نوی ــی، ماه ــده ایران ش
بــود کــه بــا همــت متخصصــان و اســاتید 
ــاخته  ــی و س ــت طراح ــم و صنع ــگاه عل دانش
ــواره سنجشــی  ــک ماه ــواره، ی ــن ماه شــد. ای
بــا قابلیــت عکــس بــرداری بــا رزولوشــن بهتــر 
از 1000متــر بــود کــه بــا پرتابگــر داخلــی در 
تاریــخ 14 بهمــن مــاه 1390 بــا موفقیــت 
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ــاب،  ــن پرت ــس از ای ــد. پ ــاب ش ــا پرت ــه فض ب
ــخ  ــده را در تاری ــون زن ــگر میم ــک کاوش موش
ــری  ــاع 120 کیلومت ــا ارتف ــن 1390 ت 9 بهم
ــه زیســتی  ــن محمول حمــل کــرد و ســپس ای
بــا موفقیــت بــه زمیــن بازگشــت تــا گام مهــم 
دیگــری در راســتای ارســال موجــود زنــده بــه 

ــود.  ــته ش فضــا برداش
ــه کار دولــت تدبیــر، مهنــدس  پــس از آغــاز ب
ــت  ــور ماموری ــس جمه ــوی رئی ــرکان از س ت
ســازمان  موقــت  سرپرســت  عنــوان  بــه 
ــا  ــت ت ــت یاف ــی منصــوب شــد و ماموری فضای
پیشــنهادهای الزم بــه منظــور اصــاح ســاختار 
ــه  ــور را ارائ ــس جمه ــه رئی ــازمان ب ــن س ای
کنــد. ایشــان نیــز بــا تشــکیل کارگروهــی ســه 
پیشــنهاد بــه رئیــس جمهــور ارائــه کــرد کــه 
ــاه  ــور در مهرم ــس جمه ــم رئی ــا حک ــا ب نهایت
1392، ســازمان فضایــی بــا حفــظ یکپارچگــی 
بــه معاونــت اجرایــی رئیــس جمهــوری منتقــل 
شــد. پــس از آن ســازمان فضایــی در ســاختار 
ــی  ــه ســاختار قبل ــد کــه قطعــا نســبت ب جدی
دچــار تنزیــل در جایــگاه ســازمانی شــده بــود، 
ــدای شــروع  ــت داد. اگرچــه از ابت ــه فعالی ادام
بــه کار دولــت یازدهــم، از ســوی مقامــات 
ــواره  ــاب ماه ــرای پرت ــی ب ــده های ــف وع مختل
ــف  ــل مختل ــه دالی ــا ب ــد، ام ــا داده ش ــه فض ب
ــد. در مــاه جــاری،  هیــچ کــدام محقــق نگردی
خبــر از انحــال پژوهشــگاه ســازمان فضایــی و 
برگشــت ســازمان فضایــی بــه وزارت مخابــرات 
در جرایــد منتشــر شــد کــه بــه معنــای 
ــی  ــس فضای ــازمانی آژان ــاختار س ــت س برگش
ایــران بــه شــرایط 5 ســال گذشــته اســت. البته 
در حکــم رئیــس جمهــور بــه معاونــت علمــی 
ریاســت جمهوری از ایشــان خواســته شــده که 
»مرکــز ملــی فضایــی« بــا هــدف »هماهنگــی، 
سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی و نظــارت« را 
تشــکیل دهنــد، امــا ایــن ســوال باقــی اســت 
کــه چــرا قبــل از تغییــرات ســاختاری در 
ــن  ــاختار ای ــدا س ــران، ابت ــی ای ــس فضای آژان
ــی ایجــاد نشــد؟ شــاید در ســاختار  ــز مل مرک
ــت  ــت ریاس ــات معاون ــاس مطالع ــد براس جدی
جمهــوری، جایــگاه دیگــری بــرای ایــن آژانــس 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود؟ اگرچــه قطعــا ایــن 
ــوده  ــراه ب ــی هم ــا مطالعات ــت ب ــم دول تصمی
اســت، امــا آنچــه مســلم اســت آن اســت کــه 
بــی ثباتــی و تغییــرات ســریع در ســاختارهای 
ــی را  ــات مهلک ــور ضرب ــی کش ــه و علم فناوران
ــه آن وارد خواهــد آورد، ضرباتــی کــه شــاید  ب
بتوانــد ســالیان متمــادی رشــد صنعــت ماهواره 
کشــور را بــه تعویــق بیانــدازد. صنعتــی کــه بــا 
ســرمایه گــذاری مــداوم و برنامــه ریــزی شــده 
در آن مــی تــوان انتظــار ســودآوری چشــمگیر 
در کنــار ایجــاد افتخــار و عــزت ملی را داشــت.

آیا 
خرمشهر به 
آرمان هایمان 
وصل
 بود؟

زمانــی کــه نیروهــای ددمنــش صــدام حملــه گســترده خــود را 
ــد، شــهرها و روســتاها  ــه خــاک کشــور عزیزمــان آغــاز کردن ب
ــن  ــه اشــغال آنهــا در می آمــد و در ای یکــی پــس از دیگــری ب
میــان اشــغال خرمشــهر عزیــز تلخــی دیگــری داشــت. در ایــن 
ــا  ــا ب ــد ت ــه کشــورمان آمدن ــد هیئــت خارجــی ب وضعیــت چن
کشــاندن ایــران بــه پــای میــز مذاکــره بــا صــدام بــه زعــم خــود 

ایجــاد صلــح کننــد.
ملــت شــجاع و قهرمــان ایــران بــا پیــروی از امــام خــود 
ــا  ــا دشــمن غاصــب و متجــاوز قطع ــره ب می دانســت کــه مذاک
ــره  ــوع مذاک ــه موض ــرا ک ــود چ ــد ب ــرد نخواه ــره برد-ب مذاک
ــه  ــه ب ــره اســت ک ــک طــرف مذاک ــط ی خــاک و ســرزمین فق
اشــغال طــرف دیگــر در آمــده اســت و طــرف متجــاوز چیــزی 
بــرای از دســت دادن نــدارد. از اینــرو ملــت ایــران بــا رهبــری 
آن مــرد الهــی، تنهــا بــه خداونــد متعــال و توانمنــدی و غیــرت خــود اتــکاء کــرد و عــزم خــود را 
ــز جــزم نمــود و آن حماســه های  ــژه خرمشــهر عزی ــرای آزادســازی ســرزمین های خــود و بوی ب

ــد. الهــی را آفری
ــاوز  ــا متج ــرد ب ــره برد-ب ــهر مذاک ــرای آزادی خرمش ــت "ب ــی نگف ــگاه کس ــا هیچ در آن روزه
ــه دل  ــه خــاک خرمشــهر وصــل نیســت بلکــه ب ــا اینکــه "آرمان هــای مــا ب داشــته باشــیم" و ی
و جــان مــا وصــل اســت، پــس بیاییــد بــرای ضــرورت آزادی آن رفرانــدوم برگــزار کنیــم". اگــر 
ــون  ــا تاکن ــرد، مطمئن ــدا می ک ــی پی ــد و طرفداران ــا زده می ش ــی در آن روزه ــن حرفهائ چنی
خرمشــهر در دســت دشــمن باقــی مانــده بــود و وزرای خارجــه مــا یکــی پــس از دیگــری راهــی 
ــان  ــا شــاید ارباب ــد مــدام لبخنــد بزننــد ت ــورک می شــدند و ســعی می کردن ــو و نیوی ویــن و ژن
صــدام کمــی بــه آنهــا توجــه کننــد. از آن بدتــر آنکــه امــروز بــرای آزادی تنهــا بخشــی از خــاک 
خرمشــهر، آرمان هــای بزرگــی از ملــت انقابــی ایــران مطالبــه می شــد. نمونــه عیــان این ســخن، 
نتیجــه ده هــا ســال مذاکــرات بی نتیجــه و تحقیرآمیــز بخشــی از ســران فلســطینی ها بــا دشــمن 
غاصــب ســرزمین خــود و بــا میانجی گــری کدخــدای معــروف اســت. تحــت ایــن مذاکــرات نــه 
تنهــا تاکنــون قــدس شــریف آزاد نشــده اســت بلکــه هــر روز شــهرک های اســرائیلی گســترش 
ــردم  ــای م ــه و خیابان ه ــه کوچ ــد ب ــان بخواه ــت دلش ــر وق ــرائیلی ه ــربازان اس ــد و س می یابن
کرانــه باختــری یــورش می برنــد و عــده ای را مظلومانــه شــهید و مجــروح و بازداشــت می کننــد.

نویسنده: 
یکی از اساتید دانشگاه
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بلــی، نــه ســانتریفیوژها، نــه موشــک ها، نــه 
ــه  ــی و ن ــع نظام ــه صنای ــا، ن ــوا فض ــت ه صنع
ــردم  ــن م ــی ای ــرفت های علم ــدام از پیش هیچک
ــن  ــا نیســتند. ای ــان آنه ــی، مســتقیما آرم انقاب
ــا ارزش  ــته های ب ــرمایه ها و داش ــزو س ــور ج ام
ــت  ملــت هســتند کــه در مســیر آرمان هــای مل
و بــا عــزم و تــاش آرمــان خواهانــه آنهــا حاصــل 
شــده اند. ایــن امــور ســنگرها و خاکریزهــای 
ــی همچــون اســتقال،  ــر آرمان هائ ــه در براب اولی
ــدس  ــم ســتیزی، آزادی ق ــزت، پیشــرفت، ظل ع
و نابــودی اســرائیل اســت. اینهــا خرمشــهر 
ســرزمین آرزوهــا و دســتاوردهای ملــت هســتند. 
ــن  ــا ای ــر از بعضی ه ــی بهت ــت خیل ــمنان مل دش
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــت را درک کرده ان واقعی
اصــرار زائدالوصفــی در ربــودن آنهــا از ملــت 
ــه چــرا  ــد ک ــا تعجــب می کنن ــد. آنه ــران دارن ای
بعضی هــا مذاکــره بــرای از دســت دادن ولــو 
ــد،  ــرد می نامن ــازی برد-ب ــا را ب ــی از اینه بخش
ــع  ــرات مناف ــه مذاک ــوع اینگون ــه موض ــرا ک چ
غصــب شــده فقــط یــک طــرف اســت و طــرف 

ــدارد. ــت دادن ن ــرای از دس ــزی ب ــب چی غاص
آیــا بهتــر نیســت بــار دیگــر از تجربــه آزادســازی 
خرمشــهر اســتفاده کنیــم و بــا اتــکال بــه 
خداونــد متعــال، پیــروی عملــی از رهبــری 
ــرت  ــدی و غی ــر توانمن ــه ب ــاب، تکی معظــم انق
ــه تحمــل ســختی ها،  ــران و البت ــزرگ ای ــت ب مل
ــی توســط دشــمنان را از ســر  مشــکات تحمیل

برداریــم؟ آرمان هایمــان  راه 

سبک زندگی)شماره5(                   

تربیت در محیط آموزشی

دکتر محمدرضا طایی – استادیار 
دانشکده مهندسی راه آهن

بحــث مــا راجــع بــه تربیــت بــود در   
شــماره هــای قبــل دربــاره محیــط هایــی کــه 
انســان در آن ســاخته مــی شــود و بــه عبارتــی 
در ابعــاد گوناگــون تربیــت مــی شــود و روش 
گفتــاری و رفتــاری مــی گیــرد، صحبــت شــد 
ــه  ــط اســت ک ــار محی ــه چه ــد ک ــرض ش و ع
ایــن اثــر را بــر روی انســان دارد؛ محیــط هــای 
خانوادگــی، آموزشــی، شــغلی و رفاقتــی. البتــه 
ایــن را هــم گفتــم کــه فضــای پنجمــی هســت 
ــه   ــت ک ــا اس ــط ه ــن محی ــر ای ــم ب ــه حاک ک
إنشــاءا هلل بعــداً خواهــد آمــد. در شــماره هــای 
ــط خانوداگــی  ــه محی گذشــته بحــث راجــع ب
ــود و روش  ــان ب ــر روی انس ــذاری آن ب و اثرگ
ــام  ــان در تم ــن انس ــاری گرفت ــاری و رفت گفت
بحــث  جلســات  آن  در  را  گوناگــون  ابعــاد 
کردیــم. اکنــون در ادامــه بحــث ســبک زندگی 
بــه بیــان آداب تربیتــی در محیــط آموزشــی از 

ــم: ــی پردازی ــی م ــی تهران ــا مجتب کام آق

محیط دوم؛ محیط آموزشی
ــن جلســه مــی خواهــم وارد محیــط دوم  از ای
شــویم کــه بــه طــور غالــب محیــط آموزشــی 
ــی  ــط آموزش ــان در محی ــی انس ــت.  وقت اس
ــم  ــه تعلی ــن محیــط ب ــرد، در ای ــرار مــی گی ق
ــم کــه همــان رابطــه اســتاد و شــاگردی  و تعلّ

اســت، مــی پــردازد.  ایــن محیــط، هــم عــرض 
ــط خانوادگــی اســت. چــون انســان چــه  محی
ــاد  ــش در ابع ــد، روح ــه نخواه ــد و چ بخواه
گوناگــون در ایــن محیــط شــکل مــی گیــر.  در 
اینجــا چنــد بحــث مطــرح اســت کــه مــن بــه 

ایــن هــا اشــاره مــی کنــم.

رابطــه تعلیــم و تربیــت در معــارف 
اســامی

ــم و  ــه تعلی ــه رابط ــت ک ــن اس ــث اّول ای بح
تربیــت چیســت و چــرا مــا اینهــا را کنــار هــم 
مــی گذاریــم؟ تعلیــم و تعلّــم مســأله آمــوزش 
ــرح  ــت مط ــأله تربی ــار آن مس ــت و در کن اس
مــی شــود کــه عبــارت اســت از روش گرفتــن 
ــر  ــر.  اگ ــه غی ــر و روش دادن ب ــان از غی انس
ــق  دقــت کنیــم، مــی بینیــم کســی کــه تزری
ــی  ــرار م ــم ق ــام معلّ ــد و در مق ــی کن ــم م عل
ــاِن  ــه انس ــوزش، ب ــث آم ــار بح ــرد، در کن گی
مقابــل خــودش روش رفتــاری و گفتــاری هــم 
مــی دهــد کــه مــن قبــًا ایــن رابطــه را بحــث 
کــرد ه ام. لــذا مــا در معــارف اســامی، هــم از 
نظــر آیــات و هــم از نظــر روایــات، مــی بینیــم 
ــار هــم مطــرح مــی  ــورد را کن ــن دو م ــه ای ک
کننــد. یعنــی هــرگاه مســأله تعلیــم و تعلّــم را 
ــأله  ــم مس ــارش ه ــد، در کن ــی کنن ــرح م مط
تربیــت کــه جنبــه هــای تأدیبــی و روش 
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ــارف  ــد. در مع ــی آوردن ــم م ــی دارد را ه دادن
اســامی ایــن دو مــورد را کنــار هــم مــی 
ــن امــر نشــان مــی دهــد کــه  ــد کــه ای گذارن
بایــد جهتــی در کار باشــد کــه مــن فهرســت 

ــم. ــی کن ــا اشــاره م ــه بعضــی از آن ه وار ب
مــا آیــات متعــددی داریــم کــه در بــاب تعلیــم 
و تزکیــه مطــرح شــده اســت کــه تزکیــه همان 
ــره  ــوره بق ــًا در س ــت. مث ــس اس ــت نف تربی
دارد: ))َکمــا أَْرَســلْنا فیُکــْم َرُســوالً ِمْنُکــْم یَْتُلــوا 
یُکــْم َو یَُعلُِّمُکــُم الِْکتــاَب َو  َعلَْیُکــْم آیاتِنــا َو یَُزکِّ
الِْحْکَمــَة َو یَُعلُِّمُکــْم مــا لـَـْم تَُکونـُـوا تَْعلَُمــو ن((

]1[ ایــن آیــه شــریفه، ســه مأموریــت را بــرای 
ــرح م یکنــد؛ اّول ))یَْتُلــوا َعلَْیُکــْم  انبیــا مط
آیاتِنــا (( تــاوت آیــات الهــی اســت . بــه طــور 
ــن  ــاء ای ــه انبی ــدف و وظیف ــن ه ــه اّولی خاص
اســت کــه آنهــا بــه ابنــاء بشــر »بیــدار بــاش « 
مــی دهنــد تــا آنهــا را از خــواب غفلــت بیــدار 
کننــد. وقتــی کــه بشــر از خــواب غفلــت بیــدار 
شــد و متوجــه انســانیت و جنبــه الهــی خــود 
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــت دوم مط ــد، مأموری ش
ــه  ــث تزکی ــی بح ــْم «؛ یعن ــود: »َو یَُزکِّیُک فرم
ــم  ــان چش ــه انس ــاال ک ــد. ح ــرح م یکن را مط
بــاز کــرد و از خــواب غفلــت بیــدار شــد، 
ــی  ــرح م ــس مط ــر نف ــت و تطهی ــأله تربی مس
شــود. ایــن بــه جهــت اهمیــت مســأله تربیــت 
نفــوس اســت. بعــد از آن هــم مأموریــت ســوم 
ــاَب  ــُم الِْکت ــد: »َو یَُعلُِّمُک اســت کــه مــی فرمای
ــا  ــَة «؛ ایــن هــم جــزء مأموریــت انبی َو الِْحْکَم
اســت. لــذا انبیــا هــم مأمــور بــه تعلیــم انســا 

نهــا هســتند و هــم مأمــور بــه تربیــت.

