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رنگــین کمــاِن 
نفــــاق

خ، روز دیگــر  نفــاق هــر روز بــه رنگــی در می آیــد، یــک روز ســر
ســبز و دیگــر روز بنفــش. درســت ماننــد آفتــاب پرســت در هــر 
ــا لبــاس دیــن و  برهــه از زمــان رنــگ عــوض می کنــد. نفــاق ب
بــه قصــد ضربــه زدن بــه دیــن وارد می شــود. حــرف و عمــل 
منافــق بــا هــم در تضــاد اســت و بارهــا ســخنان خــود را نقــض 
می کنــد. شــعار اصــاح می دهــد امــا فســاد ایجــاد می کنــد، 
از امیــد ســخن می گویــد امــا در عمــل ناامیــدی بــه جامعــه 
تزریــق می کنــد و بــذر تردیــد و شــک در دل ها مــی کارد. وقایع 
کــم نیســتند امثــال عبــدا...  کــه می خوانیــم،  صــدر اســام را 
ــی تدبیــری  ــا ب ــه ب ک گرگ هایــی در لبــاس میــش،  ــی،  ــن اب اب
ســعی در ایجــاد ناامیــدی و تردیــد در میــان امــت اســامی 
را داشــتند. بــد نیســت نیم نگاهــی بــه ماجراهــای عبــدا... 
کارشــکنی های او در زمــان پیامبــر داشته باشــیم  ابــن ابــی و 
کعــب  تــا جریــان نفــاق را بهتــر بشناســیم. پــس از پیامبــر نیــز 
کــه بــا پوشــیدن لبــاس دیــن،  االحبــار از جملــه افــرادی بــود 
در پــی تحریــف آن برآمــد. در وقایــع پــس از عاشــورا نیــز، آل 
زبیــر بــه ماننــد آیینــه تمــام نمــای تزویــر و نفــاق خودنمایــی 
می کنــد و چقــدر پرمعناســت ایــن دیالــوگ مانــدگار از مختــار 
ثقفــی در ســریال مختارنامــه: » تزویــر ســکه ای دو روســت 
کــه بــر یــک رویــش نــام خــدا و بــر روی دیگــر نقــش ابلیــس 
اســت. عــوام خدایــش را می بیننــد و اهــل معرفــت ابلیســش. 
و چــه خــون دل هــا خــورد علــی از دســت ایــن جماعــت ســر 
بــه ســجود آیه خــوان و بــه ظاهــر متدیــن. تزویــر بــه شــما 
امــان می دهــد تــا مقاومتتــان را بشــکند، پــس از غلبــه شــک 
بــا  را  حــق  »منافــق  خواهد شکســت.  را  گردنتــان  نکنیــد، 
کــه تشــخیص ایــن دو از  کاری می کنــد  باطــل می آمیــزد و 
یک دیگــر دشــوار شــود، ســپس باطــل را بــه جــای حــق بــه 

کــه  جامعــه می خورانــد. در چنیــن فضــای غبارآلــودی 
بصیــرت  داشــتن  تنهــا  می کننــد،  ایجــاد  منافقیــن 

بزنگاه هــای  در  می توانــد  کــه  اســت  معرفــت  و 
حســاس جامعــه، بــا صابــت و بــدون تردیــد ســره 

را از ناســره و درســت را از نادرســت تشــخیص 
رســاند.  یــاری  را  واقعــی  مصلــح  و  دهــد 
بــا  امــا  جدیــد  لعــاب  و  رنــگ  بــا  منافقیــن 
انقــاب  جریــان  در  قبلــی  ماهیــت  همــان 
اســامی نیــز حضــور فعــال داشــته و دارنــد. 
از  انقــاب  جریــان  در  نفــوذ  بــا  منافقیــن 
بــه  تــا  می کننــد  اســتفاده  فرصتــی  هــر 
انقــاب ضربــه بزننــد. حــال برخــی از آن 

شــصت  دهــه  منافقیــن  هم چــون  هــا 

زودتــر باطــن پلیــد خــود را نشــان دادنــد و برخــی دیگــر هنــوز 
کله ی اصلــی انقــاب حضــور دارنــد و مترصــد فرصــت  در  شــا
کاری بــه نظــام هســتند.  کــردن ضربــه  مناســب بــرای وارد 
کــه یقینــا در باالتریــن رده هــا و مقامــات حکومتــی  منافقینــی 
کنــون باطــن  کــردن زیرکانــه، تا حضــور دارنــد و بــا نقــش بــازی 
شــخصیت های  تــرور  داشــته اند.  پنهــان  را  خــود  کثیــف 
بزرگــی همچــون شــهید بهشــتی، شــهید رجایــی و ... خــود 
کــه منافقیــن در  مویــد ایــن موضــوع می باشــد. در زمانــی 
ــا قــدرت رســانه ای و تبلیغــات  بطــن نظــام حضــور دارنــد و ب
گســترده، ســعی بــر انحــراف افــکار عمومــی از مســائل اصلــی 
و حیاتــی و هدایــت تمرکــز جامعــه بــر مســائل بــی اهمیــت 
ــا افزایــش بصیــرت و معرفــت  کــه ب را دارنــد، وظیفــه ماســت 
در برهه هــای حیاتــی، جریــان نفــاق را بــا انتخــاب درســت 
نیروهــای  کنــار زده و  اثرگــذار نظــام  و  کرســی های مهــم  از 
کنیــم  انقابــی و دلســوز واقعــی جامعــه را جایگزیــن آن هــا 
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  مختلــف  جنبه هــای  از  کشــور  تــا 

کنــد. اجتماعــی بتوانــد در مســیر رشــد و توســعه حرکــت 
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حــق طلبــی همــواره جــزو الینفکــی از زندگی هــای اجتماعــی 
ــای  کرامت ه ــه  ــردی ب ــر ف گ ــًا ا ــت. اساس ــای انسانیس و نیازه
انســانی آراســته باشــد، بــرای احقــاق حــق و اجــرای عــدل 
همــواره تــاش می کنــد و ســعی خویــش را بــرای وصــول ایــن 
نیــاز مبــرم، می کنــد؛ چــه آن نتیجــه مــورد نظــرش حاصــل 
بشــود و چه نشــود. قشــر جوان هر ملتی بعنوان عناصر موثر 
کمال گــرا، بــا انگیــزه  آن جامعــه شــناخته می شــوند؛ قشــری 
کــه بــرای رســیدن بــه شــرایط مطلــوب  و ان شــااهلل هدفمنــد 
کار می گیــرد و برایــش هــدف مهم تــر  تمــام تــاش خــود را بــه 
گاهــی بــرای رســیدن بــه  از اســباب رســیدن بــه آن اســت. 
گاهــی دســت بــه تفنــگ؛  هــدف، دســت بــه قلــم می شــود و 
مهــم رســیدن بــه هــدف واالیــش هســت. قشــر نوجــوان و 
کنــد، نتایــج ثمربخــش  جــوان هروقــت بــه عرصــه ای ورود 
ــارز و نشــان افتخــار ایــن ســبک  آن هویــدا می شــود. مثــال ب
جنبــش هــا، مربــوط بــه دوران انقــاب اســت. چــه ســالیان 

در  غــرب  چنــان  کــه:  پیرجمــاران  آن  گفــت  خــوش  چــه 
گمــان می کنیــم  کرده،کــه  نظــر قشــری از ایــن ملــت جلــوه 

