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شهید علی حس��ین زاده بیرق در تبریز متولد شد.تحصیالت 
مقدماتی را در زادگاه خود به پایان رساند. در آزمون سراسری سال 
1365 دانش��گاه ها شرکت نمود و در رشته ی عمران دانشگاه تبریز 

پذیرفته شد .
دوران نوجوانی ایش��ان با ش��روع نهضت اس��المی مردم ایران 
هم زمان بود. وی مانند سایر دانش آموزان با تعطیل کردن کالس های 

درس در راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی شرکت می نمود.
بعد از پیروزی انقالب اس��المی نیز با عضویت در تش��کل های 
مذهبی از قبیل انجمن اسالمی دانش آموزان و پایگاه مقاومت محله 

در هر جا که نیاز به خدمت احساس می شد حضور داشت.
در س��ال 1361 درس را رها کرده و به جبهه های جنگ اعزام 
گردید که در عملیات رمضان مجروح شد. پس از بهبودی به کسب 
علم  ادامه داد  و پس از اعزام مجدد، در تاریخ 10 بهمن 1365 در 

منطقه شلمچه به شهادت رسید.
در قسمتی ازوصیت نامه شهید آمده است:

»ای خ��دای من، اگ��ر من الیق رحمتت نیس��تم تو بر من از 
فضل و کرم بی پایان خود بخششی کن. ای خدا، اگر مرا به گناهانم 
بازخواس��ت کنی تو را به معرفتت بازخواس��ت می کنم و اگر تو مرا 
ب��ه آتش دوزخ ب��ری، اهل آتش را آگاه خواهم ک��رد که من تو را 

دوست دارم.
خدایا ما را با خمینی محش��ور ک��ن و پیش انبیا و صالحان و 

شهیدان شرمنده ام مفرما...«
*برگرفت�ه از کتاب س�روقامتان، زندگی نامه ش�هدای 

دانشگاه تبریز 

  همین چند هفته قبل بود که خبر تاسف بار کشته شدن صدها نفر 
از مردم مصر، فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. روزنامه 
ه��ا و خبرگزاری ها از این موضوع گفتند و نوش��تند، و رس��انه ملی هم 
گ��زارش های مختلفی در این زمینه مخابره کرد، و خالصه اینکه فضای 
این روزهای کش��ور، متاثر از کشته شدن برادران و خواهران مسلمانمان 

در مصر، فضایی بهت انگیز بود... 
  اما ماجرا چیست؟ 

 با یک نگاه کلی به اوضاع مصر، از آغاز بیداری اسالمی تاکنون، شاید 
بتوان مسئله را بهتر درک کرد: 

   مصر، یکی از پرجمعیت ترین کش��ورهای آفریقایی خاور میانه است 
و جمعیت��ی نزدی��ک به 80 میلیون نفر دارد. بعد از جرقه ای که »محمد 
بوعزیزی«، جوان تحصیلکرده و دس��تفروش تونسی در اعتراض به ضبط 
گاری اش توسط پلیس تونس انجام داد، و با آتش زدن خود در برابر ظلم 
و جور، آتشی در دل مسلمانان رنج دیده عالم روشن کرد، بیداری اسالمی 
در ظاهر آغاز ش��د. گرچه حقیقت بیداری اسالمی، طلوع بعثت حضرت 
رس��ول اکرم )ص( بوده، و در تاریخ معاصر هم بدون ش��ک بیداری مردم 
ایران توسط امام خمینی )ره( و تشکیل جمهوری اسالمی نقش بسزایی 
در آن داش��ته اس��ت. به هر روی رژیم فاسد و ظالم حسنی مبارک هم با 
خیزش مردمی مصر فرو ریخت، و دوران تازه ای در آن کش��ور آغاز شد. 
جنایت های رژیم مبارک در کشتار مردم، بعد از انقالب مردم این کشور 
باید در دادگاه صالحه ای محاکمه می شد. گرچه این اتفاق تا حدی صورت 
گرفت، اما هیچ وقت نتوانس��ت خش��م مردم رنج دیده مصر را فرونشاند. 
چرا که این مجازات، با اهمال و نادیده انگاری بسیاری از جنایات مبارک 