ــکیل  ــش از تش ــت، پی ــه تربی ــه ب توج
درس کاس 

ــی  ــط آموزش ــاره »محی ــان درب ــم بحثم گفتی
ــر  ــه؟ ه ــی چ ــی یعن ــط آموزش ــت. محی « اس
ــم و  ــأله تعلی ــا مس ــه ب ــه در رابط ــی ک محیط
ــت.  ــث اس ــن بح ــل در ای ــت، داخ ــم اس تعلّ
مثــًا وقتــی م یخواهیــد کاس درس درســت 
ــت؛  ــرح اس ــم مط ــم و تعلّ ــث تعلی ــد، بح کنی
ــرای یــک  حــاال چــه م یخواهــد ایــن کاس ب

نفــر باشــد، چــه هــزار نفــر. تعلیــم، در کنــارش 
خــواه ناخــواه تزکیــه هــم مطــرح مــی باشــد. 
ایــن یــک مأموریــت الهــی اســت کــه در هــر 
محیــط درســی و تعلیمــی، بایــد بحــث تزکیــه 
و تربیــت باشــد. شــما نــگاه کنیــد کــه ســرآمد 
مأموریــت انبیــا در ایــن آیــات، مســأله تعلیــم 
ــد در  ــم خداون ــذا م یبینی ــت. ل ــه اس و تزکی
ــای  ــرای انبی ــه ب ــی ک ــط آموزش ــث محی بح
ــورد را در  ــن دو م ــد، ای ــیم م یکن ــود ترس خ
کنــار هــم مطــرح مــی کنــد؛ یعنــی تعلیــم و 
تربیــت. پــس بــه هیــچ وجــه جداســازی ایــن 

ــح نیســت. ــه صحی دو مقول

دوشادوشی تعلیم و تزکیه در روایات
ــت را  ــد روای ــم. چن ــات بروی ــراغ روای ــه س ب
ــم. در یــک روایــت  ــه م یخوان ــه عنــوان نمون ب
از علــی (علیــه الســام) آمــده اســت کــه 
ــا  ــود ))یَ ــخصی فرم ــه ش ــاب ب ــرت خط حض
ُمْؤِمــُن إِنَّ َهــَذا الِْعلـْـَم َو الـَْـَدَب ثََمــُن نَْفِســَک((؛ 
ــو ارزش م  ــه ت ــه ب ــدا! آنچ ــه خ ــِن ب ای موم
یدهــد علــم و ادب تــو اســت. حضــرت علــم و 
ادب را کنــار هــم گذاشــت و فرمــود آنچــه کــه 
بــه تــو ارزش مــی دهــد تنهــا »علــم « نیســت؛ 
بلکــه در کنــارش بایــد ادب و تربیــت هــم 
ــس در  ــا ((؛ پ ــي تََعلُِّمِهَم ــْد فِ ــد ))َفاْجَتِه باش
هــر دو مــورد کوشــش کــن! یعنــی ایــن دو را 
نبایــد از یکدیگــر جــدا کنــی ))َفَمــا یَِزیــُد ِمــْن 
ــْدِرَک  ــَک َو َق ــي ثََمِن ــُد فِ ِــَک یَِزی ــَک َو أََدب ِعلِْم
((]2[ حضــرت در اینجــا بیــن ))میــزان علــم و 
ادب شــخص((  از یــک طــرف و ))قــدر و ارزش 
ــد؛  ــرار کردن ــه برق ــر موزان ــرف دیگ او (( از ط
مــی فرماینــد هرقــدر بــه علــم و ادبــت افــزوده 
شــود، بــه ارزش تــو افــزوده مــی شــود. یعنــی 
ایــن دو مــورد در کنــار هــم بــه انســان ارزش 

مــی دهــد.

تربیــت خــود ، مقــّدم بــر تربیــت 
دیگــران

در نهــج الباغــه آمــده اســت: ))َو ُمَعلِّــُم نَْفِســِه 
ــاِس َو  ــِم النَّ ــْن ُمَعلِّ ــِل ِم ــقُّ بِالِْْجلَ ــا أََح بَُه َو ُمَؤدِّ

بِِهــْم (( ]3[یعنــی کســی کــه بــه خــودش  ُمَؤدِّ
ــد،  آمــوزش م یدهــد و خــود را تربیــت م یکن
بیشــتر از معلّــم و مربّــی دیگــران ســزاوار 
احتــرام و بزرگداشــت اســت. اگــر خــودت بــه 
خــودت چیــز یــاد دهــی، بعــد هــم خــودت را 
ــل ســزاوارتر از  ــرای تجلی ــو ب ــی، ت ــت کن تربی
ــوزش م  ــران را آم ــه دیگ آن کســی هســتی ک
یدهــد و تربیــت م یکنــد. یعنــی تــو »خــودت 
« مقّدمــی کــه شــعور پیــدا کنــی و روش 
اخاقــی و روش رفتــاری صحیــح را بیامــوزی. 
ــازد،  ــی س ــودش را م ــه دارد خ ــی ک ــذا کس ل
ــا آن  ــود ت ــل ش ــه تجلی ــت ک ــزاوارتر اس او س
ــال  ــت و دنب ــل اس ــود غاف ــه از خ ــی ک کس

ــه اســت. ــران رفت ــازندگی دیگ س

ــی از  ــط آموزش ــری محی ــی کناپذی تفک
ــی ــط تربیت محی

ــی  ــرح م ــی مط ــائل مختلف ــا مس ــن ج در ای
شــود کــه یــک بحــث ایــن اســت کــه آیــا مــی 
ــم و تربیــت جداســازی کــرد  ــن تعلی شــود بی
یــا نــه؟ ایــن مســأله بســیار مهمــی اســت. در 
حالــت عــادی و بــه روش معمولــی، یک اســتاد 
اســت و یــک شــاگرد؛ اســتاد به شــاگرد رشــته 
ای از علــوم را مــی آمــوزد. آیــا در اینجــا مــی 
ــه  ــط دارد ب ــتاد فق ــه اآلن اس ــت ک ــوان گف ت
ــچ  ــی، هی ــوزد و از نظــر تربیت ــی آم ــم م او عل
نقشــی نــدارد؟ مــی توانیــم ایــن را بگــو ییــم 
یــا نــه؟ مــن ایــن روش معمــول و متــداول را 
ــن  ــد م ــو یی ــت نگ ــک وق ــم. ی ــی گوی دارم م
ــوار  ــم و ن ــم یخوان ــول درس ن ــه روش معم ب
گذاشــته ام و از روی نــوار درس م یخوانــم! 
ــی  ــذاری تربیت ــم تأثیرگ ــا ه ــاً در آن ج اتفاق
هســت. البتــه مــن فعــًا دربــاره همیــن 
ــا  ــورد ابت ــه م ــی ک ــیوه های ــات و ش موضوع
ــدان  ــن را ب ــی ای ــم؛ ول ــت م یکن ــت صحب اس
کــه بــا اگــر نــوار هــم علــم مــی آمــوزی، آنجــا 
ــی  ــاری م ــتاد روش گفت ــو داری از اس ــم ت ه
ــتاد  ــوار از اس ــا ن ــه ب ــی ک ــال نکن ــری. خی گی
ــه  ــت را ب ــم و تربی ــری! تعلی ــی پذی ــر نم تأثی
هیــچ وجــه نمــی تــوان از یکدیگــر جــدا 
ــن  ــا ای ــت. ب ــری نیس ــازی خب ــرد. از جداس ک
توضیحــات آیــا مــی توانیــم ایــن هــا را از هــم 

ــط ــچ محی ــما در هی ــم؟ ش ــدا کنی ج
آموزشــی، نــم یتوانیــد محیــط تربیتــی را جــدا 
کنیــد و بگــو ییــد تعلیــم هســت ولــی تربیــت 

 . نیست

هیکل استاد روی شاگرد اثر دارد!
ــت؛  ــرح اس ــون مط ــط گوناگ ــت در رواب تربی
هــم دیــداری اش هســت، هــم شــنیداری 
ــی  ــاری اش هســت. یعن ــم رفت اش هســت، ه
ــوا  ــد، خ ــه م یبین ــتاد را ک ــکل اس شــاگرد هی
هناخــواه و خــودب هخــود، در ذهنــش ثبــت 
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و ن  شیطا
)2 ( ن  ــا نس ا ندگی  ز ر  د و  ا نقش   

1- معرفی شیطان:
در بخــش بــه معرفــی اجمالــی شــیطان از 
دیــدگاه قــرآن پرداختیــم. دیدیــم کــه شــیطان 
مســتکبر، کافــر، عاصــی و مطــرود درگاه الهــی 
)رانــده شــده، پســت، خــوار، ســرکش، ملعــون، 
ــاوه،  ــت. بع ــی( اس ــو، جهنم ــق، دروغگ فاس
ــکار  ــمن آش ــام، دش ــت انتق ــه جه ــیطان ب ش
ــه  ــه ب ــت. در ادام ــان اس ــورده انس ــم خ و قس
اهــداف و شــیوه های دشــمنی شــیطان بــا 

می پردازیــم. انســان ها 

2- اهداف دشمنی شیطان:
ــد  ــان چن ــا انس ــود ب ــمنی خ ــیطان از دش ش
هــدف را دنبــال می کنــد. عمــده ایــن اهــداف 

ــد از: عبارتن
ــیطان،  ــدف ش ــن ه ــردن: اولی ــوا ک 1- اغ
ــه در اینصــورت  ــرا ک ــوای انســان اســت چ اغ
ــم می شــود و شــیطان  ــه ســقوط او فراه زمین
ــه دیگــر اهــداف دیگــر خــود هــم می رســد.  ب
ــیطان  ــه صراحــت توســط ش ــوای انســان ب اغ
ــْم  ــَک َلُْغِویَنَُّه تِ ــاَل َفِبِعزَّ اعــام شــده اســت. ق
ــي   ــا أَْغَویَْتن ــاَل َربِّ بِم ــَن )ص/82( - ق أَْجَمعی
َلَُزیَِّنــنَّ لَُهــْم فـِـي اْلَْرِض َو َلُْغِویَنَُّهــْم أَْجَمعیــن  

ــر/39(. )الحج
کاَن  َو   ... کــردن:  ذلیــل  و  خــوار   -2
)الفرقــان/29(. َخــُذوالً  لِْلِنْســاِن  ــْیطاُن  الشَّ

ــْن  ــردن: ... لَِئ ــود ک ــع خ 3- رام و مطی

ــی  ــتاد م ــرد. اس ــر م یپذی ــود و تأثی ــی ش م
ــذارد  ــرش را م یگ ــی اث ــی رود ،ول ــذرد و  م گ
و از بیــن نــم یــرود و بــه طــور خــوا هناخــواه 
تأثیــر م یگــذارد. مــن قبــًا گفتــم کــه تربیــت 
از عناویــن قصدیـّـه نیســت. ایــن یعنــی همیــن 
کــه گفتــم و توضیــح دادم. اســتاد چــه در ربــط 
بــا نــکات دیــداری، چــه در ربــط با گفتــارش و 
چــه در ربــط بــا اعمالــش، بــر دانــش آمــوز اثــر 
م یگــذارد و آن فــرد ناخــودآگاه از او روش مــی 
ــد.  ــه نخواه ــد و چ ــتاد بخواه ــه اس ــرد؛ چ گی
حّتــی ایــن را بــه شــما بگویــم کــه چه شــاگرد 
ــد! هــر دو  ــگاه کنی بخواهــد و چــه نخواهــد. ن

ــد. ــی نمــی کن ــم؛ فرق طــرف را گفت

ــت و  ــا بیس ــت ت ــت؛ هف ــنین تربی س
ــالگی ــک س ی

در اینجــا یــک مطلــب مطــرح اســت کــه 
ــه  ــم از چ ــر روی متعلّ ــم ب ــذاری معلّ تأثیرگ
چیــزی نشــأت م یگیــرد؟ خــوب دّقــت کنیــد! 
بیــرون  از بحــث محیــط خانوادگــی  مــن 
ــط آموزشــی. جلســه  ــه محی ــم ب ــدم و رفت آم
گذشــته نســبت بــه ایــن بحــث مــن دو روایــت 
ــود.  ــه ب ــّن بچ ــه س ــوط ب ــه مرب ــدم ک را خوان
بچــه در چــه ســّن و ســالی روحــش ســاخته 
مــی شــود؟ بــه طــور غالــب و معمــول از هفــت 
ســالگی تــا چهــارده ســالگی اســت. در روایــت 
داشــت تــا هفــت ســالگی بچــه بــازی م یکنــد؛ 
از هفــت ســال تــا چهــارده ســال و از چهــارده 
ســالگی کــه دوبــاره هفــت ســال دیگــر بگــذرد، 
ــا بیســت و یــک ســالگی زمــان رو شــگیری  ت
ــرار م  ــت را تک ــت. روای ــری اس ــت پذی و تربی
ــه  ــام صادق(علی ــت. از ام ــوب اس ــم، خ یکنی
الســام)  اســت کــه ))َدِع ابَْنــَک یَلَْعــْب َســْبَع 
ــدت را  ــِنیَن((؛ فرزن ــْبَع ِس ُب َس ــَؤدَّ ــِنیَن َو یُ ِس
ــد  ــد؛ بع ــازی کن ــال ب ــت س ــا هف ــن ت ــا ک ره
از هفــت ســال ادبــش کــن! اینجــا اســت کــه 
روش مــی گیــرد؛ اینجــا تربیــت مــی شــود. »َو 
الَْزْمــُه نَْفُســَک َســْبَع ِســِنیَن ]4[. هفــت ســال 
ــراه خــودت  ــم حواســت جمــع باشــد و هم ه
باشــد؛ مراقبتــش کــن کــه از دســتت نــرود. مــا 
ــن  ــه ای ــام صــادق داشــتیم ک ــت از ام دو روای

یکــی از
آنها بود.

