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سرمقاله

مهدی طالبی
ارشد مدیریت استراتژیک ۹۹

ــه  ــد ک ــده! آدم می ترس ــی ش ــم معضل ــات دانشــگاه ه ــا اتفاق ــن روزه ــت: ای گف
کــه از خــواب بلنــد شــود و ببینیــد دیشــب برخی هــا دورهمــی تصمیمــی بــرای 
دانشــگاه و دانشــجویان گرفتــه و صبــح علی الطلــوع گــچ و ســیمان آن را 
ســفارش داده باشــند. آخــرش هــم یــک مشــت دانشــجو بایــد بیاینــد و هــزار تــا 
دلیــل علمــی بیاورنــد کــه اخــوی! اینجــا دانشــگاه اســت! قاعــده و قانــون دارد! 
وظیفــه و کارکــرد دارد! ناســامتی همــان برخی هــا رزق شــان را از صدقه ســری 
دانشــجو می خورنــد! حداقــل محــض خوشــگذرانی هــم کــه شــده بیاینــد و نظــر 

ــند! ــک زده را بپرس ــجوی بدبخت فل ــن دانش ای

گفتــم: گلــه زیــاد اســت ولــی راه حــل هــم داریــم. دانشــجو اگــر پشــت دانشــجو 
بایســتد و وظیفــه برخی هــا را داد بزنــد معجــزه خواهــد شــد. دیــدم کــه 
ــن دانشــگاه و  ــم مســئله ای ــوی دانشــجو بشــینیم ببینی ــم. اگــر مــن و ت می گوی
ــه نــق و نــوق نمی رســد.  مملکــت چیســت و پله پلــه حــل اش کنیــم، کارمــان ب
ــد می شــود کــه مــِن دانشــجو موقــع همــدل شــدن و مطالبــه  جایــی اوضــاع ب

منطقــی و مســتدل بشــینم و پســر خــوب دیگــران باشــم.

ایــن  بــرای  را  ســاختند کــه آدم هــای بــه اصطــاح نخبــه دانشــگاه 
تــا دانشــجو- دل بدهنــد و فکــری بــه حــال داخلــش -از اســتاد گرفتــه 

ــه مســائل مهــم کشــور کننــد  ــند ن ــردم باش ــد م ــی امی ــه قول و ب
اینکــه خودشــان ســربار مــردم باشــند و 
ــدی  هــر روز مســئله و داســتان جدی
تحویــل ایــن و آن بدهنــد. اگــر هــم 
ــای  ــد ج ــا دارن ــان برخی ه ــد هم دیدن
پرداختــن بــه مســائل خودشــان مسئله ســازی 
می کننــد، آن هــا را بــه راه راســت -بــه جبــر یــا 
اختیــار- هدایــت کننــد. خاصــه کــه دانشــگاه 
ــود! ــت درســت می ش ــد، مملک ــر درســت ش اگ
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بين المللي

"قــل یــا اهــل الکتــاب تعالــوا ایل کلمــة ســواء یبننــا و یبنکم 
 "

بگــو ای اهــل کتــاب بــر ســخنی گردآییــم کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت. 
)ســوره مائــده آیــه89(

بــرای اولیــن بــار اســت کــه بیــن رهبــر کاتولیک هــا و یکــی از مراجــع شــیعیان 
بــه عنــوان دو چهــره تاثیرگــذار ماقاتــی صــورت مــی گیــرد. »پــاپ فرانســیس« 
ــدار ایشــان  ــه دی ــت اهلل سیســتانی« در نجــف اشــرف ب ــزل »حضــرت آی در من
آمدنــد و ایــن دو عالــم در طــول ۵۴ دقیقــه مصاحبــه ای کــه بــا هــم داشــتند، 
ــه چشــم در چشــم هــم کــه نمایــش ادب  ــو گذاشــتند و فروتنان دســت روی زان
ادیــان ابراهیمــی اســت، بــا یکدیگــر دیــدار و گفتگــو کردنــد. ایــن دیــدار از هفتــه 
ــای  ــانه  ه ــی از رس ــت. بعض ــرار گرف ــانه ها ق ــی از رس ــه خیل ــورد توج ــل م قب
ــکافی  ــاد ش ــرای ایج ــدار ب ــن دی ــا از ای ــد ت ــان را کردن ــام تاش ش ــی تم غرب
ــد کســانی  ــد. آنهــا تــاش کردن ــران و عــراق اســتفاده کنن بیــن شــیعیان در ای
ــا آمریــکا در حــال مبــارزه هســتند، کــه در راس آن حشــد الشــعبی قــرار  کــه ب
ــت  ــان حضــرت آی ــد و حامی ــی کنن ــران معرف ــر ای ــدار رهب ــدرو و طرف دارد را تن
ــت اهلل  ــرت آی ــا حض ــد. ام ــی کنن ــه رو معرف ــی میان ــه نوع ــتانی را ب اهلل سیس
ــردم در  ــج و ســختی بســیاری از م ــاره تحمــل رن ــدار درب ــن دی سیســتانی در ای
کشــور هــای مختلــف صحبــت کردنــد. ظلــم و ســتم، فقــر، اذیــت و آزار دینــی و 
فکــری، ســرکوب آزادی هــای اساســی، فقــدان عدالــت اجتماعــی بخصــوص در 
جنگ هــا، اعمــال خشــونت بــار٬ محاصــره، اقتصــادی، آوارگــی و دیگــر مــواردی 
ــد،  ــج مــی برن ــه ملــت فلســطین از آن رن کــه ملــت هــای منطقــه مــا٬ از جمل
ــود. در واقــع حضــرت آیــت  ــن گفتگــو ب ــه صحبــت هــای ایشــان در ای از جمل

