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

بــه مناســبت ســالگرد آغــاز جنــگ تحمیلــی و 
دفــاع مقــدس

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه به مناسبت آغاز سال تحصیلی

ماجرای کرسنت به زبانی ساده

جایگاه خدا در جهان

ــا تــوکل بــر خداونــد متعــال  ــا عزمــی راســخ و ب ــار دیگــر دانشــگاهها آغــاز بــه کار می کننــد تــا اســاتید و دانشــجویان ب ب
بــه مطالعــه و تفکــر در اوراق دیگــری از کتــاب آفرینــش بپردازنــد و قطــرات دیگــری از دریــای علــم الهــی را نــوش جــان 
کننــد. بــار دیگــر اســاتید و دانشــجویان بــا شــور و نشــاطی جهــادی، قصــد پرداختــن بــه امــور آمــوزش، پژوهــش و فرهنــگ 
ــامی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــادی نظ ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــرفت علم ــدار و پیش ــر اقت ــش ب ــش از پی ــا بی ــد ت نموده ان

بیفزاینــد.
ــا هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد و خاطــره شــهدا و رشــادتهای ایثارگــران،  ــر تقــارن ب آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، عــاوه ب
ــژه در ســوریه، عــراق و غــزه در ... ــزرگ جبهــه مقاومــت بوی ــا اســتمرار بیــداری اســامی ملتهــا و پیروزیهــای ب مقــارن ب
ادامه در صفحه اول

منتقدان در قاموس آقای روحانی



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

1

بیانیه بسیج اساتید دانشگاه به مناسبت 
آغاز سال تحصیلی

مــن بــه جوانــان عزیــز کشــورمان 
ــرای  ــان را ب ــم ... خودت ــه می کن توصی
ــزرگ  ــی ب ــی و عمل ــارزه علم ــک مب ی
تــا رســیدن بــه اهــداف بــزرگ انقــاب 
ــی  ــام خمین ــد. ام ــاده کنی ــامی آم اس

)ره(

ــه کار می کننــد  ــار دیگــر دانشــگاهها آغــاز ب ب
تــا اســاتید و دانشــجویان بــا عزمــی راســخ و بــا 
تــوکل بــر خداونــد متعــال بــه مطالعــه و تفکــر 
در اوراق دیگــری از کتــاب آفرینــش بپردازند و 
قطــرات دیگــری از دریــای علــم الهــی را نــوش 
جــان کننــد. بــار دیگــر اســاتید و دانشــجویان 
ــا شــور و نشــاطی جهــادی، قصــد پرداختــن  ب
فرهنــگ  و  پژوهــش  آمــوزش،  امــور  بــه 
نموده انــد تــا بیــش از پیــش بــر اقتــدار و 
پیشــرفت علمــی، فرهنگــی و اقتصــادی نظــام 

ــد. ــوری اســامی بیفزاین ــدس جمه مق
آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، عــاوه بــر تقــارن 
بــا هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد و خاطــره شــهدا 
ــتمرار  ــا اس ــارن ب ــران، مق ــادتهای ایثارگ و رش
ــزرگ  بیــداری اســامی ملتهــا و پیروزیهــای ب
ــراق و  ــوریه، ع ــژه در س ــت بوی ــه مقاوم جبه
ــی کــه در  غــزه در فلســطین اســت. پیروزیهائ
ــد متعــال، رهبریهــای  ــه خداون ســایه اتــکال ب
ــام  ــه انقــاب حضــرت ام ــر فرزان ــه رهب داهیان

خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( و صبــر، وحــدت 
و مقاومــت امــت اســامی حاصــل شــدند. 
ــد  ــت نمودن ــر ثاب ــار دیگ ــه ب ــی ک پیروزیهائ
ــی  ــت و عزم ــا مقاوم ــا ب ــدار تنه ــزت و اقت ع
ملــی و اعتقــادی و نــه بــا دل بســتن و خیــره 
شــدن بــه مذاکــرات بــا ظالمــان و مســتکبران 

ــد. ــت می آین ــیطانی بدس ش
فــرار رســیدن بهــار ســال تحصیلــی جدیــد را 
ــی و  ــزم مل ــا ع ــگ ب ــال اقتصــاد و فرهن در س
ــگاهیان  ــی دانش ــه تمام ــادی، ب ــت جه مدیری
کارکنــان  و  دانشــجویان  اســاتید،  بویــژه 
دانشــگاه تبریــک عــرض می نمائیــم. امیــد 
اســت هــر چــه ســریعتر فــردی عالــم، متعهــد، 
ــاب  ــه و اصح ــان فتن ــدار و دور از جری والیتم
آن در راس وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 

ــود. ــاب ش انتخ
انتظــار مــی رود مدیریــت دانشــگاه از دخالــت و 
تاثیــر افــراد وابســته بــه اهــل فتنــه، هتــاک به 
ارکان نظــام و جریانهــای غیــر قانونــی در امــور 
دانشــگاه جلوگیــری نمایــد و از تبدیل دانشــگاه 
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ــع  ــی مان ــگاه سیاس ــه باش ب
گــردد. امیدواریــم مدیریــت 
ــدی  ــای بلن ــگاه گامه دانش
ــه ســمت اجرائــی نمــودن  ب
آئین نامــه اســامی شــدن 
کاربــردی  دانشــگاهها، 
نمــودن  هدفمنــد  و 
پروژه هــا،  و  پژوهش هــا 

رشــد چشــمگیر علمــی و ارتقــاء رتبــه علمــی 
دانشــگاه در ســطوح منطقــه ای و جهانــی، 
گســترش کمــی و کیفــی آزمایشــگاهها، بهبــود 
وضعیــت معیشــت اســاتید، دانشــجویان و 
کرســیهای  توســعه  و  برگــزاری  کارکنــان، 
و  فرهنگــی  فضــای  بهبــود  و  آزاداندیشــی 
ــن  ــا چنی ــردارد. مســلما ب ــی دانشــگاه ب اخاق
عمومــی  فضــای  کــه  اســت  تمهیداتــی 
ــش رو، آرام، دور  ــال های پی ــگاهها در س دانش
ــی  ــائل ضدفرهنگ ــت بازی، دور از مس از سیاس
و در عیــن حــال مملــو از شــور و نشــاط و 
و  فرهنگــی  و  پژوهشــی  علمــی،  بالندگــی 

آزاداندیشــی خواهــد شد.انشــاء ا...

والسام علیکم و رحمه ا.. و برکاته
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
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»دولت باید بسته ی سیاست های اقتصادی خود را با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و مواردی را که غیر منطبق با این 

سیاست ها است، حذف کند« )حضرت آیت اهلل خامنه ای، 93/6/5(. 
این جمله ای بود که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت 

بیان فرمودند. همچنین معظم له در دو سال اخیر، در سخنراني ها و 
دیدارهای عمومي و خصوصي بر موضوع اقتصاد مقاومتي به عنوان 
موثرترین راه رشد پایدار کشور و مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا 
و هم پیمانانش همواره تأکید ورزیده اند. برآنیم که در این نوشتار به 

اجمال مولفه های اقتصاد مقاومتي و تفاوت آن با پارادایم های حاکم بر 
مکاتب اقتصادی رایج را مورد مداقه قرار دهیم.

صاد
اقت

ط 
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ر

اقتصاد مقاومتی موثرترین راه رشد پایدار کشور

ایران اســامی سرشــار از اســتعدادهای معنوی، 
ــاختهای  ــی، زیرس ــع غن ــر و مناب ــادی، ذخائ م
گســترده و نیــروی انســانی متعهــد و کارآمــد 
ــم  ــت. در نی ــود اس ــای موج ــام عرصه ه در تم
قــرن اخیــر تاریــخ ایــران زمیــن، نقش آفرینــي 
گســترده ایــن نیــروی انســانی )مــردم( ایــران 
ــه  ــان مای ــي چن ــي اجتماع ــات سیاس در اتفاق
ــه  ــوده ک ــمنان ب ــأس دش ــتان و ی ــر دوس فخ
ــه  ــت ک ــوان یاف ــي را مي ت ــر کس ــر کم ت دیگ
ــواص و  ــم از خ ــردم اع ــذار م ــر گ ــدرت تأثی ق

عــوام در حوزه هــای سیاســي و اجتماعــي بــاور 
نداشــته باشــد. چنــد ســالي اســت کــه موضوع 
اقتصــاد و لــزوم کســب توفیقــات درخــور نــام 
ــران  ــان ای ــور عزیزم ــامي در کش ــاب اس انق
بــه عنــوان یــک ضــرورت انــکار ناپذیــر مطــرح 
مي باشــد کــه اندیشــمندان فراوانــی را بــه 
فکــر و تحقیــق در ایــن زمینــه واداشــته اســت. 
ــان  ــاره همچن ــای چندب ــم تاش ه ــا علي رغ ام
نیــاز بــه یــک تحــول بنیادیــن در ایــن عرصــه 
احســاس مي شــود. در صورتــی کــه بتــوان 

یــک الگــوی بومــی و علمــی و برآمــده از 
همــان  کــه  اســامی  و  انقابــی  فرهنــگ 
ــوان  ــه داد، می ت ــت، ارائ ــی اس ــاد مقاومت اقتص
ــده و  ــق آم ــه مشــکات اقتصــادی فائ ــر هم ب
الگویــی الهام بخــش از نظــام اقتصــادی اســام 
ــت  ــاوری، عدال ــش و فن ــر دان ــی ب ــه متک را ک
بنیــان، درون زا و برون گــرا، پویــا و پیشــرو 
ــان  ــد اذع ــه بای ــید. البت ــت بخش ــت، عینی اس
کــرد کــه مقــاوم بــودن و پایــداری اقتصــاد از 
ــت. در  ــورها اس ــه کش ــتقال هم ــات اس الزام

  pishvaee@iust.ac.ir  دکتر میر سامان پیشوایی
mahi.salimi@gmail.com  مهسا سلسبیل



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

3

صورتــی کــه بــه حــوادث اقتصــادی یــک دهــه 
اخیــر و بحــران هــای اقتصاد کشــورهای شــرق 
آســیا و کشــورهای اروپایــی توجــه شــود، ایــن 
نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه همــه کشــورها 
نیازمنــد اقتصــادی مقــاوم هســتند. اقتصــادی 
ــزل نشــده  ــف متزل ــه هــای مختل ــا تکان کــه ب
و همچنــان در مســیر توســعه و پیشــرفت 
کشــور حرکــت کنــد. البتــه ایــن موضــوع برای 
ــه دار  ــم داعی ــه ه ــران ک کشــوری همچــون ای
ــم از  ــت و ه ــامی اس ــکام اس ــازی اح پیاده س
همچــون  اقتصــادی  مضمــن  بیماری هــای 
وابســتگی شــدید بــه منابــع حاصــل از فــروش 
ــی  ــی باالی ــت خیل ــرد، اولوی ــج می ب ــت رن نف
دارد. در قــرآن کریــم نیــز اســتقال مســلمانان 
و عــدم وابســته بــودن ایشــان در جمیــع 
ــه  ــرار گرفت ــژه ای ق ــه وی ــورد توج ــات م جه
اســت بــه طــوری کــه هــر طــرح، عهــد نامــه، 
ــار  رفــت و آمــد و قــراردادی کــه راه نفــوذ کّف
بــر مســلمانان را بــاز کنــد و اســتقال ایشــان 
ــت »... ــرام اس ــد ح ــرار ده ــعاع ق را تحت الش