دوران مدرسه؛ اوج دوران تربیتی
پــس چهــارده ســال اســت کــه در ایــن 
چهــارده ســال، روح انســان در ابعــاد گوناگــون 
وجــودی اش شــکل مــی گیــرد و ســاختار 
ــمی،  ــی، جس ــر روح ــد؛ از نظ ــی کن ــدا م پی
اعتقــادی و اخاقــی، تــا برســد بــه عملــی کــه 
ــود؟  ــت چهب ــت. تربی ــردن اس ــار ک روش رفت
ــّن روش  ــود. س ــن ب روش دادن و روش  گرفت
دادن در ابعــاد گوناگــون، چهــارده ســال اســت؛ 
ــک  ــت و ی ــا بیس ــالگی ت ــت س ــی از هف یعن

ســالگی. بــه طــور غالــب ایــن طــور اســت. ایــن 
چهــارده ســال، همــان چهــارده ســالی اســت 
ــی  ــی را تشــکیل م ــای آموزش ــط ه ــه محی ک
ــه  ــارده ســال اســت ک ــن همــان چه دهــد. ای

ــت.  ــده اس ــات آم در روای

آموزشــی:  محیــط  اهمّیــت  عّلــت 
»برتــری علمــی + رابطــه محّبتــی «

قــوی تریــن اثــر تربیتــی هــم در همیــن 
ــی  ــط خانوادگ ــی از محی ــت. حّت ــط اس محی
محیــط  در  اســت.  بیشــتر  اثــرش  هــم 
خانوادگــی، رابطــه بیــن فرزنــد، پــدر و مــادر، 
ــای  ــه ه ــا جنب ــی اســت، ی ــک رابطــه محّبت ی
ــا  ــت. اّم ــرح اس ــم مط ــتی ه ــادی و سرپرس م
در ایــن محیــط، یــک چیــز اضافــه وجــود دارد 
ــزی  ــت. آن چی ــی اس ــه محّبت ــر رابط ــه غی ک
اســت کــه محّبــت حاشــیه آن اســت. آن 
ــه  ــی ک ــری علمــی (( اســت. وقت رابطــه ))برت
ایــن احســاس بــا چاشــنی محّبــت مخلــوط م 

ــت. ــر اس ــی مؤث ــود، خیل یش
ــر از  ــتاد بهت ــد »اس ــی گوی ــه م ــه بچ همینک
ــام  ــه تم ــت ک ــی اس ــد «، کاف ــی فهم ــن م م
ــم از او  ــش را ه ــات و اعتقادات ــا، ُخلقی رفتاره

ــرد. بگی
ایــن طــور اســت کــه وقتــی چنیــن شــاگردی 
ــد  ــش بیای ــر معلّم ــرود، اگ ــه م ی ــه مدرس ب
ــرکات  ــا ح ــد، ی ــت کن ــی درس ــره کذای و چه
ــی داشــته باشــد و حــرف هــای خاصــی  کذای
ــه م  ــد، شــاگرد همیشــه خــودش را تخطئ بزن
یکنــد و مــی گویــد کار او درســت اســت چــون 
او بیشــتر از مــن مــی فهمــد. بــا خــودش 
ــذا  ــت. ل ــت اس ــاً کار او درس ــد حتم ــی گوی م
احســاس برتــری علمــی، کمــال تأثیــر را 
ــی  ــبب م ــی دارد و س ــور تربیت ــه ام ــبت ب نس
شــود کــه طــرف مقابــل از او روش بگیــرد. ایــن 
عنصــر »برتــری علمــی « همــان چیــزی اســت 

ــت. ــی نیس ــط خانوادگ ــه در محی ک
کســانی کــه متصــدی امــور آموزشــی هســتند، 
ــت «  ــه »خدم ــد، چ ــل کنن ــح عم ــر صحی اگ
بزرگــی کــرد هانــد و اگــر غلــط عمــل کننــد، 
ــرد  ــه ک ــه جامع ــی ب ــت « بزرگ ــه »جنای چ
ــد! حــرف هــای مــن پیچیدگــی نداشــت،  هان
ــما  ــب ش ــه بســا غال ــود و چ ــی روشــن ب خیل
بلکــه همــه شــما در گیــر ایــن حــرف هــا بــوده 
و هســتید. اینکــه روی محیــط آموزشــی زیــاد 
تأکیــد شــده اســت و مــا در معارفمــان داریــم 
ــت.  ــت اس ــن جه ــه ای ــید، ب ــب باش ــه مراق ک
ایــن دوران هــم از نظــر مقطــع ســّنی کــه ســّن 
فراگیــری اســت، و هــم نســبت بــه رابــط هــای 

بیــن اســتاد و شــاگرد، بســیار اهمیــت دارد.
]1[- سوره مبارکه بقره، آیه 151

]2[- بحارالنوار 1 180
]3[- نهج الباغة 480

]4[- وسائل الشیعة 21 475
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ْرتـَـِن إِلــی  یـَـْوِم الِْقیاَمــِة َلَْحَتِنَکــنَّ ُذرِّیََّتــُه إاِلَّ  أَخَّ
ــا روز قیامــت  َقلیــًا )االســراء/62(، اگــر مــرا ت
زنــده بگــذاری، همــه فرزندانــش را، جــز عــده 
کمــی، ریشــه کن )طنــاب بــه گــردن( خواهــم 
ســاخت . آیــات دیگــری هســتند کــه نشــان از 
ســلطه جوئی شــیطان نســبت بــه انســان دارد. 
در یکــی از ایــن آیــات، شــرط تســلط شــیطان 
ــت، إِنَّ  ــده اس ــان ش ــوای او بی ــان، اغ ــر انس ب
ــِن  ــلَْطاٌن إاِلَّ َم ــْم ُس ــَک َعلَیِه َ ــَس ل ــاِدي لَی ِعَب

ــَن )الحجــر/42(. ــَن الَْغاِوی ــَک ِم اتََّبَع
ــْم  ــُد أَْکَثَرُه ــردن: ... َو اَلتَِج ــپاس ک 4- ناس

ــراف/17(. ــاِکِریَن )الع َش
ــُه  َ ــوا ِحْزب َّمــا یَْدُع ــردن: ... إِن ــی ک 5- جهنم
ــعیِر )فاطــر/6( - ...  ــْن أَْصحــاِب السَّ ــوا ِم لَِیُکونُ
ــْیطاُن یَْدُعوُهــْم إِلــی  َعــذاِب  أََولَــْو کاَن الشَّ

ــان/21(. ــعیِر )لقم السَّ
قابــل ذکــر اســت کــه مجمــوع اهــداف مذکــور 
را می تــوان در ایــن هــدف اصلــی خاصــه 
کــرد کــه شــیطان می خواهــد انســان از مقــام 
ــود و  ــیده ش ــن کش ــی پائی ــه اله ــی خلیف عال
منظــور اصلــی از خلقــت انســان تحقــق نیابــد.

3- شیوه های دشمنی کردن:
شــیطان بــرای عملــی نمــودن دشــمنی خــود، 
ــر  ــور مختص ــه بط ــی دارد ک ــیوه های خاص ش

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــه آنه ب
1-3 کمین کردن:

شــیطان در اولیــن مرحلــه بــر ســر راه انســان 
کمیــن می کنــد. َقــاَل َفِبَمــا أَْغَویَتِنــي َلَْقُعــَدنَّ 
)العــراف/16(،  الُْمْســَتِقیَم  ِصَراَطــَک  لَُهــْم 
گفــت اکنــون کــه مــرا گمــراه ســاختی، مــن بر 
ســر راه مســتقیم تــو، در برابــر آنهــا کمیــن می 
کنــم . ایــن کمیــن کــردن از هــر چهــار طــرف 
جلــو، عقــب، راســت و چــپ خواهــد بــود و بــه 
ــد.  ــره می کن ــان را محاص ــر انس ــارت دیگ عب
ثـُـمَّ آَلتِینَُّهــْم ِمــْن بَیــِن أَیِدیِهــْم َو ِمــْن َخلِْفِهــْم 
َو َعــْن أَیَمانِِهــْم َو َعــْن َشــَمائِلِِهْم َو اَلتَِجــُد 
ــپس از  ــراف/17(، س ــاِکِریَن )الع ــْم َش أَْکَثَرُه
ــرف راســت  ــر، و از ط ــش رو و از پشــت س پی
و از طــرف چــپ آنهــا، بــه سراغشــان مــی روم 
ــت .  ــی یاف ــکرگزار نخواه ــا را ش ــتر آنه و بیش
ــه ای  ــن شــیطان بگون ــل توجــه آنکــه کمی قاب
اســت کــه او و قبیلــه اش مــا را می بیننــد 
ــا  ــم و از آنه ــا را نمی بینی ــا آنه ــه م ــال آنک ح
َّــُه یَراُکــْم ُهــَو َو َقبیُلــُه ِمــْن  غافــل هســتیم. ... إِن

ــراف/27(. ــْم )االع ــُث التََرْونَُه َحْی
2-3 امر به فحشاء و منکر:

یکــی از شــیوه های موثــر شــیطان در رســیدن 
ــر  ــاء و منک ــه فحش ــر ب ــود، ام ــداف خ ــه اه ب
ــْیطاُن یَِعُدُکــُم الَْفْقــَر َو  و بــدی اســت. الشَّ
یَْأُمُرُکــْم بِالَْفْحشــاِء ... )البقــره/268( - ... َو َمــْن 
َّــُه یَْأُمــُر بِالَْفْحشــاِء  ــْیطاِن َفإِن ِبــْع ُخُطــواِت الشَّ یَتَّ
یَْأُمُرُکــْم  َّمــا  إِن  - )النــور/21(   ... الُْمْنَکــِر  َو 

ــر  ــره/169(. مظه ــاِء ...  )البق ــوِء َو الَْفْحش بِالسُّ
ــرات،  ــه بســیاری از منک ــارز فحشــاء و مقدم ب
ــام  ــان را از مق ــی انس ــت. برهنگ ــی اس برهنگ
بهشــتی خــود پائیــن مــی آورد همانگونــه که در 
مــورد حضــرت آدم و حوا اتفــاق افتــاد. خداوند 
ــب  ــه مواظ ــد ک ــت می کن ــان ها را نصیح انس
باشــید تــا شــیطان شــما را نفریبــد همانطــور 
ــود و از  ــه نم ــما را برهن ــادر ش ــدر و م ــه پ ک
ــِی َءاَدَم اَلیَْفِتَننَُّکــُم  ــا بَن جنــت بیــرون کــرد. یَ
ــِة  ــَن الَْجنَّ ــم مِّ ــَرَج أَبََویُْک ــا أَْخ ــْیَطاُن َکَم الشَّ
َما ...  ــْوَءاتِهِ ــا َس یَُهَم ــُهَما لِیُرِ ــا لَِباَس َم ــِزُع َعنْهُ یَن

ــراف/27(. )االع
3-3 زینت دادن دنیا و اعمال:

یکــی از شــیوه های شــیطان، زینــت دادن 
دنیــا و نعمــات دنیــوی در چشــم انســان اســت 
بطوریکــه او را بــه آنهــا مشــغول و از یــاد خــدا 
ــات  ــه مقدم ــد و در نتیج ــل نمای ــاد غاف و مع
گمراهیــش فراهــم گــردد. شــیطان در همــان 
جلســه خلقــت حضــرت آدم و حــوا، ایــن 
ــا أَْغَویَتِنــي  ــاَل َربِّ بَِم شــیوه را اعــام کــرد. َق
َلَُزیَنــنَّ لَُهــْم فـِـي اْلَْرِض َوَلُْغِوینَُّهــْم أَْجَمِعیــَن 
)الحجــر/39(. شــیطان عــاوه بــر دنیــا، اعمــال 
بــد انســان ها را هــم در نظــر آنهــا زینــت 
ــا  ــه تنه ــال ن ــن اعم ــه از ای ــد بطوریک می ده
پشــیمان نشــوند بلکــه بــه آنهــا ادامــه دهنــد 
ــُم  ــَن لَُه ــارت »َزیَّ ــد. عب ــم بکنن ــار ه و افتخ
ــْیطاُن أَْعمالَُهــْم« چنــد بــار و عبــارت »َزیََّن  الشَّ
ــْیطاُن مــا کانُــوا یَْعَمُلــون « یــک بــار،  لَُهــُم الشَّ
در مــورد مشــرکان، اقــوام گذشــته بطــور عــام 
و اقــوام عــاد و ثمــود و ســباء بطــور خــاص در 

قــرآن آمده انــد. در آیــه ای دیگــر علــت پشــت 
ــْیطاُن  کــردن برخــی بــه حــق را بصــورت »الشَّ
َل لَُهــْم َو أَْملــی  لَُهــم « بیــان نمــوده اســت.  َســوَّ
لَْت لَُکــْم  گفتنــی اســت عبــارت »قــاَل بـَـْل َســوَّ
ــرت  ــدان حض ــورد فرزن ــراً« در م ــُکْم أَْم أَنُْفُس
لَْت لــي   یعقــوب و عبــارت »َو َکذلِــَک َســوَّ
ــال را  ــت اعم ــامری، زین ــورد س ــي «  در م نَْفس

ــه نفــس آنهــا نســبت داده اســت. ب
4-3 وعده و آرزو:

وعده هــای  شــیطان،  شــیوه های  از  یکــی 
ــرگرم  ــان ها و س ــه انس ــده ب ــن و فریبن دروغی
دراز  و  دور  آرزوهــای  بــه  آنهــا  نمــودن 
َُّهــمْ  اســت. َو َلُِضلَّنَُّهــْم َو َلَُمنَِّینَُّهــمْ َو آَلُمَرن
ــا  ــْم َو م ــْم َو یَُمنِّیِه ــاء/119( - یَِعُدُه ... )النس
ــْیطاُن إاِلَّ ُغــُروراً )النســاء/120(  یَِعُدُهــُم الشَّ
لَُهــْم  أَْملــی   َو  لَُهــْم  َل  َســوَّ ــْیطاُن  الشَّ  ...  -
)محمــد/25(. اولیــن بــار شــیطان حضــرت آدم 
ــت  ــن فریف ــده دروغی ــن وع ــا همی ــوا را ب و ح
آنجــا کــه بــه آنهــا گفــت اگــر از ایــن درخــت 

ــد. ــد ش ــاودان خواهی ــته و ج ــد فرش بخوری
5-3 ترساندن:

شــیطان تــاش می کنــد تــا بــا ترســاندن 
مانــع از انجــام اعمــال صالــح توســط انســان ها 
شــود. بــه عنــوان مثال هنــگام انفــاق آنهــا را از 
فقــر و هنــگام رفتــن بــه عرصــه جهــاد آنهــا را 
ــَر  ــُم الَْفْق ــْیطاُن یَِعُدُک از مــرگ می ترســاند. الشَّ
ــا  َّم ــره/268( - إِن ــاِء ... )البق ــْم بِالَْفْحش َو یَْأُمُرُک
ــْیطاُن یَُخــوُِّف أَْولِیــاَءُه َفــا تَخاُفوُهــْم  ذلُِکــُم الشَّ
َو خاُفــوِن إِْن ُکْنُتــْم ُمْؤِمنیــَن )آل عمران/175(.
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مصاحبه با جناب آقای دکتر جبل عاملی
ریاست پیشین دانشگاه

6-3 کینه و عداوت:
ــذر  ــه طــرق مختلــف تــاش دارد ب شــیطان ب
کینــه در دل انســان ها بپاشــد و موجبــات 
عــداوت و دشــمنی بیــن آنهــا را فراهــم کنــد. 
البتــه یــک طریــق ایجــاد عــداوت تشــبث بــه 
ــْیطاُن أَْن  َّمــا یُریــُد الشَّ شــراب و قمــار اســت. إِن
ــِر  ــي الَْخْم ــداَوَة َو الَْبْغضــاَء فِ ــُم الَْع ــَع بَْیَنُک یُوقِ
ــیوه  ــن ش ــا ای ــده/91(. او ب ــِر ... )المائ َو الَْمْیِس
موفــق شــد بیــن بــرادران حضــرت یعقــوب )ع( 
ــْیطاُن  جدائــی بیفکنــد. ... ِمــْن بَْعــِد أَْن نََزَغ الشَّ

ــَن إِْخَوتــي ... )یوســف/100(. بَْینــي  َو بَْی
7-3 بازداری از یاد خدا:

ــه  ــیطان ک ــیوه های ش ــه ش ــد هم ــاه کلی ش
می تــوان گفــت در تمــام شــیوه ها بــروز و 
ظهــور دارد، مانــع شــدن از یــاد و نــام خداونــد 
متعــال اســت. اگــر انســان از یــاد خــدا غافــل 
شــود، هــر شــیوه  شــیطانی موثــر واقــع خواهــد 
شــد. از خصوصیــات حــزب شــیطان فراموشــی 
یــاد خــدا ذکــر شــده اســت. اْســَتْحَوَذ َعلَْیِهــُم 
ــْزُب  ــَک ِح ِ أُْولَئ ــَر اهللَّ ــئُهْم ِذْک ــْیَطاُن َفَأنَس الشَّ
ــری  ــه دیگ ــه/19(. در آی ــْیَطان  ... )المجادل الشَّ
اراده شــیطان بــرای دوری از یــاد خــدا و نمــاز 
َّمــا  را بوســیله شــراب و قمــار دانســته اســت. إِن
ــداَوَة َو  ــُم الَْع ــَع بَْیَنُک ــْیطاُن أَْن یُوقِ ــُد الشَّ یُری
ُکــْم َعــْن  الَْبْغضــاَء فـِـي الَْخْمــِر َو الَْمْیِســِر َو یَُصدَّ

ــده/91(. ــاِة ... )المائ ــِن الصَّ ِ َو َع ــِر اهللَّ ِذْک

ــه  ــته ب ــن نوش ــدی ای ــش  بع ــاءا... در بخ انش
ــم  ــیطان خواهی ــا دشــمنی ش ــه ب ــوه مقابل نح

ــت. پرداخ

در تاریــخ 16 دی 1393، خدمــت آقــای دکتــر 
ــرم ســابق دانشــگاه  ــی ریاســت محت جبل عامل
ــان  ــا ایش ــه ب ــه ای صمیمان ــیدیم و مصاحب رس
ــه  ــذرد. الزم ب ــان می گ ــه از نظرت ــتیم ک داش
ذکــر اســت ایشــان تمایــل چندانــی بــه انجــام 
مصاحبــه نداشــتند ولــی اصــرار مــا موثــر واقــع 

شــد.

نبــاء: آقــای دکتــر، ســام علیکــم. خــدا قــوت 
و خســته نباشــید. از اینکــه وقتتــان را در 

ــگزاریم. ــد، سپاس ــرار دادی ــا ق ــار م اختی
ــده  ــم. بن ــام علیک ــي: س ــر جبل عامل دکت
ــه لطــف  ــدوارم ب ــم. امی از شــما تشــکر مي کن

خــدا مصاحبــه خــوب و مفیــدی باشــد.