ــه از  ــطین، ک ــئله فلس ــه مس ــتانی ب اهلل سیس
نظــر رهبــر ایــران مســئله اول جهــان اســام 

ــه  ــا توج ــال ب ــاره می کنند.ح ــت، اش اس
ــت اهلل سیســتانی  ــه ســخنان آی ب

دیدار تاریخیدیدار تاریخی
محمد حسین مومن زاده

 ارشد مهندسی مخابرات سیستم۹۹



بــه روشــنی مشــخص اســت هیــچ تفاوتــی بیــن مراجــع شــیعه وجــود نــدارد و 
ایــن ســخنان در واقــع تمــام نقشــه، دشــمنان را کــه بــرای ایــن دیــدار کشــیده 
بودنــد، نابــود کــرد. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه اگــر اتحــاد مــردم ایــران 
و عــراق نبــود، امــروز تمــام عــراق در دســت داعــش بــود و امــکان نداشــت پــاپ 
ــراق  ــیحی ای در ع ــر مس ــا دیگ ــاید اص ــه ش ــفرکند، البت ــراق س ــه ع ــد ب بتوان
وجــود نداشــت کــه پــاپ بخواهــد بــه بهانــه آنهــا بیایــد. آقــای پــاپ هــم بایــد 
بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه چــه کســانی جــان مســیحیان عــراق، ســوریه و 
لبنــان را نجــات داده انــد. امــروز در خاورمیانــه دیگــر شــیعه، ســنی یــا مســیحی  
ــون »شــهید ســپهبد حــاج قاســم  ــن منطقــه مدی ــدارد. تمــام مــردم ای فرقــی ن
ســلیمانی« و »شــهید ابــو المهــدی المهنــدس« و یــاران باوفایشــان بــوده هســت 
ــوای تاریخــی حضــرت آیــت اهلل سیســتانی  ــد فت ــود. فرامــوش نکنی و خواهــد ب
ــا  ــروزه آمریکایی ه ــه ام ــد ک ــعبی ش ــد الش ــی الحش ــاد بســیج مردم ــث ایج باع
تــاش دارنــد بــه مبــارزه بــا آن بپردازنــد کــه بــه لطــف الهــی بــاز هــم شکســت 
ــد.  خواهنــد خــورد همانطــور کــه در ایــن چهــل و دو ســال شکســت خــورده ان

ــت  ــت، آی ــه مقاوم ــردر جبه اهلل العظمــی خامنــه ای در راس ایــن  اگ
بــا  علیــه  ای  ــت فرمانــده  ــته باشــد، آی ــرار داش ــکا ق امری
ــتانی در  ــی سیس قلــب ایــن جبهــه  قــرار دارد و بقیــه علمــا اهلل العظم
آن می دمنــد. ایــن بــار هــم تــاش و مراجــع تقلیــد روح بــه 

و تفرقــه میــان شــیعیان بــا وجــود دشــمنان بــرای ایجــاد فتنــه 
سیســتانی دانــا قطعــا نــاکام خواهد مرجعیــت حضــرت آیــت اهلل 

ماند.



