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-پس آنــگاه خداوند چنیــن وحی ام 
فرســتاد: »به نام خداوند همه مهِر مهرورز. 
ای فرستاده ی ما! آن چه از سوی پروردگارت 
درباره ی علی و خالفت او بر تو فرود آمده بر 
مردم ابالغ کن، وگرنه رسالت خداوندی را به 
انجام نرسانده ای؛ و او تو را از آسیب مردمان 

نگاه می دارد.«
هان مردمــان! آن چه بر من فــرود آمده، 
در تبلیــغ آن کوتاهــی نکــرده ام و حال 
برایتان ســبب نزول آیه را بیــان می کنم: 
همانا جبرئیل ســه مرتبه بر من فرود آمد 
از سوی سالم، پروردگارم -که تنها او سالم 
اســت- فرمانی آورد که در این مکان به پا 
خیزم و به هر سفید و سیاهی اعالم کنم که 
علی بن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من 
در میان اّمت و امام پس از من بوده. جایگاه او 
نسبت به من به ساِن هارون نسبت به موسی 
است، لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود 
او )علی(، صاحب اختیارتــان پس از خدا و 

رسول است؛

دانشگاهیاباشگاهاحزاب،اشخاصوطایفهها!

دانشگاهیاباشگاهاحزاب،اشخاصوطایفهها!
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اقتصاد و نقش دانشگاه دانشگاه در ساحت اندیشه امام خمینی)ره(
ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه ی دانش محور و 
پایدار در طول تاریخ مورد توجه عموم صاحب نظران به خصوص سیاست گذاران قرار گرفته 
و بحث های متعددی نیز درباره ابعاد این ارتباط مطرح شده اســت. اگر در گذشته نیازی به 
برقراری رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نمي شده ولی امروز الزام ایجاد چنین ارتباط و 
تعاملی بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار شده است. تربیت نیروی متخصص و کارآمد از یك 
طرف و اشتغال به کار فارغ التحصیالن دانشگاه از سوی دیگر مسائلی است که در این زمینه 

ذهن آدمی را به خود مشغول می کنند. جامعه ایران به عنوان... | صفحه ۳ 

بررســی آثار امام خمینی)ره( نشان می دهد که ایشــان بر اهّمّیت جایگاه و نقش دانشگاه و 
دانشجو بسیار تأکید فرموده اند. به طوری که دانشگاه و دانشجو را موتور حرکت نظام، سنگر 
ســازندگی یا تخریب، امید ملّت، مرکز همه چیز و محور تمام مسائل پیش رفت یا انحطاط، 

نجات یا هالک کشور می دانستند.
**درهمه ی امور باید حساس بود. اما فرق است مابین آنی که این حساسیت باید ادامه پیدا 
بکند. یك چیزهایی که حل می شود. مثاًل جنگ داریم. جنگ چیزمهمی نیست حل می شود. 

چیزمهمی نیست و بحمدهلل خوب است وضع.وجهات سیاسی که... | صفحه ۲

زنگ انشا نواخته شد، انشانویسان خوشحال 
و خندان از اینکه مطلب داشتند و به رشته ی 
تحریر درآورده بودنــد ولی آن   هایی موردی 
به ذهن شان خطور نکرده بود در آخر کالس 
به گوشــه ای پناه برده و از دید دبیر پنهان 
می شدند. افراد کالس چنان وحشتی از دبیر 

مربوطه  داشتند که...| صفحه ۴

از خجالت شاه درآمدم

       1- فــارغ از همه ی ارادت های شــخصی به 
فعالیت های دانشجویی اعم از فرهنگی و سیاسی 
و آموزشی و...؛ باید فاق قلمم را طوری بگیرم که 
مرکب اش هم پررنگ و صریح بنویسد و هم بزرگ 
و خوانا. چیزی که من را وادار کرد که از تشکل ها 

بنویسم، نقش محوری و...  | صفحه ۲

تشــکل های دانشجویی 
استان چه می کنند؟

سید مسعود پرهیزگاری

با اجازه از امیرالمؤنین، علی)ع( 
که در این ایام، شــأن نزول آیه 

اکمال دین محمد)ص( شد...

روزنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی صبح ایران
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ویژه نامه

دانشگاه و دانشجو

دانشگاه همان طور که از نامش پیداست، محلی برای کسب دانش و فضایل 
است.

مکانی فرهنگی و علمی که دانش آموز را به دانش جو تبدیل می کند و در این بین 
از او در چند بُعد انسان جدیدی می سازد.

یك کارشناس علمی در رشته ی تخصصی، یك جوان آگاه به مسایل روز و فردی 
که آماده ی در دست گرفتن سکان های اجرایی کشــور بعد از فارغ التحصیلی 

است.
در واقع می توان این گونه بیان داشت که دانشگاه محلی است برای جامعه پذیر 
کردن، نقش پذیر کردن و مسئولیت پذیر کردن یك دانش آموز که برای کسب 

علم و فن پا به این مکان گذاشته است.
دانشگاه از سوی دیگری محلی برای تعیین خط مشی صنعت، اقتصاد و فرهنگ 
یك جامعه ی پیشرفته و ارائه ی راه کارِ برون رفت از معضالت، برای یك جامعه ی 

در حال توسعه است.
اجتماع پذیر کردن دانشجو در محیط دانشگاه، نیز به چند صورت اتفاق می افتد 
که از آن جمله می توان به شــرکت در فعالیت های سیاسی، آگاهی از اتفاقات 

پیرامونی و مطالبه گری از مسئوالن اشاره کرد.
دانشگاه از این حیث محلی برای تضارب آرا و اندیشه های دانشجویان و محملی 

برای مطالبه از دست اندرکاران با روحیه ی آرمان خواهی و عدالت طلبی است.
این که دانشــگاه های ما تا چه اندازه در تحّقق هر کدام از این شاخصه ها موفق 

بودند، بحثی است که تا اندازه ای در ادامه به آن می پردازیم.
استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از 25 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دارد که 
در نقاط مختلف جغرافیایی استان پخش شــده اند و این یعنی پخش نخبگان 
و آینده سازان اســتان در نقطه های مختلف اســتان و باز هم بدین معنی که 
حس گرهای جامعه در همه جای استان حضور دارند و درد های همه ی جامعه 

را به خوبی می توان از این جامعه ی نخبگانی استخراج کرد.
دانشــگاه های مادر اســتان در این بین به عنوان مرجع و نقطه ی نهایی شدن 

تصمیم های جامعه ی دانشگاهی می توانند نقش به سزایی ایفا کنند.

اما از نگاه آرمان گرایانه به دانشگاه و جامعه دانشگاهی که بگذریم، دانشگاه های 
اســتان ما تا چه اندازه در پیش رفِت علمی، فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی استان سهیم بوده و یا هستند.
در این که دانشگاه در استان ما مقوله ی نوپایی است و تا رسیدن به حد مطلوب 
فاصله دارد حرفی نیســت اما آیا شــرایط را برای گذار بهتر و سریع تر فراهم 

کرده ایم؟
اگر جستجوی کوچکی پیرامون دانشگاه در استان در یکی از موتورهای جستجو 
انجام دهیم، متأسفانه با پاسخ نگران کننده ای به پرسش باالیی مواجه می شویم.

دانشگاه یا باشگاه سیاسی احزاب، اشخاص و طایفه ها!
به عنوان الگو، محوری ترین دانشگاه استان، یعنی دانشگاه دولتی یاسوج را مورد 

بررسی قرار می دهیم.
طی دو سال نخست دولت یازدهم، دانشگاه یاسوج محل شدید ترین نزاع های و 
بحث های سیاسی و حاشیه ای ممکن در استان بود به طوری که قاطبه ی جریان 

به نوعی گرفتار این سیاسی کاری سخیف در دانشگاه شده بودند.
سرپرست دانشگاه به محض نشست بر کرسی ریاست، برخورد های حذفی را که 
در شأن محیط علمی و فرهنگی دانشگاه نیست آغاز کرد و کار را به جایی رسانید 
که در روز های نخست آغاز به کار، حقوق چند نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
که به عنوان مأمور به تحصیل مشغول تحصیل در مقطع دکترا بودند را قطع کرد.

از سوی دیگر مســئول یکی از مهم ترین قســمت های دانشگاه که حضورش 
در دانشــگاه در روزهای تعطیل هم ضروری و الزم است، به صورت غیر قانونی 
مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه های خارج استان می شود و چند روز کاری 

در ماه را در محل کار حضور ندارد.
تحصیل در مقطع دکترا در یك دانشگاه و اشــتغال به کار در دانشگاه دیگر از 

تخلفات صریحی است که قوانین به صراحت به آن پرداخته اند.
دامن زدن به بورسیه ها و اقدام به انتشار غیرقانونی اسامی آن ها با ریز جزئیات 
خصوصی در رسانه های وابســته به جریان فکری سرپرست دانشگاه یاسوج، از 
اقدامات دیگری بود که در آغاز به کار سرپرستی شــاپور رمضانی در دانشگاه 

یاسوج صورت گرفت.
از ســوی دیگر رســانه های منتقد نیز نوک حمله ی خود را به سوی دانشگاه 
یاسوج گرفته و هر از چند گاهی بخش هایی از ناگفته های این دانشگاه را علنی 
می کردند، اقدامی که با برخورد قهری و حذفی سرپرست تازه کار دانشگاه یاسوج 
مواجه شد و خبرنگار هایی در دانشگاه یاسوج ستاره دار شدند که حتی برای ورود 

به دانشگاه نیز با مشکل مواجه بودند.
اقدام غیر قانونی سرپرست دانشــگاه در تغییر نام کتاب خانه دانشگاه یاسوج، 
صدای معاون فرهنگی دانشگاه را نیز در آورد که باعث حذف این همکار همسو 

با ریاست دانشگاه نیز گردید.
حذف و جذب های فله ای در دانشگاه نیز از جمله حواشی دیگری بود که در این 

مقاله به آن نمی پردازیم.
مدتی از سرپرستی رمضانی نگذشــت که خبرهایی از عدم تأیید صالحیت او 
به گوش رسید و این باعث شــد طیف هوادار او در دانشگاه هر از چند گاهی به 
بهانه های مختلف اقدام به تعطیلی دانشــگاه، جمع آوری امضا ویا تجمع جلو 
ساختمان ریاست دانشگاه در حمایت از سرپرست غیرقانونی دانشگاه یاسوج 

کنند.
سرپرستی غیر قانونی از زمانی آغاز شد که عضو شورای عالی انقالب فرهنگی از 
عدم تأیید صالحیت این شخص برای ریاست دانشگاه و غیر قانونی بودن ادامه ی 

حضور رمضانی در دانشگاه یاسوج خبر داد.
با تالش های پشت پرده برخی از سیاسیون و معاون فرهنگی وزیر علوم، برای 
حضور رمضانی در دانشگاه اصرار و پافشاری می شد و این امر باعث شد که مدت 

دو سال دانشگاه یاسوج بدون رئیس و با حاشیه های فراوان اداره شود.
و این به شدت به رشد علمی، فرهنگی و آموزشی دانشگاه لطمه زد و بارها صدای 

دانشجویان را در آورد.
سوء مدیریت باعث اعتراض دانشــجویان دختر دانشگاه یاسوج در اعتراض به 
برخی از حرکات ناشایست در دانشگاه در مواجهه با دانشجویان دختر شد که... .