ســابقه  دربــاره  کمــي  ابتــدا  در  نبــاء: 
فعالیت هــای علمــي، آموزشــي و مدیریتــی 
خــود در دانشــگاه علــم و صنعــت توضیــح 

بفرماییــد.
ــال  ــار در س ــن ب ــي: اولی ــر جبل عامل دکت
ــس  ــورت حق التدری ــه ص ــس را ب 1366 تدری
در دانشــکده مهندســي صنایــع شــروع کــردم. 
آن تــرم حــال و هــوای عجیبــي داشــت، 
ــرم  ــود و آن ت ــاد ب ــران زی ــاران ته ــک ب موش
معــروف شــد بــه تــرم موشــکي. از ســال 
1370 بــه عنــوان مربــي پیمانــي در دانشــکده 
ــه فعالیــت کــردم  ــع شــروع ب مهندســي صنای
و در ســال 1374 اولیــن پســت رســمي در 
دانشــگاه را در جایــگاه مدیــر کل آموزشــي 
تــا ســال 1379 تجربــه کــردم. از ســال 1380 

تــا 1382 مدیــر دفتــر همکاری هــای علمــي و 
ــت  ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــي دانشــگاه )دفت صنعت
امــروز( بــودم. ســپس در ســال 1383تــا 1385 
بــه عنــوان رئیــس دانشــکده مهندســي صنایــع 
ــت شــدم و از ســال 1385  ــه خدم مشــغول ب
تــا اواخــر پائیــز 1392 هــم بــه عنــوان رئیــس 
ــم و صنعــت در خدمــت اســاتید،  دانشــگاه عل

ــودم. ــگاه ب ــدان دانش ــجویان و کارمن دانش

ــدا  ــوه ج ــورد نح ــت در م ــن اس ــاء: ممک نب
و  دانشــگاه  ریاســت  مســئولیت  از  شــدن 
جزئیــات آن بــرای خواننــدگان نشــریه توضیــح 

ــد. دهی
معتقــدم  بنــده  جبل عاملــي:  دکتــر 
چرخــش مدیریتــي بــه نفــع دانشــگاه اســت. به 
هــر حــال دوره مسئولیـــت بنــده طوالني تریــن 
-حداقــل  دانشــگاه  روســای  بیــن  در  دوره 
ــوده  ــامي- ب ــکوهمند اس ــاب ش ــد از انق بع
ــاه 92  ــر م ــودم در مه ــل ب اســت. شــخصاً مای
و بعــد از تغییــرات مدیریتــي در ســطح کان، 
ــرد  ــه ف ــی ب ــیوه ای منطق ــه ش ــئولیت را ب مس
دیگــری واگــذار کنــم، لکــن بنــا بــه دالئلــي در 
آن مقطــع ایــن موضــوع ممکــن نشــد. زمانــي 
ــن اســت کــه  ــر ای ــم ب کــه اعــام شــد تصمی
ــوند  ــن ش ــدی جایگزی ــوار جدی ــخص بزرگ ش
حــدود 13 مــاه از حکــم دوره دوم بنــده باقــي 

ــود. ــده ب مان

ــما از  ــاع ش ــوه اط ــورد نح ــاً در م ــاء: لطف نب
ایــن امــر و جزئیــات آن هــم مطالبــي بفرمایید.
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ــب  ــت ش ــاعت هش ــي: س ــر جبل عامل دکت
ــای  ــاب آق ــوم )جن ــرم عل ــر محت ــه وزی ــود ک ب
ــي  ــاس تلفن ــده تم ــا بن ــا( ب ــر فرجــي دان دکت
یــک  دارم  تصمیــم  فرمودنــد:  و  گرفتنــد 
چهــره معتــدل را جایگزیــن کنــم و بــرای 
ایــن منظــور بــا آقــای دکتــر برخــورداری 
ــد،  ــم پذیرفته ان ــان ه ــرده ام و ایش ــت ک صحب
لــذا حکــم جدیــد صــادر شــده اســت. از بنــده 
را  مســئولیت  انتقــال  مقدمــات  خواســتند 
ــان  ــده از ایش ــر بن ــه پیش ت ــم. البت ــا کن مهی
درخواســت ماقــات کــرده بــودم کــه در مــورد 
مســائل دانشــگاه بــا ایشــان بــه طــور حضــوری 
صحبــت کنیــم و ایشــان هــم وقتــي را تعییــن 
کردنــد، لیکــن بعــداً دفتــر ایشــان جلســه را به 
دلیــل مشــغله وزیــر محتــرم لغــو کردنــد. بنده 
ــکر  ــان تش ــي از ایش ــاس تلفن ــم در آن تم ه
کــردم کــه تکلیــف را از بنــده ســاقط فرمودنــد 
و بــاری را از دوش مــن برداشــتند. از ایــن 
جهــت کــه مســئولیت از دوش بنــده برداشــته 
ــت داد  ــده دس ــه بن ــي ب ــاس بهجت ــد احس ش
ــاس  ــخصٌا تم ــر ش ــه وزی ــن از اینک و همچنی
ــد  ــظ کردن ــگاه را حف ــأن دانش ــد و ش گرفتن

ــردم. ــکر ک ــان تش ــودم و از ایش ــحال ب خوش

ــئولیت ها  ــه از مس ــر ک ــال اخی ــاء: در یکس نب
ــا در دانشــگاه  جــدا شــدید چــه مي کنیــد؟ آی

کمتــر حضــور نداریــد؟
در  اغلــب  خیــر  جبل عاملــي:  دکتــر 
ــجویان را  ــاتید و دانش ــتم و اس ــگاه هس دانش
ــم،  ــات مي کن ــژه در مســجد دانشــگاه ماق بوی
ــور  ــگاه حض ــم در دانش ــنبه ها ه ــي پنجش حت
ــده  ــگاه بن ــارج از دانش ــت خ ــا فعالی دارم. تنه
در مرکــز "الگــوی اســامي - ایرانــي پیشــرفت" 
اســت کــه در آنجــا مســئولیت اندیشــکده 
ــر  ــه ه ــده دارم. ب ــه عه ــن را ب ــش بنیادی آمای

ــت خــود  ــد وق ــأت علمــي بای حــال عضــو هی
ــم  ــد. ه ــرف کن ــي ص ــس و پژوهش را در تدری
اکنــون هــم بنــده کارهــای پژوهشــي جدیــدی 
شــروع  خــود  دکتــری  دانشــجویان  بــا  را 

ــرده ام. ک

فعالیت هــای  دربــاره  هــم  کمــي  نبــاء: 
ــود در  ــئولیت خ ــه در دوران مس ــده ای ک عم

دانشــگاه انجــام دادیــد توضیــح بدهیــد.
ــن  ــر ای ــا ب ــعي م ــي: س ــر جبل عامل دکت
ــردی  ــه راهب ــک برنام ــاس ی ــر اس ــه ب ــود ک ب
حرکــت کنیــم. بعــد از اینکــه بنــده مســئولیت 
را تحویــل گرفتــم، ابتــدا کمــي زمــان نیــاز بود 
تــا التهابــات ناشــي از عــدم ثبــات در مدیریــت 
سرپرســت های  تعییــن  )حاصــل  دانشــگاه 
ــد از  ــود. بع ــگاه( آرام ش ــرای دانش ــدد ب متع
آن بــا همراهــی و همفکــری و کمــک اعضــای 
محتــرم هیــات رییســه و مدیــران محتــرم 
ــا مشــارکت دانشــکده ها، گروه هــا  ســتادی و ب
ــردی  ــه راهب ــک برنام ــای ســتادی ی و بخش ه
تهیــه کردیــم. شــاخص های کمــي بــرای 
اهــداف راهبــردی تعییــن کردیــم و بــر اســاس 
آن هــا حرکــت مي کردیــم و بــه طــور مســتمر 
شــاخص ها پایــش مي شــدند. حاصــل ایــن 
ــه  ــه ب ــوده ک ــادی ب ــتاوردهای زی ــت دس حرک
ــم. ــاره مي کن ــا اش ــن آن ه ــي از مهم تری برخ

دانشــگاه  پژوهشــگاه  راه انــدازی   -
ــه  ــود چــرا ک ــا ب ــي م ــای اصل ــه از اولویت ه ک
مي توانســتیم از طریــق آن ســهم بیشــتری در 
ــذب  ــیم و در ج ــته باش ــي داش ــای مل طرح ه

شــدیم. موفــق  هــم  ملــي  طرح هــای 

زمینــه  در  دانشــگاه  فعالیت هــای   -
ماهــواره کــه منجــر بــه پرتــاب ماهــواره نویــد 
شــد و شــور و شــوق خوبــي در دانشــگاه ایجــاد 
کــرد. بخــش فضایــي کشــور هــم بــه دانشــگاه 
اعتمــاد خوبــي پیــدا کــرد. در مــورد طرح هــای 
فضایــی دانشــگاه، خدمــت مقام معظــم رهبری 
ــوری  ــورت حض ــه ص ــم ب ــی( ه ــد ظله العال )م
ــنودی  ــراز خوش ــان اب ــم و ایش ــزارش دادی گ
ــن دانشــگاه  ــا ای ــد و دســتور همــکاری ب کردن

ــد. ــادر فرمودن ــگاه ها را ص ــایر دانش و س
ــان دانشــگاه ســعي  در حــوزه کارکن  -
ــت  ــگاه وضعی ــع دانش ــه مناب ــه ب ــا تکی ــد ب ش
حق الزحمــه و پرداخــت آنهــا  بهتــر شــود. 
شــرکتي  کارکنــان  از  بخشــي  همچنیــن 
ــکل  ــه ش ــا ب ــات امن ــوز هی ــا مج ــگاه ب دانش
قــراردادی تبدیــل وضعیــت شــدند. البتــه 
ــه  ــه ادام ــت بقی ــل وضعی ــرای تبدی ــاش ب ت

داشــت.
آمــوزش  و  دانشــگاهي  پردیــس   -
کــه  بطــوری  گردیــد  فعــال  الکترونیکــی 
ظرفیــت قابــل توجهــي در ایــن دو بخــش 

شــد. ایجــاد 
تکمیلــي  تحصیــات  دوره هــای   -
و دکتــری بــا تمرکــز بــر حوزه هــای بیــن 
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رشــته ای گســترش یافــت تــا بیشــتر بــه حــل 
ــود  ــه ش ــور پرداخت ــائل کش ــکات و مس مش
و همچنیــن در ایــن راســتا دانشــکده های 
فناوری هــای نویــن و پیشــرفت بــا مجــوز 
ــات  ــی و هی ــوزش عال ــترش آم ــورای گس ش

امنــا تاســیس گردیــد.
دانشــجویان،  رفــاه  حــوزه  در   -
خوابگاه هــا توســعه یافتنــد و بهســازی شــدند. 
همچنیــن ســالن های رفاهــی داخــل دانشــگاه 
بهســازی شــدند و چنــد ســالن رفاهــی و 

گردیــد. ایجــاد  نیــز  دیگــر  مطالعــه 
ــت  ــا را وق ــا و طرح ه ــي از پروژه ه ــه برخ البت
نکردیــم انجــام دهیــم یــا بــه اتمــام برســانیم 
ماننــد ســالن چند منظــوره ورزشــي و فرهنگی 
ــام رضــا )ع( و ...  ــه ام ــب اســتخر، کتابخان جن
. در ســال 85 فهرســت دانشــگاه های برتــر 
ــه  ــد ک ــه ش ــوم تهی ــط وزارت عل ــور توس کش
متاســفانه نــام دانشــگاه علــم و صنعــت در بین 
ــا یــک برنامه ریــزی  ــر نبــود. ب ده دانشــگاه برت
منســجم و جهت گیــری مشــخص طــوری 
ــه 13  ــه از رتب ــد ک ــازماندهي ش ــگاه س دانش
در ســال 85 بــه رتبــه ســوم دانشــگاه های 
ــور در ســال 91 ارتقــا  ــی کش ــی مهندس فن
ــاخص های  ــا ش ــر ب ــه اگ ــب اینک ــت. جال یاف

ــه  ــت رتب ــم و صنع ــم عل ــي کنی ــرانه ارزیاب س
ــت  ــی را بدس ــي مهندس ــگاههای فن دوم دانش

ــد آورد. خواه

نبــاء: فعالیت هــای عمرانــی زمــان شــما نظیــر 
دانشــکده های بــرق، صنایــع، کامپیوتــر، علــوم 
ــه و عمــران و همچنیــن اســتخر، مجتمــع  پای
ــگ شــمالی  ــزی، پارکین ــه مرک ــاس، کتابخان ی
ــام اســت و نقطــه  ــزد خــاص و ع ــره زبان و غی
عطفــی در تاریــخ دانشــگاه بــه شــمار مــی رود. 
فعالیت هــای  توفیقــات  علــت  می گوینــد 
ــي  ــع مال ــق مناب ــما، تزری ــان ش ــي زم عمران
ــوده اســت. نظــر شــما  ــت وقــت ب توســط دول

ــن رابطــه چیســت؟ در ای
ایــن  حقیقــت  جبل عاملــي:  دکتــر 
ــگاه  ــي دانش ــتاوردهای عمران ــه دس ــت ک اس
مرهــون تزریــق پــول نبــوده اســت. چــرا کــه 
ــایر  ــا س ــگاه را ب ــي دانش ــه عمران ــر بودج اگ
ــي  ــان زمان ــي در هم ــران حت دانشــگاه های ته
کــه مســئوالن سیاســي کشــور از اعضــای 
ــه  ــد مقایس ــا بودن ــگاه م ــي دانش ــأت علم هی
ــي  ــه عمران ــه بودج ــت ک ــد یاف ــد خواهی کنی
ــه مراتــب کمتــر از  دانشــگاه علــم و صنعــت ب
ــت. در  ــوده اس ــران ب ــگاه های ته ــایر دانش س
ایــن دوره از طریــق یــک کار تیمــی منســجم 
و هماهنــگ ســاختار دانشــگاه طــوری تنظیــم 
ــت  ــاخت در اولوی ــر س ــعه زی ــه توس ــد ک ش
ــعه  ــت توس ــالها معاون ــرد. در آن س ــرار گی ق
در دانشــگاه ایجــاد شــد. در ســال های 85 
ــد  ــا تایی ــه ب ــي البت ــل صرفه جوی و 86 از مح
هیئــت امنــاء، منابــع مناســبي را بدســت 

آوردیــم. بخــش اعظمــي از اعتبــارات را از 
مهیــا  دانشــکده ها  اختصاصــي  درآمد هــای 
کردیــم کــه نمونــه بــارز آن ســاخت ســاختمان 
ــه  ــود، چــرا ک ــرق ب ــع و ب دانشــکده های صنای
بودجــه دولتــي ایــن مجموعــه کفــاف ســاخت 
طبقــه اول ایــن دو دانشــکده را هــم نمي کــرد. 
همچنیــن کمتــر از پنجــاه درصــد بودجــه 
و  دانشــگاه  اســتخر  ماننــد  مجموعه هایــي 
بودجــه  از  کامپیوتــر  دانشــکده  ســاختمان 
دولتــي تأمیــن شــد. البتــه در پــروژه کتابخانــه 
عنایــت مقــام معظــم رهبــری موثر بــود و دفتر 
ــن  ــه ای ــرای بودج ــي ب ــي خوب ــان همراه ایش
ــان  ــي از فارغ التحصی ــد. بخش ــه کردن مجموع
دانشــگاه هــم کــه از تشــریف فرمایي مقــام 
ــر  ــت تأثی ــگاه تح ــه دانش ــری ب ــم رهب معظ
قــرار گرفتــه بودنــد کمک هــاي خوبــي را 
بــه منابــع دانشــگاه کردنــد. بعــاوه، مجموعــه 
هیــأت رئیســه دانشــگاه هــم وقــت خوبــي در 
مذاکــرات خــارج از دانشــگاه بــرای جــذب 

منابــع اختصــاص مي دادنــد.