پرونده

ــه  ــه ب ــد، ک ــرادی بودن ــف اف ــع مختل ــواره در جوام هم
ــی وارد  ــاوت، انتقادات ــای متف ــِی کار ه ــای اجرای روش ه
کــرده و بــه اصــاح آن هــا می پرداختنــد کــه بســیار هــم در حــال حاضــر از ایــن افــراد دیــده می شــود، 
ولــی در مقابــل ایــن دســته از افــراد، تفکــر دیگــری بــه نــام »اصــاح« نیــز وجــود دارد. در واقــع دســته 
دوم هیچــگاه بــه فکــر اصــاح واقعــی نبودنــد، بلکــه صرفــا بــا طــرح موضوعاتــی بــه قصــد انحــراف 
مخاطبیــن از مســائل اصلــی و محــوری پرداختــه و بــا توجــه بــه منافــع خــود یــا گــروه خاصی مســائلی 
را مطــرح می کردنــد؛ از اینجــا بــود کــه طــرح کاســتی ها و یــا روش هــای بهبــود مشــکات بــر پایــه 

مســئله محــوری و نــه مســئله ســازی شــکل گرفــت.

ــه توســط انســان های  ــد ک ــی ان ــه ســواالت عمیق ــد و از جمل ــت  ان ــاز حرک     »مســائل« نقطــه آغ
کنش گــر، زمانیکــه آنچــه را کــه خواهــان تحقــق و اجــرای آن بودنــد تحقــق نیافتــه دســت بــه اقــدام 
می زننــد. طبیعــی اســت کــه خواســتگاه مســائل، جامعــه و افــراد بــوده و در فاصلــه بیــن »هســت ها« و 

ــردد. ــا« را مطــرح می گ »بایده

حــال مســائل بــه چــه صــورت کشــف می شــوند؟ بــرای مســئله محــوری و شــناخت مســائل ابتــدا 
ــده  ــوده و دی ــوس ب ــا ملم ــی کام ــد یعن ــم؛ 1- مســائل عینی ان ــا را بدانی ــای آن ه بایســتی ویژگی ه
می شــوند، در دل جامعــه ایجــاد می شــوند و کشــف و حــل آن هــا نیــز در دل جامعــه شــکل می گیــرد، 
2- بــا یکدیگــر در ارتبــاط انــد بــه اینصــورت کــه هــم تاثیــر می گذارنــد و هــم تاثیــر می پذیرنــد یعنــی 
تکانــش هــر مســئله، مســائل دیگــر را نیز به حرکــت در مــی آورد. 3- مســائل متاثــر از نظــام ارزش های 
افــراد و جامعــه می باشــند و زمانــی کــه مســئله ای خــارج از نظــام ارزشــی بیــان گــردد، دیگــر مســئله ای 

#حقیقــی نیســت بلکه مســئله ای، #ســاختگی اســت.

 دانشگاه دانشگاه مسئله مسئله محور محور
 دانشگاه دانشگاه مسئله مسئله ساز ساز
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ــام آنکــه جــان را  ــه ن ب
فکــرت آموخــت

مــوالی متقیــان علــی )ع( میفرماینــد: »هرکــس کــه بــا کتاب هــا آرامــش یابــد، راحتــی و 
آســایش از او ســلب نمی گــردد«. )1.غررالحکــم ص233(

کانــال »بــرش کتــاب« جاییــه کــه جمــع شــدیم تــا کنــار هــم، ناُخَنکــی بزنیــم بــه کتــاب 
هــای مختلــف، و لذتــی کــه از بــرش کتــاب هــا بردیــم رو بیــن هــم نشــر بدیــم.

اگــر شــما اهــل کتــاب و مطالعــه باشــید، نــه تنهــا می تونیــن بــرش کتــاب هــای دیگــه 
رو مشــاهده کنیــن بلکــه می تونیــن بــرش هــای زیبــای کتــب خودتــون رو بــه اشــتراک 
بذاریــن، همینطــور میتونیــن کتــاب بعدیتــون رو هــم از بیــن اونهــا انتخــاب کنین. البتــه اگر 
هــم حوصلــه کتــاب خونــدن نداریــن، می تونیــن از بـُـرش هایــی کــه بقیــه میــذارن اســتفاده 

کنین و بهره فکریتون رو ببرین.
در کل هدفمــون اینــه کــه کتاب هــا رو خــوب بخونیــم و روشــون فکر 
کنیــم، و همینطــور بــا کتــاب های خــوب برای مطالعه آشــنا بشــیم. 

بینید
 رو هم ب

ه بعد
صفح

بینید
 رو هم ب

ه بعد
صفح
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جامعــه ی دانشــگاهی زمانــی می تواننــد بــرای کشــور و جامعــه مفید باشــند، کــه در ابتــدا مســائل واقعی 
موجــود در دانشــگاه را کشــف کــرده و آن هــا را نســبت بــه مســائل ســاختگی تمییــز دهنــد و پــس از آن 

در مســیر حــل آن هــا تــاش کنند.

