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در گفت وگویی با 
مسئول گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه مطرح شد:

تشکیالت معبد است نه معبود
 ما مهندساِن پزشکی هستیم

هم مهندسی ، هم پزشکی!



بــه بهانــه یــاد و خاطــره شــهدای ناوچه کنــارک، این 
نســخه از نشــریه تقدیــم می شــود بــه روح بلنــد 
مرتبــه شــهدای ارتــش و شــهید علــی زارع نعمتــی:

شــهید علــی زارع نعمتــی، روز ۱۷ تیرمــاه ۱۳۳۸ در 
خانواده مذهبی در شــهر ســاوه دیده به جهان گشــود. 
وی در ســال ۱۳۵۵ وارد نیــروی دریایــی ارتــش شــد. او 
تحصیــالت تکمیلــی خــود را در ایتالیــا در دانشــکده 
دریایــی شــهرلیورنو گذرانــد. وی درســال ۱۳۶۰ بــه ایــران 

بازگشــت.
ویژگــی اخالقــی و کلیــدی ایــن شــهید، گشــاده رویی 
می باشــد. بــه صورتــی کــه اگــر فــردی را نمی شــناخت، 

نصرانــی اســت. حضــرت فرمودنــد: »وقتــی كــه جــوان بود 
او را بــه كار گماردیــد؛ حــال كــه پیــر و ناتــوان شــده، او را 
رهــا كــرده و از حــق مشــروعش بازداشــته اید؛ از بیــت 

المــال بــه او بپردازیــد!«

شغل حضرت چه بود؟
 يكــی دیگــر از مشــاغل امــام علــی علیــه الســالم در 
عصــر رســالت و پــس از آن، كشــاورزی و درخــت كاری بود 
كــه بســیاری از خدمــات و انفــاق هــای خــود را از ایــن 
طریــق انجــام مــی داد و درســت در زمــان ثمــره و نتیجــه 
آن را وقــف می کــرد. شــاید بــه ذهنمــان خطــور کنــد کــه 
اگــر ثمــره و ســود حاصــل از اون بــاغ هــا را به مســتمندان 
مــی داد بهتــر بــود! امــا فــرق ایشــان بــا مــا همیــن اســت 
نیازمنــدی مردمــی  اصولــی  رفــع  دنبــال  بــه  امــام  کــه 
هســتند کــه تــوان کار کردنــد دارنــد، امــا فضــای آن را 
ــد از  ــا می خواهن ــد. گوی ــد ایجــاد کنن ــا نمی توانن ــد ی ندارن
تنبلی هــای افــراد توانمنــد امــا نیازمنــد جلوگیــری کننــد و 
هــم نیازمنــدی آن هــا را رفــع کننــد. پشــت ایــن عمل، صد 
هــا فکــر نهفتــه اســت کــه بــا نــگاه عمیــق بــه بعضــی از آن 
هــا دســت پیــدا خواهیــم کــرد. امــروزه در ایــن شــرایط، 
طــرح هایــی مثــل کمــک مومنانــه و رزمایــش همدلــی، 
فقــط مرهمــی بــر زخــم نیازمنــدان و فقــرا شده اســت. 
ماننــد یــک قــرص مُســکن می ماننــد کــه اگــر درد درمــان 
ــاره ایــن درد شــروع می شــود. قبل تــر گفتــم،  نشــود دوب

ــرد. ــاق می ک ــام در راه خــدا انف ام

  انفاق یعنی چه؟ هر کمکی انفاق است؟؟
بــا نــگاه بــه آیــات 1 تــا 4 ســوره انفــال بــه ایــن می رســیم 
کــه انفــاق یعنــی از آنچــه داریــم در پرکردن خالء اســتفاده 
کنیــم. شــاید خــالء االن بــرای نیازمنــدان پــول باشــد، 
شــاید کار باشــد، شــاید محبــت بــه یــک طفــل زجــر دیــده 
باشــد. امــام بــه خوبــی می دانســتند کــه چطــور ایــن 
ــه یــک  ــا محبــت ب مــدل خالء هــا را پرکننــد. یــک وقــت ب
طفــل صغیــر انفــاق می کــرد. یــک زمانــی بــا وقــف زمیــن 
ــا دادن زر و انگشــتر. شــاید  ــک وقــت هــم ب ــی و ی زراعت
ــر  ــد روز دیگ ــی چن ــد ول ــر کن ــی خــالء را پ االن کمــک مال
دوبــاره ایــن خــالء ایجــاد می شــود. ایــن را هــم بدانیــد کــه 
پــر کــردن خــالء بــه بهتریــن شــکل، باتوجــه بــه ظرفیت ما 