نبــاء: درمــورد وضعیــت فرهنگــي دانشــگاه در 
زمــان مســئولیت خــود کمــي توضیــح دهیــد. 
بــه طــور خــاص بــه نظــر مي آمــد در آن دوران 
وضعیــت عفــاف و حجــاب مطلوبتــر بــود. چــه 
پیاده ســازی  جهــت  ایــن  در  برنامه هایــي 

ــود؟ شــده ب
دانشــگاه  ســاختار  جبل عاملــي:  دکتــر 
بــه لحــاظ حضــور نخبــگان ظرافت هائــی 
ــت.  ــاوت اس ــا متف ــایر مجموعه ه ــا س دارد و ب
ــام  ــي مق ــاد نمایندگ ــي، نه ــوزه فرهنگ در ح
معظــم رهبــری مرجــع قانونــي و شــرعي 
ــک بســتر  ــم ی ــا ســعي کردی ــذا م مي باشــد. ل
هماهنگــي بیــن نهــاد و شــورای دانشــگاه 
ــم در  ــگاه را ه ــورای دانش ــم و ش ــاد کنی ایج
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ــن  ــاد ای ــم. ایج ــال کردی ــگ فع ــوزه فرهن ح
و  اســاتید  همفکــری  همچنیــن  و  بســتر 
دانشــجویان نقــش مهمــي در ایــن عرصــه 
ــا  ــن روش م ــا همی ــه ب ــرای نمون ــرد. ب ــا ک ایف
ــهدا را در  ــن ش ــم تدفی ــن مراس ــا عزت تری ب
ــاختار  ــتیم. س ــور داش ــگاه های کش ــن دانش بی
مدیریتــي دانشــگاه را هــم متناســب بــا اهمیت 
ــا تاییــد  ــم و ب موضــوع فرهنــگ اصــاح کردی
ــر از  ــي را زودت ــت فرهنگ ــاء، معاون ــأت امن هی
ــه  ــه ســتاد دانشــگاه اضاف ــر دانشــگاهها ب دیگ
ــم و  ــگاه عل ــي دانش ــینه تاریخ ــم. پیش کردی
ــته ای  ــي برجس ــه فرهنگ ــک صبغ ــت ی صنع
دارای  اکثــراً  مــا  دانشــگاه  اســاتید  و  دارد 
ــل توجهــي هســتند.  شخصیـــت فرهنگــي قاب
البتــه نقــش فعــال امــام جماعــت دانشــگاه کــه 
شــخصیت دینــي و اخاقــي برجســته ای دارنــد 
ــم  ــگاه ه ــجد دانش ــت مس ــن محوری و همچنی
ــدگان  ــر نماین ــت. تدابی ــل داش ــي بي بدی نقش
دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
و مشــارکت فعــال دانشــجویان هــم از اهمیــت 
بــه طــوری کــه  بــود  برخــوردار  خاصــي 
ــا  ــد ب ــای جدی ــن دوره اردوی ورودی ه چندی
مدیریــت خــود دانشــجویان بــا موفقیــت برگزار 
شــد. در ســند راهبــردی هــم جایــگاه خوبــی 
ــه شــده  ــگ در نظــر گرفت ــه فرهن ــرای مقول ب
بــود. از لحــاظ تعــداد اردوهــای برگــزار شــده و 
همچنیــن تنــوع و تعــداد نشــریات دانشــجوئی 
هــم، دانشــگاه مــا خیلــی فعــال بــود بطوریکــه 
یکــی دو ســال بعنــوان دانشــگاه برتــر شــناخته 

ــدیم. ش
بایــد  حجــاب  و  عفــاف  بحــث  مــورد  در 
ــگاه و  ــط دانش ــن محی ــه بی ــت ک ــت داش دق
ــکاری  ــاوت آش ــگاه تف ــرون از دانش ــط بی محی
وجــود داشــته باشــد. ایــن اســتدالل درســتی 
ــب  ــرون نامناس ــط بی ــون محی ــه چ ــت ک نیس
ــه  ــد ب ــم بای ــگاه ه ــل دانش ــت داخ ــده اس ش
ــط  ــک محی ــگاه ی ــد. دانش ــکل باش ــان ش هم
فرهنگــي اســت و اســتانداردهای باالیــي را 
ــئولیت  ــم در دوره مس ــفاف بگوی ــد. ش می طلب
ــورد  ــلبي در م ــي و س ــرد ایجاب ــده دو رویک بن

ــرا  ــان اج ــور همزم ــه ط ــاب ب ــاف و حج عف
ــم  ــعي کردی ــا س ــي م ــش ایجاب ــد. در بخ ش
اوالً محیط هــای اختصاصــي بــرای خانم هــا 
ــت  ــا راح ــد در آنج ــه بتوانن ــم ک ــاد کنی ایج
ــي و  ــاخت های رفاه ــن زیرس ــند و همچنی باش
فرهنگــي و ورزشــي خوبــي را بــرای خانم هــا و 
البتــه آقایــان ایجــاد کردیــم. در بخــش ســلبي 
ابتــدا تــاش شــد کــه مقــررات شــفاف شــده 
و بــه اطــاع همــگان برســد. منشــور اخاقــي 
انقــاب  عالــي  شــورای  مصوبــه  طبــق  را 
فرهنگــي تهیــه و پــس از تصویــب در شــورای 
ــم. در  ــرا در آوردی ــه اج ــگاه ب ــی دانش فرهنگ
ــون را  ــه قان ــي ک ــراد اندک ــا اف ــش ب ــن بخ ای
ــو  ــاق گفتگ ــق ات ــد از طری ــت نمي کردن رعای
وارد بحــث می شــدیم. قریــب بــه اتفــاق آن هــا 
مي کردنــد.  قبــول  را  خــود  ســهل انگاری 
ــت  ــتان دو دس ــر از انگش ــرادی کمت ــه اف البت
ــي از  ــورد انضباط ــه برخ ــاز ب ــه نی ــد ک بودن
طریــق مســیرهای قانونــي داشــتند کــه بــا آنها 
تعــارف نداشــتیم. لــذا بــرای کار در ایــن حــوزه 
ــد  ــم ســلبي بای ــي و ه ــای ایجاب ــم راهکاره ه
ــاتید  ــش اس ــا نق ــرد. ضمن ــرار گی ــر ق ــد نظ م
ــت.  ــدی اس ــیار کلی ــوع بس ــن موض ــم در ای ه
اســاتیدی هســتند کــه می تواننــد دانشــجویان 
را بــه روش مناســب بــا رعایــت تمــام جوانــب 
نصیحــت کننــد و بســیار هــم تأثیرگــذار اســت.

نبــاء: دردوره مســئولیت شــما هتاکــي نســبت 
بــه مقدســات تقریبــا وجــود نداشــت. آیــا ایــن 

موضــوع علــت خاصــي داشــت؟
دکتــر جبل عاملــي: راهبــرد اصلــي مــا 
عــدم ورود بــه حاشــیه ها و عــدم ایجــاد بهانــه 
بــرای حاشیه ســازی بــود. نقــش دادن بــه 
اســاتید در ایــن زمینــه بســیار کلیــدی اســت. 
ــد ایــن موضــوع را مدیریــت  خــود اســاتید بای
کننــد چــرا کــه اکثــر اســاتید دانشــگاه علــم و 

صنعــت ایــران خــود از عناصــر موثــر در نظــام 
و انقــاب اســامي بوده انــد. البتــه ایــن را 
ــازی ها  ــن حاشیه س ــه ای ــت ک ــد گف ــم بای ه
معمــوالً ریشــه در خــارج از دانشــگاه و امیــال 
ــاز دارد.  ــي حاشیه س ــای سیاس ــي گروه ه برخ
ــي برخــي اوقــات ایــن جهت دهي هــا از  حت
طــرف عناصــر خبیــث بیگانــه ماننــد انگلیــس 
در دانشــگاه دامــن زده مي شــود و عــده ای 
هــم کــه بصیــرت الزم را ندارنــد همراهــي 
قانــون شــکني  بــه هــر حــال  مي کننــد. 
ــرار  ــرد ق ــورد پیگ ــي م ــیر قانون ــد از مس بای
ــا در اوج  ــد م ــه مي دانی ــور ک ــرد. همان ط گی
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــم در دانش ــه 88 ه فتن
در بخــش اســاتید هنجارشــکني خاصــي را 
شــاهد نبودیــم. بایــد دقــت کــرد کــه چنیــن 
اتــاف  جــز  نتیجــه ای  حاشیه ســازی هایي 

ــدارد. ــگاه ن ــرای دانش ــت ب وق

ــاب  ــما در انتخ ــي ش ــای اصل ــاء: معیاره نب
مدیــران و روســای دانشــکده ها چــه بــود؟ آیــا 
ــه نمــاز  معیارهــای فرهنگــی ماننــد اهتمــام ب
کــه در قــرآن بعنــوان شــرائط مدیریــت آمــده 

اســت را هــم در نظــر داشــتید؟
دکتــر جبل عاملــي: بــرای انتخــاب روســای 
دانشــکده ها ابتــدا اســتمزاجي از دانشــکده 
داشــتیم و ســپس در هیــأت رئیســه دانشــگاه 
بــا توجــه بــه معیارهــای مختلــف علمــي، 
توانمنــدی اجرایــي و معیارهــای فرهنگــي 
ــه  ــه ب ــه برنام ــرای ارائ ــاب و ب ــرادی انتخ اف
ــا  ــد ب ــدند. بع ــوت مي ش ــه دع ــأت رئیس هی
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ــن  ــده و همچنی ــه ش ــه ارائ ــه برنام ــه ب توج
ــا توانمنــدی روســای دانشــکده های  مقایســه ب
ــراد انتخــاب  مشــابه در دانشــگاه های دیگــر اف
مســائل  بــه  اهتمــام  مي شــدند.  انجــام 
ــه  ــاز )ن ــه نم ــه اقام ــد ب ــد تقی ــي مانن فرهنگ
فقــط نمــاز خوانــدن( هــم بــرای مــا مهــم بــود.

ــأت  ــد جــذب اعضــاء هی ــاره فرآین ــاء: درب نب
هــم  خــود  مســئولیت  دوران  در  علمــي 

بفرماییــد. محبــت  توضیحاتــي 
دکتــر جبل عاملــي: اســتخدام و جــذب 
ــه  ــد همیش ــت و بای ــي اس ــد دائم ــک فرآین ی
ــاری  ــود ج ــی خ ــق قانون ــد از طری ــن فرآین ای
ــن  ــئولیت همی ــم در دوران مس ــا ه ــد. م باش
روال معمــول را ادامــه دادیــم. یعنــي در هفــت 
ســال حــدود 100 عضــو هیــأت علمــي جــذب 
کردیــم کــه عــدد باالئــي نیســت. بــا توجــه بــه 
شــاخص های علمــي و فرهنگــي و بــا احتیــاط 
ــم.  ــذب مي کردی ــه ج ــدام ب ــاد اق ــیار زی بس
طبیعــي اســت کــه اســاتیدی کــه جدیــد 
ــه  ــتند، همیش ــوان هس ــوند ج ــذب مي ش ج
ــزاران  ــن ه ــا از بی ــت. م ــوده اس ــور ب همینط
نفــر صــد نفــر را جــذب کردیــم کــه کار بســیار 
بــا  اســتخدام ها  بــود.  دشــواری  و  ســخت 
هماهنگــي دانشــکده ها انجــام می شــد و در 
ــه علمــی، رئیــس دانشــکده،  جلســات مصاحب
رئیــس گــروه و برخــي دیگــر از اعضــاء گــروه 
ــا اســاتید  حضــور داشــتند. ارتبــاط چندانــی ب
ــه در دانشــکده  ــی ک ــی آنهائ ــدارم ول جــوان ن
ــم  ــم و می بین ــتند را می شناس ــان هس خودم

کــه چقــدر خــوب و بــا انگیــزه دروس را ارائــه 
ــی  ــای پژوهش ــه کاره ــد و آرام آرام ب می دهن
در  هــم  مــا  می کننــد.  پیــدا  ورود  دارنــد 
هیــأت رئیســه ســعي کردیــم بــا سیاســت های 
ــب  ــه مناس ــاص پژوهان ــد اختص ــبی مانن مناس
در دو ســال اول ایــن دوســتان را حمایـــت 
بــرای  را  نبایــد شــرائط  هــم  االن  کنیــم. 
ــان روال  ــم. هم ــخت کنی ــد س ــاتید جدی اس
ــرای همــه اســاتید فعلــی )کــه  معمــول کــه ب
اســاتید جدیــد ســالهای قبــل هســتند( لحــاظ 

ــت. ــب اس ــود مناس مي ش

دانشــکده های  تأســیس  مــورد  در  نبــاء: 
جدیــد چگونــه عمــل کردیــد؟

ــد  ــکده های جدی ــي: دانش ــر جبل عامل دکت
ــن در  ــای نوی ــرفت و فناوری ه ــي پیش مهندس
یــک بســتر تدریجــي و بــا توجــه بــه نیــاز های 
مختلــف بخش هــای صنعتــی و خدماتــی و 
اقتصــادی کشــور و هماهنــگ بــا تحــوالت 
ــرفت  ــکده پیش ــد. دانش ــکل گرفتن ــی ش علم
بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه حضــور دانشــگاه 
در فراینــد حــل مســایل کان مدیریتــی و 
پرداختــن بــه مســائل کان کشــور ایجــاد شــد. 
بحــث الگــوی اســامي ایرانــي پیشــرفت هــم 
بــه عنــوان یــک موضــوع کلیــدی بــرای کشــور 
مطــرح اســت. از اینــرو خدمت رســاني بــه 
ــکده  ــن دانش ــي ای ــت اصل ــوزه مأموری ــن ح ای
اســت. دانشــکده فناوری هــای نویــن هــم 
ــا مســائل نویــن  ــراری ارتبــاط ب ــا هــدف برق ب
ــاً  ــه بعض ــد ک ــاد ش ــت ایج ــود در صنع موج
ــر دو  ــد. ه ــم دارن ــته ای ه ــد رش ــت چن ماهی
دانشــکده جدیــد بــرای دانشــگاه یــک فرصــت 
ــد از پتانســیل  ــه بتوانن ــوند ک محســوب مي ش
علمــی و تجــارب ارزشــمند اســاتید، بــه ویــژه 
در مرزهــای توســعه فــن آوری هــای نویــن در 
فضــای بیــن رشــته ای و فرارشــته ای اســتفاده 

سیاســت های  هــم  علــوم  وزارت  کننــد. 
تشــویقي در ایــن زمینــه اتخــاذ کــرده اســت. 
ــیل  ــد از پتانس ــکده بای ــن دو دانش ــه درای البت
ســایر دانشــکده ها هــم اســتفاده کــرد کــه تــا 

ــن شــده اســت. ــن چنی ــم ای حــدی ه

ــو  ــن گفتگ ــر ای ــوان بخــش آخ ــه عن ــاء: ب نب
ــاه  ــب جمــات کوت ــم در قال خواهــش مي کنی
نظرتــان را در مــورد عبــارات ذیــل بیــان 

ــد؟ کنی
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران: یــک ظرفیــت 

بســیار قابــل بــرای پیشــرفت کشــور.
شــریف،  مــردی  برخــورداری:  دکتــر 

تجربــه. بــا  و  زحمت کــش 
ــا  نهــم دی مــاه: نمــاد عــدم همراهــي عــوام ب

ــرت. ــواص بي بصی ــا خ ــرت ب بصی
مقام معظم رهبری: نائب امام زمان )عج(.

دکتــر فرجــي دانــا: یکــي از ســرمایه های 
آمــوزش عالــي کــه بایــد از آن در توســعه 

ــت. ــره گرف ــور به ــي کش علم
علــوم،  محتــرم  وزیــر  فرهــادي:  دکتــر 

فنــاوری. و  تحقیقــات 
بســیج اســاتید: یــک ظرفیــت کمتــر شــناخته 
شــده کــه بایــد بــا فعالیــت بیشــتر نقــش آن را 
در توســعه کشــور و گفتمــان انقــاب اســامي 

ــرد. ــته تر ک برجس

ــرا  ــي اگــر وجــود دارد پذی ــاء: ســخن پایان نب
هســتیم.