ــت.1 ــز نیس ــچ چی ــر هی ــرب، دیگ ــر از غ غی
بدبختــی  بــه  منجــر  کــه  تفکریســت  چنیــن  ایــن  غلبــه ی 
ســلفی  می شــود  او  زایــده ی  و  می شــود  حقــارت  و 

حقــارت....
و  بــود  داغ  داغ  نافرجــام  برجــام  بــازار  کــه  روزهایــی  در 
کراتــش ورد زبــان ملــت، مســئول سیاســت خارجــی  مذا
گذاشــت و شــد آنچــه  اتحادیــه اروپــا، پــا بــه خانــه ی ملــت 

کــه نبایــد.
عــزت  بــرای  ســال  ســال های  کــه  ملتــی  نماینده هــای 
بــا  بــرای عکســی  خــود جنگیدنــد و خــون دادنــد، حــال 
در  و  می شــکنند  پاهــا  و  دســت  غربــی،  نماینــده ی  یــک 
صــورت عــدم موفقیــت، آه از نهــاد می کشــند و در نهایــت 
در جوامــع بیــن المللــی آبــروی ملــت را بــه بــاد می دهنــد.
کــه رســانه های بیگانــه  ایــن فضاحــت بــه حــدی هســت 

بــه ســخره می گیرنــد. بازتــاب می کننــد و  را  آن 
بــا ایــن رفتارهــا مهــر تاییــدی می خــورد بــه ســخن امــام 
کــه فرمــود: ایــن وابســتگی فکــری، عقلــی و مغــزی  راحــل 
نیــز  مــا  ملــت  و  ملت هــا  بدبختــی  کثــر  ا منشــا  غربــی، 

ــــــــــــــــــــــــــ ـِ به رنگ
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خــــون

هســت.2
مجــذوب  قــدر  ایــن  تــا  مــا  نماینــدگان  کــه  زمانــی 
وضعیــت  کــه  اســت  معلــوم  باشــند،  غربــی  نماینــده ی 
ســامان  بــه  نــا  مــردم  زندگــی  و  فرهنــگ  و  معیشــت 

. د می شــو
قیمــت  بــا  گوشــت  خریــد  بــرای  صــف  کــه  اســت  معلــوم 
پایین تــر تشــکیل می شــود، آخــر نماینــده بــه فکــر ادیــت 

ملــت. معیشــت  نــه  اســت  عکس هایــش 
ــه انقــدر ایــن رفتــار دون و  ک ــر ایــن اســت  نکتــه ی جالب ت
کشــورمان  کــه ســلبریتی های معلــوم الحــال  حقیــر بــوده 
کردنــد. نیــز دســت بــه قلــم شــدند و ایــن اقــدام را ســرزنش 
هــم  را  موگرینــی  خانــوم  گریبــان  ماجــرا  ایــن  امــا  و 

. ســت فته ا گر
و  شــان  خــاف  را  او  کار  اروپایــی  مختلــف  رســانه های 
از موقعیــت اجتماعــی او برشــمردند و  بــه دور  بچگانــه و 
گــر تکــرار شــود، پارلمــان اروپــا دربــاره  کــه ا کردنــد  اعــام 

خواهدکــرد. تجدیدنظــر  او  ســمت  و  جایــگاه 
کــه  بیــان نموده انــد  را  ایشــان مطلبــی  راســتا  در همیــن 

خوانــدن آن خالــی از لطــف نیســت:
بــرای  ابــراز تاســف از نبــود آزادی عمــل  موگرینــی ضمــن 
الگــو  بــه  را  آن هــا  اروپــا،  در  سیاســی  شــخصیت های 
در  افــزود  و  کــرد  دعــوت  ایرانــی  سیاســیون  از  گرفتــن 

پارلمــان  در  ســلفی  عکــس  چنــد  بابــت  مــن  کــه  حالــی 
گزیــر  نا و  گرفتــه ام  قــرار  فشــارها  شــدیدترین  زیــر  ایــران 
بــا  ایــران  در  کــه  نمایندگانــی  هســتم؛  عذرخواهــی  بــه 
گونــه بازخواســتی بــه  گرفته انــد بــدون هیــچ  مــن ســلفی 
از  یــک  حتــی  و  هســتند  مشــغول  خــود  فعالیــت  ادامــه 
ــم  ــاع ه ــود دف ــدام خ ــی«  از اق ــد مازن ــام« احم ــه ن ــا ب آن ه

3 اســت!  کــرده 
کثــر افــراد حاضــر در ایــن  کــه ا در پایــان قابــل ذکــر اســت 

امیــد بودنــد... کســیون  گعــده، اعضــای فرا
تــو خــود بخــوان حدیــث مفصل از ایــن مجمل

گروهــی  1. صحیفــه نــور، جلــد 11، ص 186، در دیــدار بــا 
از مــردم درتاریــخ 58/10/13.

2.  همــان
کــد خبر 759936 3. خبرگــزاری مشــرق، 

در  دانش آمــوزان  و  دانشــجویان  حضــور  بــا  کــه  آن  قبــل 
عرصــه تظاهــرات علیــه نظــام شاهنشــاهی همــراه بــود و چــه 
ســال های اولیــه بعــد آن همچــون تســخیر النــه جاسوســی 
ــد  ــان بودن و اداره جنــگ و مشــکات آن. همــواره ایــن جوان
کشــور را از تنگناهــا  ــا حضــور در ایــن عرصــه، توانســتند  ــه ب ک
گریــزی بــه شــرایط فعلــی می زنیــم؛  کننــد. ولــی حــال  ج  خــار
کــه بخــش اعظمــی از  کشــور درگیــر معضاتــی بیشــمار اســت 
آن ناشــی از ســو تدبیــر و ناتوانــی دولــت و مجلــس اســت. 
کــه هیــچ اختیــاری از خــود  دولتــی پیــر و فرســوده بــا مجلســی 
حاشــیه  بــه  جوانــان  نــداده،  نشــان  گیری هــا  تصمیــم  در 
کهن ســاالنی ناتــوان و ناامیــد، ُســکان هدایــت امــور  رفتنــد و 
کثــر  گرفتنــد و ایــن تعطیلــی سراســری در ا کشــور را بــر عهــده 
کشــور را بــه وجــود آورده انــد.  صنایــع و بنگاه هــای اقتصــادی 
ولــی بــه راســتی دلیــل آن چیســت؟ چــرا ایــن رونــد تصحیــح 

نمی شــود و مشــکات حــل نمی گــردد؟ 
در  شــرکت  بــا  مــردم  نقــش  کــه  جمهــوری  نظام هــای  در 
واضــح  جــاری،  امــور  در  موثــر  افــراد  انتخــاب  و  انتخابــات 
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کنیــم.  اســت؛ بایــد بــرای حــل مشــکات بــه مــردم رجــوع 
بعضــًا  و  درســت  انتخاب هــای  بــا  می تواننــد  کــه  مردمــی 
کشــور را تغییــر دهنــد. دولتــی را  کلــی  غلــط و اشــتباه، مســیر 
کــه هیــچ،  کــه در مســیر بازگشــت بــه عقــب  بــر ســرکار بیاورنــد 
ــد و  ــر امی ــی ب ــی متک ــا دولت ــد و ی کن ــت  ــگاه حرک ــیر پرت در مس

تــوان داخلــی.
تعییــن  را  خــود  سرنوشــت  کــه  هســتند  مــا  مــردم  ایــن 
می کننــد و چــون ایــن نظام هــا دموکراســی هســتند، خــرد 
جمعــی عامــل ســقوط یــا صعــود اســت و اساســًا راهــی جــز 
رشــد نداریــم؛ رشــد در مســیر بهتــر شــدن و عاقانــه انتخــاب 