دنبال می شد... 
 بعد از انقالب مردمی در مصر، محمد مرس��ی، رئیس حزب آزادی و 
عدالت که از احزاب اخوان المسلمین است، در انتخاباتی که سال 2012 
صورت گرفت به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. انتخابات مصر، که اولین 
انتخابات بعد از انقالب این کشور بود، به همراه انتخاب مرسی که از حزب 
اخوان المسلمین آمده بود، و شعارش مبارزه با ظلم و عدالت گستری بود، 
فضایی آکنده از امید را در دل مسلمانان سراسر جهان ایجاد کرده بود. مردم 
مصر امیدوار بودند که بعد از رژیم مستبد مبارک، دولتی سر کار آمده که 
می تواند خواسته هایشان را اجابت کند و کشورشان را به سمت پیشرفت 
و آبادانی سوق دهد. در این بین قانون اساسی جدید مصر هم تصویب شد. 
اوضاع در ظاهر روبراه بود، اما در باطن توطئه هایی که توس��ط مخالفان 
داخلی و خارجی مردم مصر در حال شکل گیری بودند، به سرعت اوضاع 
را به س��مت دگرگونی س��وق می داد. کوتاهی هایی که محمد مرسی در 
جهت رفع مطالبات مردمی داشت نیز به نقشه های دشمنان مصر کمک 
می کرد. از جمله اینکه وی، و رهبران اخوان المسلمین، بعد از انقالب مصر، 
نشان دادند که چندان هم به رابطه با آمریکا و اسرائیل بی تمایل نیستند. 
باالخره در ژوئن 2013 و بر اثر همین رفتارها، و البته توطئه های ریز و 

برکناری شریعتی از ریاست دانشگاه عالمه طباطبایی و انتصاب حسین 
سلیمی به عنوان سرپرس��ت دانشگاه عالمه به دستور توفیقی سرپرست 
وزارت عل��وم در حالی روی داد که این خبر در اغلب رس��انه های بیگانه 
چون بی بی س��ی، دویچه وله آلمان و س��ی ان ان با بازتاب هایی همراه بود. 
اینکه چرا عزل ناگهانی رئیس یک دانش��گاه تا به آن اندازه برای رس��انه های 
غربی مهم جلوه می کند که به پوشش خبری و ارائه گزارش درباره 
آن و حت��ی مصاحبه با دانش��جوی اخراجی این دانش��گاه می پردازند، 
شائبه هایی را به وجود می آورد. اگرچه نگرفتن رأی اعتماد وزیر علوم 
پیش��نهادی رئیس دولت از مجلس ،گمانه زنی هایی را  برای انتخاب 
فردی دیگر جهت به دست گرفتن سکان این وزارتخانه که یکی از 
مهم ترین وزارتخانه ها در کش��ور به دلیل اثر گذاری متقن آن در 
جریانات جاری جامعه بوده است، را به وجود آورد اما آقای روحانی 
در ح��ال حاضر ترجیح داد تا  این وزارتخانه کماکان توس��ط جعفر 
توفیقی به عنوان سرپرس��ت اداره ش��ود. ورود توفیقی به وزارتخانه، 
تغییرات متعددی را پدید آورد که از جمله آن ها عزل و نصب رئیس 
دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه علوم انسانی 
کشور بود. از آنجا که همواره علوم انسانی و رشته های مرتبط با آن 
چون علوم اجتماعی، علوم سیاس��ی، ارتباطات، علوم اقتصادی و ... 
در ش��کل دهی به حوزه های مختلف جامعه نقش حیاتی دارد، لذا 
دانشگاه عالمه نیز به سبب دارابودن کلیه رشته های علوم انسانی تا سطوح 
عالیه از اهمیت و توجه خاصی از سوی گروه های مختلف سیاسی در 
داخل و همچنین گروه های اپوزیسیون در خارج برخوردار است. در همین 
راس��تا و نظر به مهم بودن دانش��گاه ها و با مد نظر قرار دادن سخن بنیانگذار 
جمهوری اس��المی ایران که " دانش��گاه مبدأ همه تحوالت اس��ت"، می توان