   در حــال حاضــر اگــر بخواهیــم بــا توجــه بــه ویژگی هــای مســائل واقعــی دانشــجویان را کشــف کنیم 
بــه مســائلی برخــورد می کنیــم از جملــه: اشــتغال، ازدواج، ادامــه تحصیــل، زندگــی خوابگاهــی و ... ولــی 
فقــط کافــی اســت نگاهــی بیاندازیــم بــه برخــی از فعالیت هــای دانشــگاه فردوســی، آیــا بــا ایــن ســطح 
از فعالیت هــا، تعریــف ماموریت هــا و برنامه ریزی هــا، مشــکات دانشــجویان حــل می گــردد؟ دغدغــه 
هایشــان کــم می شــود؟ از نظــر اقتصــادی مســتقل می گردنــد؟ یــا مســئله ای بــر دیگــر مســائل آن هــا 

ــردد؟ ــه می گ اضاف

ــای  ــم تاش ه ــی رغ ــت، عل ــت( اس ــا جامعه)صنع ــر ب ــاط موث ــگاه ارتب ــای دانش ــی از ماموریت ه یک
پیشــرفت های مناســبی کــه صــورت گرفتــه اســت، امــا ایــن تاش هــا منجــر بــه حــل ایــن معضــل 
و مســئله ی اساســی توســط مســئولین دانشــگاه نشــده اســت، کــه در صــورت ارتبــاط موثر، هم مشــکل 
ــر دیگــر مســائل، ســایر  ــه تبــع تاثیــر آن ب پیشــبرد صنایــع و اشــتغال حــل خواهــد گشــت و هــم ب
معضل هــای دانشــجویان خصوصــا در حــوزه اقتصــاد و آینده شــغلی-تحصیلی آنــان برطــرف می گردید. 
لــذا بــه جهــت بــا توجــه بــه نیــاز ارتبــاط دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت، جهــت حــل ایــن مســئله 
می تــوان گام هــای ابتدایــی را تعریــف کــرد؛ ابتدایی تریــن گام موثــر بــرای حــل ایــن معضــل فراهــم 
ســازی بســتری کــه ارتبــاط ثمربخشــی میــان جامعــه ی دانشــگاهی خصوصــا دانشــجویان تحصیــات 
تکمیلــی و جامعــه هــدف تحصیلــی )جامعــه و صنعــت( می باشــد تــا صاحبــان صنایــع )افــراد شــاخص 
جامعــه( در جلســات دفــاع دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی حضــور داشــته باشــند و بــه ایــن شــکل 

حمایت هــای مــادی و معنــوی صنایــع )جامعــه( در اختیــار دانشــجویان و دانشــگاه قــرار گیــرد.

در آخر نیز نظر رهبری نسبت به مسائل کشور در سال 1390 بدین شکل بیان شده است:

   "در بســیاری از اوقــات یــک مســئله، اصلــی در کشــور وجــود دارد کــه همــه بایــد همــت کننــد بــه 
ســراغ ایــن مســئله، اصلــی برونــد؛ بایــد مســئله کانونــی کشــور این باشــد؛ امــا ناگهــان می بینیــم از یک 

گوشــه ای یــک صدایــی بلنــد می شــود، یــک مســئله حاشــیه ای درســت می کننــد و ذهن هــا 
متوجــه آن می شــود."

برش کتاب

علی صفایی حائریعلی صفایی حائری
     ضــرورت حرکــت، از ترکیــب مــا، از فطــرت مــا، و از ســاخت 
ــه همیــن خاطــر کســانی کــه حرکتــی  ــرد و ب ــه می گی مــا مای

ندارنــد، مجبورنــد بــا تنــوع هــا خودشــان را مشــغول کننــد.
     تنــوع طلبــی، نشــان دهنــده نیــازی اســت کــه ارضــاء نشــده؛ 
مثــل گرســنه ای کــه اگــر بــه او غــذا ندهنــد کثافــت هــا را هــم 

مــی خــورد.
     وقتــی آدمــی حرکــت نــدارد مجبــور اســت خــودش را بــا شــکل هــای مختلــف زندگــی 

فریــب دهــد تــا خیــال کنــد کــه حرکتــی دارد.
• #میم_طا •2

پی نوشت:
1.برای مشاهده دیگر برش کتاب هایمان از کانال ما بازدید کنید.

2.همچنیــن از طریــق  BoreshKetaabAdminBoreshKetaabAdmin@@ بــا مــا در ارتبــاط باشــید و برش 
هــای کتابتــون رو برامــون ارســال کنین.