کــردن.
بیــش از ۵۰ شــهید و صدهــا مجــروح در تظاهــرات دانــش 
تــا هــزاران شــهید و اســیر و  آبــان ســال ۱۳۵۷،  آمــوزی ۱۳ 
جانبــاز درســال های جنــگ، همــه و همــه خونشــان را بــرای 
کردنــد و حــاال ایــن مــردم مــا  آزادی و آزادگــی ملــت ایــران فــدا 
ــن  ــون ای ــد خ ــن می کنن ــود، تعیی ــاب خ ــا انتخ ــه ب ک ــتند  هس

ــا خیــر. شــهیدان پایمــال شــود ی



اســتاندار گلســتان کــه طبــق گفتــه خــود برای رســیدگی به مســائل 
شخصی و خانوادگی خود نتوانسته بود در زمان وقوع سیل حضور 
داشته باشد، پس از بازگشت به ایران و دیدن تخریب های ناشی از 
ســیل زدگــی اظهــار تاســف کــرد و گفــت در زمانــی کــه در ایــران حضور 
نداشــته، عــاوه بــر حــل مســائل و دغدغه هــای شــخصی، فرصــت 
مطالعاتــی و تحقیقاتی پیــدا کــرده تا گامی نوین برای پیشــگیری و 
مقابلــه بــا برخی حــوادث طبیعــی و ارائه راهکارهــای جدید بــردارد. 

اســتاندار ضمن آوردن مربی های مجرب یوگا در مناطق ســیل زده 
کــه علــت آن را تمریــن آرامــش و حفــظ خونســردی مــردم بیــان کــرد، 
بــه چندین ماشــین بــاری حاوی بســته های ســاقه طایی دســتور 
تخلیــه داد، وی ایــن راهکار را جهانی دانســته و گفت برای جــذب و 

دفع ســیل بســیار موثر خواهدبود.
کــه حتــی  عبــاس آخونــدی ضمــن اعــام اینکــه افتخــار می کنــم 
یــک مســکن در مــدت وزارت نســاختم، اعــام کــرد مــن همینــم که 

هســتم!
وزیــر ســابق بهداشــت، آقــای دکتر قاضی زاده هاشــمی ضمــن اعام 
اینکــه خودتــون بمالیــد، اعــام داشــت تــا بحــال ایــن حجــم از ســیاه 
گرد گرمابه و گلستان و مازندران و کیش  نمایی را ندیده ام، من شا
و... دکتــر شــریعتی بــودم. خاطراتــی کــه مــن با ایشــون دارم رو کســی 

در عالــم نــداره!!!
ــی  ــرایط حمایت ــه ش ــه ب ک ــاورزی  ــه کش ــواب ب ــاورزی در ج ــر کش وزی
از کشــاورزان اعتــراض داشــت، اعــام داشــت بهــش ســبوس بدیــد 

بخــوره تــا حالــش جــا بیــاد.
و در پایان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، آقای دکتر عباس صالحی 
در جــواب بــه ســوال پیرامــون تک خوانی در جشــنواره ی فجــر اعام 

داشــت، صدای زن؟!! من که نشــنیدم.
گوشــه ای از پاســخگویی مســئولین در ســال های  این هــا فقــط 
جــاری بــود. مســئولینی کــه بــدون هیــچ کارنامــه ی قابــل قبولــی بــا 
گاندایــی عجیــب و بــا چهــره ای حــق بــه جانــب از عالــم و آدم  پروپا
دلگیــری داشــتند و انــگار مــا مــردم بایــد جوابگوی 

ایــن مشــکات باشــیم!
ملــت ما با بیــش از هفت هزار ســال 
تمــدن که دســتخوش هــزاران 
همــواره  و  بــوده  جنــگ 
ــا انــواع تهدیدهــا  هــم ب
مواجــه اســت، فقــط 
نابــود  داخــل  از 
وقتــی  می شــود؛ 

ناکارآمدان 
شــانتاژ  بــا 
بــه  را  ســکان 
ــد و  دســت بگیرن
ــا مــا  ــه ب طلبکاران
و  کننــد  برخــورد 
مــا هیــچ نگوییــم. 
فقــط امیــدوارم ایــن 
بــار دیگــر عاقانــه رای 
گاهی و از روی  دهیم. با آ
فکر و اندیشه نه تحت تاثیر 

شــرایط.

ساقه طالیی، 
راهکار نهایی

پرونده ویژه
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گرفتند اما طولی نکشــید  بعد از پدر حکومت را   به دســت 
بــا مخالفــت و لشکرکشــی معاویــه مواجــه شــدند.  کــه 
امــام)ع( بافاصلــه ســپاهی را بــرای مقابلــه بــه مثــل و دفاع 
ــده  ــه فرمان ک ــد. اوج مظلومیــت آن جاســت  کردن تجهیــز 
ســپاهت منافــع دنیــوی و مــادی را بــر امــر ولی مقدم بــدارد 
و در برابــر اندکــی پــول و ثــروت، خــود را بفروشــد. آقــای مــن 
چــه مظلومانه و غریبانــه زندگی کردی، در حالــی که یاران 
کــم نبودنــد مردمــان  واقعیــت بــه ده تــن نمی رســید، امــا 
کــه دائــم زخــم زبــان می زدنــد و  حــراف و بــی بصیــرت 
ســخن از قیــام می نمودنــد، امــا در عمــل هیــچ. و بــه قــول 
ــوردی از ایــن جماعــت  ــه نخ ک ــا  ــون دل ه ــار چــه خ مخت
ــا  ــاید ب ــن. ش ــر متدی ــه ظاه ــوان و ب ــه خ ــجود آی ــه س ــر ب س
کــم  ــاران  ــا تعــداد ی خــود بگوییــد امــام حســین )ع( هــم ب
قیــام کردنــد. امــا ماجــرای موالیمان حســین )ع( متفاوت 
بــا معاویــه  یزیــد  و سیاســت  اســت، چــون شــخصیت 
گرچــه در نهــاد خــود بــه اصــول  متفــاوت بــود. معاویــه 
ــد ظواهــر دیــن را  ــر خــاف یزی اســامی پایبنــد نبــود امــا ب
حفــظ می کــرد. عــوام فریبــی و سیاســت مکارانــه معاویــه 
بــا وجــود مشــاور حیله گــری همچــون عمروعــاص مانــع از 
قیــام در زمــان حیــات معاویــه می شــد. زیــرا از طرفی تعداد 
انــدک ســپاهیان امــام حســن )ع(، ایــن قیــام و ایــن حرکت 
را بــا شکســت نظامــی روبــرو می کــرد و از طرفی دیگر معاویه 

تبلیغاتی شکست بــا در دســت داشــتن نبــض عــوام 
آن را نیــز رغــم مــی زد و ایــن 

ســر  دو  سیاســت  یعنــی 
کــه بــه نابــودی  باخــت 

کامــل تفکــر و نهضت 
محمــدی  نــاب 

می انجامید. 
کمــا این کــه امــام 

حسین)ع( 
نیز 

در 

زمــان حیــات معاویــه بــا وجــود آن کــه نامه هایــی از طــرف 
مــردم عــراق بــرای دعــوت به قیام به دستشــان می رســید، 
حاضــر بــه قیــام نشــدند و می فرمودنــد: ))االن وقــت قیــام 
نیســت، خداونــد شــما را مــورد رحمت قــرار دهــد، تا زمانی 
کاری نکنیــد و در خانه هــا مخفــی  کــه معاویــه زنــده اســت 