ــی الُْمْؤِمِنیــَن  ــُه لِلَْکافِِریــَن َعلَ ــَل اللَـّ َولَــن یَْجَع
َســِبیًا*« )ســوره نســاء، آیــه 41(. شــاکله این 
الگــوی اســامی و بومــی بایــد بــر پایــه اصولــی 
شــکل بگیــرد کــه در ادامــه شــرح مختصــری 

ــود. ــا داده می ش ــول و چارچوبه ــن اص از ای
ایــن الگو کاما بر اســاس فلســفه اســامي و در 

جامعــه می باشــد. یــک تفــاوت ظریــف در ایــن 
بخــش تمایــز بیــن اصطــاح مرســوم »بخــش 
خصوصــي« در نظام هــای اقتصــادی غربــي 
ــر ســرمایه داری و »متکــي  ــي ب ــاً مبتن و عمدت
بــر مــردم« بــودن در اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
منظــور  متــداول  اقتصــادی  نظام هــای  در 
و  شــرکت ها  معمــوالً  بخــش خصوصــي  از 
کارتل هــای  و  اوقــات شــرکت ها  اغلــب  در 
ــن  ــای ای ــزرگ اقتصــادی مي باشــند. نمونه ه ب
ــاح  ــه اصط ــورهاي ب ــر کش ــرکت ها در اکث ش
ــس(،  ــد زیمن ــان )مانن ــد آلم ــرفته مانن پیش
ــدای و  ــگ هیون ــد هلدین ــي )مانن ــره جنوب ک
سام ســونگ( و آمریــکا )ماننــد وال-مــارت 
و آی. بــي. ام.( قابــل مشــاهده هســتند. در 
ــم  ــرکت ها حک ــن ش ــي ای ــن اقتصادهای چنی
ــای پیشــرفت اقتصــادی کشــورها  لوکوموتیو ه
ــه طــور معمــول ســود اقتصــادی  ــد و ب را دارن
آن هــا در بیــن ســهام داران آن هــا کــه بخــش 
کوچکــي از مــردم را شــامل مي شــوند، پخــش 
ــه  ــوغ چرخ ــا بل ــان ب ــرور زم ــه م ــود. ب مي ش
ــروت-  ــان ث ــک جری ــرکت ها ی ــن ش ــي ای مال
قــدرت بیــن شــرکت های بــزرگ و حتــي 
ارکان سیاســي شــکل مي گیــرد و در عمــل 
ــروت بیــن ایــن  طــي یــک فرآینــد مســتمر ث
ــت  ــه دس ــت ب ــه و دس ــي یافت ــران فزون بازیگ
مي شــود. ایــن منطــق بــا اصــول اقتصــاد 

ــاد  ــور آن در تض ــت مح ــامي و روح عدال اس
مي باشــد. بــه تعبیــر قــرآن کریــم امــوال، 
ــا،  ــر ســّیالي اســت کــه تمامــی انســان ه کوث
بایــد از آن بهــره بــرده و در اختیــار عــده 
معــدودي قــرار نگیــرد تــا بــا ایجــاد ســّدي در 
ــند »...  ــروم باش ــي از آن مح ــر آن، گروه براب
ــْم...«  ــاء ِمنُک ــَن اْلَْغِنَی ــًة بَْی َ ــوَن ُدول ــْی اَل یَُک َک
)سورهحشــر،آیه 7(. در مقابــل »متکــي بــر 
مــردم بــودن« در اقتصــاد مقاومتــی بــه معنای 
مشــارکت آحــاد جامعــه بــا واحدهــای ســرمایه 
ــای  ــل بلوک ه ــک )در مقاب ــروی کار کوچ و نی
بــزرگ ســرمایه در اقتصــاد ســرمایه داری( 
مي باشــد.  افــزوده  ارزش  خلــق  جهــت 
در چنیــن الگویــي اقشــار مختلــف مــردم 
متناســب بــا موقعیــت خــود امــکان مشــارکت 
فعــال و مســتقیم در اقتصــاد جامعــه خــود را 
دارنــد و در مقابــل آزادی حداکثــری بــرای 
ــه  ــارکت فعاالن ــئولیت مش ــش، مس ــای نق ایف
در اقتصــاد جامعــه را مي پذیرنــد. از طرفــی 
مشــارکت وســیع و فراخــوان همــه مــردم 
بــرای مشــارکت در فعالیتهــای اقتصــادی، 
انحصارهــای غیرعادالنــه را از بیــن بــرده و 
ــادی از  ــي اقتص ــوع نقش آفرین ــای متن فرصته
طریــق تأمیــن نیازهــای مــردم از طریــق مــردم 
و توجــه بــه اعتبــار و کیفیــت خروجــي و ارزش 
خلــق شــده بــه جــای توجــه بــه اعتبــار افــراد 

چارچــوب اصــول اقتصادی اســام 
بهره گیــری  اســت.  شــده  بنــا 
انــواع  از  حــق   بــه  و  هم افــزا 
مکانیزهــا و عقــود اقتصاد اســامي 
و  روح  حاکمیــت  بــر  تاکیــد  و 
باطــن اصــول و قواعــد اقتصــادی 
ــا  ــر آن ه ــا ظواه ــه تنه اســام و ن
ذاتــي  ویژگي هــا  جملــه  از 
و  مي باشــد  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــات  ــادی در حی هرگونهروابطاقتص
مشــارکت  قبیــل  از  اجتماعــي 
مبنــاي  تجاری،اقتصادي،بــر 
همیــن اصــل بایــد تنظیــم شــود.

ــی  ــی، یک ــوان داخل ــر ت ــه ب تکی
ارکان سیاســت هــای  از دیگــر 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت 
عرصــه  در  موضــوع  ایــن  کــه 
هــای مختلــف مــورد توجــه بــوده 
ــا،  ــن عرصــه ه ــی از ای اســت. یک
تکیــه بــر نیــرو و ســرمایه انســانی 
داخلــی اســت. می تــوان گفــت 
مشــارکت مــردم محوری تریــن 
ــوان  ــه عن ــو و ب ــن الگ ــش ای بخ
یکــی از پیشــرانهای مهــم بــه 
گونــه ای  بــه  می آیــد  حســاب 
کــه ارزش آفرینــي در اقتصــاد 
مقاومتــی متکــي بــر آحــاد مــردم 
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بــرای  مــی آورد.  فراهــم  را  آن  خلق کننــده 
بسترســازی  مــردم،  اقتصــادی  مشــارکت 
بــرای  ایشــان  اعتمــاد  جلــب  و  مناســب 
مشــارکت دارای اهمیــت فراوانــی اســت و ایــن 
ــب  ــای کس ــازی فض ــتلزم سالم س ــئله مس مس
و کار، شفاف ســازی اقتصــادی و مبــارزه بــا 
ــور  ــروز کش ــد. »ام ــادی می باش ــد اقتص مفاس
مــا تشــنه ی فعالّیــت اقتصــادی ســالم و ایجــاد 

اشــتغال برای جوانــان و ســرمایه گذاری 
مطمئــن اســت. و ایــن همــه بــه فضائی 
نیازمنــد اســت کــه در آن، ســرمایه گذار 
و صنعتگــر و عنصــر فعال در کشــاورزی 
و مبتکــر علمــی و جوینــده ی کار و 
ــامت  ــت و س ــرها، از صّح ــه ی قش هم
و  امانــت  و  حکومتــی  ارتباطــات 
و  مالــی  امــور  متصدیــان  صداقــت 
ــاس  ــوده و احس ــن ب ــادی مطمئ اقتص
ــت  ــر دس ــد. اگ ــش کنن ــت و آرام امنی
سوءاســتفاده کنندگان  و  مفســدان 

ــر  ــود، و اگ ــع نش ــی، قط ــات حکومت از امکان
و  پرمّدعــا  زیاده خواهــان  و  امتیازطلبــان 
و  ســرمایه گذار  نشــوند،  طــرد  انحصارجــو، 
تولیــد کننــده و اشــتغال طلب، همــه احســاس 
ــانی  ــرد و کس ــد ک ــدی خواهن ــی و نومی ناامن
ــروع و  ــای نامش ــتفاده از راهه ــه اس ــان ب از آن
ــرت  ــد. )حض ــد ش ــویق خواهن ــی تش غیرقانون
آیــت اهلل خامنــه ای 80/2/10(«مبــارزه بــا 
ــه صــورت شــفاف و  ــد ب مفاســد اقتصــادی بای
روشــنی انجــام شــود. ایــن مســئله بــه همــراه 
ــه   ــادی در زمین ــات اقتص ــازی اطاع شفاف س
فرصتهــای تولیــد و قیمتهــا، اعتمــاد عمومــی 
ارزش آفرینــی  بــرای مشــارکت و  را  مــردم 

ــرد.   ــد ک ــب خواه جل
یکــی دیگــر از ویژگی هــای ایــن الگــو، جریــان 
تولیــد دانــش در جامعــه اســت کــه دیگــر در 
انحصــار نخبــگان )بــه معنــای بخــش کمــي از 
جامعــه کــه معمــوالً تحصیــات عالــي دارنــد( 
نیســت، بلکــه دانــش بــه طــور اجتماعــي 
تولیــد و بــه اشــتراک  گذاشــته مي شــود و 
ــاب  ــت اکتس ــي جه ــد اجتماع ــک فرآین در ی
کاربــرد مناســب و خلــق ثــروت تجاری ســازی 
ــدازه  ــه ان ــگان ب ــعت نخب ــذا وس ــود. ل مي ش
تمــام جامعــه بــوده و ســعي بــر آن اســت کــه 
ــه  ــاد جامع ــه آح ــتعدادهای هم ــت و اس ظرفی
کشــف و ســپس بــارور شــود »اَلّنــاُس معــاِدُن 
ــِة« مــردم ماننــد  َکَمعــاِدِن الَّذَهــِب َو الِْفضَّ
معــادن طــا و نقــره هســتند )کافــی، ج 8، ص 
177(. اصــل مردمــی بــودن ایــن اقتصــاد باعث 
می شــود کــه فعالیتهــای ارزش افــزا و زنجیــره 
تامیــن مــواد مختلــف در پهنــه جامعــه توزیــع 
ــل  ــق عوام ــال از طری ــاد اخت ــذا ایج ــود. ل ش
طبیعــي )ماننــد زلزله و خشکســالي( و انســاني 
)ماننــد تحریــم و حمــات تروریســتي( در 