حرکتحرکت
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   در گوشــه کنار دانشــگاه، دانشــجویان، اســاتید، کالس ها، زیر ســاخت 
هــا و... عوامــل متعــددی وجــود دارد کــه هــر کــدام میتوانــد منشــاء اثری 
گــردد، بــه مجمــوع ایــن اســتعداد هــا و قابلیــت هــا، ظرفیــت گفتــه مــی 
شــود. دانشــجویان و مســئولین دانشــگاه بــرای پیشــبرد امــور بایــد نگاه 

فعاالنــه ای بــه ایــن ظرفیــت ها داشــته باشــند.

  در حالــت کلــی ظرفیــت هــا را بــه چهــار دســته انســانی، مکانــی، زمانــی و رســانه 
ای مــی تــوان تقســیم بنــدی نمــود.

ظرفیت انسانی:

   تــک تــک دانشــجویان، مســئولین و اشــخاص موجــود در فضــای دانشــگاه دارای 
توانمنــدی هــا و ظرفیــت هایــی هســتند کــه مــی تواننــد اتفاقاتــی را رقــم بزننــد.

   اســتفاده از دانشــجویان بــرای طراحــی و پیــاده ســازی تصمیــم هــا، برنامه ها 
و مشــورت بــا ایشــان، بــه گونــه ای کــه بــا رشــد و تــوان مدیریتــی دانشــجویان، 
ــد.  ــوق ده ــده س ــر در آین ــای بزرگت ــئولیت ه ــرش مس ــرای پذی ــا را ب آن ه
برگــزاری جلســات هــم اندیشــی متشــکل از کارکنــان بخــش هــای مختلف 

بــا دانشــجویان بــه منظــور انتقــال تجــارب.

ظرفیت مکانی:

   بــه ســازه هــای طبیعــی و مصنوعــی موجــود در دانشــگاه گفتــه مــی شــود کــه بــه 
نوبــه خــود مــی تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ماننــد مســجد، کاس هــا، محوطــه 
و زمیــن هــای خالــی دانشــگاه، پژوهشــکده هــا، آزمایشــگاه هــا، ســالن هــای ورزشــی 
ــال اســتفاده از  ــه طــور مث ــری گــردد. ب ــد منشــاء اث و هــر مــکان دیگــری کــه بتوان
ــه  ــی ک ــان های ــاده در زم ــوق الع ــزاری دوره هــای آموزشــی ف ــرای برگ ــا ب کاس ه
کاس هــای رســمی دانشــگاه در حــال برگــزاری نباشــند. یــا اســتفاده از پژوهشــکده 
ــع اشــکال هــای موجــود  ــه منظــور بررســی و رف ــف ب ــا و آزمایشــگاه هــای مختل ه

شــایع در صنایــع و ارتبــاط بــا 
صاحبان صنایع.

شناسی      ظرفیت ظرفیت  شناسی   



ظرفیت های زمانی:

ــن  ــازده تری ــن و پرب ــی از مهمتری ــو جوان ــی و ن    دوره جوان
زمــان هــای عمــر هــر انسانیســت مخصوصــا اگــر بــا دوره 
ــن  ــردد. ای ــراه گ ــگاه هم ــل در دانش ــجویی و تحصی دانش
یــک ظرفیــت عالــی بــرای یادگیــری انــواع مهــارت هایــی 
اســت کــه بعــد از دانشــگاه میتواننــد زمینــه ســاز اشــتغال و 

ــا تهذیــب نفــس و  توانمنــد ســازی فــرد گــردد. همچنیــن ب
رشــد فــردی بــرای آمــاده شــدن پذیرفتــن مســئولیت در خانــواده 

و دگــر مســئولیت هــای اجتماعــی در جامعــه میگــردد.

ظرفیت رسانه ای:

   ایــن دســته از ظرفیت هــا شــامل ابزارهــای 
ــد.  ــن می باش ــه مخاطبی ــوا ب ــام و محت ــال پی ارس
امــروزه بــا پیشــرفت وســیله های هوشــمند و 
گســتردگی بیــش از پیــش فضــای مجــازی، زمینه 
مناســبی بــرای آمــوزش، و ارائــه مطالــب بوجــود 
ــرایط  ــر آن در ش ــتفاده موث ــه اس ــت ک ــده اس آم
آمــوزش مجــازی بــه راحتــی قابــل رویــت اســت.