و شــناخت درســت از خــالء، حاصــل می شــود.

بــه نظــر شــما ايــن رزمايــش همدلــي و كمــك مومنانــه تــا 
كــي ادامــه دارد؟ آيــا ميتــوان گفــت كــه تــا ابــد ادامــه دارد 
يــا بــا اتمــام ايــن شــرايط تمــام ميشــود؟ آيــا ايــن جمعيت 
مومــن و انقالبــي و شــيعه هميشــه دركنــار نيازمنــدان و 
فقــرا خواهنــد بــود؟ مــا بهتــر از هركســي ايــن را می دانيــم 
كــه ايــن رزمايــش منقطــع خواهد شــد و تا زمانش نرســد 
ايــن كمــك و همدلــي بــه ايــن ســطح پيــش نمي آيــد. امــا 
حــاال يــك ســوال ديگــر، بــه نظرتــان چنــد نفــر در تاريــخ 

هميشــه در حــال كمــك بوده انــد؟
 از بيــن همــان افــراد، چنــد نفــر در دوران حكومــت و 

قــدرت هــم بــه ايــن كار ادامــه می دادنــد؟
بــه جرئــت مي تــوان گفــت در جــواب تمــام ايــن ســواالت 
نــام اميــر المومنيــن امــام علــي عليــه الســالم بــه چشــم 

ميخورد.

رهبری درباره مدل کمک امام علی چه فرمودند؟
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بخشــی  از بيانــات 
دربــاره حضــرت علــی )ع( فرمودنــد: »کســانی کــه بــه 
فقــرا کمــک کننــد و بــه خانواده هــای مســتضعف ســر 
بزننــد، زیادنــد؛ امــا آن کســی کــه اواّلً ایــن کار را در دوران 
حکومــت و قــدرت خــود انجــام دهــد، ثانیاً کارِ همیشــه ی 
او باشــد، ثالثــاً بــه کمــک کــردن مــادّی اکتفــا نکنــد؛ بــرود 
بــا ایــن خانــواده، بــا آن پیرمــرد، بــا ایــن آدم نابینــا، بــا آن 
بچه هــای صغیــر بنشــیند، مأنــوس شــود، دل آن هــا را 
خــوش کنــد، فقــط امیرالمؤمنیــن علیه الســالم اســت«
ابــن ابــی الحدیــد دربــاره آن حضــرت مــی نویســد: »علــی 
روزهــا روزه مــی گرفــت و خــوراك خــود را بــه دیگــران 
مــی داد و بــا دســت خویــش نخلســتان های بعضــی از 
یهــودی هــا را آب یــاری مــی كــرد. دســت هایــش در اثــر 
آب كشــی آبلــه مــی زد، امــا درآمــد خــود را بــه مســتمندان 

مــی داد.«

کمک از بیت المال؟!
ــراي ايــن کمــک رســاني ها  ــد كــه ب  جالــب اســت بداني
هيــچ حــد و مــرزي قائــل نبود. در كتاب اســالم و خدمات 
اجتماعــی )ص189( آمــده اســت: حضــرت امیرالمؤمنیــن 
ــد كــه در گوشــه  ــی را دیدن ــه الســالم پیرمــرد نابینای علی
ای نشســته و گدایــی مــی كنــد. حضــرت از كســانی كــه 
در اطــراف او بودنــد، پرســیدند: ایــن كیســت؟ گفتنــد: 