چنیــن سیســتمي کــه دارای تمرکــز حداقلــي 
اســت، بســیار ســخت بــوده و در صــورت 
ــي اســت و  ایجــاد هــم دارای خســارات حداقل
در واقــع یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن الگــو 
ــی و  ــیب پذیری حداقل ــه آس ــتیابی ب ــه دس ک
اســتقال حداکثــری اســت، محقــق می شــود. 
یکــی دیگــر از اصــول مهــم ایــن الگــو در 
ــه  ــردی و اجتماعــی ب ــح ف ــن مصال نظــر گرفت

ــه  صــورت همزمــان اســت کــه عــدم توجــه ب
ــان در  ــرای طغی ــد ب ــد ش ــه ای خواه آن مقّدم
واردات برخــی مــواد از ســرزمینهای بیگانــه، و 
همچنیــن طغیــان در مصــرف. ایــن مســئله بــه 
طــور ویــژه در امــر تولیــد بســیار مهــم جلــوه 
ــی و  ــای اساس ــه کااله ــد ب ــه بای ــد ک می نمای
ــخ  ــه را پاس ــوم جامع ــاز عم ــه نی ــروری ک ض
ــه در  ــده و از آنچ ــت داده ش ــد، اولوی می گوی
راســتای کمــال انســان نبــوده و آن را بــه 
ســمت و ســوی لهــو و باطــل ســوق می دهــد، 
مــی  )ع(  صــادق  امــام  شــود.  جلوگیــری 
فرماینــد: ».... از اینجاســت کــه خــدا صنعتــی 
ــرام  ــه آن ح ــه هم ــت ک ــرده اس ــرام ک را ح
اســت، و از آن چیــزی جــز فســاد محــض بــه 
دســت نمی آیــد، همچــون ســاختن آنچــه 
مایــه لهــو اســت و ســاختن بتهــا و آنچــه 
ــه اینهــا شــباهت دارد ماننــد تولیــد خمــر و  ب
نوشــابه های الکلــی- کــه نوشــیدن آنهــا حــرام 
اســت- و آنچــه دارای فســاد محــض باشــد، و 
ــه صاحــی در آن مشــاهده نشــود،  ــچ گون هی
ــن و عمــل  ــه دیگــران آموخت ــن و ب ــرا گرفت ف
کــردن بــه ایــن گونــه چیزهــا و مــزد گرفتــن 
ــه  ــر چ ــه ه ــن ب ــا، و پرداخت ــام آنه ــرای انج ب
ــرام  ــت ح ــر جه ــود از ه ــوط ش ــا مرب ــه آنه ب

ــت... «.  اس
در طــرف مقابــل تولیــد بحث مدیریــت مصرف 
وجــود دارد کــه از ســطح بــاالی جامعــه و 
دســتگاه های دولتــی تــا ســطح مصــرف فــردی 
مصــداق پیــدا می کنــد. در واقــع می تــوان 
گفــت یکــی دیگــر از ارکان اقتصــاد مقاومتــی، 
از  مدیریــت مصــرف و چگونگــی اســتفاده 
نعمــات الهــی اســت. خداونــد جهــان را مســخر 
انســان ســاخته اســت تــا بتوانــد از نعمتهــا در 
ــود  ــتگاری خ ــاح و رس ــه ص ــل ب ــتای نی راس

می توان گفت مشارکت مردم 
محوری ترین بخش این الگو و به 
عنوان یکی از پیشرانهای مهم 
به حساب می آید به گونه ای که 
ارزش آفریني در اقتصاد مقاومتی 
متکي بر آحاد مردم جامعه 
می باشد. یک تفاوت ظریف در این 
بخش تمایز بین اصطاح مرسوم 
»بخش خصوصي« در نظام های 
اقتصادی غربي و عمدتاً مبتني بر 
سرمایه داری و »متکي بر مردم« 
بودن در اقتصاد مقاومتی است. 
در نظام های اقتصادی متداول 
منظور از بخش خصوصي معموالً 
شرکت ها و در اغلب اوقات 
شرکت ها و کارتل های بزرگ 
اقتصادی مي باشند.  در مقابل 
»متکي بر مردم بودن« در اقتصاد 
مقاومتی به معنای مشارکت 
آحاد جامعه با واحدهای سرمایه 
و نیروی کار کوچک )در مقابل 
بلوک های بزرگ سرمایه در 
اقتصاد سرمایه داری( جهت خلق 
ارزش افزوده مي باشد. 



ــم  َر لَُک ــخَّ ــَه َس ــَرْوا أَنَّ اللَـّ ــْم تَ َ ــردارد. »أَل گام ب
ــَماَواِت َوَمــا فِــي اْلَْرِض....«)ســوره  ــا فِــي السَّ مَّ
ــادل در  ــل تع ــی در مقاب ــه 36( ول ــه، آی جاثی
بهره گیــری از نعمــات را از عوامــل رشــد و 
ــر  ــه حســاب آورده اســت. از منظ ــی وی ب تلق
ــوب  ــوري مطل ــر مح ــت دو عنص ــام رعای اس
است:ســعي در تولیــد بــراي رفــاه جامعــه؛ 
قناعــت در مصــرف و مناعــت طبــع بــراي 
ــرف در  ــر روح مص ــال حاض ــي روح. در ح ترّق
جامعــه ایــران فاصلــه زیــادی بــا آمــوزه هــای 
ــی را  ــع مل ــی مناف ــته و از طرف ــامی داش اس
بــه شــدت تهدیــد می کنــد و بــرای دســتیابی 
بــه یــک اقتصــاد مقــاوم و پایــدار بایــد بحــث 
ــه  ــورد توج ــیار م ــل آن را بس ــرف و تعدی مص
قــرار داده و همــکاری گســترده ای میــان دولت 
و مــردم بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــن امــر 
ــم  ــی حاک ــگ فعل ــد. فرهن ــته باش ــود داش وج
ــی  ــدات غرب ــه تولی ــادن ب ــه، ارج نه ــر جامع ب
می باشــد کــه ایــن مســئله در تضــاد بــا تکیــه 
ــر اســتفاده  ــاوه ب ــی اســت. ع ــوان داخل ــر ت ب
متعــادل از نعمــات الهــی بایــد توجــه داشــت 
ــی در راســتای  ــوع کاالهای کــه مصــرف چــه ن
تامیــن منافــع ملــی خواهــد بــود و اینجاســت 
ــط  ــده توس ــد ش ــای تولی ــرف کااله ــه مص ک
نیــروی انســانی داخلــی در اولویــت قــرار 

می گیــرد. 
در مجمــوع می تــوان گفــت اقتصــاد مقاومتــی 
اصــول  و  ارکان  دارای  کــه  اســت  الگویــی 
ــه در پیاده ســازی  ــت و مشــخصی اســت ک ثاب
مصادیــق مختلــف بایــد مــد نظــر قــرار گیرنــد. 
توجــه بــه روح آموزه هــای اســامی، تکیــه بــر 
مشــارکت عمــوم مــردم جامعــه و ارزش آفرینی 
فرصت آفرینیهــای  غیرانحصــاری،  و  جمعــی 
ــه، ایجــاد فضــای ســالم کســب و کار و  عادالن
جلــب اعتمــاد مــردم، مدیریــت مصــرف و 
ــتیابی  ــرای دس ــی ب ــای داخل ــر نیروه ــه ب تکی
بــه رشــد پویــا و اســتقال اقتصــادی از جملــه 
ــال  ــه در ح ــد ک ــول می باش ــن ارکان و اص ای
حاضــر نخبــگان و اندیشــمندان چه در ســطوح 
دانشــگاهی و چــه در ســطح عــام جامعــه بایــد 
ــا در  ــی ب ــای عمل ــازی الگوه ــی پیاده س در پ

ــن اصــول باشــند.  نظــر داشــتن ای
ــی  ــه ی سیاســت های اقتصــاد مقاومت »مجموع
ــی و علمــی  ــک الگــوی بوم ــع ی ــم[ در واق ]ه
ــی و  ــگ انقاب ــده ی از فرهن ــه برآم ــت ک اس
ــت  ــا وضعی ــب ب ــت؛ متناس ــا اس ــامی م اس
ــه وضــع  امــروز و فــردای مــا اســت. مربــوط ب
کنونــی و شــرایط کنونــی کشــور نیســت، ایــن 
ــرای اقتصــاد کشــور  ــدت ب ــر بلندم ــک تدبی ی
اســت؛ می توانــد اهــداف نظــام جمهــوری 

اســامی را در زمینــه ی مســائل اقتصــادی 
بــرآورده کنــد؛ می توانــد مشــکات را برطــرف 
کنــد؛ درعین حــال پویــا هــم هســت؛ یعنــی مــا 
ایــن سیاســت ها را بــه صــورت یــک چهارچوب 
بســته و متحجــر ندیده ایــم، قابــل تکمیــل 
ــی  ــرایط گوناگون ــا ش ــاق ب ــل انطب ــت، قاب اس
ــه ای از  ــر بره ــت در ه ــن اس ــه ممک ــت ک اس
زمــان پیــش بیایــد و عمــًا اقتصــاد کشــور را 
بــه حالت»انعطاف پذیــری«  می رســاند؛ یعنــی 
ــای  ــل تکانه ه ــاد را در مقاب ــکنندگی اقتص ش
ــام  ــات مق ــد« )بیان ــرف می کن ــون برط گوناگ
معظــم رهبــری در جلســه تبیین سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی، 92/12/20( .
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اخیــراً اعضــای هیــات امنــاء دانشــگاه توســط 
وزیــر قبلــی علــوم انتخــاب و منتصــب شــدند. 
مــرور اســامی و ســوابق کاری ایــن افــراد، 
چنیــن انتصاباتــی را شایســته تأمــل مي نمایــد. 