اســاتید  بســیج  جبل عاملــي:  دکتــر 
ــه  ــت ک ــور اس ــناخته ای در کش ــت ناش ظرفی
ــود و  ــناخته ش ــود او ش ــت خ ــا فعالی ــد ب بای
ــرای توســعه علمــی کشــور  ــن ظرفیــت ب از ای
ــاب  ــی انق ــای گفتمان ــعه فض ــط و توس و بس
ــم تشــکر  اســامی اســتفاده شــود. از شــما ه
مي کنــم و همچنیــن عذرخواهــي بابــت اطالــه 

ــید. ــق باش ــاءاهلل موف کام. انش
نباء: ممنون. خداحافظتان باشد.
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هــر شــخصي نســبت بــه درآمــد خویــش 
ــاي  ــام ظرفیت ه ــت و تم ــاس اس ــیار حس بس
ــر الزم را  ــدان مــي آورد و تدابی ــه می خــود را ب
ــا مبــادا درآمــدش کاهــش  ــه کار مي بنــدد ت ب
ــورد  ــي در م ــن اصــل واضــح و منطق ــد. ای یاب
از  یکــي  مي کنــد.  صــدق  هــم  دولت هــا 
وظایــف اصلــي دولت هــا تــاش فعاالنــه بــراي 

ــرار داده اســت. ق
را  دولــت  ارزي  درآمــدي  اصلــي  منابــع 
ــت و  ــرد: 1- نف ــر ک ــش ذک ــوان دو بخ مي ت
گاز شــامل میــزان تولیــد و قیمــت فــروش 2- 
صــادرات شــامل تولیــدات کشــاورزي، معدنــي 
و صنعتــي. منابــع اصلــي درآمــدي ریالــي 
دولــت را نیز مــي تــوان ســه بخــش ذکــر 
ــازار آزاد 2- مالیــات  کــرد: 1- فــروش ارز در ب
3- واردات شــامل تولیــدات کشــاورزي، معدني 

ــي. و صنعت
اجــازه  مي خواهــم در مــورد ایــن موضــوع 

ــم: ــان کن ــي را بی ــم نکات مه
1- نفــت و گاز: در حــال حاضــر بالــغ بــر 
ــل  ــت از مح ــتقیم دول ــد مس ــد درآم 30درص
ــا  ــایر درآمده ــه س ــت، گرچ ــت اس ــروش نف ف
ــت  ــروش نف ــر از ف ــتقیم متأث ــر مس ــم غی ه
ــد توجــه داشــت کــه پاییــن  ــه بای اســت. البت
بــودن ایــن درصــد در حــال حاضــر عمدتــاً بــه 

قلم بــه  ی  لــه ا مقا ز  ا بخشــی 
کتر د ی  ــا ق آ ب  جنا  
نی ــلیما س ــد  محم  

می کند؟ ســقوط  نفت  قیمت  اصالح طلــب،  دولت هــای  مدن  آ ر  کا روی  بــا  ا  چر

کســب درآمــد بیــش تــر اســت و دولــت بایــد از تمــام ظرفیت هــاي کشــور بــراي ایــن امــر 
اســتفاده نمایــد. درآمــد اســت کــه امــکان هزینــه کــردن را فراهــم مي کنــد. همــه چیــز بــه 

ــود. ــته مي ش ــد وابس ــزان درآم می
ــري  ــا جلوگی ــت و پاش ه ــه ریخ ــر از هم ــرد، اگ ــورت پذی ــا ص ــه جویي ه ــه صرف ــر هم اگ
ــه  ــت گــردد، اگــر همــه حساســیت ها در هزین ــي رعای ــه خوب ــا ب شــود، اگــر همــه اولویت ه
ــع  ــي منب ــر...، ول ــاي دیگ ــه اوج برســیم، و اگره ــت ب ــر در قناع ــردد، اگ ــت گ ــا رعای کردن ه
درآمــدي چنــد درصــد کاهــش یابــد، انــگار نــه انــگار کــه کاري انجــام شــده اســت. از ایــن 
رو حفاظــت از منابــع درآمــدي از اوجــب واجبــات اســت؛ امــري کــه دولــت و مجلــس کــم 
ــاز  ــد ارزي نی ــم درآم ــود. ه ــت داده مي ش ــه آن اهمی ــر ب ــم ت ــد و ک ــه آن حســاس ان ــر ب ت
ــي. در حــال حاضــر دشــمن درآمــد ارزي کشــور را هــدف  کشــور اســت و هــم درآمــد ریال
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دلیــل کاهــش تولیــد و کاهــش فــروش و بــه عبارتــي بــه دلیــل انقباضــي بــودن بودجــه اســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت در دو زمینــه تولیــد و قیمــت فــروش بــه نوعــي وادادگــي دچــار 
شــده اســت و بســیار منفعانــه عمــل کــرده و مــي کنــد. در ســه حــوزه بایــد دولــت موظــف بــه 
اقــدام و ارائــه گــزارش بــه مجلــس و مــردم گــردد: یکــي تــاش بــراي بــاال بــردن قیمــت نفــت 
و گاز، دیگــري ســرمایه گــذاري در تحقیــق و توســعه مربــوط بــه نفــت و گاز و فرآورده هــاي آن، 
و ســومي بــاال بــردن تــوان و میــزان تولیــد. متأســفانه شــاهدیم کــه دولــت بــه صــورت ناباورانــه 
ــاش اســت.  ــه و ت ــدون برنام ــر حســاس و ب ــوق غی ــورد ف ــر ســه م ــه ه ــل تصــور ب ــر قاب و غی
گــزارش سراســر ضــد و نقیــض آقــاي مهنــدس زنگنــه در جلســه غیــر علنــي 93/10/14 مؤیــد 

ایــن مطلــب اســت.
الــف - تــاش بــراي بــاال بــردن قیمــت فــروش نفــت و گاز ظاهــراً در دســتور کار دولــت یازدهــم 
نیســت. ســؤال منطقــي و زیربنایــي ایــن اســت کــه چــرا هــر وقــت دولتــي اصــاح طلــب بــر 
ســرکار آمــده اســت، قیمــت فــروش نفــت آن قــدر پایین مــي آیــد کــه گاه کفــاف هزینــه تولیــد 
ــر از 10 دالر  ــم ت ــه ک ــت ب ــه در دوران ســازندگي قیمــت نف ــان هســت ک ــد؟! یادم را نمــي ده
رســید و در دوره اصاحــات هــم زیــر 30 دالر بــود. ولــي در دوران دولــت نهــم و دهــم قیمــت 
ــا قیمــت حــدود  ــاالي 100 دالر رســید و دولــت یازدهــم فــروش نفــت را ب ــه ب فــروش نفــت ب
120 دالر تحویــل گرفــت بــا عــدم تحــرک و عــدم تــاش و خنثــي بــودن کامــل اآلن بــه حــدود 
پنجــاه دالر رســیده اســت. ایــن نشــان مي دهــد کــه دیپلماســي کشــور در درآمــد نفتــي کشــور 
نقــش مســتقیم دارد. یعنــي دولــت یازدهــم نــه تنهــا در حــوزه مذاکــرات هســته اي دســتاورد 
قابــل توجهــي نداشــت- علــي رغــم آن همــه امتیــاز کــه داد- بلکــه باعــث کاهــش درآمــد نفتــي 
بــه میــزان بیــش از 50درصــد شــد. یعنــي در بحــث هســته اي، کشــور- بــا بــي تدبیــري دولــت- 
دو خســارت بــزرگ دیــد: هــم از مذاکــرات بهــره اي نصیــب کشــور نشــد و هــم درآمدهــاي نفتــي 

کشــور بــه نصــف تقلیــل یافــت.

ــت  ــس، دول ــد مجل ــب بای ــن جان ــر ای ــه نظ ب
ــاال  ــراي ب ــت ب ــرک و فعالی ــه تح ــف ب را موظ
ــت  ــد و دول ــت کن ــروش نف ــت ف ــردن قیم ب
گزارش هــاي مســتمر در ایــن مــورد بــه مــردم 
و مجلــس ارائــه نمایــد. اگــر ایــن تکلیــف بــراي 
ــد وضــع  ــه صــورت شــفاف و قانونمن ــت ب دول
نگــردد، بــا رونــدي کــه دولــت در پیــش 
ــر  ــد شــاهد کاهــش بیــش ت گرفتــه اســت بای
ــه  ــیم. هم ــوزه باش ــن ح ــور در ای ــد کش درآم
ــي  ــطح بین الملل ــت در س ــت دول ــن و وق ذه
معطــوف بــه مذاکــره گردیــده و درآمــد دولــت 
از محــل نفــت و گاز بــه فراموشــي مطلــق 
ــه در  ــان هســت ک ــده اســت. یادم ــپرده ش س
جریــان بحران هــاي نفتــي، همــواره وزارت 
ــت و  ــفارتخانه ها و وزارت نف ــه، س ــور خارج ام
شــرکت نفــت بســیج مي شــدند و نماینــدگان 
ــه  ــازمان ب ــور و س ــه کش ــور ب ــه کش مربوط
ســازمان مي رفتنــد و نشســت پشــت نشســت 
ــگ  ــک هماهن ــاي اوپ ــد و اعض ــزار مي ش برگ
مي شــدند. ولــي متأســفانه در چنــد مــاه 
اخیــر تحــرک قابــل ماحظــه اي از ســوي 
دولــت مشــاهده نشــد و انــگار همــه دولتیــان 
بــه خــواب زمســتاني فــرو رفتــه انــد. دم فــرو 
بســته و پــا دراز کــرده انــد و نفــس قطــع شــده 

اســت.
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می شــود  مشــاهده  مواقــع  بعضــی 
اقتصــادی  وضعیــت  بیــن  مقایســه هائی 
کشــورمان بــا بعضــی کشــورهای خاصــی 
همچــون قطــر و امــارات متحــده می شــود 
ســپس  و  می گــردد  تعجــب  باعــث  کــه 
ــه  ــی ارائ ــب و غریب ــای عجی ــج و تحلیل ه نتای
ــه  ــاخصی ک ــن ش ــن و مهمتری ــود. اولی می ش
ــه  ــر گرفت ــه ها در نظ ــن مقایس ــوال در ای معم
نمی شــود، ســهم هــر نفــر از افــراد از صــادرات 
نفــت اســت چــرا کــه بودجــه کشــورهای 
ــن  ــه ای ــته ب ــر و وابس ــدت متاث ــه ش ــی ب نفت

سهم 
ز ا نفر  هر 

نفت ت  ا ر د صا  

ــور  ــر 10 کش ــدول زی ــت. در ج ــاخص اس ش
نفتــی کــه بیشــترین صــادرات نفــت را در 
ســال 2012 )اوایــل تحریم هــا( داشــتند آمــده 
اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود تفاوت 
فاحشــی بیــن ایــن شــاخص در کشــورمان بــا 
آن کشــورهای خــاص موجــود اســت. گفتنــی 
اســت در بهتریــن وضعیــت صادرات کشــورمان 
ــم )صــادرات حــدود  ــدون تحری ــت ب در وضعی
2500000 بشــکه در روز(، ســهم هــر نفــر بــه 
کمــی کمتــر از یــک بشــکه در مــاه می رســد.

محور هاي عملياتي جبهه دشمن غربي
 عليه نظام اسالمي )2(
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محور هاي عملياتي جبهه دشمن غربي
 عليه نظام اسالمي )2(

»َو لَْن تَرَْض َعْنَك الْيَُهود َُو َل النََّصاَرى َحتَّى تَتَِّبَع 

ِملَّتَُهْم«- قرآن مجید

يهود و نصارى هرگز از تو راض منى شوند تا آن 

كه از آيينشان پريوى كنى.

مقدمه: 
ســخنان نتانیاهــو در کنگــره آمریــکا- 26 مــی 
2011/ 5 خــرداد 90:  دفعــه قبــل کــه پشــت 
ایــن تریبــون ایســتادم دربــاره ایــران هســته ای 
ــوال و  هشــدار دادم. اکنــون زمــان گذشــته و ل
محــور تاریــخ ممکــن اســت بــه زودی چرخش 
پیــدا کنــد. امــروز از تنگــه خیبــر در عربســتان 
ــول  ــش، تح ــارق  در مراک ــه جبل الط ــا تنگ ت
ــت.  ــوع اس ــال وق ــی در ح ــی عظیم و دگرگون
ــت،  ــبیه اس ــه ش ــه زلزل ــه ب ــانات ک ــن نوس ای
ــا را  ــم و دولت ه ــه را متاط ــورهای منطق کش
ــان  ــا همچن ــه م ــت و هم ــرده اس ــی ک متاش
ــد  ــتیم... بای ــانات هس ــن نوس ــه ای ــاهد ادام ش
قبــول کنیــم نیــروی قدرتمنــدی بــه رهبــری 
ــا الگــوی مــورد نظــر  ایــران وجــود دارد کــه ب
مــا مخالــف اســت. کســانی کــه ایــران و خطــر 
آن را نادیــده می گیرنــد، ســر خــود را در شــن 

ــد. ــرو کرده ان ف

نظــام مقــدس جمهــوري اســامي ایــران کــه برآمــده 
از انقــاب اســامي بــه رهبــري امــام راحــل)س( بــود 
در تعــارض مســتقیم بــا منافــع غــرب هــم اکنــون در 
ــري  ــان غربي-عربي-عب ــا جری ــي ب ــاي مختلف محوره
در حــال مبــارزه اي گســترده اســت. ایــن مبــارزه تــا 
ــي  ــاي قوم ــورش ه ــي را از ش ــل مختلف ــون مراح کن
تــا کودتــا و جنــگ نظامــي علیــه انقــاب  پشــت ســر 
گذاشــته اســت و اکنــون وارد فــاز نــرم خــود گردیــده 
اســت. اســتراتژي دشــمن در جنــگ نــرم براي اســقاط 
نظــام و انقــاب اقدامــي آنــي و ناگهانــي نخواهــد بــود 

ــه ي  ــي رتب ــو عال ــرلي عض ادوارد ش  -
ــد  ــد: کلی ــکا مي گوی ــي آمری ــازمان جاسوس س
ــت هاي  ــادي در سیاس ــر بنی ــک تغیی ــي ی اصل
ایــران از بیــن بــردن خصوصیت هــاي انقابــي 
ــم  ــا تحری ــط ب ــن فق ــت و ای ــران اس ــم ای رژی
اقتصــادي بــه دســت نمي آیــد بلکــه بایــد 
نفــوذ روحانیــت را از بیــن بــرد و عقایــد 

انقابــي از درون تهــي شــود.
ــوی  ــلطنت پهل ــل س ــان اوای -  در هم
کــه فیصــل پادشــاه عربســتان بــه ایــران آمــد 
ــوار  ــکه س ــان در درش ــا رضاخ ــه ب ــی ک زمان
ــاه  ــا ش ــد رض ــرز می رفتن ــر م ــه س ــد و ب بودن
بــه فیصــل گفــت: مــن بــا دو چیــز بــر اوضــاع 
ــاح  ــع س ــا خل ــی ب ــدم، یک ــلّط ش ــردم مس م
ــوذ  ــن نف ــا گرفت ــری ب ــل و دیگ ــایر و قبای عش

ــردم. ــت از م روحانی
-  امیرانتظــام ســفیر دولــت موقــت در 
اســتکهلم ســوئد در شــهریور 1358،در ماقات 
بــا جــورج کیــو ، معــاون پیشــین پایــگاه ســیا 
در ایــران اظهــار مــی دارد آخونــد  هــا در آینــده 
ــرد چــون  ــد ک ــک مشــکل ایجــاد خواهن نزدی
آن هــا بــا نفــوذ بیگانــگان در ایــران سرســختانه 

ــف هســتند.  مخال
اعامیــه  ســازمان منافقیــن در ســال   -
بکشــید! دیدیــد  کــه  معممــی  هــر  60؛ 

ــژه  ــه وی ــی ب ــتعمار غرب ــق اس ــمنی عمی دش
انگلیــس و امریــکا بــا روحانیــت اصیــل و 

محور تخریب روحانيت متعهد

تنظیم: و  ــه  تهی
ده،  ا ز لح  صا ــین  حس دکتر   
علمی ــأت  هی عضو 
عمران نشــکده  ا د  

عه
جام

 و 
گ

هن
فر

بلکــه فرایندمحــور بــوده ولــذا کمتــر از عنصــر غافل گیــري بهــره خواهــد گرفــت. از 
ــه  ــاش بي وقف ــق رصــد کــردن ت ــوان از طری ــدازي را مي ت ــرو، نشانه شناســي بران این
برانــدازان بــراي متزلــزل نمــودن اعتقــادات دینــي و پایه هــاي قانونــي و حداقل ســازي 
ــه  ــات فروپاشــي ب ــت مردمــي از نظــام انجــام داد. دشــمن در عملی ــت و حمای رضای
ــرم، تدریجــي، نامحســوس و هوشــمندانه اســت. خروجــي ایــن نــوع  دنبــال اقــداِم ن
ــي  ــاي رنگ ــوب انقاب ه ــدازي در چارچ ــورت بران ــه ص ــي" را ب ــرم طوالن ــگ ن "جن

مي تــوان تشــریح کــرد. در سلســله مطالبــی کــه خواهــد آمــد بــه طــور خاصــه  بــه 
محورهایــي کــه دشــمن غربــي و در راس آن هــا امریــکا و صهیونیســت هــا و عوامــل 
ــر  ــا اث ــب ی ــا تخری ــا ب ــد ت ــده ان ــه اهــداف خــود برگزی ــراي نیــل ب ــي آن هــا ب داخل

گــذاري بــر آن هــا از کابــوس نظــام اســامي رهایــي یابنــد پرداختــه مــي شــود.