با ایستادگی شورای عالی انقالب فرهنگی، ســوت پایان مسابقه قانون گریزی 

در دانشگاه یاسوج به صدا در آمد و انتظار ها برای معرفی گزینه بعدی آغاز شد.
جنگ قدرت نمایندگان مجلس از این جا شروع شد و هر کس در تالش تا گزینه 

فامیلی و یا حزبی خود را معرفی کند.
این تنها یك برش از تاریخچه ی دانشگاه یاسوج بود که طی دو سال چه بالها بر 
پایه های علمی و دانشگاهی این استان وارد شده است و تا چه اندازه مانع رشد 

استان شده است.
همواره دانشگاه یاسوج به عنوان دانشگاه مادر اســتان دست خوش حساب و 
کتاب های سیاسیون بوده است و برای آن برنامه های سیاسی مختلفی ریخته اند 
به طوری که بعضاً سیاسی بودن ریاست دانشگاه را بر علمی و اجرایی بودن آن 

ترجیح می دادند.
بگذریم که االن دانشگاه یاســوج در چه وضعیتی قرار دارد و چه اتفاقتی در آن 
رخ می دهد، اما این دانشگاه از گذشته تا کنون مورد طمع سیاسیون بوده و آن 
را با باشگاه سیاسی و طایفه ای اشتباه گرفته و سعی در اعمال انواع سیاست های 
حزبی و طایفه ای در این داشته اند، از تزریق نیروی هم حزب تا استخدام نیروهای 
هم طایفه ای، از به حاشیه کشــاندن برنامه های سیاســی دانشگاه تا گسیل 

سیاهی لشگر غیر دانشجو و راه انداختن کارناوال در دانشگاه و...
حال به ابتدای مقاله می رویم، دانشــگاهی که از آن انتظار سیاســی بازی می 
رود کجا می تواند نقش به سزایی در رشــد فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، علمی 

و اجتماعی ایفا کند.
هیچ گاه منکر نقش ارزنده ی دانشگاهیان و اســاتید دانشگاهی در حل پاره ای 
معضالت استان نبوده و نیستیم و توان مندی دانشجویان و اعضای هیئت علمی 
دانشگاه هایمان را زیر سؤال نمی بریم اما این امر مستلزم ایجاد یك جریان در 
دانشگاه های استان است که با یك حرکت دســته جمعی و نه جزیره ای برای 

توسعه ی استان در همه ی عرصه ها تالش کنیم.
و ایجاد جریان تا وقتی که مســئوالن اجرایی از دانشــگاه انتظار دیگری دارند 
محقق نمی شود حتی اگر همه ی اســاتید ما هم رتبه حسابی ها و انیشتین ها 

باشند.

۱۳
۱۲ 

  :
ب

طل
د م

ک
۱۳

۱۱  
ب: 

طل
د م

ک



          1- فارغ از همه ی ارادت های شخصی به فعالیت های 
دانشجویی اعم از فرهنگی و سیاســی و آموزشی و...؛ باید 
فاق قلمم را طوری بگیرم که مرکب اش هم پررنگ و صریح 
بنویسد و هم بزرگ و خوانا. چیزی که من را وادار کرد که از 
تشکل ها بنویسم، نقش محوری و چالشی آن ها در مدیریت 
فضای دانشگاهی است که بالشــك ثمره ی آن دانشگاه در 
حوزه ی فعالیت های جانبی، باید به دست تشکل ها باشد که 

داریم: »از کوزه همان برون تراود که در اوست.«
         2- علت هرچه که باشد، کلیت جنبش های دانشجویی 
افول پیدا کرده اســت. این به دانشــگاه های استان ما هم 
تزریق شد. با مقایسه ی بین جنبش های دانشجویی اوایل 
انقالب نسبت به حال، یك سری »هم رفتی و درون گرایی« 
در تشکل ها بوجود آمد که وصف کردنش کمی شرح حال 
می خواهد و آن هم در حوصله ی ما نیست. وقتی صحبت 
از افول می شــود بحث مان این نیســت که صورت مسأله 
پاک شــده کما این که به تناســب قبل، آن نشاِط کاری 

وجود ندارد.
         3- تشکل های استان ما، شــاید وحدت رویه داشته 
باشــند، اما غالباً نمی دانند به کدام ســمت باید حرکت 
کنند. برنامه ریزی دقیقه ی نودی یکی از معضالت ماست. 
نداشتن شــیوه ی جذب صحیح، برگزاری برنامه هایی به 
دور از سیاســت های کلی آن تشــکل، عدم برنامه ریزی 
مدون و دارای چشم انداز و برخی دیگر از این دست کارها، 
تشکل های ما را ضعیف تر جلوه می دهد. به جرأت می توانم 
بگویم که پتانسیل و ظرفیت بچه های تشکلی این استان 

از غالب دانشگاه های حتی درجه یك کشور مثل تهران هم 
شاید بیشتر باشد اما...

         ۴- اما قدرت چانه زنی بچه های تشکلی باید فراتر رود و 
فیتیله ی مطالبه گری اش را باید باالتر ببرد. در مصاحبه های 
مختلفی که با دوستان دانشگاه هایی چون صنعتی شریف، 
تهران، امیرکبیر تهران، اصفهان، سمنان، پیام نور اصفهان 
و...، در مورد فضاهای آزاداندیشی داشتم، فهمیدم که اوالً 
آن ها هم مثل ما آدمند و عجیب و غریب نیستند و ثانیاً آن ها 

دقیقاً هم سطح بچه های استان هستند فقط در جایی دیگر از 
این کشور در حال تحصیل اند، اما خصوصیت بارز آن ها این 

است که از تشکل های استان ما کمی بیشتر مطالبه گرند. 
         5- به علت نوع انتخاب رؤسای دانشگاه ها که واقعاً هنوز 
ساز و کار درست آن را بعد از چندین سال هنوز متوجه نشدم 
و فکر کنم هنوز به صورت طایفه ای انتخاب می شوند، این 
رؤسا غالباً در فضای فرهنگی و تشکلی رشد پیدا نکرده اند و 
به همین خاطر »شیوه ی فضا دادن به تشکل ها« را هنوز یاد 
نگرفتند. نه اهمیت می دهند نه کاری در این حیطه انجام 
می دهند. حتی در راه اندازی یك تشکل هم نمی دانند باید 
چه کنند. باالتر از آن هم فکر می کنند اگر تشکلی بخواهد 
برنامه اجرا کند، به خاطر بر هم زدن جو دانشگاه است. پس 
بهترین کاری که فکر می کنند درست است و آن را انجام 
می دهند، عدم توجه به جلسات شــورای فرهنگی، محل 
تمامی اتفاقات فرهنگی دانشگاه می باشد. متأسفانه دودش 

در چشم دانشجویان علی الخصوص تشکلی ها می رود. 
         6- به خاطر شرایط بســیار مهم امسال که انتخابات 
مجلس می باشــد، نیاز هســت که کارهــای »جبهه ای 
تشکل ها« به صورت منسجم و دارای چشم اندازی روشن 
شــکل بگیرد. برای تشــخیص دقیق راه، نیازمند تحلیل 
صحیح از محیطیم و این به دست نخواهد آمد جز با ارتباط 
اتفاقات شکل گرفته در سطح کشور و حتی دیگر کشورها. 
پی گیرِی مسائل کشور از اولویت های اصلی تشکل هاست 
که این می تواند سندی باشــد بر باز کردن محیطی آرام و 

فضایی به دور از همه ی تشّنجات کاذب.

دانشگاه

دانشگاه سید سعید هاشمی

مهدی دلبند

۲ 1                    
بی توجهی مسئوالن دانشگاه یاسوج نسبت به 

یادمان شهید گمنام
حدود پنج سال از تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام 
یادگار دفاع مقدس در دانشــگاه یاسوج می گذرد و از 
آن زمان تاکنون ساخت یادمان و ساماندهی قبر این شهید 
واالمقام با بی توجهی مسئوالن دانشگاه وضعیت تاسف باری 

را به نمایش گذاشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس حدود پنج سال 
از آرامیدن شــهید گمنام در تپه های دانشگاه یاسوج در ضلع 
شمالی این مرکز علمی در مرکز کهگیلویه وبویراحمد و نزدیك 
به مسجد الغدیر این دانشگاه می گذرد،که هنوز این مقبره در 
بی مهری مسئوالن دانشگاه یاسوج نیمه کاره  رها شده و غربتی 

دیگر از تنهایی این شهید گمنام، به تصویر کشیده شده است.
  هرازگاهي شمیم شــهیدان گمنام در اســتان سراسر شیعه 
کهگیلویــه وبویراحمد می دمد و مکان هــاي مختلفي از این 

استان، میزبان این پیکرهاي بي نام و نشان اما نامدار هستند.
 کهگیلویه وبویراحمد با تقدیم یکهزارو 800 شهیدو بیشترین 
آزاده و جانباز بر اساس جمعیت از استانهای بوده که در صحنه 
های اقتدار هشت سال دفاع مقدس همیشه پیش تاز بوده است 
وامروز عطر شهیدان گمنام ،)فرزندان روح اهلل (در هر مکان و 

نقطه ای از این استان می دمد.
امروز یادمان های شــهدای گمنام ،نشــان از عشقی دیگر به 
آرمانهای شــهداء اســت، که همواره با دیدن این یادمانها این 
سخن گهر بار مقام معظم رهبری در ذهن ها خطور می کند که 
آمدن شهدای گمنام نیاز جامعه است و در یك مرکز دانشگاهی 

با حدود هفت هزار دانشجو این مهم باید در اولویت قرار گیرد.
دانشگاه یاسوج که در چند سال اخیر با فراز ونشیب های فروان 
مدیریتی دست و پنجه نرم کرده فعالیت های فرهنگی  در آن 
کمرنگ شده اســت،امروز به قول برخی شرمنده غربت شهید 

گمنام این دانشگاه شده است.
حدود پنج سال است که از احداث یادمان شهید گمنام دانشگاه 
یاسوج می گذرد که نبود یك مدیریت واحد در این دانشگاه ، 
باعث کندی احداث این یادمان در این دانشگاه شده و حتی آن 

را به فراموشی سپرده است.
مقبره شهید گمنام دانشــگاه یاســوج امروز بر اثر بی مهری 
مسئوالن از نمای جالب و در خور شــان یك شهید را به خود 
نمی بیند که برخی مسائل حاشــیه ای مسئوالن آفتی شده تا 
این مقبره را نه کسی ببیند و نه کسی از وجود آن در این مرکز 

علمی اطالع داشته باشد.
امروز بیشتر دانشجویانی که در این دانشگاه مشغول تحصیل 
هستند، حتی شــاید بعد از چندین ترم درس خواندن در این 
مرکز علمی از وجود این یادمان بی اطالع باشند،که یکی از این 
دالیل، نبود راه مناسب و نداشتن فضای بصری مناسب در این 

مکان است.
موضوعی که باعث شده به غیر از رسانه ها،دانشجویان و مردم 
از روند پیشرفت این پروژه انتقاد داشته باشند وتنها دلیل اصلی 
این موضوع را توجه نکردن مسئوالن به مسائل فرهنگی بدانند. و 
از طرفی دیگر شاید مسأله ای که در چند وقت اخیر به طور جدی 
در دانشگاه های استان و حتی برخی مناطق استان رخ داده است 

همین بی مهری به ساخت یادمان شهداباشد.
باید به مســئوالن این مرکز علمی گوشــزد کرد، امروز ترویج 
گفتمان شهداء و ادامه رســالت آنان در جامعه به خصوص در 

مراکز علمی از نیازهای جامعه است.
از طرفی دیگرمسئوالن ذیربط این دانشگاه باید نگاهی به یادمان 
شهدای گمنام در دانشــگاههای ایران از جمله دانشگاه امیر 
کبیر، چمران وصنعتی شریف و دیگر دانشگاهها داشته باشند و 

بدانندکه نباید یاد شهداء فراموش شود.