ــد از: ــراد عبارتن ــن اف ــر از ای ــار نف چه
جهانگــرد  نصرالــه  مهنــدس   -
)لیســانس کامپیوتر از دانشــگاه شــهید بهشــتي 
بــا ســابقه عضویــت در دفتــر تحکیــم وحــدت، 
عضــو دفتــر سیاســی نخســت وزیــری، مؤســس 
و عضــو جبهــه منحلــه مشــارکت، عضــو دفتــر 
ــه  ــت س ــارکت، سرپرس ــه مش ــی جبه سیاس
ــب رأی  ــدم کس ــا ع ــات ب ــه وزارت ارتباط ماه
ــاون وزارت  ــرای وزارت، مع ــس ب ــاد مجل اعتم

)  ....... و  ارتباطــات 
اکبــر تــرکان )مهنــدس مکانیــک   -
ــزب  ــس ح ــو و مؤس ــریف، عض ــگاه ش از دانش
ــر  ــاع، معــاون وزی ــر دف اعتــدال و توســعه، وزی
نفــت، معــروف بــه ابــو مشــاغل دولــت یازدهــم 

)....... و 
محمــد رضــا تابــش )لیســانس منابع   -
ــان  ــی!!، رئیــس فراکســیون اصــاح طلب طبیع
).............. و  خاتمــی  زاده  خواهــر  مجلــس، 

همایــون حائــری خیــاوی )مهنــدس   -
بــرق از دانشــگاه تبریــز، مدیــر عامــل توانیــر و 

).......
بــا تعمــق در ســوابق ایــن افــراد، ضمــن 
احتــرام بــه شــخصیت ایشــان ســؤاالت زیــادی 
در مــورد انتصــاب آنــان در ایــن مســئولیت، بــه 

ــه: ــی شــود. از جمل ــادر م ذهــن متب
ــدۀ  ــاب ش ــراد انتخ ــه اف ــا ک از آنج  -1
ــی و  ــت علم ــابقه فعالی ــا از س ــه تنه ــوق ن ف
دانشــگاهی خاصــي برخــوردار نیســتند، بلکــه 
عمدتــاً ســابقه سیاســی آنهــا شــهرت دارد، آیــا 
ــي  ــا نم ــی الق ــًا سیاس ــاب کام ــائبه انتخ ش
ــم و  ــگاه عل ــد دانش ــدا می دان ــذا خ ــود؟ ل ش

صنعــت را یکجــا خواهنــد بــرد!
آیــا در دانشــگاه علــم و صنعــت   -2

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

اســاتید برجســته و صاحــب نــام علمــي و 
ــاص،  ــي خ ــلیقه سیاس ــا س ــي ب ــی، حت اجرائ
وجــود نــدارد کــه صاحیــت عضویــت در 

باشــند؟ داشــته  را  امنــا  هیــات 
ــری  ــگاه و تصمیم گی ــا اداره دانش آی  -3
بــرای دانشــگاه نیازمنــد افــراد علمــی برجســته 

ــت؟ ــام نیس ــب ن و صاح
ــرار اســت در دانشــگاه فقــط  ــا ق 4-  آی
سیاســی کاری شــود کــه افــراد سیاســی 
بــه افــراد علمــی و پژوهشــی ترجیــح داده 

؟ ند ه ا شــد
آیــا در میــان فــارغ التحصیــان   -5
ــور  ــر کش ــت در سراس ــم و صنع ــگاه عل دانش
یــک نفــر هــم پیــدا نمی شــود کــه صاحیــت 
ــاء دانشــگاه را داشــته  ــات امن ــت در هی عضوی
باشــد و عــرق و حمیــت علــم و صنعتــی او هــم 

ــد؟ ــاد باش زی
آیــا دانشــگاههای شــریف و امیرکبیر   -6
و شــهید بهشــتی رقیــب دانشــگاه علــم و 
ــارغ  ــا ف ــن صــورت آی صنعــت نیســتند؟ در ای
ــگاه  ــت، در جای ــن رقاب ــا در ای التحصیــان آنه
هیــات امنــای دانشــگاه علــم و صنعــت، کــدام 

ــرد؟ ــد ک ــت خواهن ــرف را تقوی ط
آیــا ایــن انتصابــات، توهیــن بــه علــم   -7
ــن  ــا ای ــردد؟ آی ــوب نمی گ ــا محس و صنعتی ه
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــر دانش ــات تحقی انتصاب

ــت؟ نیس
ــا  ــاتید ب ــتفاده از اس ــدم اس ــا ع آی  -8
درجــه علمــی اســتادی در هیــات امنــای 
ــت  ــم و معرف ــم عل ــور تکری ــه منظ ــگاه ب دانش

نبــود؟ مناســب تر  پژ وهــش  و 
ــکیل  ــون تش ــاده 1 قان ــد ج م در بن  -9
مــورد  در  دانشــگاهها،  امنــای  هیات هــای 
ــا 6  ــت: »4 ت ــده اس ــا آم ــت امن ــب هی ترکی
تــن از شــخصیت های علمــی و فرهنگــی و یــا 
اجتماعــی محلــی و کشــوری کــه نقــش مؤثری 
در توســعه و پیشــرفت مؤسســه مربوط داشــته 

ــک  ــدام ی ــن اســت: ک ــؤال ای باشــند«،حال س
ــعه و  ــاب در توس ــد االنتص ــراد جدی ــن اف از ای
پیشــرفت دانشــگاه علــم و صنعــت، بــه انــدازه 

ــي نقــش داشــته اند؟ ارزن
آیــا نمی تــوان ادعــا کــرد کــه بعضــی   -10
از ایــن افــراد تاکنــون حتــی بــه دانشــگاه علــم 
ــد درحــد  ــا اگــر آمده ان ــد ی و صنعــت نیامده ان
ــوده  ــاعته ب ــی دو س ــه ای یک ــور در جلس حض

اســت؟
اصــا چنــد نفــر از دانشــگاهیان   -11
نزدیــک  از  را  افــراد  ایــن  علــم و صنعــت 

؟ ســند مي شنا
در تبصــره مــاده 1 قانــون فــوق   -12
از  تــن  دو  اســت: »حداقــل  آمــده  الذکــر 
ــات  ــای هی ــد از اعض ــد ج بای ــخصیتهای بن ش
علمــی دانشــگاهها باشــند.« ســؤال ایــن اســت 
آیــا ایــن تبصــره رعایــت شــده اســت؟ چگونه؟ 

ــت؟ ــا رف ــداري کج ــون م قان
آیــا کســانی کــه بــا مقــررات علمــی   -13
ــچ  ــتند و هی ــنا نیس ــگاه آش ــی دانش و پژوهش
ــد  ــد، می توانن ــه ندارن ــن زمین ــه ای در ای تجرب
وظایــف هیــات امنــای دانشــگاه بزرگــی مثــل 

ــانند؟ ــرانجام برس ــه س ــت را ب ــم و صنع عل
آیــا اعتبــار دانشــگاه بــه هیــات   -14
آیــا  ایــن صــورت  نیســت؟ در  امنــای آن 
اعتبــار دانشــگاه از مســیر علمــی و پژوهشــی و 
آموزشــی بــه ســمت اعتبــاری سیاســی ســوق 

نمی کنــد؟ پیــدا 
لیســانس  و  مهنــدس  یــک  آیــا   -15
می توانــد در مــورد امــور دانشــگاهی کــه 
حــوزه  در  آن  فعالیــت  نصــف  از  بیــش 
تحصیــات تکمیلــی اســت، اظهــار نظــر نمایــد 

کنــد؟ ســکانداری  و 

گاه
نش

 دا
از

نویسنده: یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران
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گاهــی  از  هــر  کــه  سال هاســت   
کنــار  و  گوشــه  در  »کرســنت«  کلمــه 
ــی  ــد ول ــی می کن ــی خودنمای ــانه های ایران رس
ــد  ــی از آن ندارن ــاع چندان ــردم اط ــوم م عم
و از یکدیگــر می پرســند کــه ایــن عبــارت 
چــه معنایــی دارد؟!! شــاید علــت اصلــی ایــن 
ــات  ــت مقام ــز خواس ــی نی ــی عموم بی اطاع
ماجــرای  واقعــا  امــا  باشــد.  نفــت  وزارت 
کرســنت چیســت؟! قــرارداد »کرســنت« یــک 
ــک  ــه ی ــران ب ــت و گاز ای ــروش نف ــرارداد ف ق
ــت  ــه در اواخــر دول ــی اســت ک شــرکت امارات
ســید محمــد خاتمــی و توســط وزیــر نفــت او 
ــون  ــه اکن ــه، ک ــدس زنگن ــن مهن ــی همی یعن
ــده  ــده اســت، امضــا ش ــر ش ــز مجــددا وزی نی
ــه  ــود ک ــن ب ــرارداد ای ــن ق ــکل ای ــت. مش اس
ــا  ــدک و ب ــیار ان ــای بس ــه به ــوالت را ب محص
ــرف  ــع ط ــه نف ــه و ب ــا یکطرف ــرایطی کام ش
ــس  ــاندیم. پ ــروش می رس ــه ف ــد ب ــل بای مقاب
از مدتــی مشــخص شــد علــت اصلــی امضــای 
فســاد  یکطرفــه،  و  ننگیــن  قــرارداد  ایــن 
ــی  ــئولین نفت ــران و مس ــی از مدی ــی برخ مال
ــن  ــی ای و رشــوه ای اســت کــه از طــرف امارات
قــرارداد گرفتــه  شــده اســت. مفــاد اصلــی ایــن 

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــرارداد ب ق
مــدت قــرارداد 25 ســال بیــن ایــران و امــارات 
ــی  ــرکت مل ــن ش ــر بی ــی دقیق ت ــه عبارت )ب
نفــت ایــران و شــرکت نفــت کرســنت امــارات 
ــال و  ــه اول 7 س ــه: مرحل ــت در دو مرحل اس

ــال(. ــه دوم 18 س مرحل
فــروش نفــت و گاز جمهــوری اســامی ایــران 

بــا شــرایط زیــر صــورت خواهــد گرفــت:
ــر  ــت ه ــرارداد قیم ــی ق ــال ابتدای - در 7 س

بشــکه نفــت 18 دالر
ــکه  ــر بش ــت ه ــده قیم ــال باقیمان - در 18 س
نفــت 40 دالر کــه در ایــن زمانهــا امــکان 
ــن در  ــدارد!!! )ای ــا وجــود ن ــش قیمــت ه افزای
ــکه  ــر بش ــت ه ــروز قیم ــه ام ــت ک ــی اس حال
نفــت نزدیــک بــه 100 دالر اســت یعنــی 
ــرارداد  ــدرج در ق ــر قیمــت من حــدود 5.5 براب
ــه  ــت ب ــرر هنگف ــک ض ــی ی ــن یعن !!!!!!! و ای