متعهد ــت  نی وحا ر ــب  ی تخر ر  محو  -

امیــر مومنــان علیه الســام :هــر رفتــه ای را بــاز آمدنــی اســت، پــس حــق را از عالــم 
ربانــی و خداجــوی خــود بشــنوید و دل هاتــان را آمــاده کنیــد تــا هنگامــی کــه شــما 

ــد، آمــاده باشــید. ــرا می خوان را ف



ــر کســی پوشــیده باشــد چــرا کــه همــواره  متعهــد و مبــارز شــیعه امــری نیســت کــه ب
در هنــگام یــورش بــه منابــع ایــران بــرای غــارت آن هــا یــا نقــض اســتقال و تمامیــت 
ــان هــای فرهنگــی آن تنهــا و تنهــا و اولیــن ســد و  ــه بنی ــا تهاجــم ب ارضــی کشــور و ی
ســنگر جــدی و صــادق و مقــاوم و آمــاده شــهادت در برابــر خــود را روحانیــت متعهــد مــی 
یافــت و همــواره از زاویــه و کنــج خانــه ای محقــر مــردی بــا جســمی نحیــف ولــی روحــی 
ــاع از اســتقال و  ــرای دف ــر و در اوج وارســتگی ســینه خــود را ب ســترگ و تســلیم ناپذی
عظمــت و شــرف کشــور و مــردم ســپر مــی کــرده و آن هــا را نــاکام مــی گذاشــته اســت. 
تاریــخ ایــن کشــور در دوران معاصــر بــه ویــژه شــاهدی روشــن و مســتند بــر ایــن حقیقــت 
انــکار ناپذیــر اســت. لــذا کینــه غربیــان و غربگراهــا از روحانیــت اصیــل و متعهــد شــیعه 
کینــه ای شتریســت کــه هرگــز از بیــن نمــی رود و در هــر فرصــت بتوانــد زهــر خــود را 
ــت اهلل شــیخ  ــم الشــان آی ــر دار کشــیدن شــهید عظی ــه آن ب ــه نمون ــد ریخــت ک خواهن
فضــل اهلل نــوری اســت کــه ایــن انتقــام ننگیــن انگلیــس و غربگراهــا از روحانیــت متعهــد 
شــیعه در تاریــخ ثبــت گردیــد. در ادامــه بــرای تاکیــد بــر اهمیــت نقــش روحانیــت متعهــد 
شــیعه و علمــای مجاهــد فــراز هایــی از ســخنان امــام راحــل )س( ذکــر مــی شــود کــه از 

هــر گونــه توضیحــی بــی نیــاز اســت: 
امــام خمینــی در 21 آذر 1360در دیــدار بــا ائمــه جمعــه اســتان ســمنان ضمــن   -
اشــاره بــه  مخالفــت قــدرت هــا بــا نهــاد روحانیــت توصیــه هایــی بــه ائمــه جمعــه ارائــه 

ــت از ؛ ــارت اس ــدار عب ــن دی ــاب در ای ــر انق ــات رهب ــم بیان ــد. اه نمودن
ــزرگ  ــای ب ــه قدرته ــورد توج ــه م ــتر از هم ــه بیش ــه آنک ــد ک ــما می دانی - ش  -
اســت روحانیــت اســت و آنچــه بیشــتر هــدف اســت بــرای آنهــا و تفاله هــای آنهــا کــه در 
ــدون اینکــه  داخــل هســتند روحانیــت اســت و لهــذا، می بینیــد کــه چــه اشــخاصی را ب
یــک جرمــی، یــک خطیئــه ای داشــته باشــند، فقــط بــرای اینکــه یــک مســلمی هســتند 

ــد. ــهید می کنن ــور ش ــردم را، آنط ــد م ــت می کنن ــه هدای ک
- آقــای دســتغیب را شــاید شــما آقایــان کمتــر بشناســید، لکــن مــن   -
می شناســم ایشــان را. ایشــان یــک مــرد وارســته بــه تمــام معنــا و معلــم اخــاق، مرشــد 
مــردم و هرچــه در صحبتهایــش هســت معنویــات و دعــوت بــه خــدا و دعــوت بــه اســام 
اســت. معذلــک، اینهــا بنایشــان بــر ایــن اســت کــه آنهایــی کــه بیشــتر دعــوت بــه اســام 

ــد. ــرار بدهن ــدف ق ــتر ه ــا را بیش ــد آنه می کنن
ــراد  ــه اف ــد ب ــن داده ان ــد، منافقی ــن فاس ــن مجاهدی ــه ای ــه ای ک - در اعامی  -
خودشــان، ایــن اســت کــه معمــم را بکشــید، هــر معممــی دیدیــد دیگــر ســؤال نکنیــد 

ــودش  ــه خ ــن عمام ــرده، ای ــه ک ــن چ ــه ای ک
جــرم اســت. و ایــن عمامــه جرمــی اســت کــه 
در ســابق هــم بــود ایــن جــرم و لهــذا، هــدف 
نوکرهــای انگلیــس هــم در ســابق همیــن 
ــد و  ــن بردارن ــه را از بی ــن عمام ــه ای ــود ک ب
هرچــه صالحتــر، بیشــتر بایــد از بیــن بــرود. و 
نکتــه اش هــم ایــن اســت کــه آن چیــزی کــه 

آنهــا از آن می ترســند از اســام اســت.
ــب  ــت مطال ــورد روحانی ــام در م ــرت ام حض
مهــم دیگــری نیــز دارنــد کــه ذکــر مــی شــود:

اســام بــدون روحانیــت مثل کشــور   -
بــدون طبیــب اســت....... وقتــی بنــا شــد کــه 
مــردم روحانیــت را کــه او را هدایــت می کنــد، 
کنــار بگذارنــد و قــرآن را ]که [ کتــاب دینی اش 
اســت، کنــار بگذارنــد؛ مــردم نمی تواننــد دیگــر 
کاری بکننــد…. روحانیــت مــورد اتکاســت کــه 
ــوند در آن. اآلن  ــع می ش ــم مجتم ــا ه ــه ب هم
ــام کــرده اســت بحمــداهلل، اآلن  ــران قی کــه ای
ــتند  ــن هس ــن روحانیی ــکا همی ــه ات ــم نقط ه
….. البتــه تذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه در 
تمــام نوشــته  هــا و صحبت هــا هــر وقــت نــام 
ــان  ــان آورده ام و از آن ــه می ــت« را ب »روحانی
ــاک  ــای پ ــوده ام،  مقصــودم علم ــی نم قدردان
و متعهــد و مبــارز اســت. ….. امــا قضیــه ایــن 
اســت کــه تبلیغــات بــر ضــد روحانیــت دامنــه 
دار بــوده اســت و ایــن تبلیغــات بــرای خاطــر 
ــتند  ــا می خواس ــه آن ه ــت ک ــوده اس ــن ب ای
ــدا  ــردم ج ــی را از م ــاح روحان ــن جن ــه ای ک
ــع  ــم مجتم ــا ه ــا ب ــد این ه ــا نتوانن ــد ت بکنن
ــام  ــت اس ــای روحانی ــاِم منه ــوند.... اس بش

شهید مطهری با عبرت گرفتن از آنچه 
در نهضت مشروطیت روی داد چنین 

هشدار می دهد: »انقاب ایران اگر 
در آینده بخواهد به نتیجه برسد و 
همچنان پیروزمندانه به پیش برود 
می باید باز هم روی دوش روحانیون 

و روحانیت قرار داشته باشد. اگر 
این پرچمداری از دست روحانیت 
گرفته شود و به دست به اصطاح 

روشنفکران بیفتد، یک قرن که هیچ، 
یک نسل که بگذرد اسام به کلی 
مسخ می شود؛ زیرا حامل فرهنگ 

اصیل اسامی در نهایت بازهم همین 
گروه روحانیون متعهد هستند.«
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منهــای محتواســت. محتــوای اســام را این هــا دارنــد درســت می کننــد. ….. کســانی کــه بــه 
ــد. ….شکســت  ــن می زنن ــه توســعه فســاد دام ــد ب ــف می کنن ــت را ضعی ــام تجــدد، روحانی ن
روحانیــت، شکســت اســام اســت….. اینهایــی کــه می گوینــد روحانیــت بایــد دخالــت نداشــته 
باشــد، نمی فهمنــد. یــا می فهمنــد و مــردم را اغفــال می کننــد. ایــن اشــتباه اســت. روحانیــت 
نظــارت بــر اوضــاع دارد. کار هــا دســت کارشناســهای غیــر روحانــی اســت. روحانیــون نظارتــی 
بــر امــور دارنــد کــه غلطــکاری نشــود. یــک وقــت کودتــا نشــود، یــک وقــت ظلــم بــه مــردم 
ــه  ــان نقش ــرد. …. هم ــتم و دزدی را بگی ــری و س ــو غارتگ ــد جل ــت می خواه ــود. روحانی نش
زمــان رضاخــان اآلن شــروع شــده اســت. آن وقــت هــم یکــی یکــی آمدنــد، کــم کــم، کــم کــم 
آمدنــد وارد شــدند. شــعرای آن هــا شــروع کردنــد بــه شــعر گفتــن: »تــا آخونــد و قجــر هســت 
ــت.  ــور می گف ــان اینط ــد«. شاعرش ــی نمی رس ــه جای ــور دارا ب ــن کش ــت، ای ــن مملک در ای
ــه  ــود ک ــی ب ــتند مقاالت ــه می نوش ــی ک ــم. مقاالت ــم بخوان ــعرش را نمی خواه ــن ش ــاال م ح
ــد.  ــات می کردن ــا کمــال وقاحــت می نوشــتند و تبلیغ ــت ب ــود. و آن وق ــت ب ــه ضــد روحانی ب
ــف خودشــان را انجــام  ــه وظای ــن طایف ــه ضــد ای ــه ب ــد ک ــرده بودن ــا را وادار ک ــه گروه ه هم
بدهنــد؛ یعنــی وظایــف انگلیس هــا را آن وقــت. اصــًا رضاخــان را آورده بودنــد بــرای اینکــه، 
ــه  ــر روزنام ــک نف ــم ی ــت، و اول ه ــدری اس ــک آدم قل ــه ی ــد ک ــخیص داده بودن ــن را تش ای
نویــس را، »ســیدضیاء« را همراهــش آوردنــد، و بعــد هــم او را بیرونــش کردنــد و خــود ایــن 
را گذاشــتند کــه یــک آدم قلــدری اســت، می توانــد کار هــا را انجــام بدهــد. اوالً ســواد نــدارد، 
ــه او بگوینــد  ــد، و ثانیــاً آدم قلــدری اســت، هــر کاری ب مراتــب چیزهــای سیاســی را نمی دان
ــن  ــاط ای ــد، و احتی ــا کشــیده بودن ــه آن ه ــود[ ک ــت آن نقشــه ای ]ب ــن در آن وق ــد. ای می کن
بــود کــه مبــادا آخوند هــا یــک کاری بکننــد. ...... مــن بــه صراحــت مــی گویــم ملیگرا هــا اگــر 
ــه طــرف  ــت و ســازش ب ــا دســت ذل ــی در مشــکات و ســختی ها و تنگنا ه ــه راحت ــد، ب بودن
ــرای اینکــه خــود را از فشــارهای روزمــره سیاســی برهاننــد،  ــد؛ و ب دشــمنان دراز مــی کردن
همــه کاســه هــای صبــر و مقاومــت را یکجــا مــی شکســتند و بــه همــه میثاق هــا و تعهــدات 
ملــی و میهنــی ادعایــی خــود پشــت پــا مــی زدنــد.  کســی تصــور نکنــد کــه مــا راه ســازش 
ــه ملــت خــود خیانــت  ــا جهانخــواران را نمــی دانیــم. ولــی هیهــات کــه خادمــان اســام ب ب
کننــد! البتــه مــا مطمئنیــم کــه در همیــن شــرایط نیــز آن هــا کــه بــا روحانیــت اصیــل کینــه 
ــه  ــان را ب ــد پنهــان ســازند آن ــا و حســادتهای خــود را نمــی توانن ــد و عقــده  ه ــه دارن دیرین
بــاد ناســزا گیرنــد. ولــی در هــر حــال آن چیــزی کــه در سرنوشــت روحانیــت واقعــی نیســت 
ســازش و تســلیم شــدن در برابــر کفــر و شــرک اســت. کــه اگــر بندبنــد اســتخوان هایمان را 

جــدا ســازند، اگــر ســرمان را بــاالی دار برنــد، 
ــمان  ــای آتش ــعله ه ــده در ش ــده زن ــر زن اگ
بســوزانند، اگــر زن و فرزنــدان و هســتی مــان 
را در جلــوی دیدگانمــان بــه اســارت و غــارت 
برنــد هرگــز امــان نامــه کفــر و شــرک را امضــا 

نمــی کنیــم…... 
اقلیــت  در  مؤمــن  متعهــدان  و   ...  -
ــه  ــر را کــه در آتی ــد کــه قشــر مؤث ــرار گیرن ق
ــد، از کودکــی  ــه دســت می گیرن حکومــت را ب
تــا نوجوانــی و تــا جوانــی طــوری تربیــت کنند 
ــوص، و  ــام بخص ــاً، و اس ــان مطلق ــه از ادی ک
ــون  ــاً روحانی ــان خصوص ــه ادی ــتگان ب از وابس
ــال  ــان را عم ــند. و این ــر باش ــان، متنف و مبلغ
انگلیــس در آن زمــان، و طرفــدار ســرمایه داران 
ــف  ــاع و مخال ــدار ارتج ــواران و طرف و زمینخ
معرفــی  آن  از  بعــد  در  تعالــی  و  تمــدن 

نــد. می نمود
شــهید مطهــری بــا عبرت گرفتــن از آنچــه 
چنیــن  داد  روی  مشــروطیت  نهضــت  در 
هشــدار می دهــد: »انقــاب ایــران اگــر در 
آینــده بخواهــد بــه نتیجــه برســد و همچنــان 
ــاز  ــد ب ــرود می بای ــش ب ــه پی ــه ب پیروزمندان
ــرار  ــت ق ــون و روحانی ــم روی دوش روحانی ه
داشــته باشــد. اگــر ایــن پرچمــداری از دســت 
روحانیــت گرفتــه شــود و بــه دســت بــه 
اصطــاح روشــنفکران بیفتــد، یــک قــرن کــه 
هیــچ، یــک نســل کــه بگــذرد اســام بــه کلــی 
ــرا حامــل فرهنــگ اصیــل  مســخ می شــود؛ زی
اســامی در نهایــت بازهــم همیــن گــروه 

ــتند.« ــد هس ــون متعه روحانی



یان قا آ
کنید! عمــل  نون  قا به  لطفــا   

ه نشگا دا تید  ــا س ا ز  ا یکی 

ــا دو نفــر از دانشــجویان دختــر  اخیــرا ب
ــاز  دانشــگاه در حوالــي آمفــي تئاتــر روب
ــاوه  ــا ع ــي از آنه ــه یک ــدم ک ــرو ش روب
ــش  ــف موهای ــا نص ــه تقریب ــن ک ــر ای ب
بیــرون بــود آرایــش غلیظــي کــرده و رژ 
لــب قرمــزي هــم کشــیده بــود و لبــاس 
ــه  ــود ک ــر تنــش ب بســیار تنگــي هــم ب
مي خواســت منفجــر شــود. بنــده ازشــان 
پرســیدم شــما بــا همیــن ظاهــر از درب 
انتظامــات وارد شــدید؟ گفتنــد بلــه. 
گفتــم ایــرادي نگرفتنــد؟ گفتنــد خیــر. 
ــریف  ــه تش ــي طلبکاران ــا لحن ــا ب نهایت
بردنــد. حــال ســوال ایــن اســت کــه مگر 
جلوگیــری از تخلفــات و قانون شــکنی 
آن هــم بطــور آشــکار وظیفــه مدیریــت 
دانشــگاه نیســت؟ آیــا عمــل بــه قانــون 
ــرادی  ــل اف ــدن عاج ــط در بازگردان فق
ــه دانشــگاه خاصــه می شــود؟ خــاص ب

اخبار

محکومیت اهانت به جان جان ها 
پــس از اقدام مشــکوک تروریســتی در فرانســه، 
بــه یکبــاره مــوج اســام ســتیزی توســط 
ــه  ــا ک ــد. همان ه ــاز ش ــی آغ ــای غرب دولت ه
تروریســت های داعشــی را ایجــاد و تســلیح 
ــد، خــود را ضــد تروریســت و مســلمانان  کردن
را تروریســت خواندنــد. در همیــن راســتا یــک 
نشــریه معلــوم الحــال اقــدام عامدانــه در چــاپ 
کاریکاتــور موهــن از نبــی مکــرم اســام )ص( 
نمــود. ایــن اقــدام مــوج محکومیــت را در 
ــراه  ــه هم ــا ب ــلمان دنی ــای مس ــان ملت ه می
ــران،  ــه در ته ــفارت فرانس ــل س ــت. مقاب داش
ــدون  ــگاهیان )ب ــژه از دانش ــادی بوی ــده زی ع
حضــور مقامــات دولتــی( تجمــع کردنــد و 
ــه جــای  ــد و ب ــام نمودن ــراض خــود را اع اعت
وزارت خارجــه نیــز فریــاد زدنــد. چــرا کــه در 
همیــن زمــان جنــاب وزیــر خارجــه بــا آرامــش 
گســترش  از  ســخن  و  رفــت  فرانســه  بــه 
ــم و  ــگاه عل ــد. در دانش ــور ران ــط دو کش رواب
صنعــت هــم عــاوه بــر ســخنرانی در مســجد، 
ــدند.  ــر ش ــتا منتش ــن راس ــی در ای بیانیه هائ
کارکنــان  و  اســاتید  از  عــده ای  همچنیــن 
ــی از  ــکاری عکس هائ ــی ابت ــگاه در اقدام دانش