ــرده راه هــای  ــام ب ــرای شناســایی و اســتفاده از ظرفیــت هــای ن    ب
متفاوتــی وجــود دارد کــه اولیــن قــدم آن دغدغــه منــدی و 
مشــاهده درســت، پــی بــردن بــه مســائل و حــل آن، 
مــی باشــد. تهیــه چــک لیســت از نــوع ظرفیــت 
هــا بــه کمــک برگــزاری جلســات هــم 
ــگاهی  ــگان دانش ــر نخب ــا دیگ ــی ب اندیش
مــی باشــد. گفــت و گو بــا دانشــجویان 
ــن راه  ــاده تری ــاید س ــاتید ش و اس
ــود  ــه وج ــردن ب ــی ب ــرای پ ب
متفــاوت  ظرفیت هــای 
در فضــای دانشــگاهی 

ــد. باش
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ــگاه زن در  ــرات جای ــث تغیی ــر باع ــل در ظاه ــامی٬ حداق ــاب اس ــک انق ــدون ش ب
جامعــه شــد. هرچنــد کــه ایــن تغییــرات در باطــن هــم قابــل بررســی و تصدیــق اســت.

 "me too" انقــاب در واقــع جلــوی رفتــن راهــی را گرفــت کــه امــروزه بــه جنبــش
منجــر شــده اســت. مســیری کــه جهــان غــرب 
و هــر جامعــه دیگــری کــه از آن پیــروی کــرده 
را دچــار مشــکات و معضــات بســیاری کــرده 
اســت. از تجــاوز بــه کــودکان و حیوانــات گرفتــه 

تــا دســتگاه هــای عابــر بانــک! 

ــد  ــا ح ــوده و ت ــان ب ــت زن ــئونات و کرام ــظ ش ــاب حف ــام و انق ــته اس ــا خواس قطع
زیــادی هــم موفــق عمــل کــرده اســت؛ کــه آن هــم مرهــون خــون شــهدا و عقیــده 
و ایمــان اســتوار بانــوان عزتمنــد کشــورمان و ارادت و پیــروی آنــان از ســیره حضــرت 

فاطمــه زهــرا )س( اســت. 

ــات ناگــواری  ــا متأســفانه در ســال هــای گذشــته شــاهد هنجــار شــکنی ها و اتفاق ام
در زمینــه حجــاب  بوده ایــم. در ایــن ســال ها مســئولین و افــراد صاحــب منصــب، بــه 
ــن شــد و  ــد کــه چنی ــر ســر خــود زده ان جــای ریشــه یابی و حــل اساســی مشــکل، ب

چنــان شــد. امــا واقعــا ریشــه مشــکل کجــا اســت؟

ــد.  ــی آن نامیده ان ــت اصل ــازی را عل ــای مج ــران، فض ــب نظ ــن و صاح ــر متفکری اکث
امــا آیــا تمامــش همیــن اســت؟ جــواب بنــده –خیــر– اســت. نمی تــوان یــک عامــل 
را مقصــر اصلــی دانســت؛ بــدون شــک عامــل یــا عوامــل دیگــری هــم در آن نقــش 
ــا  ــه ت ــه گرفت ــئولین مربوط ــای مس ــگاری ه ــاده ان ــا و س ــد. از ولنگاری ه ــته ان داش
آمــوزش و پــرورش! جایــی کــه در چهــل ســال گذشــته کمتریــن توجهــی بــه آن شــده 
اســت. سیســتم آمــوزش کشــور پــس از انقاب،تغییراتــی پیــدا کــرد امــا بــرای جامعــه 

مــا  ــب امــروز  دیگر مناس
ــن  ــت. ای ٬ نیس ت ا تغییــر

بــه  ملــت متعلــق  همــان 
ــته  ــای گذش ــه ه جوابگــوی ده و  اســت 

ــه  ــروز جامع ــاز هــای ام نیســت. نی ایــران  مــدرن 
نــود  دهــه  اوایــل  در  آمــوزش گرچــه  نظــام  در  تحوالتــی 

ایجــاد شــد ولــی 
بســیار ظاهــری 

آموزشی انقالب
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ــادات  ــن انتق ــی ای ــرو شــد. ول ــی روب ــا انتقادات ــم ب ــی ه ــه زمان ــان بره ــود و در هم ب
ــا  ــه صحــت آن تحلیل ه ــتر ب ــروزه بیش ــد و ام ــه ش ــده گرفت ــئولین نادی توســط مس

می شــود پــی بــرد.