 بهره گیری از پتانسیل های موجود در سیستم آموزشی و دانشگاهی را 

 اندکن��د رفرم هایی در جهان 
که بح��ق می توان ن��ام »انقالب« 
بر آن ه��ا گ��ذارد. انقالب هایی که 
س��اختار معیوب و منسوخ و البته 
متداول درگذشته را قلب و عکس 
کردن��د و با در انداختن طرحی نو، 
الگویی بدیع را بنیان نهادند. رویداد 
انقالب اس��المی را نیز می توان به 
عنوان یکی از بی بدیل ترین وقایع 
تاریخ معاصر ایران و جهان برشمرد. 
انقالبی که نه برای نان بود ونه برای 
اعم��ال آزادی های س��کوالر، بلکه 
انقالبی برای تحقق دیانت و مذهب 
و صد البته فرهنگ و مبانی اسالمی 

محسوب می شد.
از ای��ن روی تحلی��ل انقالب 
اس��المی ایران نه تنها در قاموس 
از  مرس��وم  و  معم��ول  تعاری��ف 
ط��ول  در  رفرم ه��ا  و  انقالب ه��ا 
تاری��خ جه��ان نمی گنج��د، بلکه 
تفاوت هایی بنیادی��ن و ماهوی با 
سایر دگرگونی های اجتماعی دارد.

جمهوری اس��المی در همان 
اوان روی کار آمدن��ش، برخ��الف 
غیراصی��ل  جنبش ه��ای  س��ایر 
هم عص��ر خوی��ش ک��ه یا دس��ت 
نشانده امپریالیس��م غرب بودند و 
یا از آبش��خور کمون های ش��رقی 
ارتزاق می کردند، شعار »نه شرقی، 
ن��ه غربی« را در حکم مانیفس��ت 
سیاس��ی، عقیدت��ی و حاکمیت��ی 
خوی��ش مط��رح نمود و ن��ه تنها 
حمایت ابرقدرت های جهانی از خود 
را گدایی نکرد بلکه استقالل، عدم 
وابستگی و در مواقعی رویارویی با 
مستکبرین بین المللی را سرلوحه 

اقداماتش قرار داد.
انقالبی��ون ایران��ی همس��و و 
همزم��ان ب��ا پاکس��ازی و تصفیه 
نهاده��ا، س��ازمان ها و موسس��ات 
کشور از عناصر و افراد خودفروخته 
و مزدوران وابسته به رژیم منحوس 
پهل��وی،از برنامه ری��زی بلندمدت 
و اق��دام به انجام ام��ور بنیادین و 
زیربنایی غافل نش��دند و از همان 
ابتدا بر اجرای صحیح و تحقق دقیق 
آرمان های اصیل انقالب اسالمی در 

بطن اجتماع کمر همت بستند.
وق��وع »انق��الب فرهنگ��ی« 
در س��ال 59 ی��ا هم��ان انق��الب 
س��وم را می توان ب��ه مثابه یکی از 
اساس��ی ترین وجوه تسمیه چنین 

تالش هایی عنوان نمود.
انقالب��ی که اولی��ن و آخرین 
هدفش ریش��ه کن ک��ردن عقاید 
مارکسیس��تی و زدودن نظری��ات 
لیبرالیستی و ایضا جایگزین نمودن 
و جاری س��اختن معارف اس��الم، 
تعالی��م تش��یع و اج��رای منویات 
معمار کبی��ر انقالب )ره( در درون 
ساختار فرهنگی و جامعه دانشگاهی 

جمهوری اسالمی بود.