مسئولین نگذارند یاد شهدا فراموش شود
اعتقادمان این اســت که دولت، مســئوالن کشور بخش های 
مختلف، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس باید در همه برنامه های 
خود، ســرلوحه فکرواندیشــه وتصور و دســتورالعمل اجرا و 
برنامه ریزی خودشان را گرامیداشت این سرمایه ها قرار بدهند؛ 
نگذارند یاد شــهدای عزیز ما و خانواده های مکرم آنها کمرنگ 
و فراموش بشود و بیشتر از همه ســونامی سیاسی بازی را در 
دانشگاههای یمان علم کنیم وتوجه ای به مسائل فرهنگی از 

جمله شهداء نداشته باشیم.
شهدای گمنام با آمدن شان به ما یاد آوری می کنند، کسانی که 
در راه خدا کشته می شوند، در دل و جان مردم جای دارند و ما به 
خود می بالیم که این شهدای سرافراز را در کنار خود داریم و به 

وجود پربرکت آن ها افتخار می کنیم.
اکنون بعد از قریب پنج سال از این مهمانی، در تمام دهه های 
هفته مانند دهه کرامت و والیــت، دفاع مقدس، نیرو انتظامی 
و... یکی از برنامه های ثابت ســازمان ها و ادارات عطرافشانی و 
غبارروبی قبور مطهر شهداست و مســئوالن با افتخار در کنار 
این قبور با گل و گالب عکس یادگاری می گیرند،ولی آن چیزی 
که در این مدت تغییر نکرده است، بی توجهی مسئوالن نسبت 
به مهمانانی اســت که روزگاری برای میزبانی  آن ها سرودست 
می شکســتند،که امروز نه مقبره ای و نه یادمانی در خور شأن 

آنها ساخته نشده است.
صبح زاگرس

2                    
در سومین نشست شورای حفاظت از منابع 

آب مطرح شد: چراغ سبز مدیران برای تصرف 
اراضی رودخانه بشار  

سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب در حالی به 
ریاست مجید محنایی معاون امور اقتصادی استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد که به دلیل عدم اطالع رسانی 
درست برخی از مدیران دستگاه های مختلف از برگزاری چنین 
جلسه ای اطالع  نداشــتند و در حین برگزاری نشست توسط 

معاون امور اقتصادی استاندار دعوت شدند.

در نشست شورای حفاظت از منابع آب مصوبات دومین نشست 
شورا بررسی شــد که برخی از مصوبات همچنان بر روی کاغذ 
مانده بودند و هیچ ترتیب اثری برای عملیاتی کردن این مصوبات 

داده نشده بود.
علی لطفی مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه وبویرحمد اظهار 
کرد: با توجه به کاهش منابع آب الزم اســت الگوی کشت دراز 

مدت و کوتاه مدت تعریف شود.
وی با بیان اینکه میزان بارندگی استان در دراز مدت 30 درصد 
کاهش داشته است، بیان کرد: 60 درصد از روان آب های سطحی 
استان کم شده است، ضمن اینکه ذخیره آب سد مخزنی کوثر 
از ۴80 میلیون متر مکعب به بالــغ بر 300 میلیون متر مکعب 
کاهش یافته است که از یك تا 20 متر افت منابع آب در سدهای 

استان وجود دارد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کهگیلویــه و بویراحمد در 
خصوص فاضالب و پساب بیمارستان امام سجاد)ع( شهر یاسوج 
افزود: محدودیت های اعتباری موجب شــده تاکنون فاضالب 

بیمارستان امام سجاد)ع( ساماندهی نشود.
* چراغ سبز مدیران برای تصرف اراضی رودخانه بشار

همچین حسین کاظمی مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه 
و بویراحمد با بیان اینکه دفتر فنی عضو شورای حفاظت از منابع 
آب نیســت، تصریح کرد: مصوبات این شــورا مصوبات خوبی 
هستند اما سوال اینجاســت که این مصوبات چقدر اجرایی و 

عملیاتی می شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به 
اینکه مصوبات جلسات تنها روی کاغذ می مانند، بیان کرد: جاده 
پارک ساحلی رودخانه بشار که توسط شهرداری ساخته شده 
که حدود 200 متر از این جاده با طرح تفضیلی مغایرت دارد و 

باعث شد بخش زیادی از رودخانه بشار از دست برود.
وی به تصرف اراضی رودخانه بشار انتقاد کرد و گفت: 7 هکتار 
از اراضی مســتعد رودخانه بشار تصرف شــده و به شالی کاری 

اختصاص داده شده است.
این مســئول عنوان کرد: 100 هکتار از اراضی رودخانه بشــار 
ظرف چند سال اخیر از تصرف خارج شده اما با چراغ سبز برخی 
مدیران این زمین ها مجددا تصرف شدند که در کارگروه مبارزه 

با زمین خواری این مورد بررسی می شود.
کاظمی با اشاره به زیباسازی رودخانه بشار گفت: برنامه ریزی 
خوبی برای زیباسازی حاشیه رودخانه بشار صورت گرفته است.

وی به مشکالتی که پارک غدیر در آینده ایجاد می کند اشاره کرد 
و افزود: پارک غدیر شهر یاسوج آماده بهره برداری است اما اگر 
باران ببارد پارک غدیر را آب با خود می برد و با توجه به اینکه در 
بستر رودخانه بشار احداث شده الزم است دیوار حفاظتی برا این 

پارک دیده شود تا در آینده مشکل آفرین نشود.
فارس

3                    
مسئول کمیته امداد امام خمینی )ره( لیکک:

۱۳۵ دانشجوی لیککی، زیر پوشش کمیته امداد 
قرار دارند

مســئول کمیته امداد امام خمینی )ره( لیکک از ارائه 
خدمات حمایتی به ۱۳۵ دانشــجوی این شهرستان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشــجو از یاســوج، حیدر 
خداپرست صبح امروز در جمع خبرنگاران از پرداخت شهریه 
دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد شهرستان لیکک خبر 
داد و گفت: یکی از گروه های هدف کمیته امداد، دانشجویان 
و دانش آموزان هستند که در طول سال برنامه های مختلف 

فرهنگی و حمایتی را برای آنها در نظر گرفته ایم.

وی افزود: مشــاوره تحصیلی با همکاری آمــوزش و پرورش، 
دانشگاه علوم پزشکی، ســازمان مبارزه با مواد مخدر و سازمان 
تبلیغات اسالمی در طول سال به دانشجویان، دانش آموزان و 
خانواده های آنها ارائه می شود و عالوه بر آن برنامه های جامع 
فرهنگی در راستای ارتقای سطح سالمت فکر و روح این گروه 

صورت می گیرد.
مدیــر کمیته امداد شهرســتان لیــکك از پرداخت شــهریه 
دانشجویان زیر پوشش این نهاد در ترم جدید تحصیلی خبر داد 
و گفت: 135 دانشجوی شهرستان بهمئی، از خدمات حمایتی 
کمیته امداد بهره مند می شــوند که این افــراد کمك هزینه 
شهریه دانشگاه خود را از کمیته امداد دریافت داشته و به حساب 

دانشگاه واریز کردند.
خداپرست ادامه داد: بیش از ۴۴0 میلیون ریال صرف پرداخت 
شهریه این دانشجویان شد که در دانشگاه های آزاد و پیام نور 

مشغول به تحصیل می باشند.

جمع آوری: مرتضی رستگارفر
| جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره سیزدهم |
|ســه شــنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴|

   |  ۱۴۳۶ ذیحجــه   ۲۲   |

تشکل های دانشجویی استان چه می کنند؟!

ali.saeidh@gmail.com

بررسی آثار امام خمینی)ره( نشان می دهد که ایشان 
بر اهّمّیت جایگاه و نقش دانشــگاه و دانشجو بسیار تأکید 
فرموده اند. به طوری که دانشگاه و دانشجو را موتور حرکت 
نظام، سنگر سازندگی یا تخریب، امید ملّت، مرکز همه چیز 
و محور تمام مســائل پیش رفت یا انحطاط، نجات یا هالک 

کشور می دانستند.
**درهمه ی امور باید حساس بود. اما فرق است مابین آنی 
که این حساســیت باید ادامه پیدا بکند. یك چیزهایی که 
حل می شــود. مثاًل جنگ داریم. جنگ چیزمهمی نیست 
حل می شــود. چیزمهمی نیســت و بحمدهلل خوب است 
وضع.وجهات سیاسی که در دنیا هست آن هم حل می شود 
إن شاءاهلل. چیزهایی که باید حساس بود اما مسأله ی دانشگاه 
یك مســأله ی فوق العاده که این افرادی که از دانشگاه در 
می آیند یا مخرب یك کشــوری هســتند یا سازنده ی آن 
کشورهستند. این از چیزهایی اســت که ازدانشگاه می آید 
این کار. چنان چه از حوزه های علمیه  می آید این کار.از این 

جهت خیلی مهم است این امر**.
همان طور که مالحظه می شود امام راحل )ره( با دوراندیشی 
و روشن بینی خود مسأله ی دانشگاه را از مسائل بسیار مهم 
و حیاتی دانسته و آینده کشور را به خروجی دانشگاه ها گره 
می زنند. با بررسی افکار، آثار و کارکردهای فارغ التحصیالن 
دانشــگاه  در عرصه های مختلف مدیریت کشور از ابتدای 
انقالب تاکنون به عمق و ژرفای ســخنان امام بیشــتر پی 
می بریم. الزم به توضیح است که آینده ی کشور را دانشجویان 
امروز  و مدیران فردای آن می سازند. بنابراین به سمت تعالی 
و پیش رفت رفتن یا به ســمت انحطاط و رکود و وابستگی 
رفتن کشور بستگی مستقیم به محصولی دارد که دانشگاه به 
جامعه تحویل می دهد. اما نکته ی بسیار مهمی که در این جا 
می توان به آن اشاره کرد این است که »دیروز جبهه دانشگاه 
بود و امروز دانشــگاه جبهه.« شایدکســانی باشندکه این 

حرف را قبول نداشته باشند و یا کسانی هنوز این مسأله 
برای شان گنگ باشــد، اما این یك واقعیت انکارناشدنی 
است. برای روشن شدن این واقعیت به بخش دیگری از 