شــوید.((
ــه و عمروعــاص  ــا عــوام فریبــی معاوی کمــی ب ــرای این کــه  ب

کنــم: آشــنا شــوید بــد نیســت ایــن داســتان را بازگــو 
کــه در  کاخ خضــری، خانه هایــی  معاویــه بــرای ســاخت 
محــدوده قصــر قــرار داشــت را می خریــد. صاحــب یکــی از 
ایــن خانه هــا پیرزنــی بــود کــه حاضــر بــه فــروش ملــک خود 
ــا  ــه پیــرزن داد. ام ــه تخریــب خان ــه دســتور ب نشــد. معاوی
گفــت مــردم در آرزوی  کار شــد و  ــع از ایــن  عمروعــاص مان
کمــی عــادل هســتند و تــو مــی توانــی از ایــن فرصــت  حا
استفاده تبلیغاتی کنی. بعد ازساخت قصر هرکه وارد کاخ 
کــه برایش پیــش می آید این اســت که  شــود اولیــن ســوالی 
ایــن خانــه خرابــه در درون قصــری بــا ایــن عظمت وشــکوه 
کــه بــه عدالــت مــا پــی  چــه می کنــد؟! آن وقــت اســت 
می بــرد. ایــن خانــه بعــد از مــرگ پیــرزن محــل دفــن او بــود 
و در زمــان یزیــد هــم در درون قصــر باقــی مانــد. اینجاســت 
کیــد رهبــری بــه افزایــش بصیــرت  کــه اهمیــت بصیــرت و تا

مشــخص می شــود.
بــه حکومــت  کنونــی عربســتان بی شــباهت  وضعیــت 
از  بســیاری  ســعودی  حــکام  نیســت.  یزیــد  و  معاویــه 
گذاشــته، علنــا شــراب خواری  حــدود اســامی را زیــر پــا 
گنــاه بــه  کــودک بــی  می کننــد، دستشــان بــه خــون هــزاران 
خصــوص در یمــن آلــوده اســت و بــا رژیــم های خون خــوار و 

کودک کــش هم پیمــان مــی شــوند.
کــه  مــوالی مــن، ای حســن جــان، وقــت آن رسیده اســت 
کنیــم  گلدســته علــم  گنبــد و  بــرای مقبــره ی غریبانــه ات 
کمــی از غریبــی و مظلومیتــت  و 

بکاهیم.
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پیچیده تریــن  نگوییــم  گــر  ا احمدی نــژاد؛  محمــود  دکتــر 
سیاســی  پیچیــده  شــخصیت های  از  یکــی  شــک  بــدون 
از  گــر  ا حتــی  کــه  طــوری  بــه  می باشــد  معاصــر  تاریــخ 
پــس  از  احتمــاال  کنــد  توصیــف  را  او  بخواهیــم  پــدرش 
کثــر  ا چهــره  در  کــه  تصویــری  برنمی آیــد.  کار  ایــن 
ریاســت  انتخابــات  بــه  اســت  بســته  نقــش  او  از  مــردم 
آن  از  بعــد  و  قبــل  ماجراهــای  و  دهــم  دوره  جمهــوری 
و  مناظــرات  در  هاشــمی  مرحــوم  بــه  حمــات  جملــه  از 
ــات  ــس از انتخاب ــن پ ــدن معترضی ک خوان ــا ــس و خاش خ
فعالیــت  تاریخچــه  و  زندگانــی  در  گــر  ا امــا  برمی گــردد 
بــه تصاویــر جالب تــری  کنیــم  کمــی مطالعــه  او  سیاســی 

برمی خوریــم. نیــز 
مرحــوم  جمهــوری  ریاســت  دوره  دومیــن  ابتــدای  در 
جدیــد  اســتان  اســتاندار  اولیــن  عنــوان  بــه  هاشــمی 
نســبتا جدیــش  اولیــن ســمت  تــا  اردبیــل منصــوب شــد 
فرمانــداری  ســابقه  ایــن  از  پیــش  البتــه  کنــد.  تجربــه  را 
اســت.  داشــته  نیــز  را  خــوی  و  کــو  ما شهرســتان های 
فعالیت هــای  دلیــل  بــه  دوره  ایــن  اتمــام  از  پــس 
داشــت  اردبیــل  اســتانداری  در  کــه  زیــادی 
شناســایی  هاشــمی  مرحــوم  تیــم  توســط 
کاندیــد  تــا  شــد  منتقــل  تهــران  بــه  و 
شــود  شــهر  شــورای  انتخابــات 
بــه  انتخابــات  ایــن  در  امــا 
تــا  نشــد  نائــل  موفقیتــی 
در  بعــد  ســال  یــک 
ائتــاف ســی نفــره 
و  امــام  خــط 

رهبری 
قرار 

کیش بافان سیدمحمدجواد 
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پــدر  هاشــمی  مرحــوم  سرلیســتش  کــه  لیســتی  بگیــرد. 
رئیــس  روحانــی  حســن  و  بــود  اصاحطلبــان  معنــوی 
داشــت!  حضــور  آن  در  نیــز  آن هــا  محبــوب  جمهــور 
انتخابــات  ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  جالب تــر  نکتــه 
در  هاشــمی  مرحــوم  انتخاباتــی  ســتاد  رئیــس  همزمــان 
دکتــر  البتــه  اســت.  بــوده  نیــز  تهــران  نارمــک  منطقــه 
تــا  مانــد  کام  نــا هــم  انتخابــات  ایــن  در  احمدی نــژاد 
در  را  تهــران  شــهرداری  ســاله  چهــار  اســتراحتی  بــا 
دربــاره  اتفــاق  جالب تریــن  احتمــاال  امــا  بگیــرد.  دســت 
نهــم  دوره  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از  قبــل  بــه  او 
کاندیــد شــدن در انتخابــات  کــه بــرای  برمی گــردد جایــی 
گرفــت! شــخصی  از مرحــوم هاشــمی رفســنجانی اجــازه 
اصلیــش  رقیــب  احمدی نــژاد  دکتــر  نمی کــرد  گمــان  کــه 
و  دهــد  شکســت  را  او  حتــی  و  بشــود  انتخابــات  در 
کــه ایــن  احتمــاال بعــد از مشــخص شــدن نتایــج از ایــن 
هرچــه  امــا  شده اســت.  پشــیمان  داده  او  بــه  را  اجــازه 
اولیــن  احمدی نــژاد  دکتــر  تــا  افتــاد  اتفــاق  ایــن  بــود 
ســطح  باالتریــن  در  را  انتخابــات  یــک  در  پیروزیــش 
نمی دانــد  هیچکــس  بگیــرد.  جشــن  کشــور  انتخابــات 
کجــا شــروع شــد شــاید  اختافــات ایــن دو نفــر دقیقــا از 
کــه نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــوری  از همــان روزی 
نهــم اعــام شــد یــا شــاید هــم بــه تدریــج و در طــول ایــن 
شــب  در  اختافــات  ایــن  شــدن  علنــی  امــا  ســال  چهــار 
موســوی  میرحســین  و  احمدی نــژاد  دکتــر  مناظــره 
خ داد جایــی  ــات دهــم ریاســت جمهــوری ر ــرای انتخاب ب
مجموعــه  بلکــه  موســوی  نــه  احمدی نــژاد  دکتــر  کــه 
همــکاری  بــا  و  رفســنجانی  مرحــوم  محوریــت  بــا  ای 
کــرد  عنــوان  خــود  رقیــب  را  موســوی  و  خاتمــی  آقایــان 
بــا  کــه برخــی از آن هــا  کــرد  ح  و اتهام هایــی را نیــز مطــر
گــذر زمــان ثابــت شــد. چالــش او بــا رهبــری هــم از روزی 
کــه اســفندیار رحیــم مشــایی را بــه ســمت معــاون اولــی 
ــه نشــینی  ــازده روز خان ــد آغــاز و در ماجــرای ی خــود برگزی