بــا وی بــه گرمــی برخــورد می کــرد، گویــی کــه چندیــن ســال 
است او را می شناسند. شهید نعمتی از هوش و ذکاوت 
بســیار باالیــی برخــوردار بــود. تــا حــدی  کــه بــه مشــکالت 

تحصیلــی هم کالســی های خــود می پرداخــت.
ایشــان همچنین با شــروع جنگ تحمیلی بر روی ناوچه 
موشــک انداز پیــکان قــرار گرفــت. پــس از مدتــی بــر روی 
ناوچــه پایــی ۶۵، فرماندهــی را شــروع کــرد و مشــغول 

خدمــت بــه مملکــت و دیــن خــود شــد.
و در پایان یاد و خاطره تمامی شهدای هشت سال دفاع 
ــی ارتــش  ــروی دریای ــور مــردان نی مقــدس، خصوصــا غی
همیشه پیروز جمهوری اسالمی ایران را گرامی میداریم.

بررسي مدل کمک رسانی امام علي )ع( به نيازمندان 

ُّطْف أمير الل

نفاق یعنی چه؟ 
انفاق یعنی از 
آنچه داریم در 
پرکردن خالء 
استفاده کنیم

وقتی كه جوان 
بود او را به كار 
گماردید؛ حال 
كه پیر و ناتوان 
شده، او را رها 
كرده و از حق 
مشروعش 
بازداشته اید؛ از 
بیت المال به او 
بپردازید!

 گویا می خواهند 
از تنبلی های افراد 
توانمند اما نیازمند 
جلوگیری کنند 
و هم نیازمندی 
آن ها را رفع کنند

بیاد شهدای #کنارک

صفجه 2، شماره14



ســام آقــای کریمانــی، ممنــون کــه دعــوت مــارا قبــول 
کردید.

مخاطبیــن  و  شــما  خدمــت  دارم  ســام  عــرض 
گرامی نشریه دانشجویی خط شکن؛ درخدمتم.

چی شد که وارد تشکیات بسیج شدید؟
ــه بســیج دانشــجویی، در  ــل از ورود ب ــا قب حقیقت
هیــچ تشــکلی فعالیــت نمی کــردم. امــا بدلیــل وجــود 
ــی کــه وارد دانشــگاه  زمینه هــای مقتضــی، از روز اول
شــدم، یعنــی مهرمــاه ســال ۹۶، بیــن دانشــجویان 
بســیجی حاضــر شــدم و الحمدللــه اون هــا هــم بــا 
اخــاق  پذیرفتنــد.  رو  بنــده  دلنشــینی  صمیمیــت 
خــوب، رفاقت هــای ســالم و از همــه مهمتــر بســتر 
رشــدی کــه در ایــن تشــکیات وجــود داشــت، مــن رو 

جذب این تشکیات کرد.

هدفتان از تشکلیات چی بود؟
طبــق فرمــوده ی شــهید دکتــر بهشــتی، تشــکیات 
معبــد اســت نــه معبــود؛ لــذا هــدف حضــور مــا در 
و  تربیتــی  بســتر  ایــن  از  اســتفاده  تشــکیات 
خودســازی فــردی و جمعــی اســت کــه بتوانیــم در 
ایــن ســنگر انقــاب اســامی در دانشــگاه، عــاوه بــر 
راســتای  در  هــم  جمعــی  تاثیرگــذاری  فــردی  رشــد 

اعتای اسام ناب در دانشگاه داشته باشیم.

یکــی از اصلــی تریــن برنامــه هــای بســیج، راهیــان 
نــور اســت و آنهــم انجــام نشــد. آیــا برنامــه جایگزینــی 

ــود؟ داشــتید؟ عکس العمــل شــما چــه ب
راهیان نــور فرصــت بســیار مغتنمــی در راســتای 
جــذب و بکارگیــری اســتعدادها در تشــکیات اســت. 
امســال بدلیــل خطــر احتمــال شــیوع ویــروس کرونــا، 
از ایــن نعمــت محــروم شــدیم؛ امــا بــه هیــچ وجــه 
ننشســتیم و ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدلیــل کــرده 
و زیرســاخت های رســانه ای پایــگاه را تقویــت کردیــم. 
بــه شــکلی کــه یکــی از خروجی هــای ایــن برهــه ی 
ســکوت  زنــده  گفتگــوی  برنامــه  تشــکیل  زمانــی، 
و  موشــن گرافی ها  بجــز  البتــه  بــود.  ممنــوع 
کلیپ هایــی کــه در راســتای هــدف پایــگاه ســاخته 