سخنان امام در همان جلسه نظرمی افکنیم
**باالترین چیزی که دشمن های کشورهای مستضعف 
و کشورهای اسالمی و مخالفین بابشریت انگشت رویش 
گذاشتند، دانشگاه است. برای این که آن ها خوب می دانند 
که اگر دانشگاه درخدمت آن ها باشد یعنی همه ی کشور 
درخدمت آن هاســت. باید دانشــگاه آگاه باشد. توجه 
داشته باشد به این نقشه ها. وجوان های عزیز دانشگاهی 
ما این ها توجه داشته باشند به این مسائل.که از دانشگاه 
است که می شود یك ملتی اصالح بشود واز دانشگاه است 
که می تواند یك ملتی به تباهی کشیده بشود. این دانشگاه 
و تربیت دانشــگاهی اســت جوان های ما را یا به غرب 
می کشد  یا به طرف شرق می کشد.وآن ها را از خودشان 
تهی می کند. و وجهه ی آن ها را متوجه به غرب و شــرق 
می کند تا این که یا شرق غلبه کند و تمام جهات و تمام 
ایران را، شرق را وتمام بالد مسلمین را از بین ببرد یا غرب 
غلبه کند و همه ی فرهنگ و چیزهای دیگری از ما بگیرند 
و به جای آن یك مغز شــرقی یا یك مغز غربی بنشانندو 

ملت ما را به تباهی بکشند**
امام )ره( خطر حمله و تهاجم فکری و فرهنگی شــرق 
وغرب را برای همگان یادآور می شوند وآن را سم مهلك 
و خطرناک  وباعث تباهی ملت می دانند. این وابســتگی 
هم شــامل دانشجویان، هم اســاتید و هم متون درسی 

می شود.بســیاری از علومی که امروزه در دانشگاه های ما 
تدریس می شــود مخصوصاً درحوزه ی علوم انسانی مبانی 
فکری و عقیده ی فالسفه واندیش مندان غرب -این پیامبران 
مدرنیته- می باشد. واقعیت مســلم دیگر وابستگی فکری 
پاره ای از اساتید دانشــگاه ها به مکاتب شرقی و غربی است 
که خواسته یا ناخواسته مرو ج اندیشه های آن ها می شوند. 
پاره ای ازدانشجویان نیز به تبع اساتید و با بهره مندی از آنان 
راه  انحراف در پیش گرفته و خیل عظیم دانشجویان نیز خود 
نمی دانند که به کدامین راه می رونــد و  در هاله ای از توهم 
فکری فالسفه مدرن و راه راست حقیقت  گرفتار آمده اند. هر 

کدام از این مقوله ها بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد.
موضوع دانشگاه اســالمی ازهمان روزهای ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی درکشورمطرح شــد. این امر بسیار مهم و 
حیاتی ازهمان ابتــدا ازاصلی تریــن دغدغه های نیروهای 
دلســوزانقالب به ویژه امام خمینی)ره( بود. به طوری که 

مروری برپیام های ایشــان دراین باب به خوبی گویای این 
دغدغه است. دغدغه ای که پس ازگذشت سه دهه ازانقالب 
هنوز میان روشــن فکران ومســئوالن انقالب وجود دارد.

وتاکنون متأســفانه هیچ اقدام مؤثری دراین راستا صورت 
نگرفته است. بی شــك اهّمّیت تحقق بخشیدن به دانشگاه 
اسالمی واسالمی کردن علوم برکســی پوشیده نیست. اما 
دقت نظر درصحبت های بنیان گذارکبیرانقالب اســالمی 
وجســتجوی مفهوم علم ودانشــگاه اســالمی درساحت 
اندیشه ی ایشان این اهمیت وضرورت را دوچندان می کند.

امام خمینی)ره( مقصد دانشــگاه ودانشجو را مقصد انبیاء 
می داند و می فرماید: »ما می خواهیم یك جمعیتی نورانی 
پیدا بکنیم، یك قشــرهای نورانی که وقتی وارد می شویم 
دریك دانشگاهی، عملش نورانی، علمش نورانی،اخالقش 
نورانی،همه چیزش نورانی باشد.الهی باشد.پیروزی نه برای 
این اســت که مابرســیم به مثاًل یك آزادی. برسیم به یك 
استقاللی ومنافع برای خودمان باشد... این ها مقدمه است.

همه اش مقدمه ی این است که یك ملت انسان پیدا بشود. 
یك ملتی که روح انسانیت درآن باشد پیدا بشود.تحول پیدا 
بشود درخوداشخاص. آن چیزی که مطرح است پیش انبیا 
انسان اســت.آن چیز، چیز دیگر نیست. انسان مطرح است 

پیش انبیا. صحیفه ی نور58/3/16«
حضرت امام )ره( مقصد انبیا را که دانشجویان را به پیمودن 
آنان فرا می خواند این چنین معرفی می کند: »تمام مقصد 
انبیا برگشتش به یك کلمه اســت وآن معرفت اهلل است...
تمام. مقدمه این است. اگر دعوت به عمل صالح شده است.

اگردعوت به تهذیب نفس شده اســت، اگردعوت به معارف 
شده است، تمام برگشتش به این است که آن نقطه ی اصلی را 
که در فطرت همه ی انسان ها هست .حجاب را ازش بردارند 
تا انسان به او رسد. و او معرفت حق است. مقصد عالی همین 

است. صحیفه امام ج2«.

بنابراین به خوبی نمایان است که دانشگاه اسالمی از دیدگاه 
امام دانشگاهی است که انســان به سوی اهلل رهنمون شود.

وتسهیل کننده ی سیرمعرفت اهلل باشد. براین اساس است 
که امام)ره( ضمن نقد برداشــت رایج ازعلوم انســانی که 
دردانشگاه هاتدریس می شــود می فرماید: »آن معنایی که 
ازعلوم دانشــگاه ها ما می خواهیــم وآن معنایی که ازعلوم 
مدارس قدیمه ما می خواهیم، همین معنا نیست که درسطح 
ظاهر االن اســت. و متفکرین ما همان سطح را دارند در آن 
می کنند و بسیار هم ارجمند است کارهایشان. لکن آن که 
اسالم می خواهد این نیســت. آن که اسالم می خواهد،تمام 
علوم، چه علوم طبیعی باشــد وچه علوم غیرطبیعی باشد، 
آنکه اسالم می خواهد ،آن مقصدی که اسالم  دارداین است 
که این مهارشــودبه علوم الهی وبرگشــت به توحیدبکند.

هرعلمی که جنبه الوهیت درآن باشد،یعنی انسان طبیعت 
راکه می بیند،خدارادرآن ببیند.ماده راکه می بیند،خدارادراو 

ببیند.آنکه اســالم برای اوآمده است برای برگرداندن تمام 
موجودات طبیعی به الوهیت وتمام علــوم طبیعی به علم 
الهی .وازدانشگاه ها هم همین معنی مطلوب است.صحیفه 

امام ج8 ص6«.
ایشان درجای دیگرفرق بین دانشــگاه اسالمی ودانشگاه 
غربی رااین چنین بیان می کنند»:فرق بین دانشگاه اسالمی 
ودانشگاه های غربی باید در آن طرحی باشد که اسالم برای 
دانشگاه هاطرح می کند.دانشگاه های غربی به هرمرتبه ای 
هم که برسند،طبیعت راادراک می کنند،طبیعت رامهارنمی 
کنندبرای معنویت.اســالم به علوم طبیعی نظراستقاللی 
ندارد.تمــام علوم طبیعی به هرمرتبه ای که برســندبازآن 
چیزی که  اسالم می خواهد نیست.اسالم طبیعت رامهار می 
کندبرای واقعیت و همه را روبه وحدت و توحیدمی برد.تمام 
علومی که شما اسم می بریدوازدانشگاه های خارجی تعریف 
می کنیدوتعریف هم دارد،اینهایك ورق ازعالم است.آن هم 

یك ورق نازک ازهمه اوراق.صحیفه امام ج8 ص7«
بی گمان دانشــگاه اســالمی تنها باتغییرظواهر وساختن 
مسجدوحسینیه وتشــکیل تشــکل های مذهبی یاوارد 
کردن تعدادی دروس دینی واســالمی ،اسالمی نمی شود.

آن چیزی که بایدتغییرکند،محتوای آموزشــی اســت که 
این دربیان امام نمایان اســت»آن چیزی که ملت هارامی 
سازدفرهنگ صحیح است.آن چیزی که دانشگاه هارابارور 
می کندکه برای ملت مفیداست،برای کشورمفیداست،آن 
عبــارت ازآن محتوای دانشــگاه اســت نه درس اســت.

صنعت ماعدای ایمان،فســادمی آورد.علم ماعدای ایمان 
فســادمی آورد.»اذافسدالعالم،فســدالعالم«.هرچه علــم 
بیشترشد،فســادش هم بیشتراســت.صحیفه امام ج17 

ص11۴«
دانشــگاه درابتدای انقالب عرصه درگیری وفعالیت گروه 
های مختلف سیاسی بود.به طوری که ازهویت واقعی خود 
دورگشــته بود.احزاب وگروه ها دردانشــگاه ها اقدام به 
کارهای مختلفی ازجمله برگزاری گردهم آیی ها ،پخش 
نشریه وحتی تبادل اسلحه نیزمی کردند.این فضابه گونه 
ای پیش رفت کــه امام راحل )ره( ازدانشــگاه به عنوان 
»اتاق جنگ«تعبیرکردند.اما نقطه عطف انقالب فرهنگی 
وتحول دانشــگاه ها صدورپیام امام به مناســبت حلول 
سال نودرتاریخ 6فروردین 59 بود.»تاکید برایجادانقالب 
اساســی دردانشــگاه هــای سراسرکشــور«،»تصفیه 
اساتیدمرتبط باشرق وغرب«و»تبدیل دانشگاه به محیطی 
ســالم برای تدوین علوم عالی اسالمی«ازمهترین نکات 

بند11 این پیام است.
مقصود ازدانشــگاه اســالمی بــرای بســیاری از افراد 
مبهم بود.لذاحضرت امام )ره( درســخنرانی مهمی که 
درتاریــخ59/2/1 درجمع دانشــجویان ودانش آموزان 
داشتند،مقصوداز اصالح دانشگاه ها را تبیین می کنند.

درمطالب بعد به مفاداین سخنرانی پرداخته می شود.
امام درتاریخ59/3/23 فرمان تشــکیل شورای انقالب 
فرهنگی راصادرنمودند.درفرمان خودباردیگر برضرورت 
تحول در دانشــگاه ومحتوای آموزشــی تاکیدکردند.