ــی( ــاد مل اقتص

در ایــن زمینــه پــای برخــی از مدیــران نفتــی 
دوره آقــای زنگنــه در میــان اســت و همچنیــن 
آقــازاده مشــهور )مهــدی ه.( و دوســت عزیــز او 
یعنــی )عبــاس ی.پ( کــه البتــه بــه طــور کلی 
ــی دوره  ــن دالالن نفت ــر معروفتری ــن دو نف ای
ــد.  ــمار می رفتن ــه ش ــز ب ــه نی ــت زنگن مدیری
ــن  ــاع از ای ــا اط ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــات  ــدن جزئی ــانه ای ش ــس از رس ــوع و پ موض
ــان«، در  ــه »کیه ــط روزنام ــرارداد توس ــن ق ای
دوره ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی نژاد 
ــوای  ــرح دع ــه ط ــی اله ــن الملل در دادگاه بی
حقوقــی کــرد. در طــرح دعــوا آمــده اســت کــه 
ایــن قــرارداد یکطرفــه اســت و بــا فســاد مالــی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــا ب ــده و م ــا ش ــی امض و تبان
ــوان  ــتور دی ــق دس ــر طب ــیم. ب گاز نمی فروش
محاســبات کشــور، ایــن قــرارداد از طــرف ایران 
بــه صــورت یــک طرفــه نادیــده گرفتــه شــد و 
تحویــل نفــت و گاز بــه طــرف اماراتــی متوقــف 
ــارات  ــد. در نتیجــه شــرکت کرســنت ام گردی
نیــز از ایــران شــکایت کــرد. در دولــت قبلــی، 
ــات  ــه اثب ــق ب ــران موف ــامی ای ــوری اس جمه
فســاد در پرونــده کرســنت شــده اســت و اگــر 
در دومیــن دور دادگاه نیــز فســاد مالــی امضــا 
کننــدگان ایــن قــرارداد اثبــات می شــد، دادگاه 
الهــه بــه نفــع ایــران و بــه ضــرر طــرف اماراتی 
ــن دادگاه  ــن دور ای ــا دومی ــی داد. ام ــم م حک
ــای حســن  ــده شــدن آق ــا برن ــود ب همزمــان ب
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  روحانــی 
ــای  ــه!! آق ــدد و مصران ــی مج ــا معرف و متعاقب
بیــژن نامــدار زنگنــه از طــرف وی در مجلــس 
بــه عنــوان وزیــر نفــت دولــت یازدهــم!!! نهایتــا 
بــا کســب رای اعتمــاد پرحاشــیه زنگنــه و 
ــت  ــور وزارت نف ــن ام مجــددا در دســت گرفت
ــی  ــرف امارات ــی، ط ــان خاتم ــم زم ــط تی توس
ــای  ــه ›‹ادع ــت آورد ک ــه دس ــه را ب ــن بهان ای
فســاد و تبانــی در عقــد قــرارداد دروغ اســت‹‹ 
ــت  ــان وق ــدگان و مجری ــه امضــاء کنن ــرا ک چ
قــرارداد کرســنت اکنــون مدیــران نفتــی ایــران 
ــس  ــی مجل ــود و حت ــور خ ــتند و در کش هس
ــز محکــوم نشــده اند.  شــورای کشــور خــود نی
ــی طــرف  ــای حقوق ــر ادع ــن اســاس اگ ــر ای ب

شــود،  پیــروز  اماراتی هــا  یعنــی  مقابــل 
جمهــوری اســامی ایــران نــه تنهــا بایــد 
ــاری گاز بفروشــد؛ بلکــه  ــه ب ــه قیمــت فاجع ب
ــدم  ــت ع ــت غرام ــا دالر« باب ــد »میلیارده بای
اجــرای توافقنامــه هــم بــه طــرف مقابــل 
ــن زده می شــود  ــه تخمی ــردازد!!!!! رقمــی ک بپ
تــا »30 میلیــارد دالر« نیــز بــرآورد شــده 
ــی  ــر پول ــد براب ــن و چن ــی چندی ــت؛ یعن اس
ــو و  ــرات ژن ــس از مذاک ــت یازدهــم پ ــه دول ک
ــورمان  ــته ای کش ــای هس ــق فعالیت ه ــا تعلی ب
دریافــت کــرده اســت )قابــل توجــه آنکــه هــر 
ــزار  ــان ســه ه ــادل هم ــارد دالر مع ــک میلی ی
ــون،  ــود(. اکن ــی می ش ــان کذائ ــارد توم میلی
ــور دو  ــس  جمه ــخص رئی ــت و ش ــرا دول ظاه

ــدارد: ــتر ن راه بیش
1- یــا بایــد بپذیــرد مدیــران نفتــی فعلــی اش 
در ماجــرای قــرارداد کرســنت فســاد کرده انــد 
ــا در  ــن مبن ــر همی ــد و ب ــار کن ــا را برکن و آنه

دیــوان الهــه دعــوی خــود را ادامــه دهــد.
ــارد دالری  ــت میلی ــغ هنگف ــه مبل ــا اینک 2- ی

ــد. ــه کشــور ضــرر بزن ب
ــی  ــوان بین الملل ــه دی ــه ب ــه الیح ــت ارائ فرص
الهــه تــا چنــد وقــت دیگــر بــه پایــان می رســد 
می کنــد!!!  فــردا  و  امــروز  فعــا  دولــت  و 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
چالش هــای پیــش روی دولــت در ماه هــای 
آینــده را بایــد ماجــرای کرســنت دانســت کــه 
می توانــد مبــداء خیلــی از اتفاقــات باشــد. 
ــده  ــا کنن ــه امض ــت ک ــب اینجاس ــه جال البت
اصلــی قــرارداد کرســنت، جــزو اولیــن افــرادی 
بــود کــه آقــای زنگنــه بــه ســمت مدیــر عامــل 
ــون  ــرد. اکن ــوب ک ــت منص ــی نف ــرکت مل ش
شــاید بهتــر بتــوان علــت نگرانــی و عصبانیــت 
برخــی مســئوالن دولتــی از فعالیــت رســانه ای 

ــرد. ــنت را درک ک ــده کرس ــول پرون ح
بــه نظــر می رســد مدیــران کرســنت بــا 
وثــوق  مــورد  ایرانــی  دالالن  به کارگیــری 
مدیــران در دوره انعقــاد قــرارداد کرســنت، کــه 
ــر  ــم مجــددا ب ــت یازده ــه لطــف دول ــروز ب ام
کرســی قــدرت تکیــه زده انــد، تصمیــم دارنــد 
ــده  ــق مجــدد پرون ــق و فت ــرای رت مســیر را ب
بــه نفــع طــرف اماراتــی رقــم زننــد. بــه نوعــی 
می تــوان گفــت کرســنت مســیر را بــه نحــوی 
چیدمــان کــرده کــه ایرانیــان میــان دو گزینــه 
تــن دادن بــه جریمــه هنگفــت میلیــارد دالری 
خوش اشــتها  اماراتی هــای  بــا  ســازش  یــا 
مخیــر بــه انتخــاب یکــی باشــند. یــادآور 
ــاعدت و  ــا مس ــده ب ــاد ش ــرارداد ی ــود ق می ش
داللــی برخــی مدیــران ارشــد وزارت نفــت در 
دولــت اصاحــات منعقــد شــده و از ایــن نظــر 
برخــی از اظهــارات همــان مقامــات مبنــی بــر 
ــاد  ــت و فس ــور و ران ــور بخ ــا بخ ــت ب مخالف

ــل اســت. ــل تأم قاب

ماجرای کرسنت هب زبانی ساده

انه
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اهمیت تربیت فرزند
 در اسالم

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

جامــع بــازار تهــران بــود، در ایــن زمینــه در هــر 
شماره بهره بگیریم.

ــما در  ــه ش ــم ک ــن را داری ــان ای ــا درمعارفم م
ــور  ــه ط ــان ب ــان، خاندانت ــا خانواده ت ــاط ب ارتب
ــرای  ــی، بیشــترین ســعی و کوششــتان را ب کلّ
مســائل مــادی او نگذاریــد! بلکــه از ایــن طــرف 
بیشــترین َهــم تــو، تربیــت او باشــد. چــون او 
ــاء  ــه بق ــو ب ــاء ت ــو اســت، بق ادامــه ی وجــود ت
ــت او.  ــه حیوانّی ــت اوســت ن انســانّیت و معنویّ
ــود، از  ــت بش ــانی اش تربی ــد انس ــر او از بُع اگ
نظــر بُعــد معنویــاش تربیــت شــود، ایــن ادامــه 
حیــات انســانی توســت، ادامــه حیــات معنــوی 
ــت را نگــذار برای  تــو اســت. لــذا نــه اینکــه َهمَّ
اداره مــادی او؛ نــه! بیشــتر روی مســأله ی 
تربیتــی تکیــه داشــته بــاش. در نهــج الباغــه 

اســت کــه علــی )علیــه الســام( میفرمایــد:
 لـَـن تَْجَعلَــنَّ أَْکَثــَر ُشــْغلَِک بَِأْهلِــَک َو َولـَـِدک، 
َفــإن یَُکــن أهُلــَک و َولـَـُدَک أولیــاَءاهلل َفــإنَّ اهللَ 

ال یُضیــع أولیائـَـه
بیشــتر مشــغولّیات خویــش را نســبت بــه 
خانــواده و فرزنــدت قــرار مــده، چــرا کــه اگــر 
خانــواده و فرزنــدت اولیــاء خــدا باشــند، خــدا 

ــد. ــذار نمیکن ــرو گ ــا را ف آنه
ــن  بیشــترین مشــغولّیات خــودت را کــه در ای
عالــم میخواهــی کار کنــی بــرای آنهــا، از نظــر 
ماّدیشــان قــرار نــده. بعــد خیلــی زیبــا توضیــح 
ــد  ــن میکن ــی را روش ــن قبل ــه ای ــد ک میده
کــه تــو اگــر بیایــی کار کنــی، بیشــترین 
َهــمِّ خــودت را بگــذاری بــرای اینکــه اینهــا از 
دوســتان خــدا شــوند، روی بُعــد معنــوی اینهــا 
ــم  ــدا محک ــا خ ــا را ب ــد اینه ــی، پیون کار کن
ــدان  ــن را ب ــی، ای ــن کار را بکن ــر ای ــی، اگ کن
ــذارد،  ــت وا نمیگ ــچ وق خــدا دوســتانش را هی
تفهیــم  زیبــا  چقــدر  نمیکنــد.  رهایشــان 
میکنــد. بــرو ایــن فرزنــد و خانوادهــات را 
ولیــا هلل بکــن، وقتــی ایــن رابطهــاش بــا خــدا 
درســت شــد، غّصــه ایــن را نخــور، هیــچ وقــت 