بســیج  عظیــم  حرکــت  کلــی  بطــور  لــذا  می شــد. 
دانشــجویی در دانشــگاه امــام رضــا)ع( بــه هیــچ وجــه 

متوقف یا آهسته نشد.

پــس از صحبــت هــای شــما در مقابــل آقــای مــروی، 
انتقاداتــی انجــام شــد. ایــن انتقــادات چــی بــود و 

پاســخ شــما چیســت؟
بــود.  مربــوط  مطالبــات  ســطح  بــه  انتقــادات 
دانشــجویان توقــع داشــتند کــه بنــده مشــکات جزء و 
مصداقــی کــه در ســطح دانشــگاه مطــرح بــود را بازگــو 
از مدیــران  بایــد  ایــن مطالبــات  کنــم، درصورتیکــه 
میانــی آســتان قــدس در ایــن حــوزه، یعنــی ریاســت 
دانشــگاه و مســئولین مربوطــه در داخــل دانشــگاه 
خواســته شــود. ولــی ســطح مطالبــات بنده هم ســطح 
ــا مســئولیت و مقــام مدیریتــی آقــای مــروی یعنــی  ب
تولیــت آســتان قــدس بــود. چراکــه مخاطــب بنــده 
ایشــان بودنــد و طبیعــی اســت کــه بایــد بــه مســائل 

مربوط به رده ی مدیریتی ایشان می پرداختم.

برنامه شما برای ادامه مسیر زندگی چیست؟
ان شــاءهللا کــه بتوانــم در هــر عرصــه ای کــه در 
و  اســام  بــه  خدمتگــزار  می شــوم،  حاضــر  آینــده 
مســلمین باشــم و عنصــری مفیــد و مثمــر بــه ثمــر در 

سپاه حضرت حجت)عج( باشم.

اگــر بخواهیــد یــک توصیــه بــه مســئول بســیج آینــده 
و یــک توصیــه بــه بســیجیان کنیــد چــه می فرماییــد.

ایــن کار را بایــد بــه اهلــش واگذاریــم. امــا بعنــوان 
صحبــت برادرانــه عــرض کنــم کــه بســیج دانشــجویی 
ــه همــه ی اقشــار دانشــجویان  در دانشــگاه متعلــق ب
محــدود  خاصــی  عــده ی  یــا  حــزب  بــه  و  اســت 
نمی شــود. لــذا پــس از آرزوی موفقیــت بــرای مســئول 
و دانشــجویان  ایشــان  بــه  پایــگاه،  آینــده ی  بســیج 
بســیجی عزیــز عــرض می کنــم کــه بــا قــدرت مضاعــف 
ســعی کننــد تمامــی دانشــجویان را بــا ایــن عرصــه ی 
بســیج  تشــکل  یعنــی  ســازنده،  تربیــت  و  رشــد 

دانشجویی آشنا کنند.

روز 29 اردیبهشــت، روز تودیــع و معارفــه 
ــوان  ــگاه بســیج را می ت ــد پای مســئول جدی
کــرد.  محاســبه  دانشــگاه  بســیج  نــوروز 
یکســال،  کــه  فرمانــده ای  روز  ایــن  در 
راهبــری  و  را هدایــت  بســیج  تشــکیات 
دیگــری  بــه  را  خــود  جــای  می کــرد، 

می دهــد. 
ایــن مصاحبــه نیــز بــا آقــای عمــاد کریمانــی 
انجــام شــده اســت کــه در ســال تحصیلــی 
98-99 بعنــوان مســئول بســیج دانشــگاه 
امــام رضــا )علیــه الســام( حضور داشــتند.
در ایــن مصاحبــه بــه ســراغ ایشــان رفتیــم 
در تشــکیات  از حضــور  را  دلیلشــان  تــا 
بســیج و جــواب پرســش هایی دربــاره بــا 

دوران مسئولیتشــان را جویــا شــویم.