بعدازآن چندباراین شورا بانظرامام ترمیم شد ودرنهایت 
درتاریخ19آذر63 شورای عالی انقالب فرهنگی باترکیب 

جدیدتشکیل شد.
امام راحل نه تنها درطول حیات بابرکت خویش دغدغه 
ایجاد یك دانشگاه اسالمی راداشتند بلکه دروصیت نامه 
خود نیز با اشاره به توطئه های دشمنان برای نظام تعلیم 
وتربیت به ملت ایران می فرمایند»:ازتوطئه های بزرگ آنان 
چنانچه اشاره شد وکرارا تذکرداده ام ،به دست گرفتن مراکز 
تعلیم وتربیت خصوصا دانشگاه هاست.که مقدرات کشورها 
دردســت محصوالت آنهاست.دردانشــگاه نقشه آن است 
که جوانان راازفرهنــگ وادب وارزش های خودی منحرف 
کنندوبه سوی شرق یاغرب بکشانندودولتمردان را ازاینان 
انتخاب وبرسرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها 
هرچه می خواهند انجام دهند وکشــور را به غارت زدگی 

وغرب زدگی بکشانند.«
اینکه پس ازســه دهه کــه ازانقالب اســالمی می گذرد 
وهنوزهیچ اقدامی درزمینه اســالمی کردن دانشــگاه ها 
انجام نشده وهنوز شاهدریزش نسل جوان وپاک درجوالن 
اندیشــه های انحرافی و التقاطی هستیم،سؤالی است که 

متولیان امرباید به آن پاسخ دهند.

m.rastegarfar@gmail.com

دانشگاه در ساحت اندیشه امام خمینی)ره(

mahdidelband@gmail.com

ویژه نامه

دانشگاه و دانشجو

۱۳
۲۱

   :
ب

طل
د م

ک
۱۳

۲۲
   :

ب
طل

د م
ک

کد خبـر:         ۱۳۵۱

کد خبـر:         ۱۳۵۲

کد خبـر:         ۱۳۵۳



ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به میزان تأثیرگذاری 
آن در فرایند توســعه ی دانش محور و پایدار در طول تاریخ 
مورد توجه عموم صاحب نظران به خصوص سیاست گذاران 
قرار گرفته و بحث های متعددی نیز درباره ابعاد این ارتباط 
مطرح شده است. اگر در گذشته نیازی به برقراری رابطه بین 
این دو نهاد جامعه احساس نمي شده ولی امروز الزام ایجاد 
چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد، بیش از پیش آشکار 
شده است. تربیت نیروی متخصص و کارآمد از یك طرف و 
اشتغال به کار فارغ التحصیالن دانشگاه از سوی دیگر مسائلی 
است که در این زمینه ذهن آدمی را به خود مشغول می کنند. 
جامعه ایران به عنوان جامعه اي در حال توسعه نیازمند رشد 
و توسعه اي متوازن و هماهنگ اســت تا در سایه آن بتواند 
زندگي بهتر و توأم با رفاه و آرامش بیشــتر براي اعضاء خود 
فراهم آورد. با توجه به اهمیت این موضوع گفتگویی را با یکی 
از دانشجویان صاحب نظر دانشگاه یاسوج برقرار کردیم. متن 

این گفتگو در زیر آمده است.
نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری ما در 
تولید ثروت و ارزش آفرینی برای کشور چیست 

و چه باید باشد؟
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشي از اسم شــان مشخص است 
که في نفســه محل تولید مــي باشــد...تولید مي تواند در 

حوزه هایــي همچون دانــش، ثــروت، خالقیت و... 
موجود باشد. دانشــگاه ابعاد مختلفي دارد 

که یکي از این ها مي تواند بعد ظرفیتي 
و اســتعداد طلبي آن باشد... براي 
به پرواز در آوردن این پروانه ي در 
پیله مي بایست فضاسازي کرد... 

فضاسازي اي از جنس توجه و هزینه... توجه کردن 
به پایان نامه ها، طرح ها و ایده هاي دانشــجویي که شاید در 
ابتدا بي ارزش، پوچ، خالي و یا ماورایي به نظر برسد اما با بها 
دادن به این نهال تازه ریشه دوانده مي توان بعدها میوه هاي 

فراواني برداشت کرد که 
ین  بهتر

میوه ي آن پیش رفت درون زاي  کشور مي باشد
سال هاســت که از فقدان رابطه ی صحیح میان 
دانشگاه و صنعت در ایران صحبت می شود. نظر 
شما درباره ی حلقه مفقوده ی ارتباط صنعت و 

دانشگاه چیست؟
بینید، این رابطه یك رابطه ي دو طرفه اســت که حلقه ي 
اتصال این دو رابطه توجه و مهم تر از آن اعتماد اســت. این 
اعتماد وجوه مختلفي دارد که اصلي ترین آن احســاس نیاز 
دوطرفه است. احســاس نیاز صنعت به خاطر در آمدزایي، 
بومي سازي، اشتغال ســازي و مهم تر از همه تحریم ها مي 
باشد.احساس نیاز دانشگاه که همان احساس نیاز دانشجو 
است هم ورود دانشجو به بحث ورود به صنعت و درآمد زایي 
مي باشد... حال که با فضا سازي هر دو احساس نیاز کردند باید 
به این احساس پاسخ داد و این پاسخ را باید دولت 
با برگزاري  جشنواره ها ي متعدد و امتیاز 
دادن به برترین هاي این جشنواره و 

معرفي آن به صنعت 
بدهد. 

 به نظر شــما دانش بنیان شدن اقتصاد، چگونه 
می تواند گره ارتباط صنعت و دانشگاه را باز کند؟

در واقع با دانش بنیان شــدن اقتصاد، اقتصاد مقاومتي نیز 
عملي شــده و این امر باعث پیش رفت درون زاي کشــور و 

بي تاثیر شدن تحریم ها مي شود.
 آیا به نقش راه بردی تجاری سازی در تحقیقات 
دانشــگاهی در اقتصاد دانش بنیان معتقدید؟ 
دانشگاه یاســوج در این زمینه چه اقداماتی 

داشته است؟
بله. دانشگاه یاسوج هم اقداماتي داشته اما جاي  بسیار زیادي 

براي پیش رفت دارد که امیدوارم مسئولین بها دهند.
در ارتباط صنعت و دانشگاه چه سازوکارهایی 
عمومًا موفق ترند؟ نهادهــای دولتی، نهادهای 
غیردولتی یا نهادهای شبه دولتی. نقش هر کدام 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من »که شــاید نظري اشــتباه باشد« 
ابتدا باید شــرکت هاي دولتي پا 
پیش بگذارند تا با آزمون 
امتحان و خطا و شــاید 
شکســت ها  تحمــل 
تجربه هــاي زیادي کســب 
کرده و در اختیار سایر شرکت ها 
قرار داده تا سایر شرکت ها هم به خاطر 
منفعت مالي پا پیش بگذارند و با شتاب بیشتري 

به سمت پیش رفت درون زا حرکت کنیم.
چه انتظاراتی از دانشگاه ها در توسعه ی اقتصاد 
دانش بنیان و ارتباط میان صنعت و دانشــگاه 

وجود دارد؟
در سال هاي اخیر هم شاهد سرمایه گذاري در این شرکت ها 
بوده که براي دیدن نتیجه نباید زیاد عجله کرد و باید منتظر 
ماند اما هر چه که امروز بیشــتر بها بدهیــم فردا در بحث 

اقتصاد موفق تر خواهیم بود.

فرهنگ کار ضعیف ما)۴( - قابل تغییر یا غیر قابل تغییر
االهیات کار در اسالم از منظر مردم شناختی

در بخش فرهنگ کار در دین یهودی-مسیحی یادآور شدیم 
که ماجرای آفرینش آســمان و زمین در ســفر پیدایش با 
استراحت خدواند در روز هفتم به پایان می رسد. این ماجرا 
شباهت زیادی با متون اسالمی دارد. در این جا دقت بیشتری 
در قران کریــم خواهیم کرد تا متوجه تفــاوت های این دو 

روایت مشابه نیز شویم.
در قران کریم نیز خداوند آســمان ها و زمین را در 6 روز یا 
مرتبه می آفریند اما در روز هفتم بر خالف خدای مسیحی-

یهودی به استراحت و شادمانی نمی پردازد، بلکه:
َماَواِت َواْلَْرَض فِي ِستَِّة أَیَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوی َعلَی  هَو الَِّذي َخلََق السَّ

الَْعْرِش...)سوره حدید، آیه ۴(
اوست که آفرید آسمان ها و زمین را در 6 روز سپس مستوی 

شد بر عرش...
می بینیــم که خــدا در روز هفتــم چنان 
که خدای یهودی-مســیحی کرد نه تنها 
به اســتراحت نمی پردازد بلکه شــروع به 
کار بزرگ تری مــی کند و بــه تدبیرعالم 

می پردازد.
در قــران نیــز آدم و هوا بــه زمین هبوط 
می کنند همچنان که در روایات یهودی-

مســیحی آمده اســت در این جا اما زمین 
محل رنج و عذاب نیست بلکه مکان آسایش 
و امتحان است. چنان که در سوره نباء ، آیه 

6 می فرماید:
»أَلَْم نَْجَعِل اْلَْرَض ِمَهاًدا«

آیا زمین را مهدآسایش خلق نکردیم؟
در روز هفتم یهودیان نیز به پیروی از خدای 
خود به اســتراحت می پردازند و جنبه ی 
آیینی آن چنان قدرتمند شد که هر کاری 
در روز ســبت )آخر هفته( تعطیل شد.  اما 
همین روز آخر هفته در فرهنگ اســالمی 
نه تنها تعطیل نشد بلکه به کار توصیه نیز 
شده است. چنان که قران در آیات 9 و 10 

سوره ی جمعه می فرماید:
اَلِة ِمن یَْوِم  َِّذیَن آَمُنوا إَِذا نُوِدي لِلصَّ َُّها ال یَا أَی
ِ َوَذُروا الَْبْیَع َذلُِکْم  الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَی ِذْکِر اهللَّ
َُّکْم إِن ُکنُتْم تَْعلَُموَن)9( َفإَِذا ُقِضَیِت  َخْیٌر ل
اَلُة َفانَتِشُروا فِي اْلَْرِض َوابَْتُغوا ِمن َفْضِل  الصَّ

ََّعلَُّکْم تُْفلُِحوَن)10( َ َکِثیًرا ل ِ َواْذُکُروا اهللَّ اهللَّ
ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه شما 
را برای نماز روز جمعه بخوانند )فی الحال( 
به ذکر خدا بشتابید و کســب و تجارت را 
رها کنید که اگر بدانید این برای شما بهتر 
خواهد بود و آن گاه که نماز پایان یافت )باز 
پی کسب و کار خود( در زمین منتشر شوید 

و از فضل و کرم خدا روزی طلبید و یاد خدا بسیار کنید تا مگر 
رستگار گردید.