 دانشجوی 
شهید
 علی 

حسین زاده 
بیرق

بازنگری در علوم انسانی
 ضرورتی اجتناب ناپذیر

زنگ ها برای که
 به صدا درآمدند؟

امام خمین��ی)ره(؛ در تبیین 
اهمی��ت دانش��گاه و ل��زوم اجرای 
انقالب فرهنگی در نظام آموزش��ی 
کشور چنین فرموده اند: »باالترین 
چی��زی که دش��منان کش��ورهای 
مس��تضعف و کشورهای اسالمی از 
طرف مخالفین با بش��ریت انگشت 
رویش گذاش��تند، دانشگاه است . 
ب��رای اینکه آن ها خ��وب می دانند 
که اگ��ر دانش��گاه در خدمت آنان 
باشد، یعنی همه کشور در خدمت 
آن هاست. دانش��گاه است که اداره 
امور کش��ور را می کند و دانش��گاه 
است که تربیت نسل آینده و حاضر 
را می کن��د و چنانچه دانش��گاه در 
اختیار چپاولگرهای ش��رق و غرب 
باشد، کشور در اختیار آنهاست. این 
انقالب انگشت را روی همان نقطه 
حساس گذاشت که در راس مسائل 
»انقالب فرهنگی« و دانشگاهی بود، 
یعنی همان که آنها درظرف پنجاه 

سال می خواستند عمل کنند.«
در این هنگام بود که اعمال اصالحاتی 
چ��ون »تصفی��ه اس��اتید و دانش��جویان 
ش��رق گرا و غرب��زده، «»اسالمی سازی 
کش��ور«،  سراس��ر  دانش��گاه های 
»بازنگری و تغییرات در حوزه های 
علوم انس��انی و علوم پایه ی مراکز 
آموزش عالی«، و هم چنین تالش 
در جه��ت همگرایی بیش از پیش 
و  ح��وزه  »وح��دت  راس��تای  در 
دانشگاه«، در دستور کار انقالبیون 
و دانشجویان معتقد و متعهد پیرو 

خط امام)ره( قرار گرفت.
اجرای انقالب فرهنگی اما نقد 
منتقدان و محاج��ه احتجاج گران 
بس��یاری را در پی داش��ت که این 
اقدام را نوعی حرکت ارتجاعی، توهم 
توطئه و ناشی از جمود فکری، تعبیر 

و تفسیر می نمودند.
در همی��ن ارتب��اط بنیانگذار 
فقید جمهوری اسالمی در پاسخی 
دندان ش��کن و مس��تدل خطاب به 
ش��بهه پراکنان اظهار داشت: »یک 
دسته از آن غربزده هایی که به خیال 
خودش��ان اسالمی ش��دن دانشگاه 
و اس��المی ش��دن جوان های ما با 
مقاصدشان مخالف بود اینها را طرد 
به ارتجاع کردند. مقصود از مرتجعین 
مسلمان ها و عالقه مندهای به اسالم 
و عالقه منده��ای به کش��ور بود و 
مقص��ود از مترق��ی آنه��ا بودند که 

می خواس��تند و می خواهند کشور 
را به طرف شرق و غرب بکشند که 
آنها طرف شرق و غرب هر دو را بهتر 
می دانستند از اسالم. آنها می خواهند 
اس��الم نباش��د، هرچه می خواهد 
باش��د. آنها می خواهند که دانشگاه 
و فیضیه باهم مرتبط نباش��د، برای 
اینکه این ارتباط موجب اس��المی 