رســید.  خــود  اوج  بــه 
آقــای  جمهــوری  ریاســت  دوره  پایــان  از  پــس 
نتیجــه  در  و  شــد  دورتــر  قــدرت  از  احمدی نــژاد 
کمتــر بازتــاب رســانه  ایــن اختافــات بــا رهبــری 
ــیدیم  ــاره رس ــه دوب ک ــن  ــا ای ــت ت ای می یاف
انتخابــات  و  شــش  و  نــود  ســال  بــه 
کــه  یازدهــم  جمهــوری  ریاســت 
گذاشــتن  پــا  زیــر  بــا  دیگــر  بــار 
وارد  رهبــری  توصیــه 
شــد  انتخابــات  کارزار 
ردصاحیــت  بــا  و 

جهه  و
خــودش را 

بیش 

او  گرچــه  ا داد.  دســت  از  طرفــداران  بیــن  پیــش  از 
هاشــمی  مرحــوم  مخالــف  رهبــری  بــر  عــاوه  همچنــان 
برخــی  در  امــا  می شــود  محســوب  دولــت  فعلــی  تیــم  و 
کــه  نامه هایــی  و  اظهارنظرهــا  برخــی  بــا  بزنگاه هــا 
می زنــد در حالــت خوشــبینانه اش بــه طــور غیرمســتقیم 
از  دولــت  و  روحانــی  آقــای  تــا  می کنــد  زیــادی  کمــک 

شــوند. ج  خــار کارآمدی هایشــان  نا بحــران 
مــواردی  بــه  را(  دولــت  )نــه  نظــام  نامه هــا  برخــی  در  او 
میرحســین  توســط  پیــش  ســال  ده  کــه  می کنــد  متهــم 
موســوی و برخــی دیگــر از افــراد، خــودش بــه آن متهــم 
ــژاد  ــت و احمدی ن ــده اس ــور ش ــان ش ــود! آش چن ــده ب ش
بــه  روز  یــک  کــه  کســانی  بــه  صحبت هایــش  چنــان 
از  اظهاراتــی  اســت،  شــده  نزدیــک  می تاخــت  آن هــا 
هشــت  و  هشــتاد  ســال  کــه  انتخابــات  مهندســی  قبیــل 
خوانــدن  سیاســی  یــا  بــود  شــده  متهــم  آن  بــه  خــودش 
ایــن  از  کوچکــی  نمونــه  اطرافیانــش  دســتگیری 
نــود  فروردیــن  در  کــه  اســت،  واقــع  خــاف  اظهــارات 
او  دولــت  ارشــد  مقامــات  از  نفــر  ســه  و  چهــل  هفــت،  و 
مســیر  از  تدریجــی  شــدن  دور  ایــن  او  بــه  نامــه ای  طــی 
کــه از او  کردنــد. البتــه بــا ســابقه ای  انقــاب را یــادآوری 
بایــد خیلــی  از دوره ریاســت جمهوریــش ذکــر شــد  قبــل 
از مســیر  او  کــه  کــرد  اینچنیــن تصــور  کــه  بــود  خوشــبین 
بــه آن  اول  از  کــه  ایــن  نــه  اســت  گرفتــه  انقــاب فاصلــه 
کــه یــک  اعتقــادی نداشــته اســت! چگونــه ممکــن اســت 
کــه نهایتــا هشــت ســال از حــدود بیســت و پنــج ســال  نفــر 
فعالیــت سیاســیش دارای چنیــن چهــره ای بــوده اســت 
را انقابــی دانســت؟ شــما جــای مــا آیــا شــک نمی کنیــد 
کوتــاه هــم نمایشــی بــوده  کــه ممکــن اســت همــان مــدت 
انقابیــون  و  انقــاب  وجهــه  کــردن  خــراب  بــرای  اســت 
االن  کــه  اســت  شــخصی  همیــن  واقعــی  احمدی نــژاد  و 
حســن  )ســید  اصاحطلبــان  ســمت  بــه  کــه  می بینیــم 
خمینــی و ...( و حتــی ضدانقاب هایــی )ماننــد مهــدی 
حملــه  او  بــه  روز  هــر  او  دولــت  طــول  در  کــه  خزعلــی( 
می کردنــد دســت دوســتی دراز می کنــد و در عیــن حــال 
کــه  )از جملــه ســردار ســلیمانی(  انقابــی  بــا چهره هــای 
آن  هــا  بــه  و حتــی  دفــاع می کردنــد مخالفــت  او  از  روزی 

می کنــد؟ وارد  گــون  گونا اتهام هــای 
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گر دانشجوی دانشگاه فردوسی باشید مطمئنا مسیرتان به بخش  ا
ــا  ــی از آن ه ــرای بعض ــه ب ــورده ک ــال خ ــی پرت ــت های آموزش درخواس
باید مبالغی را پرداخت کنید! جالب این جاســت که بعضی از این 
درخواســت ها بــرای بررســی یــک مورد آموزشــی در کمیســیون مــوارد 
خاص و ... هســتند و ما باید برای آنها مبلغ ۲۰ هزارتومان بپردازیم. 
ــه هیــات امنــای دانشــگاه فردوســی  ــغ ب ریشــه پرداخــت ایــن مبال
برمی گــردد کــه در ادامــه وظایــف و اقدامــات آن هــا را مطــرح می کنیم. 
هیات امنای دانشگاه فردوسی مشهد از وزیر علوم رئیس دانشگاه 
و رئیس چند دانشگاه دیگر در استان خراسان رضوی و ... تشکیل 
شــده اســت. یکــی از وظایــف ایــن هیــات امنــا ¬ )کــه تقریبــا ۹۹ درصد 
دانشــجویان دانشــگاه اصــا از وجودشــان خبــر ندارنــد( تنظیــم 
قوانین مالی دانشــگاه و محل درآمدهای اختصاصی و صرف آن ها 
می باشد. در سال ۹۳ این افراد به منظور افزایش درآمد اختصاصی 
دانشگاه فردوسی مشهد طرح دریافت 
وجه بابت انجام امور آموزشی را تصویب 
کــه  کردنــد. از دیگــر منابــع اختصاصــی 

کمبــود بودجــه دانشــگاه  کــه بــه دلیــل  در تابســتان اخبــاری بــود 
ــه وارد آن می شــود هزینــه دریافــت  ک قصــد دارد از ماشــین هایی 
کــه بــرای  کنــد. در ادامــه نگارنــده مطلــب پیشــنهاداتی دیگــر 

درآمدزایــی می توانــد مناســب باشــد را ارائــه می کنــد.
هزینه سایت

بارها شــاهد آن بودیم که دانشــجویان در ســایت جمع می شــوند 
کانتــر، پــی اس و ... انجــام می دهنــد. ایــن  و بازی هایــی نظیــر 
گیم نــت بگذراننــد  گــر بخواهنــد همــان زمــان را در  دانشــجویان ا
گیم نــت، زمــان و هزینــه ای هــم بــرای رفــت و  عــاوه بــر هزینــه 
کننــد. پــس چــرا دانشــگاه نبایــد پولــی دریافــت  آمــد بایــد صــرف 
کنــد؟ بــرای اســتقبال بهتــر از ایــن طــرح دانشــگاه حتــی می توانــد 
کنســول های مختلــف را خریــداری کنــد و در ســایت ها قــرار دهــد.