خداوند در حدیثی قدسی فرموده است که:
یا احمــد ان العبــادّه عشــرُه اجزاِء، تســعٌه منهــا طلُب 
الحالل)الدیلمی،ج1 : 203/النوری الطبرسی، ج13: 20 (: 
ای احمد همانا عبادت ده جز دارد که نه جز آن طلب روزی 

حالل است.
و البته باز در جای دیگر حضرت رسول )ص( می فرمایند:

العبادُه سبعوّن جزًء، افضلها جزُء طلب الحالل) الحر العاملی، 
ج12: 13( : عبادت هفتاد قسمت است که برترین قسمت آن 

کار کردن در طلب حالل است.
و ایشان در جایی دیگر می فرمایند که:

ان اهلل التعالی یحُب العبّد المومن ّ المحّتِرف)الکلینی 1388 
ق، ج5 : 113( به درســتی که خداوند متعال بنده ی مومن 

پیشه ور را دوست دارد.
هم چنین از بیکاره گی و سربار دیگران شدن بسیار اظهار تنفر 

کرده اند چنان که می فرمایند :
ملعون ٌ ملعوٌن من القی کله علی الناس)الکلینی،1388 ق ، 
ج ۴: 12( : ملعون است، ملعون است آن کس که خود را سربار 
دیگران کند. می بینیم که خدای زرتشتی و خدای اسالمی 
خستگی ناپذیرند و کارشان و کار مخلوقات شان نیز تعطیل 
ناپذیراســت. در روایات مختلف اسالمی و زرتشتی کاهالن 
نکوهیده شــده اند و کوشایان اند که مورد ســتایش اند آباد 
کردن زمین و قرار گرفتن در جبهه ی اهوراییان و مبارزه با 
باطل در کنه معرفــت دینی پیروان چنین 
دین هایی قرار دارد و یك دم غافل شدن و 
از پای نشستن در چنین مواجهه ای گناهی 
نابخشودنی است. در زرتشتی گری دست 
از کار شســتن کمك به اهریمنیان است 
و در تشیع دست از کار شســتن دوری از 
انتظار است و تنها گذاشتن امام زمان)عج( 
است. در چنین دین هایی زمین شکنجه گاه 
نیســت و آباد کردن زمین شکنجه نیست. 
زمین محل آسایش است و آباد کردن زمین 
عین عبادت است. می بینیم که بزرگان دین 
اسالم و زرتشت چگونه مؤمنان به خود را به 
کار و تالش فرا می خوانند و کسب روزی را از 

لوازم ایمان و آخرت بر می شمارند. 
از آن جایی که در فلســفه ی ارســطویی و 
متعاقباً دین یهودی- مســیحی، کار امری 
عرضی است بنا براین خدای این ادیان نیز 
در پایان روز ششم به استراحت و درکردن 
خستگی می پردازد. البته این سخنان بدین 
معنی نیست که در آیین یهود و مسیحیت 
کار سفارش نشده اســت و یا تنبلی تقبیح 
نشده است. بلکه منظور اشــاره به بن مایه 
های فرهنگ کار در این دو حوزه ی فکری 
است. جالب است بدانیم که مسیحیان در 
قرون اخیر مدام بر میزان کار و کوشش خود 
افزوده اند و به تناسب همین قوت گرفتن 
فرهنــگ کار نیز االهیات غنی تــری ارائه 
کرده اند. اما ما ایرانیان با چنین ســابقه در 
فرهنگ کار و با چنین االهیات کار غنی در 
دو قرن اخیر روز به روز از کار و ســازندگی 
خود کاســته ایم. و هم چنان که می دانیم و 
می بینیم بسیاری از مسیحیان غربی از ما 

در فرهنگ کار جلوتر هستند.

اقتصاد

اجتماعی

۴                  
به همت ناحیه مقاومت بویراحمد صورت 
گرفت: راه اندازی بازارچه دائمی اقتصاد 

مقاومتی در یاسوج
بازارچـه دائمـی اقتصـاد مقاومتی یاسـوج به همت 

ناحیـه مقاومـت بویراحمد راه اندازی شـد.

به گـزارش جوان بـه نقـل از فـارس با حضـور سـردار یداهلل 
بوعلـی نمایشـگاه اقتصـاد مقاومتی افتتاح شـد.

داریوش مثنـوی در این مراسـم با بیـان اینکه شـاکله اصلی 
سیاسـت های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سـوی مقـام معظم 
رهبری بحـث حمایـت از تولید داخلی اسـت، گفـت: تحقق 
اقتصـاد مقاومتـی نیازمنـد اقدامـات و برنامه هـای کوتـاه، 
میـان و بلندمـدت اسـت و فرمایشـات مقـام معظـم رهبری 

در راسـتای اسـتمرار این رویکرد اسـت.
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان بویراحمـد از 
اقتصـاد مقاومتـی بـه عنـوان تنهـا راه مقابلـه بـا مشـکالت 
اقتصـادی سـخن بـه میـان آورد و گفـت: اقتصـاد مقاومتی 
بـرای نخسـتین بـار در دنیـا توسـط مقـام معظـم رهبـری 

بیـان شـد.
مثنـوی تاکید کـرد: بـرای مقابله با مشـکالت اقتصـادی در 
کشـور راهـی جز توسـل بـه اقتصـاد مقاومتـی وجـود ندارد 
و همـه باید بـرای نهادینـه کردن ایـن نـوع اقتصـاد در برابر 

بحران هـا بـه وظیفـه خـود عمـل کنیم.
وی در ادامه بـا تاکید بـر اینکـه از اولویت های مـا در اقتصاد 
توجـه بـه اقتصـاد مقاومتـی اسـت، گفـت: ناحیـه مقاومـت 
شهرسـتان بـا تشـکیل تعاونـی در راسـتای اجرایـی کـردن 
سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی در شهرسـتان بویراحمـد 

گام برداشـته اسـت.
فرمانده ناحیـه مقاومت بسـیج شهرسـتان بویراحمـد ادامه 
داد: در راسـتای اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی 
قریب بـه سـه میلیـارد و ۴00 میلیـون تومان تسـهیالت در 

بخـش اقتصـاد مقاومتـی بـه متقاضیـان ارائـه دادیم.
مثنوی بـا بیان اینکـه نمایشـگاه اقتصاد مقاومتـی در 5 باب 
مغازه دایر شـده اسـت، گفت: تولیدات این نمایشـگاه تولید 
شهرسـتان بـوده کـه تسـهیالت اقتصـاد مقاومتـی بسـیج 

سـازندگی را دریافـت کردند.
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان بویراحمـد بـا 
تاکیـد بـر اینکـه نمایشـگاه اقتصـاد مقاومتـی یاسـوج بـه 
صـورت دائمـی دایـر اسـت، گفـت: ایـن نمایشـگاه صنایـع 
غذایـی، بلدرچین، مـرغ و صنایع دسـتی تولیـد جوانان این 
خطه را بـا 30 تـا 35 درصـد تخفیف به نسـبت قیمـت بازار 

عرضـه می کنـد.

6                 
نویسنده کتاب برگزیده سه ساالنه دفاع مقدس: 
 کار متولیان فرهنگي در حوزه کتاب قابل قبول 

نیست 
نویسنده کتاب برگزیده سه ساالنه دفاع مقدس، با انتقاد 
از نوع نگاه متولیان فرهنگي به حوزه کتاب گفت: متولیان 

فرهنگي در حوزه کتاب کار قابل قبولي انجام نداده اند.

به گزارش جوان به نقل از خبرگزاری دانشجو محمد محمودي 
نورآبادي، در جمع دانشجویان دانشــگاه فرهنگیان یاسوج به 
شیوه نگارش کتاب هاي »رنج«، »سرریزون« و دیگر کتاب هاي 
دفاع مقدسي خود، گفت: من به عنوان یك نویسنده ایلیاتي و 
عشایر زاده در کتاب هایم ســعي کردم هیچ گاه از هویتم جدا 
نشــوم و در همه آثارم ایل و عشــایر رنگ و بوي خاص خود را 

داشته باشد.
نویسنده رمان برگزیده ُرنج افزود: قوم من و مردم عشایر سهم 
بسزایي در دفاع مقدس داشته اند که در میان کتاب هاي این 
حوزه گم شده و کمتر کسي به آنها مي پرداخت؛ به همین دلیل 

من در نوشته هایم از ایل و عشایر جدا نشدم.
محمودي ادامه داد: نگراني من از این موضوع بود که چند سال 
دیگر که همه رزمندگان و یادگاران دفاع مقدس از میان مردم 
رخت بر بندند، هیچ نشانه اي از حضور عشایر در دفاع مقدس 

به جاي نماند.
این نویسنده دفاع مقدس در پاسخ به سوال یکي از دانشجویان 
که از وي در خصوص نوشــتن در باره یمن و مسلمانان مظلوم 
دیگر نقاط جهان پرســیده بــود، گفت: یکــي از دغدغه هاي 
همیشگي من نوشــتن از مردم مظلوم یمن و سایر مسلمانان 
جهان است به همین دلیل هم کتاب شام برفي را در باره سوریه 

نوشته ام و موفقیت خوبي هم کسب کرد.
وي به نوع نگاه و زاویه دید متولیان فرهنگي اشاره کرد و گفت: 
متولیان فرهنگي در بیشتر دولت ها، کار قابل قبولي در حوزه 
کتاب، توزیع و ترجمه آن انجام نداده انــد که یکي از دالیل نا 

شناخته ماندن ادبیات ما در بین کشورهاي دیگر است.

7                 
 از اقدام دادستان یاسوج برای مبارزه با 

زمین خواری حمایت می کنیم
بسیج دانشــجویی دانشگاه آزاد یاســوج در نامه ای 
سرگشاده به دادســتان مرکز استان، ضمن حمایت از 
اقدام وی در مبارزه با زمین خواری، آورده است: اکنون جامعه 

دانشجویی خواستار شروع اقدامات عملی هستیم.

خبرگزاري دانشجو - بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد یاسوج در 
نامه ای سرگشاده به دادستان این شهر، از اقدام انقالبی وی در 
مبارزه با زمین خواری های یاسوج، تقدیر کرده و آورده است: 
جامعه دانشجویی و خصوصا بســیج دانشجویی به عنوان قشر 
فعال و آرمانخواه و مطالبه گر، از اراده جنابعالی و همکاران برای 
این این امر مقدس به جد حمایت کرده و خواستار شروع اقدامات 

عملی هستیم.  
 پیرو صحبت ها و موضع گیری شجاعانه و مسئوالنه جنابعالی 
در رابطه با عزم جدی مبارزه با زمین خواری و جرائم اجتماعی 
برخود الزم می دانم که ضمن قدردانی از مواضع مســئوالنه و 
پیگیری های مداوم جنابعالی و همکارانتــان نکاتی یادآوری 

گردد.
اوال در رابطه با صحبت های ارائه شده و اقدامات صورت گرفته 
صدای عدالت را بار دیگر از مسئوالن دلسوز و خدوم شنیدیم و بر 
همگان آشکار گردید که در این گیر و داد جناح بندی ، مبارزه با 
مفاسد و جرائم اجتماعی به ویژه معضل فراگیر زمین خواری که 
مرتکبین این جرم در اوج خیانت به ملت،همیشه احساس امنیت 
می کردند، ادامه دارد. اگرچه تشکر و حمایت ما از اعالم موضع 
مقتدرانه یك دادستان انقالبی همیشگی بوده و خواهد بود؛ اما 
آنجا که به صراحت فرمودید بعضی راهنمایی های اداری و بهتر 
بگوییم رانت های اداری در دستگاه های مختلف و متعدد استان 
خصوصا ادارات مرتبط با موضوع طبیعت و زمین ها، همواره یکی 
از دالیل عمده زمین خواری و در واقع ویژه خواری عده ای خاص 
و محدود و معلوم الحال، می باشد، از مواردی است که متاسفانه 

مدت هاست کمتر از مسئولین امر به گوش می رسد.
امیدواریم که آغاز یك مبارزه جدی، انقالبی و مقتدرانه را علیه 
این پدیده شوم شاهد باشیم که رویکرد جنابعالی و مقام محترم 
دستگاه قضایی استان از بدو ورود چنین بوده و ان شاء اهلل تا پایان 

هم همین خواهد بود.  
 ثانیا به مسئوالن هم استانی باید گوشزد شود که عمل به وظایف، 
تکلیفی بس سنگین است که جز با خداشناسی و محبت به مردم 
هیچکس از عهده آن خارج نخواهد شد و این عزیزان بدانند که 
مردم فهیم ما عملکرد آنان را رصد می کنند و در زمان الزم به 
مسائل ورود پیدا کرده و اعالم موضع خواهند کرد، چنان که در 
رابطه با برخورد با ناهنجاری های اجتماعی که موجب ســلب 
آسایش و امنیت عمومی می گردید با استقبال کم نظیر مردمی 

مواجه شدیم.