ــرورش  ــه » پ ــد ب ــی جدی ــام آموزش ــه نظ ــدم توج ــادات ع ــن انتق ــی از ای یک
ــار  ــی در کن ــود؛ و وقت ــه هــای گذشــته ب ــان روی ــن هم ــش گرفت « و در پی

ــب  ــوع عق ــک ن ــت ی ــرار می گرف ــا ق ــدرن دنی ــی م ــتم های آموزش سیس
ماندگــی و عــدم توجــه بــه مســائل مهــم تربیتــی دیــده می شــد. حــال 

ــی  ــام آموزش ــک نظ ــد ی ــام می توان ــکام اس ــود اح ــه خ ــد ک بمان
ــاورد.  ــود بی ــده آل را بوج ــل و ای کام

امــروزه اساســی ترین مشــکل انقــاب اســامی در راه رســیدن 
بــه آرمان هــا و اهدافــش٬ نبــود یــا کمبــود نیــروی انســانی 

ــه بخــش هــای  ــد، دلســوز و مســئولیت پذیر در هم کاربل
کشــور و بــه خصــوص مدیریــت آن اســت. سیســتمی 

ــد٬ همــه هــّم و  ــرورش یاب ــرو در آن پ ــد نی کــه بای
ــرورش  ــوزش گذاشــته و از پ ــر آم ــود را ب ــّم خ غ

ــن نشــان دهنده عقب ماندگــی  ــده! ای غافــل مان
و جوابگــو نبــودن سیســتم آمــوزش کشــور٬ 

نســبت بــه نیــاز هــای روز جامعــه اســت.

ــا انقــاب در  اگــر گام دوم انقــاب٬ ب
سیســتم آمــوزش کشــور همــراه 

باشــد٬ نــه تنهــا شــاهد پیشــرفت 
ــه  ــه در زمین ــل توج ــای قاب ه

خواهیــم  مختلــف  هــای 
بــود٬ بلکــه شــاهد تربیت 

بانــوان و در کل انســان 
اول  تــراز  هــای 

انقــاب و تحقــق 
تمــدن نویــن 

می  ســا ا
هیــم  ا خو

ــود. ب



خاطره جهادی

به نام او

    اردو جهــادی عیــد امســال )1۴00( بــه فضــل الهــی در روســتای قلعــه نــو بودیــم 
ــرای هــر نفــری یکســری خاطــره تلــخ و شــیرینی  ــی؛ ب جــای همــه ی دوســتان خال

درســت می کنــه و بــه یــادگار بــراش باقــی می گــذاره. در کنــار همــه ی اتفاقــات 
عجیــب و غریــب ایــن اردو یــک لحظــه ای پیــش آمــد بــرام کــه بــه اشــتراک 

گذاشــتن اش ان شــاء اهلل خالــی از لطــف نباشــه.

داشــتیم بــا ســه تا از دوســتان بــا گوشــی بــازی "دور dowr" را بــازی می کردیم 
کــه دو از بچــه هــای روســتا حــدودا 9 ســاله و ۷ ســاله آمدنــد پیش مــون 

ــود دوســت داشــتند  ــوم ب ــازی بدهیــد، معل کــه گفتنــد مــا هــم ب
تکنولــوژی هــا رو ببیننــد و کار کننــد، بــه شــخصه قلبــًا کمــی 

گفتــم  چــون  داشــتم  کراهــت 
احتمــاال بلــد نیســتند نمی توننــد 
خــوب بــازی کننــد بــازی خراب 
میشــه امــا دیگــه واردشــون 

ــه  ــا ک ــد اهلل )بس ــه حم ــم ب کردی
ــر شــما  ــد و خی آن امــری را دوســت نداری در 

اســت...( قــرار بــود پســر 9 ســاله بــه پســر ۷ ســاله )مجتبــی( 
جــوری کلمــه ی "آبرومنــدی" رو توضیــح بــده کــه مجتبــی بتونــه 

ــید: ــی پرس ــه؛ از مجتب ــدس بزن ــه رو ح اون کلم

مجتبی، بین مردم برای تو چی از همه مهم تره؟

مجتبــی بــدون تامــل تقریبــا، بــا چشــمان معصــوم و درشــت اش و بــا اشــاره 
انگشــت اش را بــه ســمت بــاال گفــت:

»خدا«»خدا«
ــه  ــم و ب ــر می کن ــی فک ــواب مجتب ــه ج ــوز ب ــی هن ــم؛ ول ــد و رفتی ــوم ش ــازی تم ب

ــم. ــر می کن ــرد فک ــون ک ــازی روزی م ــن ب ــدا بی ــه خ ــری ک منب

الهی شکر

التماس دعا یا علی

خداخدا
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ــه  ــت دارد. البت ــی عضوی ــردی، در گروه های ــر ف ــی و ه ــت اجتماع ــودی اس ــان موج انس

میــزان عاقــه و دلبســتگی فــرد بــه ایــن گروه هــا متفــاوت اســت. مــن هــم مثــل بقیــه، در 

گروه هــای متعــددی عضــو هســتم و بــرای هرکدامشــان ارزشــی متفــاوت قائلــم؛ امــا هرچــه 

فکــر می کنــم عضویــت در هیــچ گروهــی را بــه انــدازه گــروه جهــادی هــا دوســت نــدارم.