عوارض لگدکردن آسفالت
کــه دانشــجویان بــه دانشــگاه تحمیــل  یکــی دیگــر از خســاراتی 
می کننــد هزینــه آســفالت هســت. برخــی دانشــجویان متاســفانه 
کــه بــا قــدم زدن در ســطح دانشــگاه باعــث خــراب  نمی داننــد 
ــرای  کــه بهتریــن راه ب ــد. بدیهــی اســت  شــدن آســفالت می گردن
کاهــش ایــن خســارت گرفتن عــوارض برای قــدم زدن در دانشــگاه 

می باشــد.

هفتمیــن ماراتــن برنامــه نویســی موبایــل در دانشــگاه 
صنعتــی شــریف تهــران در تاریــخ 28 الــی 30 شــهریور برگــزار 
شــد و بــا موفقیت تیمــی از دانشــگاه فردوســی همــراه بود.
کــه در راســتای تبدیــل علــم بــه ثــروت  در ایــن تورنمــت 
ایجــاد شــده اســت تیــم Whileمتشــکل از خانم هــا زینــب 
السادات ایمانی، نسترن احمدی بنکدار و فرناز کامران فر 
کــه هــر ســه ورودی نــود و شــش رشــته مهندســی کامپیوتر 
هســتند با ارائه ایده ای در زمینه آســان ســازی فرایندهای 
مالــی اینترنتــی توانســتند کســب رتبــه اول بــرای دانشــگاه 

کنند. فردوســی افتخارافرینی 
الزم بــه ذکــر اســت ایــن تیــم در دوره قبلــی ایــن ماراتــن نیــز 
شــرکت کــرده بــود کــه متاســفانه موفــق نبودنــد امــا در ایــن 
دوره بــا کســب تجربــه بیشــتر بــه رتبــه اولــی دســت یافتند.
همچنیــن در ایــن دوره تیمــی دیگــر از دانشــگاه فردوســی 

کــه بــه رتبــه ششــم رســیدند. کــرده بــود  نیــز شــرکت 
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ایــن هیــات بــه منظــور اســتقال مالــی دانشــگاه فردوســی مشــهد از 
گــذاری خوابگاه هــای دانشــجویی کــه فقــط  دولــت انجــام داده انــد وا
مخصوص دانشجویان روزانه غیربومی هست به دانشجویان بین 
الملل می باشد. این اقدام در مهر ماه سال ۹۷ باعث اسکان موقت 
برخی از دانشــجویان روزانه ورودی جدید در نمازخانه خوابگاه فجر 
شــد و رئیــس دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر کافــی در همایــش مربــوط 
بــه روز دانشــجو در آذر مــاه ســال ۹۷ اعــام کردنــد کــه ایــن تصمیــم 
توســط هیــات امنــا گرفته شــده و بنــده فقط دســتورات آنهــا را پیــاده 
ســازی می کنم! جالب اســت بدانید همین االن که دارید این متن 
را می خوانیــد بــه دلیــل مســائل و مشــکات خوابگاه هــای دانشــگاه 
تعــداد بســیار زیــادی از افــراد خوابگاه های دانشــگاه را ترک کردنــد و به 

خانــه دانشــجویی روی آوردنــد.
اصوال جذب منابع مالی اختصاصی توســط دانشــگاه باید از طریق 
ارتباط با صنعت و تولیدات علمی دانشگاه باشد نه اجاره خوابگاه و 
کسب درآمد زوری از دانشجویان. در حالی که هیات امنای دانشگاه 
فردوســی تقریبــا در ایــن زمینــه هیــچ اقــدام موثــری انجــام نــداده و در 
تــاش هســتند وظایف خــود را از ســاده ترین و بــی دردســرترین روش 
گذاری منابع دانشگاه  ممکن یعنی دریافت وجوه از دانشجویان و وا

انجام دهند. 
از آنجا که دانشــجویان دانشــگاه هیچ دسترســی مستقیمی به این 
ــه ایــن افــراد  ــد و نمی تواننــد نظــرات و انتقــادات خــود را ب افــراد ندارن
برســانند، بر آن شــدیم تا از این طریق چند پیشــنهاد برای پیشــبرد 

افزایــش منابــع مالــی بــه آن هــا بدهیــم:
۱. اســتفاده از پتانســیل علمی دانشــگاه در حل مســائل و مشکات 

صنعتی و کشــاورزی
۲. برگزاری همایش هایی تحت عنوان حمایت از تحقیقات علمی با 

حضور سرمایه داران و جذب کمک های مالی
ــق  ــگاه از طری ــی دانش ــیر علم ــذاری مس ــدف گ ــازماندهی و ه ۳. س

مدیریــت اســاتید دانشــگاه 
از  بیشــتر  اســتفاده  و  دانشــگاه  کارمندهــای  تعــداد  کاهــش   .۴
دانشــجویان در بخــش هــای اداری دانشــگاه ) خیلــی از بخش هــای 
دانشگاه بصورتی هستند که بخش کمی از سال فعالیت دارند ولی 
در ایــن بخش هــا کارمندهــای زیادی اســتخدام شــده اند؛ به عنــوان 
مثــال اداره امــور خوابگاه هــا. دانشــجویانی کــه بخاطــر مســائل مالــی 
ــای کار هســتند می تواننــد در ایــن بخش هــا بصــورت دوره ای  جوی

کنند( فعالیت 

صنفـــــــــــــــــــــــی

+
 افتخارآفرینی دانشجویان

 گروه کامپیوتر

سرویس بهداشتی
یکــی دیگــر از اخبــاری کــه در چنــد وقــت اخیــر خواندیــم برداشــتن 
دیوارهای دانشگاه بود و یکی از مسئولین در دفاع از آن گفته بود 
پارک هــا هــم زمانــی دیوار داشــتند. در همین زمینه بــرای نزدیکی 
گرفتن هزینه سرویس بهداشتی نیز  بیشتر دانشگاه می تواند در 
پــارک را الگــوی خــود قــرار دهــد. همچنیــن بــرای اجــرای بهتــر ایــن 
طــرح می تــوان ســرویس بهداشــتی های دانشــگاه را اجــاره داد 
و حتــی بــا توجــه بــه آپشــن های مختلــف قابــل اســتفاده، تعرفــه 

متفــاوت تعیین کــرد.
اجاره دادن زمین های دانشگاه

یکــی دیگــر از راه هــای درآمــد زایــی اجــاره زمین هــای خالــی و بــی 
اســتفاده می باشد که دانشــگاه فردوسی کم هم ندارد. همانطور 
کــه قســمت هایی بــه تریاهــا و تایــپ و تکثیرهــا اجــاره داده شــده 
اســت می تــوان زمین هایــی را بــه ســایر مشــاغل نیــز اجــاره داد. 
البته دانشــگاه هم قبا با اجاره بخشــی به نمایشــگاه مبل نشــان 