ــد. ــا نمیکن ــد را ره ــوال عب م

گاهــی بعضیهــا میآینــد پیــش مــن صحبتهایی 
ــو  ــم چطــور شــد؟ ت ــه آنهــا میگوی میکننــد. ب
ــود آن  ــو رازق ب ــه ت ــدا داشــتی و نســبت ب خ
ــه؟!  ــت؟! بل ــن رازق نیس ــه ای ــبت ب ــت نس وق
تــو کــه هســتی کــه خیــال کــردی رازق اینهــا 
هســتی؟ تــو کــه رازق او نیســتی کــه! خیــال 
ــاهلل  ــردی خــدا هــم  نعوذب ــو ُم ــر ت کــردی اگ

می میــرد؟
خــدا کــه نمــی میــرد، او زنــده اســت. بعضیهــا 
تأمیــن  را  فرزندانشــان  آتیــه  میخواهنــد 
بکننــد. آن هــم تــا چنــد نســل!! اکثــر شــغلت 
ــترین  ــه! بیش ــش؟ ن ــرای دنیای ــذاری ب را میگ
ــترین  ــذار، بیش ــای او نگ ــرای دنی ــت را ب هّمت
کار را بگــذار روی بُعــد معنــوی  انســانی او. تــو 
اگــر میخواهــی نســبت بــه او غیــرت بــه خــرج 
بدهــی و از او بــر محــور محّبــت بــه او حفــظ و 
حراســت کنــی، بــه ایــن اســت کــه تــو انســان 
ــی  ــاهلل باق ــن ب ــروی، مؤم ــذاری و ب ــی بگ باق
ــوان  ــک حی ــاهلل ی ــه نعوذب ــروی، ن ــذاری ب بگ
چمــوش بگــذاری و بــروی. چــون از آن طــرف 
هــم هســت، حــاال مــن فقــط ایــن ســمت آن را 
وارد شــدم کــه اگرفقــط روی محبــت حیوانــی 
ــی، نتیجــه  ــی کارکن ــی بخواه ــرت حیوان و غی

ــود. ــن می ش ای
فــرق بیــن غیــرت حیوانــی با غیــرت انســانی و 
غیــرت دینــی در ایــن اســت کــه اکثــر هّمتــت 
را بــرای ایــن بگــذاری. اگــر بخواهیــد جامعــه 
انســانی بشــود، الهــی بشــود، بایــد روی غیــرت 
انســانی جامعــه کار کنیــد، روی غیــرت دینــی 
ــد  ــا بروی ــه باره ــه اینک ــد. ن ــه کارکنی جامع
در کانــال غیــرت حیوانــی و همیشــه آن را 
پررنــگ کنیــد و در نتیجــه آنهــا تحت الشــعاع 
ــرت  ــر غی ــاهلل اگ ــد نعوذب ــه بع ــرد ک قراربگی
دینــی و انســانی آرام آرام از یــک جامعــه 
رخــت بربنــدد، چیــزی بــرای آن جامعــه باقــی 
نمــی مانــد. بدبختــی جایــی اســت کــه گرفتــار 

ایــن شــود.

اشــتغال اصلــی والدیــن بایــد تربیــت فرزنــد 
باشــد نــه تأمیــن مــاّدی او!

می
سا

ی ا
دگ

 زن
ک

سب

یکــی از مســائل مهــم در ســبک زندگــی 
اســامی، برنامه ریــزی صحیــح اوقــات زندگــی 
اســت طــوری کــه هــم بــه بعــد مــادی و هــم 
ــه  ــم. ب ــواده بپردازی ــوی خــود و خان ــد معن بع
ــادی را در  ــوی آب ــی دنی ــر، زندگ ــارت دیگ عب
ــاد  ــروی آب ــی اخ ــه زندگ ــیدن ب ــیر رس مس
ــام کاظــم  ــه، ام ــن زمین داشــته باشــیم. در ای
ــول، ص  ــه الســام مي فرمایند)تحــف العق علی
ــع  433 (:اجتهــدوا فــي ان یکــون زمانکــم ارب
ساعات)ســعي کنیــد اوقــات خــود را بــه چهــار 
ــاۀ اهلل  ــاعة لمناج ــد(: س بخــش تقســیم نمایی
)بخشــي بــرای مناجــات بــا خداونــد متعــال(، 
و ســاعة المرالمعــاش )و بخشــي را بــراي امــرار 
ــات  ــو الثق ــاش(، و ســاعة لمعاشــرۀ االخوان مع
ــم  ــون لک ــم و یخلص ــم عیوبک ــن یعّرفونک الذی
ــا  ــرت ب ــی را برایمعاش ــن )و بخش ــي الباط ف
دوســتان و افــراد مــورد اعتمــادی کــه عیــوب 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد و باطن ــان مي کنن ــما را بی ش
شــما خالصانــه رفتــار می کننــد( و ســاعة 
فیهــا للذاتکــم فــي غیــر محّرمــو بهــذه الســاعة 
ــاث ســاعات )و بخشــی را  ــي الث ــدرون عل تق
ــا ایــن  ــراي لــذات خــود در امــور حــال و ب ب
ــه ســه بخــش  بخــش اســت کــه مي توانیــد ب

ــد(. دیگــر بپردازی

اوقات زندگی در سبک زندگی اسامی
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بدون شرح:
 انتصاب بســتگان رئیس محترم جمهوری

 در یک سال اخیر

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

رح!
 ش

ون
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ــن  ــان چنی ــت ایش ــاد از دول ــورد انتق ــی در م ــای روحان ــخنان آق ــوع س از مجم
برمی آیــد کــه بــرای منتقــدان شــرائطی را قائلنــد. تعــداد ایــن شــرائط روز بــه روز 
بیشــتر می شــوند و مرجــع تشــخیص آنهــا نیــز عمــا خــود ایشــان هســتند. ضمنــا 
ایشــان منتقــدان موجــود را دارای خصائصــی می داننــد کــه هــر از گاهــی تعــدادی 
ــا اوایــل شــهریور 93( در  از آنهــا را بیــان می فرماینــد. اهــم شــرائط و خصائــص )ت

ــد: ــر آمده ان ــدول زی ج

منتقدان در قاموس آقای روحانی:

ناگفتــه نمانــد معمــوال آقــای رئیــس جمهــور در مواجهــه بــا منتقــدان بــا لحنــی 
تنــد و عصبانــی صحبــت می کننــد، حــال آنکــه در مواجهــه بــا تخلفــات و اهانتهای 
ــه  ــی محتاطان ــد و ادبیات ــا لبخن ــران، ب ــردم ای ــه م ــکا ب ــی و آمری کشــورهای غرب
ــکا را  ــتند. آمری ــا نیس ــور آنه ــری درخ ــه موضعگی ــر ب ــد و حاض ــت می کنن صحب
کدخــدا و اوبامــا را فــردی مــودب و باهــوش خطــاب می کننــد. ســفارش قــرآن، 
اشــداء علــی الکفــار رحمــاء بینهــم اســت و بزرگانــی همچــون امام خمینــی )ره( 
ــی  ــچ غلط ــکا هی ــد آمری ــرده و می فرماین ــاب ک ــزرگ خط ــیطان ب ــکا را ش آمری
نمی توانــد بکنــد و شــهید بهشــتی می فرمایــد بــه آمریــکا بگوییــد از مــا عصبانــی 

بــاش و از ایــن عصبانیــت بمیــر.

ی!
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جایگاه خدا در جهان

1- خالق جهان:
در درجــه اول بایــد گفــت کــه خداونــد خالــق 
تمــام جهــان اعــم از آســمانها، زمیــن، انســانها، 
حیوانــات، اجنــه، فرشــتگان و همــه موجــودات 
ــد  ــه چن ــدار و بی جــان اســت. در اینجــا ب جان
ــاره  ــه اش ــن زمین ــرآن در ای ــات ق ــه از آی نمون
ــَماَواِت َواْلَْرَض  ــَق السَّ ي َخلَ ــذِ َّ ُ ال ــود: اهللَّ می ش
َو َمــا بَیَنُهَمــا فـِـي ِســتَِّة أَیــاٍم ... )الســجده/4( - 
ــٍم )4(  ــا اْلِنْســاَن فــي  أَْحَســِن تَْقوی ــْد َخلَْقَن لََق
ــاٍء ... )45( - َو  ــْن م ــةٍ ِم َّ ــقَ ُکلَّ َداب ُ َخلَ - َو اهللَّ
ــُموِم  ــاِر السَّ ــْن ن ــُل ِم ــْن َقْب ــاُه ِم ــانَّ َخلَْقن الَْج

.)27(

2- مالک جهان:
ــور  ــت، بط ــان اس ــق جه ــه خال ــدی ک خداون
بارهــا  مالــک آن هــم می باشــد.  منطقــی 
تاکیــد شــده اســت کــه هــر چــه در آســمانها و 
زمیــن )و بیــن آنهــا( وجــود دارنــد، متعلــق بــه 
ِ( مــا فِــي  َــُه )یــا هلِلَّ خداونــد اســت. عبــارت »ل
ــماواِت َو مــا فـِـي اْلَْرِض« بکــرات در قــرآن  السَّ
ــماواِت  َــُه مــا فِــي السَّ آمــده اســت از جملــه: ل
ــَت  ــا تَْح ــا َو م ــا بَْیَنُهم ــي اْلَْرِض َو م ــا فِ َو م
ــماواِت َو  ِ مــا فِــي السَّ الثَّــری  )طــه/6( - هلِلَّ
َ ُهــوَ الَْغِنــيُّ الَْحمیــدُ )لقمــان/26(  اْلَْرِض إِنَّ اهللَّ