شدن دانشگاه می شود.«
میان��ه س��الهای 1362- در 

1359 تالش های ش��ایان توجه و 
قابل تقدیر بسیاری در زمینه تصفیه 
و پاکسازی کتب و منابع دانشگاهی 
از مغالطات و پلشتی های وارداتی، 
توس��ط جمع��ی از  کار شناس��ان  
مج��رب و البته مس��لط بر معارف 
دین��ی صورت گرف��ت اما جملگی 
ای��ن مجاهدت ها کفایت بازخوانی، 
بازترجم��ه و اصالح خیل عظیمی 
از مراج��ع مکتوب دانش��گاهی را 
نمی نمود.در چنین ش��رایطی که 
تأخی��ر بیش از حد در بازگش��ایی 
دانش��گاه های تعطیل شده و ادامه 

تحصیل دانش��جویان معطل مانده 
می توانست لطمات جبران ناپذیری 
را بر بدنه جامعه علمی کشور وارد 
آورد، مقرر ش��د که ادامه بازنگری 
در محتوای آموزش��ی دانشگاه ها، 
همزمان ب��ا فعالیت مراکز آموزش 
عالی پیگیری شود تا هم دانشجویان 
از تحصی��ل باز نمانند و هم اهداف 
غایی انقالب فرهنگی تا رسیدن به 
فرجام مطلوب، مغفول واقع نگردد.
ای��ن تصمیم منج��ر به ایجاد 
نهادی بنام »ستاد انقالب فرهنگی« 
که بعدها به اس��م »ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی« تغیی��ر نام پیدا 

کرد، شد.
در همین زمین��ه، امام راحل 
عظیم الش��أن طی حکم��ی مبنی 
ب��ر انتصاب اعضای س��تاد انقالب 
»انقالب  داشتند:  عنوان  فرهنگی، 
فرهنگی به معن��ای واقعی هر روز 
روش��ن ت��ر می گ��ردد و بحمداهلل 
در م��دت کوتاهی ک��ه از عمرش 
گذش��ته خدمات ارزنده و گام های 

مفید و مؤثری در این امر برداشته 
که مورد تقدیر و تش��کر است. ولی 
خ��روج از فرهن��گ بدآموز غربی و 
نف��وذ و جایگزین ش��دن فرهنگ 
آموزنده اسالمی و انقالب فرهنگی 
در تمامی زمینه ها در سطح کشور 
آنچن��ان محتاج تالش و کوش��ش 
اس��ت که برای تحقق آن س��الیان 
دراز بای��د زحمت کش��ید و با نفوذ 
عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد.«

ایش��ان هم چنی��ن در ج��ای 
دیگری می فرمایند: »]مس��ئوالن[ 
اگ��ر بخواهن��د تغیی��رات در علوم 
دانش��گاهی انجام بدهن��د این کار 
بیش از 20سال طول خواهد کشید 
و نمی شود دانش��گاه ها را برای این 
مدت تعطیل نمود.« پس از رحلت 
و  روح اهلل)ره(  حض��رت  جانس��ور 
زمامداری دولت سازندگی و کابینه 
کارگزاران اما اوضاع بکلی دگرگون 
شد.مع األس��ف آنک��ه مس��ئوالن و 
دست اندرکاران فرهنگی و آموزش 
عالی آن برهه، با بی توجهی نسبت به 
تداوم روند حسنه پاالیش دانشگاه ها 
از زنگاره��ای واردات��ی  ش��رق و 
غرب، تنها راه س��ازندگی و جبران 
کاستی های ناشی از جنگ را در به 
کارگیری متخصصین ولو غیرمتعهد 
دانس��ته و با فراخ��وان و دعوت به 
تکنوکرات های  مج��دد  هم��کاری 
مط��رود و مغض��وب دوره انق��الب 
فرهنگی، تمامی رشته های ریسیده 
شده را پنبه کردند! فارغ از بررسی 
روند تاریخی بی اعتنایی دولت های 
روی کار آمده در دو دهه اخیر نسبت 
به وجوب استمرار انقالب فرهنگی 
و ضرورت بازنگری در علوم انسانی 
و تربیتی، س��ؤالی که هم اکنون در 
افکار تمامی دوس��تداران اس��الم و 
دلس��وزان انقالب نقش بس��ته این 
است که اجرای انقالب فرهنگی59، 
ک��دام ثم��رات قابل اعتن��ا و عواید 
دندان گیری را درپی داشته است؟!