ــت  ــته هائی در محکومی ــراه نوش ــه هم ــود ب خ
ایــن اهانــت و ابــراز عشــق و ارادت نســبت بــه 

ــد. ــر نمودن ــا منتش ــان جان ه ج

منطق غرب از آزادی بیان
ــود و  ــه خ ــس در مصاحب ــر انگلی ــت وزی نخس
ــای  ــر کاتولیکه ــخنان رهب ــه س ــش ب در واکن
جهــان گفــت کــه رســانه ها حــق چــاپ 
مطالبــی را دارنــد کــه می توانــد بــرای عــده ای 
توهین آمیــز تلقــی شــود. او افــزود: »فکــر 
ــن  ــق توهی ــه آزاد، ح ــک جامع ــم در ی می کن
بــه دیــن دیگــران وجــود دارد«. کامــرون گفت: 
ــخصی  ــر ش ــتم. اگ ــیحی هس ــک مس ــن ی »م
ــد،  ــیح بگوی ــاره مس ــز درب ــزی توهین آمی چی
ــا  ــم. ام ــز بدان ــرا توهین آمی ــت آن ــن اس ممک
ــدارم  در یــک جامعــه آزاد مــن حــق ایــن را ن
کــه مثــا نفــرت خــود را بــر ســر آنهــا خالــی 
کنــم«. او تاکیــد کــرد تــا زمانــی کــه نشــریات 
ــون عمــل کننــد، آنهــا حــق  در چارچــوب قان
چــاپ هــر مطلبــی را دارنــد؛ حتــی اگــر ایــن 

ــد. ــز باش ــده ای توهین آمی ــرای ع ــب ب مطال

تجمع بزرگ 9 دی
ــگاهیان  ــری از دانش ــداد کثی ــز تع ــال نی امس
کارکنــان  و  دانشــجویان  اســاتید،  از  اعــم 
دانشــگاه، پــس از اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر 
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و عصــر بــرای گرامیداشــت روز حماســه ملــی 
ــگاه  ــهدای دانش ــره الش ــراف مقب 9 دی در اط
ــم  ــن مراس ــتند. در ای ــی داش ــی انقاب تجمع
ــد،  ــزار گردی ــم دی برگ ــنبه نه ــه روز سه ش ک
ــزاری از  ــت و بی ــا والی ــت ب ــعارهائی در بیع ش
ــر داده  ــی س ــتکبار جهان ــه و اس ــل فتن عوام
شــد. ســپس بیانیــه بســیج دانشــجوئی و 
بســیج اســاتید قرائــت گردیــد. در ادامــه آیــت 
ــت روز 9 دی  ــخنانی در اهمی ــدی س ا... حمی
ــد.  ــراد نمودن ــرت ای ــتن بصی ــرورت داش و ض
گفتنــی اســت، امســال گرامیداشــت نهــم دی 
ــات رســمی دانشــگاه مشــاهده نشــد  در تبلیغ
اشــاره ای  هیچگونــه  آنکــه  تاســف آورتر  و 
القــل بــه خبــر ایــن تجمــع بــزرگ در ســایت 
دانشــگاه و خبرنامــه الکترونیــک دانشــگاه هــم 

ــت!؟ ــده اس نش

از مظلومیت های نظام
از مظلومیت هــای نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی آنکــه یــک نفــر )هتــاک اول( در 
کســوت اســتاد دانشــگاه بــه خــود اجــازه 
می دهــد پنجــه روی ارکان نظــام بکشــد و 
حتــی بــه باالتریــن رکــن شــرعی و قانونــی آن 
ــس از 10  ــون پ ــد و اکن ــت کن ــن و اهان توهی
ــوم  ــجویان معص ــس دانش ــغول تدری ــاه مش م
کشــور باشــد و اخیــرا بــا جــرات زیــاد مجــددا 

ــی"  ــای انتخابات ــزرگ "کودت ــت ب دروغ و تهم
را بــه نظــام بزنــد. از مظلومیت هــای نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی آنکــه نفــر دیگــری 
ــه  )هتــاک دوم( در کســوت اســتاد دانشــگاه ب
خــود اجــازه می دهــد بــه باالتریــن رکــن 
شــرعی و قانونــی نظــام توهیــن و اهانــت کنــد 
و حتــی بــه ســاحت قــرآن کریــم نیــز تعــرض 
کنــد و اکنــون بــا خیــال راحــت از عــدم 
مجــازات قانونــی بــه کارهای خــود ادامــه دهد. 
از مظلومیت هــای نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی آنکــه نفــر دیگــری در کســوت اســتاد 
ــما و  ــد رس ــازه می ده ــود اج ــه خ ــگاه ب دانش
بطــور علنــی مــروج گلدکوئیســت باشــد و بــه 
ــس  ــون پ ــد و اکن ــن کن ــی توهی ــزرگان دین ب
ــرای وی  ــات هــم عــرض ب ــوز هی از ماه هــا هن
ــا  ــای دنی ــا کج ــت. واقع ــده اس ــکیل نش تش

ــت؟! ــه اس اینگون

کنار رفتن
اســاتید  از  بعضــی  انتصــاب  بــا  همزمــان 
ــر  ــا خب ــوم، ب ــب وزارت عل ــگاه در مناص دانش
ــه  ــرق ک ــکده ب ــاتید دانش ــی از اس ــدیم یک ش
ــد،  ــوم بودن ــورس وزارت عل ــر کل اداره ب مدی
در اواســط دوره شــان از ایــن مدیریــت مهــم و 

ــدند. ــتعفی ش ــده مس ــیه دار ش ــه حاش البت

اهدای لقب جدید به منتقدان
جنــاب آقــای دکتــر روحانــی، روز 14 دی 
ــا  ــود عط ــدان خ ــه منتق ــدی را ب ــب جدی لق
ــر  ــود. فک ــان" ب ــب "متوهم ــن لق ــد. ای کردن
ــود؟  ــد ب ــه خواه ــدی چ ــب بع ــد لق می کنی
متذکــر می شــود در منشــور اخاقــی کــه 
ــا  ــود ب ــت خ ــکیل دول ــدای تش ــان در ابت ایش
ــک  ــد، ی ــرده بودن ــان ک ــادی اع ــات زی تبلیغ
بنــد مربــوط بــه احتــرام بــه منتقــدان و گــوش 

ــت. ــا اس ــرف آنه ــه ح دادن ب

افزایش اعتبار گذرنامه ایرانی
پــس از حــدود یــک ســال، هنــوز ایــران 
ــدارد و  ــل ن ــازمان مل ــمی در س ــده رس نماین
ــخص  ــرش ش ــه پذی ــدا راضــی ب ــاب کدخ جن
معرفــی شــده از طــرف دولــت تدبیــر و امیــد 
نشــده اســت. از طــرف دیگــر ســفارت فرانســه 
بــرای صــدور روادیــد بــه بانــوان ایرانــی شــرط 
عکــس بــدون حجــاب را گذاشــته اســت. 
ضمنــا ســاختمان و امــوال چنــد میلیــارد 
ــوش  ــم ن ــکا ه ــوی در آمری ــاد عل دالری بنی
ــم از  ــی ه ــر صحبت جــان کدخــدا شــد و دیگ
آن نیســت. معلــوم نیســت اگــر مشــابه چنیــن 
ــی داد  ــم رخ م ــت نه ــان دول ــی در زم چیزهائ
ــیردال  ــد ش ــه نمان ــه ناگفت ــد؟ البت ــه  می ش چ
ــرد. ــوش ک ــا خ ــا ج ــای م ــی در موزه ه تقلب

ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

22

)Nothing is not forgiven(



نبأ نشــریه فرهنگی، اجتماعی، سياســی و علمی بســيج اساتيد 
یران ا دانشــگاه علم وصنعت 

صاحب امتیاز : بسیج اساتید دانشگاه علم وصنعت ایران
مدیر مسئول : حسین صالح زاده
سردبیر: محمد خلج امیرحسینی

مطالب منتشر شده در نشریه لزومًا موضع بسیج اساتید دانشگاه نیست.
 نشریه نبأ از هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا مطالب ارسالی دانشگاهیان محترم به ویژه اساتید محترم استقبال 
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محکومیت  ر  د ن  ا یــر ا صنعت  و  علــم  ه  نشــگا ا د تید  ســا ا بســیج  نیه  بیا
ختمی  حضــرت  مکان،  ا لــم  عا قطب  قدســی  ســاحت  به  نت  ها ا

ســلم و  له  آ و  علیه  هلل  ا صلی  مصطفــی  محمــد  تبــت  مر

وا ماَعِنتُّْم َقْد بََدِت الَْبْغضاُء ِمْن أَْفواِهِهْم َو ما تُْخفي  ُصُدوُرُهْم أَْکَبُر  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِکْم الیَْألُونَُکْم َخباالً َودُّ
َقْد بَیَّنَّا لَُکُم اآْلیاِت إِْن ُکْنُتْم تَْعِقُلوَن 

ای اهل ایمان، از غیر همدینان خود دوست صمیمی همراز نگیرید، چه آنکه آنها از خلل و فساد در کار شما ذّره ای کوتاهی نکنند، 
آنها مایلند شما همیشه در رنج باشید، دشمنی شما را بر زبان هم آشکار سازند و محققا آنچه در دل دارند بیش از آن است. ما به 

خوبی برای شما بیان آیات کردیم اگر عقل را به کار بندید. )118 آل عمران(

انا هلل و انا الیه راجعون
بــار دیگــر دشــمنان زبــون امــت اســامی و در راس 
ــای در  ــه، کینه ه ــکا و فرانس ــرائیل، آمری ــا اس آنه
در  اسافشــان  شکســت های  از  نهفته شــان  دل 
بــدر و حنیــن و خیبــر را بــه خباثت آمیز تریــن 
شــکل ممکــن بــروز دادنــد. ایــن بــار در کشــوری 
کــه حتــی اظهــار نظــر در مــورد واقعــه یــا افســانه 
هولوکاســت، یــک نویســنده تاریخ نــگار را بــه 
ــتفاده از  ــوء اس ــا س ــاند، ب ــدان می کش ــلخ زن مس
لفــظ آزادی بیــان، یــک نشــریه صهیونیســتی 
بــه قطــب عالــم امــکان پیامبــر بــزرگ خــدا 
اهانــت می کنــد و تشــویق هــم می شــود. بــه 
ــتاده  ــات، فرس ــرف مخلوق ــه اش ــت ب ــتی اهان راس
رحمــه للعالمیــن و بشــیر رحمــت و هدایــت، 
ــدس  ــود مق ــی آن وج ــتی طفیل ــام هس ــه تم ک
ــم  ــارد و نی ــک میلی ــل ی ــوب حداق ــوده و محب ب
ــی چــون  ــه جــز از جنایتکاران انســان مي باشــند، ب
ــد؟  ــر می آی ــب ب ــت های غاص ــکا و صهیونیس آمری
رســول عزیــزی کــه حضــرت حــق بــه جانــش در 

ــد و در ــی نمای ــاد م ــم ی ــرک" قس "لعم
"و لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه"

مــا را بــه الگوگیــری از اخــاق حســنه او کــه تجلی 
اســماء حســنای الهــی اســت توصیــه می نمایــد، و 

ــد: ــش می فرمای در رثای
ــی  ــین او ادن ــاب قوس ــکان ق ــی ف ــی فتدل ــم دن "ث

ــی". ــی االعل ــن العل ــا م ــوا و اقتراب دن
یا رسول اهلل، ای که

از نــام محمدیــت میمــی    حلقــه شــده ایــن بلنــد 
م ر طا

تمــام جــان و مــال و آبــرو و هســتی و حیثیــت مــا 
بــه فــدای تــو.

عزیــزان، تمــام آن چــه داریــم در ایــن وجــود 
ــال  ــه دنب ــمن ب ــود و دش ــه می ش ــدس خاص مق
ــن  ــه ای ــا ب ــیت م ــزان ارادت و حساس ــک می مح
پیامبــر عظیــم الشــان اســت. ایــن عرصــه امتحــان 
ــام  ــر تم ــه اگ ــه ای ک ــت. عرص ــی اس ــزرگ اله ب
ــم حــق  ــاز ه ــم ب ــه کنی هســتیمان را در آن هزین

ادا نکرده ایــم. مطلــب را 

در ایــن امتحــان بــزرگ بســیاری از حاکمــان 
ــت  ــلمان حکوم ــورهای مس ــر کش ــه ب ــزدوری ک م
می کننــد، نتوانســتند ســرافراز بیــرون آینــد و 
ــا  ــدید ب ــورد ش ــود را در برخ ــی خ ــن حقیق باط
ــد.  ــن هتــک حرمــت نشــان دادن ــه ای معترضــان ب
بایــد در میــدان حمایــت از رســول اهلل )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســلم( تمامــی ملت هــای آزاده و در 
ــر مشــت  ــار دیگ ــران ب ــزرگ ای ــت ب ــا مل راس آنه
ــی  ــاکان ب ــان و هت ــاوه گوی ــان ی ــر ده ــی ب محکم
ــون ایــن ملــت  ــد. بایــد دشــمنان زب منطــق بنوازن
بــزرگ دوبــاره بفهمنــد ملــت ایــران همــان ملتــی 
هســتند کــه در 22 بهمــن 57 و 9 دی 88 آن 
مشــت های محکــم را بــر دهــان آمریــکا و هتــاکان 

ــد. ــن نواختن ــم دی حری
ــای  ــخ آنچــه بیشــتر دل ه ــع تل ــن وقای ــام ای از تم
مومنــان آزاده را مــی آزارد، رفتــار غیــر غیرتمندانــه 
ــامی ترین  ــن و اس ــه انقابی تری ــور خارج ــر ام وزی
ــا  ــن اهانت ه ــان ای ــه حامی ــبت ب ــا نس ــور دنی کش
و ســفر بــه مهــد ایــن توهین هــا و قــدم زدن 
دوســتانه و صمیمانــه بــا بزرگتریــن دشــمنان 
رســول مکــرم و شکســتن قبــح ایــن گونــه روابــط 
روزنامه هــای  خائنانــه  رفتــار  البتــه  می باشــد. 
ــدان  ــاکان چن ــا هت ــا ب ــی آنه ــره ای و همراه زنجی
ــر  ــد وزی ــا نبای ــا آی ــود. ام ــار نب ــل انتظ ــر قاب غی

فرهنــگ و ارشــاد اســامی موضعــی صریــح نســبت 
ــورد  ــا برخ ــا راس ــا آنه ــد و ب ــام کن ــا اع ــه آنه ب

ــد؟ نمای
ــه محضــر حضــرت  مــا ایــن مصیبــت عظمــی را ب
ــه  ــن ل ــن الحســن روحــی و ارواح العالمی حجــه اب
الفــداء تســلیت عــرض می کنیــم. ای آقــا و ســرور 
مــا، مــا بــا تمــام هســتی و وجودمــان در حمایــت 
ــه و ســلم در  از رســول اکــرم صلــی اهلل علیــه و آل
میــدان هســتیم و بــا تمــام قــدرت هــر آن چــه در 
ــاری دیــن مبیــن و روشــنی  ــرای ی ــم ب ــوان داری ت
ــت  ــن تروریس ــکا ای ــا آمری ــه ب ــمان و مقابل بخش

ــه کار خواهیــم بســت. ــذات ب بال
ــران  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــاتید دانش ــیج اس بس
ــریه  ــن نش ــدام موه ــدید اق ــت ش ــن محکومی ضم
ــی آن،  ــان داخل ــدو و همراه ــارلی اب ــیطانی ش ش
از مراجــع ذیصــاح بویــژه قــوه قضائیــه و مجلــس 
شــورای اســامی تقاضــا دارد تــا بــه وظیفــه خــود 
عمــل کننــد تــا بلکــه از ســنگینی ایــن درد جانــکاه 

ــزرگ بکاهنــد. ــن ملــت ب ــر دل هــای ای ب
یــا رب محمــد بحــق محمــد اشــف صــدر محمــد 

بظهــور الحجــه

والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
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