ثالثا الزم است که چنین مسائلی در جامعه دانشگاهی که مبدا 
همه تحوالت است مورد توجه صاحب نظران قرار گیرد و نخبگان 
ما در دانشگاه نسبت به مطالبات فراگیر مردمی ساکت ننشینند 
و ضمن معرفت و شناخت جامع به مسائل ملی و ارائه راه حل، راه 

را برای مسئوالن خدوم و دلسوز هموار سازد.

از آنجا که نظیر چنین موضعی قبال از طرف اســتاندار محترم 
استان با صراحت هم اعالم شــده بود و مورد استقبال جامعه 
دانشگاهی قرار گرفت، اکنون جامعه دانشجویی و خصوصا بسیج 
دانشجویی به عنوان قشر فعال و آرمانخواه و مطالبه گر، از اراده 
جنابعالی و همکاران محترمتان برای این این امر مقدس به جد 

حمایت کرده و خواستار شروع اقدامات عملی هستیم.

اقتصاد و نقش دانشگاه ۳
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مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه 
یاسوج: مجلس، مقتدرانه با ساختار شکنی 

ظریف برخورد کند
مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج، حرکت 
ظریف در سازمان ملل را زیر پا نهادن آرمان های انقالب 
در سیاست خارجی دانســت و گفت: مجلس شورای 

اسالمی با اقتدار با این ساختار شکنی ها برخورد کند.

به گزارش جــوان کامران محمــدی در گفتگو بــا خبرنگار 
خبرگزاری دانشجو در یاسوج، با اشاره به دست دادن ظریف با 
اوباما در سازمان ملل گفت: دست دادن ظریف با هر توجیهی 
که باشد، خارج از چهارچوب دیپلماسی انقالب اسالمی بود و 

باید پاسخگوی این حرکت خود باشد.
وی افزود: زیر پا گذاشــتن عرف، اصول و آرمــان ها انقالب و 
جمهوری اسالمی ایران در برخورد با شیطان بزرگ، بدون قصد 
و غرض نبوده و بیان کننده بخشی از برنامه دولت در ارتباط با 

آمریکا و شیطان بزرگ است.
مسئول سیاسی بسیج دانشجوی دانشگاه یاسوج تالش برخی 
افراد دولت برای نزدیك شــدن به دولت شیطان بزرگ را یکی 
از سیاست های این دولت دانســت و گفت: با این اعمال قصد 
دارند قبح رابطه با آمریکایی که بیشــترین خیانت را نســبت 
به کشورمان روا داشــته و در بین مردم به عنوان اولین دشمن 

شناخته شده است، شکسته شود.
وی افزود: اگر دولت تمام تالشش را برای نزدیك شدن به دولت 
شیطان بزرگ هم انجام دهد، ملت اجازه نخواهد داد و این ملت 
ایران است که از فراموشــی خیانت ها و خباثت های شیطان 
بزرگ کوتاه نمی آید؛ هر چند برخی دولتمردان آرزوی دست 

دادن به آمریکایی ها را داشته باشند.
محمدی با اشــاره به لزوم توجه مجلس به مصلحت کشور در 
موارد مختلف گفت: نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به 
عنوان نمایندگان ملتی که از این اقدام ساختار شکنانه و مخالف 
با آرمان های انقالبی ایران، ناراضی هستند، مقتدرانه وارد میدان 
شــده و به نمایندگی از موکلین خود با ساختار شکنی جناب 

ظریف و دولت برخورد کنند.
وی افزود: همان گونه که پس از موضع گیری رهبر انقالب در 
خصوص واقعه منا، دولت و حکومت عربستان از مواضع بی ادبانه 
خود کوتاه آمدند، سیاســیت خارجه ما باید مبتنی بر عزت و 
مصلحت انقالبی مان باشد و از هر گونه ذلت در برابر بیگانه باید 

خود داری شود.

فاطمه شریعتی | جــوان  روزنامــه   | 
| ویژه کهگیلویــه و بویراحمد |
|  سال اول | شــماره سیزدهم |
|ســه شــنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴|
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ــب  ــه مســجد حبی ــی خواســت ب ــت م ــك روز کرام ی
ــرادرت ،  ــران ب ــور نگ ــم: »چط ــه او گفت ــرود ب ــیراز ب ش
ــن  ــر ، ببی ــراغی ازش بگی ــل س ــتی ؟! حداق ــی نیس نیرعل
کجاســت.« دو ســه شــب قبــل بــرادرش نیرعلــی را، 
ــی  ــز همگ ــر و فرام ــود و امی ــرده ب ــتگیر ک ــاواک دس س
ناراحــت وضعیــت نیرعلــی بودنــد ، ولــی کرامت خونســرد 
بــود و مــی گفــت: نیرعلــی پــای هدفــش دســتگیر شــده، 
او در حــال مبــارزه اســت، خــودم تحــت تعقیبــم، بذاریــن 

ــم. ــالب کارکن ــرای انق ــتر ب ــك روز بیش ی
ــان  ــه؛ آن ــریعتی را ک ــر ش ــه ی دکت ــن جمل ــه ای همیش
ــد  ــان کــه مانده ان ــد و آن ــد کاری حســینی کردن کــه رفتن
ــه ی  ــد. در هم ــه یزیدی ان ــد وگرن ــی کنن ــد کاری زینب بای

ســخنرانی هایش تکــرار می کــرد.

بــه طبقــه مســتضعف خیلــی اهمیــت مــی داد. مــی گفــت 
هیــچ رهبــری در هیــچ انقالبــی بــه پیــروزی نرســیده مگر 
ــند  ــی اش کرده باش ــه، همراه ــتضعفان و عام ــه مس این ک
ــتوه  ــه س ــه ب ــور زمان ــت ج ــه از دس ــتند ک ــا هس و آن ه
ــوند  ــدار ش ــد بی ــتضعفان بای ــد. مس ــام کرده ان ــده و قی آم
ــد.  ــاع بگیرن ــان را از اجتم ــد و حق ش ــی کنن و آزاد زندگ
ــه  ــد و ب ــد کن ــد رش ــد. مســتضعف بای ــده نباش ــرده و بن ب

ــد. ــل برس ــت و تکام پیش رف
ــام اول را  ــهر مق ــهیر ش ــدای ش ــری کاندی ــن 1۴ نف در بی
ــاب  ــد نص ــه ح ــه آراء ب ــن ک ــر ای ــه خاط ــرد. ب ــب ک کس
ــد  ــان دوره ای کشــیده شــد. بع ــه می ــات ب نرســید، انتخاب
از شــش مــاه دوبــاره انتخابــات برگــزار شــد. مــردم بــرای 

انتخابــش بــه نمایندگــی مجلــس شــورای اســالمی بیــش 
از پیــش بــه او اقبــال نشــان دادنــد. هم زمــان بــا انتخابات 

ــران و عــراق هــم شــروع شــد. ــان دوره ای، جنــگ ای می
کرامــت مــی گفــت: »وظیفــه و عشــقم جهــاد در راه 
ــرای رضــای خــدا کار کنــم.  خداســت. اجــازه نمــی دن ب
ــی  ــه حضــور جســمم مانع ــرا ک ــرم، چ ــه ب ــه جبه ــد ب بای

ــده ام.«  ــناخت عقی ــرای ش ــت ب اس
ــن  ــه ای ــم ک ــی نشــان دادی ــام خمین ــری ام ــا رهب ــا ب - م
مکتــب و مذهــب کــه بــه قلــب و جــان انســان هــا 
ــد.  ــت کن ــرد و پیش رف ــد اوج بگی ــد، بای ــت می کن حکوم
بــرادران؛ چشــم دنیــا بــه انقــالب ماســت و هســتند 
کســانی کــه بــه نــان شــب محتاج انــد و هســتند جاهایــی 
ــای  ــه خانه ه ــالب ب ــور انق ــن ن ــه ای ــد ک ــد دارن ــه امی ک

ــد.  ــان بتاب ــدر و چروک ش ــت های ک ــه پوس ــان و ب گلی ش
بــرادران؛ در مکتــب انبیــاء انســان نیامــده مفــت خورگــی 
بکنــد. انســان نیامــده بردگــی بکنــد. انســان در راه اســت. 

ــون.  ــه راجع ــا الی ــاهلل و ان ــد طــی شــود. ان بای
ــر  ــی ب ــارت عموم ــر، نظ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
ــن ذات  ــتن، ای ــارت داش ــر نظ ــر همدیگ ــه ب ــه، هم جامع
ــات  ــت، از واجب ــب اس ــود مکت ــن وج ــت، ای ــب اس مکت
مکتــب اســت. اگــر حیات مــان، زنــده بودن مــان و 
ــاد  ــم جه ــس نمی توانی ــت پ ــان اس ــان ، مکتب م عقیده م

ــم. ــا کنی ــه را ره و جامع

به یاد شهید کرامت اهلل ایزدپناه

زنگ انشا نواخته شد، انشانویســان خوشحال و خندان از 
اینکه مطلب داشتند و به رشــته ی تحریر درآورده بودند ولی 
آن   هایی موردی به ذهن شــان خطور نکرده بود در آخر کالس 
به گوشه ای پناه برده و از دید دبیر پنهان می شدند. افراد کالس 
چنان وحشتی از دبیر مربوطه  داشــتند که به محض ورودش 
نفس ها در سینه حبس،پشه ســرک نمی کشید و چشم ها در 
چشــمان دبیر گره می خورد؛ کاًل یك اســتثنایی بود. سبیل 
پرپشت، لب های باال و پایین را به هم دوخته بود،  به یك پارچه 
مشکی بود. کت و شلوار اتو کشیده، صورتی تیغ کشیده و صاف 
که مویرگ های صورتش را می شد شمرد که پشه ها به راحتی بر 
سطحش سورتمه سواری می کردند. ادکلن خوش بوی خارجی 
که فضای کالس را تا مدت ها معطــر می کرد و از بوی ادکلنش 
مسیر حرکت دبیر را می شد فهمید. کفش -شبرویی- که برق 
می زد،  گرد و خاک ها فرسنگ ها با ایشان فاصله داشت و جرات 
نزدیك شدن به وی را نداشت. موهای دستش مجعد و ساعت 
)وستن واچ( مثل نگینی بر مچ دستش می درخشید.با انگشتانی 
قلمی و کشیده، گچی در دست گرفت و موضوع انشا را بر صفحه 
تخته سیاه منقش کرد. در مورد خدمات شاهنشاه به ملت ایران 
هر چه می دانید بنویسید. دفتر قرمز رنگ دویست برگی داشتم 
و تا آن جا که خودکارم تاب دویدن داشت جوالن دادم و از بدی 
های رژیم و شخص شاه مطلب نوشتم، از ظلم و ستم و نابرابری 
نوشتم و از بی عدالتی هایی که در جامعه حاکم بود مطلب نگاشتم 
و حکومت را مقصــر اصلی قلمداد کردم. حســابی از خجالت 
شاهنشاه درآمدم. نیم نگاهی به کالس انداختم. هم کالسی ها 
به سختی آب دهان شان را قورت می دادند. رنگ به رخسارشان 
نمانده بود. بچه ی دوران راهنمایی که راست راست از دیوار باال 
می رفت به موجوداتی بی جان تبدیل شــده بودند. با شنیدن 
صدای شاهنشاه، دبیر بلند شد و تعظیمی نوکرانه به تمثال شاه 
نمود و فی الفور بر باالی سرم مثل یك عقاب ظاهر گردید. آن قدر 
عصبانی شده بود که قطرات خون در چشمانش بازی می کردند، 