کــه در ایــن موضــوع تبحــر ویــژه ای دارد. داده اســت 

هرچنــد از طــرح هــای دیگــر نظیــر اجــاره دادن دوچرخــه، ســالن 
مطالعــه و ... نیــز می تــوان اســتفاده کرد اما به نظر می رســد همین 
کمبــود  کــه بــه تفضیــل ذکــر شــد بــرای حــل مشــکل  روش هایــی 

کافــی اســت. بودجــه دانشــگاه 



کــه شــروع بــه بحــث ارتبــاط صنعــت و  شــاید دو ســال پیــش 
کار شدیم،  کردیم، و برای حل معضات این حوزه وارد  دانشگاه 
به ذهنمان هم نمی رسید که پس از  دو  سال چنین اجتماعات 
دغدغه منــدی در دانشــکده به وجــود بیایــد. در ادامــه سلســله 
جلســاتی کــه با موضــوع محوری »ارتباط صنعــت و  دانشــگاه« در 
بســیج دانشــجویی دانشــکده مهندســی برگــزار می شــد از دو نفــر 
کردیــم تــا  از  موثریــن ایــن حــوزه در ســال تحصیلــی اخیــر دعــوت 
قدری موشــکافانه تر این مســئله را در دانشــکده بررســی نماییم. 
کنــون نســبت بــه مــا و دوســتان مــا لطــف بســیار  کــه تــا  بزرگوارانــی 
داشــتند و همــواره درب اتاقشــان بــه روی مــا و همــه دانشــجویان 
کردند.  که در توان داشــتند کمک مان  باز بوده اســت و  تا  جایی 
آقــای دکتــر لطفــی، معاونــت محترم پژوهشــی ســابق دانشــکده و 
آقای دکتر پناهی مدیر محترم سابق ارتباط با صنعت و معاونت 
پژوهشــی فعلــی دانشــکده مهندســی.  بــا مشــورت بــا  چند  نفــر  از 
دوســتان، موضوع محوری جلســه را  »بررســی وضعیت ارتباط با 
صنعــت دانشــکده« قــرار دادیــم و بنــا شــد از کارهایــی کــه تــا کنــون 
انجام شــده و برنامه هــای در دســت اقــدام مطلــع شــویم. در 
گــزارش جلســه اشــاره ای می شــود و شــرح  ادامــه بــه خاصــه ای از 

مفصل تــر  آن را بــه مجالــی دیگــر می ســپاریم.
مجری: از هر دو بزرگوار  درخواســت دارم تا در ابتدا فهرســتی 
از برنامه هــای انجــام شــده و در دســت اقــدام دانشــکده در 

راستای ارتباط با صنعت را  ذکر  بفرمایند:
دکتــر لطفــی: بنــده در دوران مســئولیتی خــود بزرگتریــن 
معضــل و مانــع را ذهنیت هــای اشــتباه اعضــای دانشــگاه، 
اعــم از دانشــجویان و اســاتید و البتــه مســئوالن دیــدم لــذا بیشــتر 
تــاش خــود را صــرف حــل گره هــای فکــری موجــود در ایــن عرصــه 
کردم. یکی از اشــتباهات ما این اســت که به ســمت حل مســائل 
واقعــی حرکــت نکرده ایــم و نیاز داریم نقش دانشــگاه و اعضــای آن 
را  بازتعریف کنیم. در این زمینه با همکاری هیأت رئیســه موفق 
شدیم رویکرد دانشکده را به سمت ایفای مسئولیت در اجتماع 

و  اثرگذاری اجتماعی تغییر دهیم.
از طــرف دیگــر بــا تشــکیل اتــاق فکــر در معاونــت پژوهشــی، تغییــر 
آییــن نامه هــای مختلــف ازقبیــل نمره دهــی بــه پایان نامه هــای 
کارشناسی ارشــد، ماموریت پژوهشــی، ترفیع و ارتقا اســاتید  دوره 

و ... را آغــاز نمودیــم.
دکتر پناهی: دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی در 
حــال حاضــر چیــزی بیشــتر از یک اســم نیســت و تا رســیدن 
بــه جایگاهــی که باید باشــد فاصله بســیار دارد. دانشــگاه متناظر 
دانشــکده مــا در ایــن بخــش، دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت. ما 
نیــاز بــه گســترش اتــاق فکر بــرای مبحث ارتبــاط با صنعــت داریم. 
چرا باید چرخ توسعه کشورهای دیگر را بچرخانیم؟ باید حرکتی 

متوازن بین دانش روز و انجام پروژه های داخلی ایجاد کرد.
در حــال حاضــر مشــغول تاســیس دفتــری بــا نــام »دفتــر مطالعات 
بــازار« در حــوزه ارتبــاط بــا صنعــت دانشــکده هســتیم. دفتــری بــا 

ســه شــاخصه:
1- جمع آوری پروژه های موجود در سطح کشور

2- اســتخدام کارشناســانی جهــت تســهیل و پیگیــری امــور برای 
کار علمی خود  این بخش تا نخبگان دانشگاهی صرفا به دنبال 

باشند.
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گزارشی از جلسه بررسی وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشکده مهندسی  خالصه 

3- ایــن مرکــز بایــد بــا مــدل هــای خصوصــی اداره شــود؛ بــا رویکــرد 
کاری از پیــش نمــی رود. کارمنــدی 

گــروه مهندســی  کــه ابتــدا در  آغــاز برگــزاری دوره هــای »کــو آپ« 
گردیــده اســت. کامپیوتــر اجرایــی 

تغییــر روش اداره باشــگاه دانشــگاهی خانــه صنعــت 
معــدن: تــاش در جهــت بهبــود آییــن نامــه هــای ترفیــع و 
کارآفرینــی و ارتبــاط بــا  کــه حوزه هــای  گونــه ای  ارتقــای اســاتید بــه 
صنعت دارای وزن قابل توجهی در مقایســه با مقاالت پژوهشــی 
باشــد. تدویــن پیــش نویــس مــاده 5 آییــن نامــه ارتقای اســاتید در 
همیــن راســتا در اتــاق فکــر معاونــت در برنامه هــای پیــش رو نیــز 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تغییر رویکرد برگزاری دوره های کارآموزی

2- مدیریت فضاهای فیزیکی موجود و تغییر فضاهای کارگاهی 
به فضاهــای فنــاوری دانش بنیان

کــه بــا »مشــقت« و بــا  3- تــاش در جهــت حمایــت از اســاتیدی 
»کیفیــت« در حــال انجــام پــروژه هــای واقعــی هســتند.