چنــدی اســت کــه بــه دلیــل آن اندیشــیده ام. پاســخ جامعــی پیــدا نکــردم ولــی ذهنــم برایــش 

ــه  ــت ک ــی اس ــد و مقدس ــدف واح ــش ه ــد دلیل ــرم می رس ــه نظ ــت. ب ــم نیس ــخ ه بی پاس

همــه اعضــای گــروه کمابیــش بــه دنبــال آننــد؛ یعنــی جلــب رضایــت خــدا از طریــق خدمــت 

ــب  ــن ترکی ــت. همچنی ــده گرف ــود نادی ــم نمی ش ــت را ه ــاص و نی ــش اخ ــردم. نق ــه م ب

اعضــای ایــن جمعیــت اســت کــه انســان را دلبســته آن می کنــد. مــن دفــاع مقــدس را درک 

نکــرده ام امــا بــر اســاس مطالبــی کــه خوانــده ام گمــان می کنــم ترکیــب افــرادی کــه بــه 

ــل  ــی جبهــه دارد. یکــی از دالی ــب اهال ــه ترکی ــادی ب ــد شــباهت زی اردوی جهــادی می آین

دیگــر دوســت داشــتنی بودنــش شــاید همیــن باشــد.

ــی  ــی، بســیجی و مکتب ــای انقاب ــد؛ آدم ه ــا می رفتن ــه جبهه ه ــه ب ــی ک ــروه اول و اکثریت گ

ــارزه  ــاد و مب ــه جه ــاع از آن ب ــرای دف ــتند و ب ــوی و مســتدلی داش ــادات ق ــه اعتق ــد ک بودن

ــان  ــی از مدعی ــن برخ ــدارد و نرفت ــب ن ــای تعج ــا ج ــن آن ه ــه رفت ــه ک ــد؛ البت می پرداختن

ایــن گــروه درس آمــوز و مایــه عبــرت اســت. گــروه دوم آدم هــای لوطــی، مشــتی و بامرامــی 

بودنــد کــه گرچــه بــه انــدازه گــروه قبلــی اعتقــادات مســتحکمی نداشــتند امــا معرفتشــان 

ــی  ــد و کمک ــل کنن ــختی را تحم ــج و س ــان رن ــند و مردمش ــا باش ــه آنه ــی داد ک ــازه نم اج

نکننــد. ایــن گــروه کم کــم از لحــاظ فکــری و عملــی بــه گــروه اول 

ــا  ــه خیلی ه ــت ب ــرام و معرف ــوزگار م ــه آم ــوند و البت ــک می ش نزدی

نیــز هســتند. امــا گــروه ســوم کســانی هســتند کــه اتفاقــی در صحنــه 

جهادی

قبیله جهادی هاقبیله جهادی ها



حاضــر شــده اند. شــاید رفتــه بودنــد وسایلشــان را از خانــه بردارنــد و برگردنــد یــا جنســی بــه 

آنجــا ببرنــد و بفروشــند و ســودی کننــد! اندکــی از آنهــا جــذب دو گــروه قبلــی می شــوند و 

ــد. ــان می رون ــال کار خودش ــه؛ دنب ــان ن ــا بیشترش ــد ام ــا می مانن ــار آنه در کن

اینهــا را گفتــم کــه بگویــم هجــرت جهــادی هــم همیــن ترکیــب را دارد. بامــرام، هم هــدف 

ــرد  ــا. ک ــکار نوه ه ــزرگ، هم ــجوها؛ پدرب ــفر دانش ــتانی، هم س ــه دبیرس ــت؛ بچ انقابی هاس

ــرادری  ــی و ب ــار هــم هســتند و همه شــان احســاس راحت ــارس و عــرب در کن ــرک و ف و ت

ــن  ــکاف بی ــا ش ــا -مث ــن تفاوت ه ــی ای ــیب های احتمال ــری از آس ــچ خب ــد. هی می کنن

نســلی- نیســت!

امــا شــاید ســوال خوانندگانــی کــه نگارنــده را می شناســند ایــن باشــد کــه پــس تــو آنجــا 

چــه می کنــی؟ پاســخم ایــن اســت کــه مــن ماننــد آن گــروه ســوم هســتم. اولــش اتفاقــی 

رفتــم امــا االن، بــه دنبــال آن هســتم کــه خــودم را بــه دو گــروه اصلــی نزدیــک کنــم و در 

فضــای جهــاد و اخــاص آنــان تنفــس کنــم؛ بــه امیــد آنکــه زنــده شــوم، حرکــت کنــم و 

از آنهــا شــوم...