در گفت و گویی با مسئول گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه مطرح شد:

تشکیالت معبد است نه معبود

اخاق خوب، 
رفاقت های سالم 
و از همه مهمتر 
بستر رشدی که 
در این تشکیات 
وجود داشت، 
من رو جذب این 
تشکیات کرد

طبق فرموده ی 
شهید دکتر 
بهشتی، 
تشکیات معبد 
است نه معبود

به مسئول بسیج 
و دانشجویان 
بسیجی عزیز 
عرض می کنم که 
با قدرت مضاعف 
سعی کنند تمامی 
دانشجویان را با 
این عرصه ی رشد 
و تربیت سازنده، 
آشنا کنند.
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مهندســی پزشــکی علــم نوینــی هســت کــه تحــول 
ــون ایــن رشــته می باشــد. در حــوزه پزشــکی؛ مدی

و  شــوید  بیمارســتان  وارد  روزگاری  اگــر  شــاید 
رادیولــوژی،  بــه جــای فرایندهــای ســونوگرافی و 
برگشــته تان  بخــت  بــدِن  جــاِن  بــه  مســتقیم 
می افتادنــد آنــگاه اهمیــت ایــن رشــته را بیشــتر 

می کردیــد! درک 
در ایــن مقالــه مــی خواهیــم بــه صــورت اختصاصــی 
آینــده  کار  بــازار  رشــته  ایــن  دانشــجویاِن  بــرای 
را شــرح دهیــم. اگــر شــما هــم گمــان می کنیــد 
کــه یــک فعــال مهندســی پزشــکی تنهــا بایــد در 
بیمارســتان تعمیــرات تجهیــزات را انجــام دهــد، 
ســخت در اشــتباهید! بــرای ورود بــه بــازارکار بایــد 
ذهــن خــود را فعــال کنیــد. فکــر انســان ماننــد چتــر 
آنکــه کارایــی داشــته باشــد  بــرای  نجــات اســت، 
بایــد اول بــاز شــود. تصــور بــه یــک زمینــه کاری، 
کار را بســیار دشــوار خواهــد کــرد. اگــر دائــم بــه 
ایــن موضــوع فکــر کنیــد کــه هیــچ کاری بــرای مــن 
وجــود نــدارد و نهایتــا بــا مــدرک لیســانس بیــکار 
می مانــم جــز القــا افــکار منفــی بــه خودتــان کاری 
فیزیکــدان  انیشــتین  آلبــرت  نبردیــد.  پیــش  از 
برجســته آلمانــی میگــود: اگــر انســان هــا در طــول 
یــک  ذهنشــان  قــدرت  از  اســتفاده  عمرشــان، 
اکنــون  بــود  معده شــان  از  اســتفاده  میلیونیــوم 

دنیــا تعریــف دیگــری داشــت!
ــت و  ــه موفقی ــه در خــود اشــتیاق ب ــرای کســی ک ب
کار را می پرورانــد همیشــه زمینــه شــغلی وجــود 

دارد.
زمینه هایــی  چــه  در  پزشــک  مهنــدس  یــک  امــا 

کنــد؟ فعالیــت  می توانــد 
 اگــر شــما هــم بــه فکــر کمــک بــه افــرادی هســتید 
قلــب  می توانیــد  دارنــد  را  قلبــی  مشــکالت  کــه 
مصنوعــی تولیــد کنیــد. دیــدن فــردی کــه مــدت 
ــا طراحی هــای  ــون ب ــوده و اکن ــر روی بســتر ب هــا ب
می چشــد،  را  رفتــن  راه  لــذت  مصنوعــی  انــدام 