بی پرده باید گفت: امروزه آنچه 
در دانشگاه های کشور اسالمی ایران 
تدریس می شود، علم سکوالریست 
که نه تنها هیچ سنخیتی با فرهنگ 
و مذه��ب ایرانی- اس��المی ندارد، 
بلکه در نقط��ه مقابل و متضاد آن 
قرار گرفته اس��ت!در همین رابطه، 
ام��ام خامن��ه ای در دی ماه 1384، 
ط��ی س��خنانی در جمع اس��اتید 

و دانش��جویان سراس��ر کش��ور، با 
مطالبه گری ضرورت تحول بنیادین 
در عل��وم انس��انی و مبحث تولید 
علم اظه��ار می دارند: »با این همه 
تأکیدی که بر علوم انس��انی شده، 
تقریب��اً علوم انس��انی هم به همان 
ش��کل علوم پایه اداره می ش��ود و 
باز همچنان همان اش��کال به قوت 
خودش باقی اس��ت. ما آغوش��مان 
را ب��از کرده ای��م و حرف های��ی که 
االن در زمینه های جامعه شناسی، 
روان شناسی، تاریخ و حتی فلسفه 
و ادبیات مطرح است، از خارج برای 
ما دیکته می شود! ما باید در زمینه 
علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم 
و این حرف، حرفی نیست که امروز 
به ذهن کسی رسیده باشد؛ نه، این 
حرف سالهاست که گفته شده و باید 

تحقق پیدا کند«.
تأم��ل و تدقی��ق در کنه اوامر 
معظم ل��ه ن��ه فقط تلنگ��ری برای 
مس��ئوالن درگیر در حوزه فرهنگ 
و آموزش عالی کش��ور، بلکه برای 

سایرین نیز مفید و راهگشاست.
ایش��ان هم چنی��ن در جای 
دیگ��ری طی س��خنانی گالیه آمیز 
چنین فرموده اند: »من درباره علوم 
انس��انی گالی��ه ای از مجموعه های 
دانشگاهی کردم. ما علوم انسانی مان 
بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی 
قرآنی و اسالمی بنا شده است. علوم 
انسانی غرب مبتنی بر جهان بینی 
دیگری است. مبتنی بر فهم دیگری 
از عالم آفرینش است و غالبا مبتنی 
بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، 
نگاه غلطی اس��ت. این مبنا، مبنای 

غلطی است.«
الح��ق و االنصاف چه مقدار از 
مناب��ع و مراجع دانش��گاهی ما در 
ح��وزه علوم انس��انی، ب��ا مبادی و 

مفاهیم قرآنی منطبق اند؟!
چرا می باید با وجود داشته های 
غنی داخل��ی، از راه حل های بیگانه 
ب��رای حل معضالت به��ره ببریم و 

دست به دامان اجانب شویم؟!
جوانان و دانشجویان ایرانی باید 
بدانند که مستشرقین غربی چگونه 
عل��م و دانش و تجربیات ش��رق و 
باالخص مس��لمین را فرا گرفته و 
ب��ا اندک  ب��از تعریف و با روکش و 
لعاب غربی، تکنولوژی بدلی باختران 
را بج��ای دانش اصی��ل خاوران، به 

جهانیان قالب کردند!
در علم و فرهنگ و دانش این 
م��رز و ب��وم همین بس ک��ه ردای 
از  برگرفته  فارغ التحصیلی غربیون 
جام��ه و عبا و عمام��ه  طالب علوم 
دین��ی و علم��ای حوزه های علمیه 

ایران است.
کج��ا بودند مدعی��ان غرب و 
شرق، زمانی که طالب و دانشجویان 
ایرانی در »جندی شاپور اهواز« مشق 