ــره/115(.  ــِرُب ... )البق ُق َو الَْمْغ ــرِ ِ الَْمْش - َو هلِلَّ
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــار تاکی ــه ب ــن س همچنی
همــه موجــودات از جملــه انســانها و فرشــتگان 
ــي  ــْن فِ ــُه َم َ ــد هســتند. َو ل ــه خداون ــق ب متعل
ــماواِت َو اْلَْرِض ُکلٌّ لـَـُه قانُِتــوَن )الــروم/26(  السَّ
ــْن  ــماواِت َو اْلَْرِض َو َم ــي السَّ ــْن فِ ــُه َم َ - َو ل
ــي  ــنْ فِ ِ َم ــاء/19( - أاَل إِنَّ هلِلَّ ــَدُه ... )االنبی ِعْن
ــس/66(.  ــي اْلَْرِض ... )یون ــْن فِ ــماواِت َو َم السَّ
البتــه در مــورد انســانها بایــد اضافــه نمــود کــه 
ــا اســت،  ــک آنه ــد مال ــر آنکــه خداون عــاوه ب
در نهایــت بــه ســوی او بازگشــت هــم خواهنــد 
داشــت. در اینجــا تنهــا بــه چنــد آیــه در ایــن 
ــِه  ــا إِلَْی َّ ِ َو إِن ــا هلِلَّ َّ ــود. ... إِن ــورد بســنده می ش م
ُ یْبــَدأُ الَْخلْــَق  راِجُعــوَن )البقــره/156( - اهللَّ
ــروم/11( -  ــوَن )ال ــِه تُْرَجُع ــمَّ إِلَی ــُدُه ثُ ــمَّ یِعی ثُ
َُّکــْم إِلَْینــا  َّمــا َخلَْقناُکــْم َعَبثــاً َو أَن أََفَحِســْبُتْم أَن
ــي َو  ــَو یْحی ــن/115( - ُه ــوَن )المومنی التُْرَجُع

ــس/56(. ــوَن )یون ــِه تُْرَجُع ــُت َو إِلَی یِمی
ــر  ــن ام ــر ای ــز ب ــات نی ــی از آی ــاوه گروه بع
»خزانه هــا«،  تمــام  کــه  دارنــد  تصریــح 
»کلیدهــا« و »لشــگریان« جهــان متعلــق و 
 ِ ــه: ... َو هلِلَّ ــد متعــال اســت. از جمل ــزد خداون ن
ــماواِت َو اْلَْرِض ... )المنافقــون/7( -  َخزائـِـُن السَّ
ــماواِت َو اْلَْرِض ... )الزمــر/63 و  لـَـُه َمقالیــُد السَّ

دکتر محمد خلج امیرحسینی،
khalaja@iust.ac.ir 

وجــود و حضــور خداونــد در جهــان 
گاهــی  کــه  اســت  روشــن  آنقــدر 
ــت  ــورد غفل ــید م ــور خورش ــد ن همانن
ــفانه  ــرد. متاس ــرار می گی ــانها ق ــا انس م
گاهــی آنقــدر در خــود غــرق می شــویم 
ــویم  ــره می ش ــن و غ ــود مطمئ ــه خ و ب
ــم در  ــی ه ــی رود خدائ ــان م ــه یادم ک
جهــان وجــود دارد و اوســت کــه تدبیــر 
ــس را در  ــه ک ــز و هم ــه چی ــور هم ام
ــه طــور بســیار  دســت دارد. در اینجــا ب
ــرآن،  ــات ق ــا اســتفاده از آی خاصــه و ب
ــد  ــم از شــوونات خداون ــد شــان مه چن
ــد در  ــادآوری جایــگاه خداون را جهــت ی

زندگیمــان متذکــر می شــویم.

ــَماَواِت َواْلَْرِض  ِ ُجُنــوُد السَّ الشــوری/12( - َو هلِلَّ
... )الفتــح/4 و 7(.

3- حاکم بر جهان:
خداونــدی کــه مالــک جهــان اســت، بــر جهــان 
ــده  ــد ش ــا تاکی ــد. باره ــم می کن ــی ه حکمران
اســت کــه حکومــت آســمانها و زمیــن )و بیــن 
َــُه )یــا  آنهــا( بــرای خداونــد اســت. عبــارت »ل
ــماواِت َو اْلَْرِض« بکرات در قرآن  ِ( ُملـْـکُ السَّ هلِلَّ
ــماواِت َو  ــُک السَّ َــُه ُملْ آمــده اســت از جملــه: ل
ِ تُْرَجــعُ اْلُُمــوُر )الحدیــد/5( -  اْلَْرِض َو إِلـَـی اهللَّ
ــماواِت َو اْلَْرِض َو مــا بَْیَنُهمــا  ِ ُملـْـکُ السَّ ... َو هلِلَّ
ُملْــُک   ِ هلِلَّ الَْمصیــُر )المائــده/18( -  إِلَْیــِه  َو 
ــی   ــَو َعل ــنَّ َو ُه ــا فیِه ــماواِت َو اْلَْرِض َو م السَّ

ــده/120(. ــٌر )المائ ــيْ ٍء َقدی ُکلِّ َش

4- عالم و ناظر بر جهان:
ــور  ــت، بط ــان اس ــق جه ــه خال ــدی ک خداون
منطقــی عالــم و ناظــر بــر تمــام ارکان و 
جوانــب آن هــم می باشــد. آیــات زیــادی 
تاکیــد دارنــد کــه خداونــد بــه همــه چیــز آگاه 
ــيٍء  ــُکلِّ َش ِ َ ب ــارت »إِنَّ اهللَّ ــت. عب ــم اس و عال
َعلِیــٌم« )و یــا مشــابه آن( بــه کــرات در قــرآن 
آمــده اســت. همچنیــن عبــارت »یْعلـَـُم َمــا فـِـي 
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ــَماَواِت َواْلَْرِض« )و یــا مشــابه آن( چندیــن  السَّ
ــا  ــُم َم ــه: یْعلَ ــت. از جمل ــده اس ــرار ش ــار تک ب
وَن  ــرُّ ــا تُِس ــُم َم ــَماَواِت َواْلَْرِض َو یْعلَ ــي السَّ فِ
ــُدوِر  الصُّ بِــَذاِت  َعلِیــٌم   ُ َواهللَّ تُْعلُِنــوَن  َمــا  َو 
ــن  ــمانها و زمی ــه را در آس ــن/4(، )آنچ )التغاب
ــا آشــکار  ــان ی ــد، و از آنچــه پنه اســت می دان
می کنیــد بــا خبــر اســت و خداونــد از آنچــه در 
درون سینه هاســت آگاه اســت (. البتــه عبــارات 
دیگــری نیــز کــه ناظــر بــر عالــم بــودن خداوند 
بــر همــه جهــان اســت، وجــود دارنــد. از جمله: 
ــِب  ــُم الَْغی ِ ــَو َعال ــَه إاِلَّ ُه َ ي اَل إِل ــذِ َّ ُ ال ــَو اهللَّ ُه
ِحیــُم )الحشــر/22(.  ْحَمــُن الرَّ ــَهاَدِۀ ُهــَو الرَّ َوالشَّ
ــز« )ُکلَّ  ــه چی ــه »هم ــد ب ــم خداون ــا عل قطع
َشــيٍء( شــامل همــه موجــودات، موضوعــات و 
ــت.  ــش اس ــان آفرین ــود در جه ــواالت موج س
علــم خداونــد شــامل تمــام اشــیاء و موجــودات 
اعــم از اتمهــا و مولکولهــا، انســانها و حیوانــات، 
ســتارگان و کهکشــانها و ... و همچنیــن قوانیــن 
و روابــط بیــن آنهــا اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
ــم از  ــی اع ــوم طبیع ــی عل ــد تمام ــم خداون عل
ــک و  ــی، فیزی ــکی، ریاض ــانی، پزش ــوم انس عل

ــرد. ــر می گی ــم در ب ــی را ه مهندس
ــار  ــال و رفت ــر اعم ــر ب ــد ناظ ــاوه، خداون بع
ــانها  ــژه انس ــودات بوی ــی موج ــردار تمام و ک
ــر اشــاره  ــن ام ــه ای ــادی ب ــات زی می باشــد. آی
ُ َشــِهیٌد َعلَــی َمــا  دارنــد. از جملــه: ... َواهللَّ
َ َکاَن َعلـَـی  تَْعَمُلــوَن )آل عمــران/98( - ... إِنَّ اهللَّ
ُ َعلَــی  ُکلِّ َشــيٍء َشــِهیًدا )النســاء/33( - ... َواهللَّ

ــروج/9(. ــِهیٌد )الب ــيٍء َش ُکلِّ َش

5- پروردگار موجودات:
خداونــدی کــه خالــق و مالــک جهــان اســت، 
ــات و  ــرورش مخلوق ــت و پ ــد تربی ــدام قص م
ــال  ــه کم ــا را ب ــا آنه ــانها را دارد ت ــژه انس بوی
ــروردگار  ــی و پ ــد مرب ــرو خداون ــاند. از این برس

ــَماَواِت  هــم می باشــد. بارهــا عبــارات »َربِّ السَّ
« کــه بیانگــر ایــن  َوَربِّ اْلَْرِض« و »َربُّکــمْ
ــه:  ــد. از جمل ــرآن آمده ان ــتند، در ق ــا هس معن
ــَماَواِت َوَربِّ اْلَْرِض َربِّ  ــُد َربِّ السَّ ــِه الَْحْم َفلِلَّ
َربَّ  َو  َُّکــْم  َرب  َ اهللَّ  - )الجاثیــة/36(  الَْعالَِمیــَن 

ــات/126(. ــَن )الصاف لِی ــُم اْلَوَّ آبَائُِک

6- معبود موجودات:
ــی  ــود یعن ــق خ ــان خال ــودات جه ــه موج هم
خداونــد متعــال را عبــادت می کننــد. ایــن 
عبــادت در پنــج شــکل تســبیح، ســجده، 
ــی اســت. در اینجــا  ــا متجل حمــد، نمــاز و دع
ــن موضــوع  ــه ای ــه ب ــی ک ــه از آیات ــد نمون چن
ــا  ِ م ــبُِّح هلِلَّ ــود: یَُس ــد، آورده می ش ــاره دارن اش
ــماواِت َو مــا فـِـي اْلَْرِض ... )الجمعــه/1  فـِـي السَّ
ــماواِت  ِ یَْســُجُد مــا فـِـي السَّ و التغابــن/1( - َو هلِلَّ
َو مــا فـِـي اْلَْرِض ... )النحــل/49( - ... َو إِْن ِمــْن 
ــوَن  ــْن اَلتَْفَقُه ــِدِه َولَِک ــبُِّح بَِحْم ــيٍء إاِلَّ یَس َش
ــَم  ــْد َعلِ ــِبیَحُهْم ... )الســراء/44( - ... ُکلٌّ َق تَْس
َصَاتَــُه َو تَْســِبیَحُه ... )النــور/41( - یْســَألُُه 
ــَماَواِت َواْلَْرِض ... )الرحمــن/29(.  َمــْن فِــي السَّ
عبــادات و تســبیح موجــودات عمومــا بصــورت 
ــا  ــال« ی ــان »ح ــه دو زب ــوده و ب ــی ب تکوین
»قــال« و یــا ترکیبــی از هــر دو می باشــد. زبان 
»حــال« همــان بیــان تبعیــت از نظــم و ثبــات 