4- حرکــت بــه ســمت تاســیس شــرکت های دانــش بنیان توســط 
اســاتید و دانشــجویان با حمایت و مشارکت دانشکده مهندسی
مجری: با وجود این همه امتیازاتی که به کار صنعتی داده 
می شــود، چــرا حرکــت متناســبی از طــرف دانشــجویان و 

اعضای هیئت علمی مشاهده نمی گردد؟
دکتــر لطفــی: پــول نفت مــا را تنبل کرده اســت. زمانــی کار ما 
به ســرانجام می رســد که پول نفت از دانشــگاه قطع شــود و 
یا به طرز صحیحی در دانشــگاه ها هزینه شــود. عمده مشــکل ما 
ذهنیت هــای غلــط اســت و اینکــه هنــوز بســیاری از اعضــای 

دانشگاه لذت کار صنعتی را نچشیده اند.
بایــد قبــول کنیــم کــه مــا بــه کار پژوهشــی صــرف عــادت کرده ایــم و 
کار ســخت تری  کارفرمــا دارد،  کار صنعتــی، چــون نیــاز بــه رضایــت 
اســت. لــذا تــرک عــادت به ســمت انجام کار ســخت تر، کار ســخت 

کــه نیــاز بــه زمــان و برنامه ریــزی دقیــق دارد. و پیچیــده ای اســت 
دکتر پناهی: بنده هم با ســخنان دکتر لطفی موافقم و این 
کار پژوهشــی  کنــون زیــر ســاخت انجــام  ــا  کــه ت را می افزایــم 
مرتبــط بــا صنعــت به مقــدار کافــی فراهم نبوده اســت. تــاش ما بر 

این است که زیرساخت های الزم را نیز فراهم کنیم.
در ادامــه جلســه چنــد نفــر از اعضــای محتــرم و دغدغه منــد 
هیئت علمــی دانشــکده، ســخنانی پیرامــون مســئله »ارتبــاط 

دانشــگاه«  و  صنعــت 
بیــان نمودنــد و پــس 
از  تعــدادی  آن  از 
حاضــر  دانشــجویان 
از  را  خــود  ســواالت 
برنامــه  مهمانــان 
کــه  کردنــد  مطــرح 
در  آن  از  خاصــه ای 
خواهدآمــد. ادامــه 

اخترپــور:  دکتــر 
بســتر ارتبــاط بــا 
اصــاح  صنعــت، 
و  دانشــجو  ارتبــاط 
ــه  ــاز ب ــت. نی ــتاد اس اس
حرکتــی پایــدار در ایــن 

حــوزه داریــم. نیــاز بــه اصــاح »نگــرش و فرهنــگ« در دانشــگاه 
داریم. کسانی که صرفا به دنبال مهاجرت هستند، عمدتا فقط 
ــوان از  کــی می ت ــه و رزومــه ســازی هســتند.  بــه دنبــال دادن مقال

چنین فردی توقع انجام پروژه های صنعتی داشت؟
تعارضی بین کار صنعتی و کار منجر به مقاله نیست. فرصت های 
خوبــی وجــوددارد کــه می تــوان هــر دو را به خوبی و همزمان انجام 
داد. بــا توجــه بــه دســتمزدهای پاییــن، بــه خوبــی می توانیــم در 
بــازار صنعتــی کشــورهای منطقه رقابــت کنیم. نقصی در اســاتید 
هســت و نقصــی در دانشــجویان؛ اســاتید مســئولیت های زیــادی 
دارند و با توجه به سن، معموال حوصله پیگیرهای طاقت فرسا 
کار صنعتی را ندارند. دانشــجویان هم عمدتا به دلیل تازه کاری، 
جرئــت ورود بــه ایــن حــوزه هــا را ندارنــد. ایــن دو در کنــار هــم صاح 

می شــوند.
کارهــای صنعتــی  خانــم دکتــر به کمــال: دانشــجویان بــه 
رغبــت دارنــد و نیــاز اســت مــا ایــن رغبــت را در اســاتید بیشــتر 
کــه در ایــن حــوزه  کارهایــی  کنیــم. الزم اســت اســتانداردی بــرای 
کارها نظارت دقیقی  کیفیت  گردد و روی  انجام می شــود تدوین 

ایجادگردد.
دکتر اعتمادفر: چقدر خوب اســت که در دانشــگاه بســتری 
بــرای انجــام این صحبت ها فراهم شده اســت و چقدر عالی 
کــه دانشــجو می توانــد بــه ایــن راحتــی بــا اســاتید خــود  اســت 
همکام شــود و در مهم ترین تصمیمات دانشــکده اثرگذار باشد. 
کــه بــه دنبــال دانشــگاه نســل ســومی هســتیم، آیــا معیارهــای  مــا 
جذب هیئت علمی و دانشــجویان تحصیات تکمیلی ما نســل 

سومیهستند؟



در آفتاب کم جان مهر ماه نشســته بودم، غرق در افکار شــیرین، اما 
تلخ خود شده بودم. خاطرات همچون طوفانی با شتاب از جلوی 

چشمانم می گذشتند.
زمــان رســیدن فرارســید! در آمدن هــای بــی موقــع متبحــر بــودی. بــا 
بــی اعتنایــی، روزمرگی هایــم را دگرگــون ســاختی. قــرار بــر ایــن بــود کــه 
از گذشــته صحبتــی نشــود. نــه صدایــی بــود و نه تصویر دیگــری، جز 
چیــزی کــه درســت در مقابلم دســت به ســینه ایســتاده بــود، حضور 

مطلق.
از گذشــته خاطــره ای بــه یاد نداشــتم و آینــده هــم برایــم ذره ای ارزش 
ــر روی  ــان را ب ــم ج ــاب ک ــارش آفت ــا، ب ــز دلرب ــت. در آن روز از پایی نداش
چشمانت نگاه می کردم. از با هم بودن ها محرومم کردی. تو آنقدر 
قلبــم را خــوب می شناســی کــه حتــی از روی ضــرب آهنگــش، حــال 

دلــم را تشــخیص می دهــی. 
کولــه بــاری از غــم، ســوار قطــاری می شــدی بــی  هــر روز صبــح بــا 
هیــچ دلبســتگی، بــی هیــچ انتظــاری و بــی هیــچ انزجــاری و تا ناکجا 
می رفتــی. چــرا نمی توانســتم طوالنــی مــدت ســفر کنــم؟ می دانــی 
چــرا؟ آخــر رفتنــم بــدون خداحافظــی بــود. برمی گشــتم امــا بــاز هــم 
خداحافظــی نمی کــردم و تنهــا محــو چشــمانت می شــدم؛ جــای تو 
در ایــن دنیــا کجاســت؟ جایــت در خلــوت تنهایــی و رهــا از رابطه هــا 
کجاســت؟ بــه راســتی کــه دنیــا بــه چه شــکل اســت تنها بــا تو؟ افســار 
زندگیم را به دست گرفتی و افسانٔه تنهایی را به دوش می کشی. در 

گاهــم می ســازد؛ به  قلبــم رگــه ای پــر نــور حــس می کنــم که همیشــه آ
گمانــم کــه نامــش امید باشــد.

در چهره هایمان انتظار موج می زد. من در بحبوحٔه این آشــوب ها، 
به آســمان خیره می شــدم، نکند دلم تنگ گردد.

همیشه کاما تنها بودی. قرار است به تماشای اندوه و رنج فراوانی 
بنشینی. نشستیم کنار هم. به من گفتی: از رفتنت شادمانی؟ من 

گفتم: جای یکی به مانند تو همیشه در قلبم خالیست . 
گویــا بــاور  کرده بــودم  کــه آمــد انــگار نجــات پیــدا  صــدای ســاعت 
نمی کردم که همه چیز در خواب بوده است. مغزم مثل ماشین کار 
می کرد! لشکر خواب مرا آن طرف تر به فراموشی سپرده بود. کورمال 
کورمــال آمــاده می شــدم. بــه تــو می اندیشــیدم. نکنــد خواب هایــم 

مثــل قصه هایــت درســت باشــد .
مــن تــو را دوبــاره خواهم دیــد؟ شــاید ســی ســال بعــد، در چهــارراه 

تنهایــی با همان حس عجیبی کــه قلبــم از آن 
مملو گشــته.

پایزی عاشقان
سخن پایاین

 لیال فالح
زمین شناسی 98

یگانه افکار
مهندسی شیمی 96

طنــــــــز  و 
+کاریکاتور

دستگیری روح اهلل زم بدست سپاه