عرفان و فلسفه و منطق می کردند. 
ای��ران ما امث��ال »فارابی ها«؛ 
؛  » ی ه��ا ز ا ر « ؛  » علی ه��ا بو «
و  »فردوس��ی ها«؛ »میرداماده��ا« 
»مولوی ها« کم به خود ندیده است. 
افضل و اوالی افراد نامبرده نیز ائمه 
معصومین)علیهم السالم( هستند که 

در جمیع وجوه سرآمدند.
فی الحال کم س��عادتی نیست 
که ب��ا وج��ود چنین داش��ته های 
ارزشمندی باز چشم امید به منابع 
غربی داش��ته و مقل��د مقلدینمان 

باشیم؟!
ایران اس��المی از منابع بکر و 
دست اول و ارزشمند در حوزه های 
علوم نظری و تربیتی اش��باع است 
ام��ا جاری و س��اری س��اختن این 
مراجع غنی در س��طوح دانشگاهی 
و جایگزین��ی آنان با منابع آالینده 
غربی و شرقی، مستلزم کار و همتی 
مضاعف است که هم می تواند آثار و 
برکات بی نظیری را در داخل کشور 
به دنبال داش��ته باشد و هم تسری 

مفاهیم اسالمی و نیز صدور انقالب 
خمین��ی کبیر به خارج از مرزها را 
تس��ریع کند.در این میان اما نباید 
از کم��ی ِع��ّده و ُع��ّده و هم چنین 
صعب العبور و طوالنی بودن مسیر 
بازنگری در علوم انس��انی هراسید 
و پا پس کش��ید چرا ک��ه خداوند 
س��بحان اینگونه وعده داده است: 
»به خواس��ت خدا چه بس��ا گروه 
اندک��ی که بر گروه بس��یاری غلبه 
کند که خداوند با شکیبایان است./ 
249 بقره«با اینحال می باید منتظر 
ماند و نگریست که با روی کارآمدن 
کابینه تدبیر و امید، روند بازسازی 
دانش��گاه ها و بازنگ��ری در عل��وم 
پله های  کمافی الس��ابق،  انس��انی، 
س��قوط را یکی پس از دیگری طی 
خواه��د نمود یا ان ش��اءاهلل اهداف 
عالی��ه انقالب فرهنگ��ی در دولت 
اعتدال گ��را ب��ه س��رمنزل مقصود 

رسیده و به ثمر خواهد نشست.
*دانشجوی کارشناسی 
مهندسی عمران

فتنه، آشوب، کودتا... 

درمصرچهمیگذرد؟
 احمد طحانی*

 اش�اره: روزهای آغازین ماه مبارک رمضان بود که رهبر 
معظم انقالب در دیدار با دانشجویان فرمودند:

»محیط دانشگاه محیط جست وجو کردن از نقطه نظرات 
درست در زمینه سیاسی و در زمینه اداره کشور و همچنین 
در زمینه مسائل کالن دیگر است. فرض کنید راجع به مسئله 
بیداری اسالمی که یک مسئله مهمی است؛ جای جست وجو 
کردن از نقطه نظرات صحیح در این باره محیط دانشگاهی و 
دانش�جویی است ّ]...ّ[ این یکی از موضوعات مهم بحث های 
حلقه های دانشجویی است. به نظر من مهم است که بدانیم 
و مقایس�ه کنیم بین انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی 
در ای�ران و آنچه ک�ه به عنوان مثال در کش�وری مثل مصر 

اتفاق افتاد.«
ب�ا توجه به مقدمه فوق و ب�دون هیچ حرف دیگری  این 
هفته میزبان مقاله یکی از دانشجویان دانشگاه یزد پیرامون 

اوضاع کشور مصر هستیم.