بســیار جــذاب خواهــد بــود.
بــه  مختلــف  آزمایشــات  بــرای  تابحــال  شــاید 
بــرای  کــه  دســتگاهی  باشــید.  رفتــه  بیمارســتان 
انــدازه گیــری عناصرشــیمیایی خــون کاربــرد دارد 
ســاخته یــک ذهــن خــالق توســط مهنــدس پزشــک 

اســت.
امــا از مبحــث ســاخت یــک دســتگاه کــه بیــرون 
بیاییــم می توانیــم اثربخشــی مهندســاِن پزشــکی را 
در ســاخت قســمت هــای مختلــف یــک بیمارســتان 
ببینیــم. بلــه! مهنــدس پزشــک عــالوه بــر اینکــه 
روِح یــک دســتگاه پزشــکی را درمــان می کنــد، یــک 

بیمارســتان را نیــز مهندســی می کنــد!
حتــی تعمیــر یــک دســتگاه پزشــکی هــم کارِ هــر 
ســوی  از  کوچــک  خطــای  یــک  نیســت.  کســی 
مهنــدس پزشــک می توانــد جــاِن بیمــار را بــه خطــر 

بیانــدازد.
از دیگــر زمینه هــای شــغلی تجــارت در ایــن حــوزه 

هســت.
 اینکــه چــه دســتگاهی بــرای چــه بیمارســتانی بــا 
باشــد  شــده  خریــداری  فــراوان  محدودیت هــای 
بســیار کار ســختی می باشــد. شــاید در نــگاه اول 
ــا یــک دســتگاه را می خریــم  تصــور شــود کــه نهایت
ــی  ــم ول ــی خدمــات می دهی ــز درمان ــک مرک ــه ی و ب
وقتــی بعــد از چندســال ناکارآمــدی دســتگاه دیــده 

شــود، همــه شــما را مقصــر می داننــد.
طراحــی و ســاخت مــدارات بــرق و نــرم افــزار هــای 
دقیــق، مدیــر و مشــاور در امــور بازرگانــی و توســعه 
کارشــناس  همچنیــن  و  شــرکت ها  تحقیــق  و 
علمــی در زمینــه حقوقــی و ثبــت اختــراع، همــه از 
مــواردی اســت کــه یــک مهنــدس پزشــک می توانــد 

ــد. در آن فعالیــت کن
پزشــکی  مهندســی  حاضــر  درحــال  شــک  بــدون 
رشــته های  پولســاز ترین  و  جذاب تریــن  از  یکــی 
ایــران اســت، بــه شــرطی کــه هدفتــان را از همیــن 

اآلن مشــخص کنیــد.

از مهم تریــن موضوعاتــی کــه 
آگاهــی  بــه  نیــاز  دانشــجویان 
دارنــد، مســئله شــغل و بــازار 
کار آینــده اســت. اســتفاده از 
خوبــی  گزینــه  مســئله  کلمــه 
نشــان  خوبــی  بــه  زیــرا  بــود 
فقــط  بــازارکار  کــه  می دهــد 
بــا  کــه  نیســت  آگاهــی  یــک 
باشــید،  راحــت  آن  دانســتن 

اســت! »مســئله« 
در  می کنیــم  ســعی  بنابرایــن 
رشــته های  بــه  نســخه  هــر 
آن  آینــده  بــازارکار  و  مختلــف 

بپردازیــم.
در ایــن شــماره بســراغ رشــته 
و  رفتیــم  پزشــکی  مهندســی 
ســعی کردیــم تمــام تصــورات 
بازارکارهایــی  اشــتباه و تمــام 
یــک  بــرای  کــه ممکــن اســت 
دانشــجوی مهندســی پزشــکی 
بصــورت  البتــه  بیایــد  پیــش 
منتقــل  شــما  بــه  اجمالــی 

کنیــم.

هم مهندسی، هم پزشکی!
نه بگویید مهندس، نه بگویید پزشک؛ ما مهندساِن پزشکی هستیم.

بدون شک درحال 
حاضر مهندسی پزشکی 

یکی از جذاب ترین و 
پولساز ترین رشته های 
ایران است، به شرطی 
که هدفتان را از همین 

اآلن مشخص کنید.
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