و قوانیــن آفرینــش و حکمــت آفریننــده و زبان 
ــد  ــی در ح ــانها ول ــان انس ــد زب ــال« همانن »ق
شــعور هــر موجــود اســت کــه عمــوم انســانها 
تَْفَقُهــوَن  اَل  َولَِکــْن  نمی کننــد،  درک  را  آن 
تَْســِبیَحُهْم ... )الســراء/44(. البتــه بایــد گفــت 
ــه  ــازی ب ــچ نی ــی اســت و هی ــد غن ــه خداون ک
ــودات  ــن موج ــدارد و ای ــودات ن ــادت موج عب
ــاء و  ــرای بق ــتند و ب ــر هس ــه فقی ــتند ک هس
کمــال خــود نیــاز بــه عبــادت او دارنــد. ... َفــإِنَّ 
ــِن الَْعالَِمیــَن )آل عمــران/97( - ...  َ َغِنــي َع اهللَّ
ــا  ــي اْلَْرِض َجِمیًع ــْن فِ ــْم َو َم ــُروا أَنُْت إِْن تَْکُف
ــم/8( - ... َو  ــٌد )البراهی ــي َحِمی َ لََغِن ــإِنَّ اهللَّ َف
ــَر  ــْن َکَف ــِه َو َم ــُکُر لَِنْفِس ــا یْش ََّم ــَکَر َفإِن ــْن َش َم
ِّــي َغِنــي َکِریــٌم )النمــل/40( - یــا أَیَهــا  َفــإِنَّ َرب
ُ ُهــَو الَْغِنــي  ِ َواهللَّ َــی اهللَّ ــُم الُْفَقــَراُء إِل ــاُس أَنُْت النَّ

ــر/15(. ــُد )فاط الَْحِمی
ــه  ــوان گفــت ک ــا چنیــن می ت نتیجــه: در انته
ــا  ــه م ــان از جمل ــق جه ــال خال ــد متع خداون
ــا  ــه م ــان از جمل ــک جه ــت، مال ــانها اس انس
ــه  ــان از جمل ــر جه ــم ب ــت، حاک ــانها اس انس
مــا انســانها اســت، عالــم و ناظــر بــر جهــان از 
جملــه بــر اعمــال و رفتــار و افــکار مــا انســانها 
اســت، پــروردگار جهانیــان بویــژه مــا انســانها 
اســت و همــه موجــودات جهــان، علیرغــم 

بی نیــازی او، او را عبــادت می کننــد.



اخبار

سه دروغ بزرگ
چنــدی پیــش نامــه ای بــا عنــوان کانــون صنفــی 
اســاتید منتشــر شــد. متاســفانه در ایــن نامــه ســه 

ــه چشــم می خــورد. ــزرگ ب دروغ ب
ــذرد!  ــون می گ ــیس کان ــال از تاس ــت س 1- هش
حــال آنکــه چنیــن تشــکلی توســط هیــچ مرجــع 

قانونــی بــه ثبــت نرســیده اســت.
ــن  ــو دارد! ای ــش از 200 عض ــون بی ــن کان 2- ای
عــدد یعنــی دو ســوم اســاتید با ســابقه دانشــگاه!!!

3- ایــن تشــکل غیــر سیاســی اســت! ایــن ادعــا 
هــم در مقــام نظــر و هــم مقــام عمــل دروغ 
اســت. در مقــام نظــر آنکــه اگــر هــدف از تشــکیل 
ــا  ــون مســائل رفاهــی، آموزشــی، پژوهشــی ی کان
حقوقــی اســاتید باشــد، آنهــا را بترتیــب اداره 
ــی و  ــت پژوهش ــی، معاون ــت آموزش ــاه، معاون رف
بخــش حقوقــی دانشــگاه عهــده دار هســتند. پــس 
ــا  ــد. ام ــی می مان ــور سیاســی خال ــای ام ــا ج تنه
ــرآن،  ــر و پیگی ــراد موث ــه اف ــل آنک ــام عم در مق
ــه  ــرادی ک ــتند. اف ــی هس ــا سیاس ــرادی کام اف
عــاوه بــر چنیــن دروغهائــی، حاضــر شــدند 
ــه در  ــاد فتن ــب و ایج ــزرگ تقل ــی از دروغ ب حت
ــداف  ــه اه ــاید ب ــا ش ــد ت ــتفاده کنن ــور اس کش

ــند. ــود برس ــی خ سیاس

حکم هتاکی
ــرد  ــی از دو ف ــه موضــوع یک ــدیم ک ــر ش باخب
ــات  ــت تخلف ــام در هیئ ــه ارکان نظ ــاک ب هت
بــه  و منجــر  بررســی شــده  علــوم  وزارت 
ــن  ــت. ای ــده اس ــراج وی ش ــم اخ ــدور حک ص
مطلــب حتــی در ســخنان وزیــر ســابق هنــگام 
اســتیضاح هــم اشــاره شــد. آنچــه جــای ســوال 
دارد آنکــه چــرا در اجــرای ایــن حکــم قانونــی 

تعلــل می شــود؟!

هیئت ممیزه
ــن از  ــی دو ت ــدل کارشناس ــدیم مع ــر ش باخب
ــگاه  ــک دانش ــد ی ــزه جدی ــت ممی ــراد هیئ اف
بــزرگ زیــر 14 اســت. ایــن افــراد محتــرم در 
دوره اصاحــات اســتخدام شــده اند. معــدل 
ــه  ــر آنک ــر 13 اســت و جالبت ــا زی یکــی از آنه
وی در رای گیــری انجــام شــده نفــر دوم بیــن 
ــر اول  ــه نف ــال آنک ــوده اســت ح ــیاران ب دانش
فــردی مقبــول بیــن اســاتید دانشــکده اســت. 
ــرای شــوراهای  ــه ب ــا انتظــار آن اســت ک قطع
تخصصــی و تصمیم گیــر ماننــد هیئــت ممیــزه 
ــگاه  ــک دانش ــی ی ــراد علم ــته ترین اف از شایس

ــردد. اســتفاده گ

تا به کجا؟
خبــر داده انــد در یکــی از دانشــکده ها کــه 
ــف در  ــرق مختل ــوان را بط ــاتید ج ــت اس اذی
اتفاقــات ســبک و  دســتور کار خــود دارد، 
ناجوانمردانــه ای در حــال وقــوع اســت. بعنــوان 
ــاتید  ــه اس ــدی را ک ــه واح ــی س ــال درس مث
ــد،  ــه کرده ان ــی ارائ ــرم بخوب ــن ت جــوان چندی
ایــن تــرم بــه یــک مربــی محتــرم )مهنــدس( 
بازنشســته داده انــد. البتــه او هــم از یــک 

ــت. ــاص اس ــی خ ــان سیاس جری

ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

13

به مناسبت 

سالگرد آغاز جنگ 

تحمیلی و دفاع مقدس
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به مناسبت 

سالگرد آغاز جنگ 

تحمیلی و دفاع مقدس

بنام خداوند شور آفرین
خداوند والفجر و فتح المبین

  
خداوند آنها که پرپر شدند

شب آتش و خون کبوتر شدند
 

خداوند موسی ، خداوند نوح
خداوند شبهای فتح الفتوح

 
خداوند مردان اهل نبرد

خداوند غیرت، خداوند درد
 

بنام خدایی که نور آفرید
شب حمله عشق و غرور آفرید

 
خداوند گردان قایق سوار

خداوند شیران شب زنده دار
 

بنام خداوند حال و قدیم
خداوند شبهای هورالعظیم

 
خداوند دستان ذکر و دعا
خداوند مجنون خیبر گشا

 
خدایی که شادی و غم آفرید

محرم نوشت و علم آفرید
 

سفرنامه کربا را سرود
بدنهای از تن جدا را سرود

 
***

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

 

خدایی که دل داد چون باقری
یلی قهرمان داد چون باکری

 
گلستان شبها، شب پاوه بود
چراغ شب قدسیان کاوه بود

 
ندارد جهان این چنین گوهری

همانند شیرودی و کشوری
 

خوشا یاد خرازی و کاظمی
خوشا شور آوینی و عاصمی

 
خوشا عزم همت به دل داشتن
به جان بیرق خون برافراشتن

 

بنام شهیدان والفجر هشت
دالور نشانان دریا و دشت

 
بنام شهیدان بدر و حنین

شهیدان یا فاطمه یا حسین!
 

همانها که رفتند تا ما شویم
برای لب تشنه دریا شویم

»خوشا یادی از آن همه یادها
شب قصر شیرین و فرهادها«

 
خوشا نور عشقی که شد منجلی

خوشا رمز یا فاطمه یا علی!
 

خوشا یادی از کربای چهار
خوشا آن همه عاشق بی مزار

 
علی صولتانی شهادت طلب
غیوران یکرنگ زهرا نسب

***

***

***
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ببخشید اگر نامتان برده ام

من امروز زخمی نمک خورده ام...

***

نبأ نشریه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی بسیج اساتید 
دانشگاه علم وصنعت ایران

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

مطالــب منتشــر شــده در نشــریه لزومــًا موضــع بســیج اســاتید دانشــگاه 
نیســت.

ــرم  ــب ارســالی دانشــگاهیان محت ــا مطال ــاد، پیشــنهاد ی ــه انتق ــأ از هرگون  نشــریه نب
بــه ویــژه اســاتید محتــرم اســتقبال می کند.جهــت ارســال مطالــب خــود، آنهــا را بــه 

ــتید. ــی naba@iust.ac.ir بفرس آدرس الکترونیک

شما ای همه منتشر در زمین!
بدنهای مجروح میدان مین!

 
شماها، رها در مسیری زالل

و ما غرق گردابی از قیل و قال
 

شما مرد میدان و مرد نبرد
مریدان عشق و رفیقان درد

 
شما عاشقان به دریا زده
قدم بر مدار خطرها زده

 
شما شهره در پهنه ی آسمان

ولی در زمین همچنان بی نشان
 

شما الله هایی رها در بهشت
و ما خسته گان راهی سرنوشت

 
شما آن سوی سنگر و خاکریز
و ما غرق پست و گرفتار میز