دستانش به رعشــه افتاده بود. دفتر انشایم را به صورت خیلی 
مغرورانه گرفت و تحویل مدیر مدرســه داد. دوستانم فاتحه ام 
را خواندند و با شیطنت های جوانی اشاره می کردند کارت دیگر 
تمام اســت و باید به نکیر و منکر جوابگو باشی. واقعیت را انشا 
کرده بودم غیر از این هم نبــود وجدان خفته ی خود دبیر را نیز 
بیدار کرده بودم ولی جیره خوار بود و راهی جز تمکین نداشت. 
نوکر قــالده به گردن بــود و نان خور اعلی حضرتــش!! با دید  
کوچك شان فکر می کردند به سرعت به فلك شان می بندند و 
تار و پودشان را به هوا می سپارند. احضار ولی شدم و با مشکالت 
عظیم و ارتباط گیری با دوســتان از طریق برادرم توانستم از 
معرکه جان سالم به در ببرم و با یك تعهد ترکمنچای مانند سر 
کالس درس اجازه حضور یافتم ولی کالبدم و جســم خاکی ام 
با آن ها بود ولی روح آســمانی ام به هیچ عنوان با خلق و خوی 
حیوانی آن ها سازگار نبود. زبانم را غالف کردم و آن چه می دیدم 
و می شنیدم در ذهنم ثبت می کردم. اتفاقات این چنینی فراوان 
شد و کل جامعه ی ایران را فرا گرفت و سیدی از سالله ی پاک 
پیغمبر)ص( پا بر عرصه گذاشت و انقالب عظیم ایران زمین را 
رقم زد و سلسله جبال طاغوت را به هم ریخت و حکومت 2500 
را با حقارت هرچه تمام تــر در زباله دان تاریخ دفن نمود. دیری 
نپایید که مردم این سرزمین شــیرینی انقالب شان را مزه مزه 
کنند، استکبار توســط نوکر قالده به گردنش، صدام تکریتی 
جنگ ویران گر و خانمان ســوز به این ملت قهرمان و دلیرپرور 
تحمیل نمود. خبر تجاوز دشمن مثل برق و باد در کشور پیچید 
و همه را به مبارزه طلبید. ایــالت یك پارچه با غیرت و تعصب 
لحظه شــماری می کردند که جوانان ایلی یکی پس از دیگری 
برای دفاع از سرزمین های مادری قطار به کمر بستند و به میدان 
نبرد اعزام شدند. نزد پدر جایگاه ویژه ای داشتم،پدر جنگ های 
زیادی را در خاطره داشت و بیم داشت که نوجوانش را قربانی 
کند ولی غیرت و شجاعتش این اجازه را به خود نمی داد که پسر 
نوجوانش در رخت خواب بخوابد تا با لگد دشمن از خواب بیدار 

شود .چون دالوری های رئیس علی دلواری تنگستانی را همیشه 
برای پسرش قصه می گفت و از دفاع مردانه اش از حریم کشورش 
در گوش پسر دائم نجوا می خواند ولی دلهره داشت. جنگ است، 
تعارفی ندارد. خود نیز در جنگ ایالت با دولتی ها که ظلم و ستم 
را تحمل نکرده بودند و قیام کرده چندیــن زخم کاری بر بدن 
داشت و نمی توانســتم درد و رنج جنگ را بر سیمای نوجوانش 
ببیند. ولی جوان طاقت ماندن نداشــت. طی سفری مخفیانه 
خود را به صحنه های نبرد رساند. صحنه هایی که به هیچ عنوان 
نمی شود توصیفش کرد و با هیچ قانون جنگی مقایسه اش نمود. 
مردم از سرزمین شان رانده شــده بودند و آواره ی کوه و بیابان 

شــده بودند. متجاوزان بعثی به صغیر و کبیر رحم نمی کردند. 
خوی وحشی گری داشتند و قتل و غارت را اساس کار خود قرار 
داده بودند. به سرعت با نامه به پدر اطالع رسانی کردم و مابقی 
جوانان ایلی را به مبارزه طلبیدم وقایع را به واقعیت برایشــان 
نقل کردم، شور حماسی برپا شد و از اقسا نقاط ایران از بزرگ و 
کوچك، حتی زنان غیور هم پا به عرصه ی جهاد گذاشتند.پسر 
13 ساله و پیرمرد 70 ساله را با چشمان خودم دیدم که در یك 
سنگر می جنگیدند. این گونه بود که از یك وجب از خاک مقدس 

کشورمان به تاراج نرفت. خاک خوردیم ولی خاک ندادیم.

تألیف: شفق ایزدپناه
این کتاب که به معرفی شــخصیت معلم شــهید کرامت اهلل 
ایزدپناه می پردازد، در سال 1389 توسط انتشارات رخشید 
شیراز و با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس استان منتشر شد.
این کتاب داراي یك مقدمه بوده و خاطرات همســر شهید از 
وي، سخنراني هاي شهید در دوران انقالب اسالمي و اسناد و 
مدارک مربوط به فعالیت هاي انقالبي شهید از جمله مطالبي 
اســت که در چهار فصل در این کتاب گردآوري شــده است.  
شهید »ایزدپناه« نخستین کاندیداي نمایندگي مجلس شوراي 
اسالمي در استان کهگیلویه و بویراحمد بود و در جریان انقالب 
اسالمي ایران فعالیت هاي بیادماندني و تاثیرگذاري را از خود 
به یادگار گذاشته است که مجموعه سخنراني هاي وي به عنوان 

گنجي معنوي مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در بخشي از فصل سخنراني و یادداشت ها مي خوانیم: »همیشه 
خواسته ام در راه خدا و براي جلب رضایت خدا حرکت کنم. در 
راه بودم و براي مردم، همانا که راه خدا از میان مردم مي گذرد. 
از نظر مکتب انبیاء نمي شود که مردم را رها کرد و به عیش و 
نوش پرداخت یا به انزوا رفت. وقتــي جامعه را در پیکار حق و 
باطل رها کني چه به شراب ایســتاده باشي چه به نماز، فرقي 
نمي کند. وقتي که حسین زمان، خمیني زمان را تنها بگذاري 
و به انزوا بروي هیچ فرقي نمي کند که به شراب ایستاده باشي 

یا به نماز.«
این کتاب در 70 صفحه و با شمارگان 1500 نسخه منتشر شد 
که برای دریافت آن می توانید به پاتوق کتاب یاسوج مراجعه 

نمایید.

بُُهونــــــــــ

سلفی!

اآلن یك جریانی در کار است -من اآلن نمی  خواهم اشخاص هیچ صحبتش بشود- اما جریانی هست در کار 
که اگر کسی توجه بکند به مسائلی که در این اواخر هی پیش آوردند، در روزنامه  های مختلف پیش آوردند، 
یك جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می ترساند که بخواهد به  طور خزنده این کشور را باز 
هل بدهد طرف آمریکا؛ بخواهند از این راه پیش بروند. و این یك مسئله ای است که به قدری اهمیت دارد در 
نظر اسالم و باید آن قدر اهمیت داشته باشد ... . اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید، نه این که اول 
یقین کنید به اینکه مسئله این طوری است. بعضی چیزهاست که اگر انسان احتمالش را بدهد، یك احتمال 
صحیحی بدهد، باید دنبال کند او را و به آن اعتراض کند. شما اگر احتمال بدهید -یك احتمال درستی- که 

یك ماری اآلن توی این اتاق ]هست [ پا می  شوید می  روید بیرون؛ احتراز از آن می  کنید.
صحیفه امام ج 1۴ ۴37

خاطرات عشایریکرم ا... بهزادی
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دل نوشتهکتاب سیده زینب پرهیزگاریسیدمسعود پرهیزگاری

معرفی کتاب مجنون پرواز

معلم شهید
کرامت اهلل ایزدپناه

به روایت همسر شهید

مجنون پرواز
1 - امام شترش را به صد درهم نسیه خرید.آن عرب 

رفت و عرب دیگری آمد.
گفت: این شتر را می فروشی به صد و پنجاه درهم؟

امام شــتر را به صد و پنجاه درهم فروخت و از حســین 
خواست تا بادیه نشین را بیابند و پولش را بدهند.

اما ناگاه چشمش به رسول اهلل افتاد.
پیامبر خندید و فرمود: ای علی، صاحب این شتر جبرائیل 
بود و آن مشتری میکائیل بود و این به خاطر ایثاری بود که 
در حق مقداد کردی. )میکائیل یکی از چهار فرشته مقرب 

خداوند که مأمور روزی مخلوقات است(

2- عابدی چندین سال عبادت کرد، در عالم رویا به او خبر 
دادند که خداوند مقدر فرموده است که نصف عمرت فقیر 
باشی و نصف دیگرش غنی؛ حال انتخاب با خودت است که 

نیمه اول را انتخاب کنی یا نیمه دوم را.
در عالم رویا گفت: زن صالحه و عاقلی دارم که با او مشورت 

می کنم.
زن گفت: نصف اول را غنی انتخاب کن.

به مرور در زندگی اش نعمت فزونی یافت.
زن گفت: ای مرد وعده خداست، همین طور که خدا نعمت 

می دهد تو هم انفاق کن و او هم چنین کرد.
نصف عمرش گذشت و منتظر ماند تا فقر به سراغش بیاید 

اما وضعش فرقی نکرد و نعمات خدا بر او جاری می شد.
به او خبر رسید تو تشکر کردی و ما نعمتت را زیاد کردیم.

شکر مال، انفاق در راه خدا است.

همی دور و بالل خمون

برپایــی نمایشــگاه هفته دفــاع مقدس در 
تل خسرو، بهترین اقدام فرهنگی بود که در هفته 
گذشته در استان اتفاق افتاد و با استقبال خوبی از 

سوی مردم مواجه شد.

بازسازی واقعه غدیر خم در شهرستان  لنده 
از مهم ترین اقدامات فرهنگی اســتان طی هفته 
گذشته بود که جا دارد از بانیان این حرکت تقدیر 

شود.

ترین  هفته

فرهنگیترین
اقدام هایهفته

پیشــنهاِد »ترین های هفته« مدنظرتان را 
برای درج در هفته نامه جوان اســتانی به 

پل های ارتباطی ما ارسال کنید. 

karambehzadi@gmail.com

kvb.Javan@gmail.com

از خجالت شاه درآمدم

www.kvb-Javan.ir

s.m.parhizgari@gmail.comsalim_110@yahoo.com

ارتباط
با نشريه

انتقــادات و پیشــنهادات خود و 
نظراتتان را درباره نشــریه به این 

شماره پیامك کنید.

0917 148 5235

خط امام)ره(

ضمناً می توانید نظرتان را در باره هر 

مطلب با ارسال کد آن به همین شامره 

بیان کنید.
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