درشت آمریکا و اسرائیل، موج جدیدی از اعتراض  مردمی در مصر شکل 
گرفت، و مخالفان دولت، در حالی که نزدیک به سالگرد تشکیل آن بود، 
خواستار برکناری مرسی شدند. آمریکا و اسرائیل، که حرکت های اسالمی 
را مخالفت با سیاس��ت های خود می دانند، همواره در تالش برای ضربه 
زدن به بنیان این حرکات، یعنی اصل اسالمند، و از هیچ تالشی هم برای 
سرکوب کردن حرکت های ریز و درشت اسالمی در سراسر جهان دریغ 
نکرده و نمی کنند. در مصر هم وضع به همین منوال پیش رفت. نقش��ه 
های آمریکا و اس��رائیل، برای منحرف ک��ردن انقالب، و روی کار آوردن 
دولتی که بطور کامل باب میل آنها باشد، تا حدی نتیجه داد، و کودتای 
نظامی در مصر اتفاق افتاد. اما حضور و پیگیری مردم، برای بازپس گیری 
انقالبش��ان، از بازماندگان رژیم مبارک، و عوامل آمریکا و اسرائیل، نشان 
داد که ماجرا به آن سادگی که آمریکا و اسرائیل فکر می کردند نیست. 
بلکه بعد از روی کار آمدن مرس��ی، و نرمش های وی در مقابل آمریکا و 

اسرائیل و پیمان های ننگ آلودی مانند کمپ دیوید، مردم انقالبی مصر، 
از قبل بیدارتر ش��ده اند. آنها این بار دقیقتر از قبل خواس��ته هایشان را 
مطالبه کردند. تظاهرات کردند. تحصن به راه انداختند و س��اعت ها در 
میادین بزرگ شهر به تجمع ادامه دادند. مردمی که در مقابل کودتاگران 
قرار گرفته اند، در ظاهر خواستار بازگشت مرسی، رئیس جمهور قانونی 
کشورش��ان هستند، تا او در آرامش و به تدریج خواسته هایشان را پیش 
ببرد. اما در باطن، این حرکات انقالبی و حضور مردم در صحنه، نش��ان 
می دهد که آنها به دولت و تش��کیالتی نیاز دارند تا اهداف بلند انقالب 
را در حرکات��ی انقالبی و نه دیپلمات گونه، پیش ببرد. در مقابل خیزش 
مردم و طرفداران مرسی، ارتش مصر، بعد از تذکراتی که نتوانست مردم 
را از صحنه به در کند، دست به جنایت وحشتناکی زد که کم از جنایات 
رژیم مبارک نداشت. آنها هزاران نفر از مردم را به خاک و خون کشیدند 
و قت��ل عام به راه انداختند. س��ران ارت��ش، و نظامیان غرب زده مصری، 
دس��ت به کشتار وحشیانه مردم زدند، و حمام خونی به راه انداختند که 
تعداد کشته هایش، بین 500 تا 2200 نفر اعالم شده و مجروحان آن را 
ت��ا 10000 نفر گزارش کرده اند...    این روزهای پر التهاب مصر می گذرد. 
هر انسان آزاده ای و هر مسلمانی در هرکجای دنیا، تا جایی که در توان 

دارد، برای نصرت مسلمانان سراسر جهان، تالش می کند. اما آنچه برای 
ما، به عنوان مردمانی که زیر پرچم جمهوری اسالمی روزگار می گذرانیم 
اهمیت دارد، درس گرفتن از اتفاقات مصر و بلکه از همه اتفاقاتی اس��ت 

که در گیتی رخ می دهد: 
   1. اوضاع پیچیده مصر، نش��ان می دهد که مردم مصر به ریس��مان 
محکمی نیاز دارند تا هم بتواند تفرقه و چند دستگی را از بین ببرد، و هم 
قدرت ایستادگی در مقابل دشمنان و برآورده کردن خواسته دوستان را 
داش��ته باشد. چنین ریسمانی در نظام اسالمی، اصل مترقی والیت فقیه 
است که با دستان با برکت حضرت امام خمینی بنا نهاده شد. اصال والیت 
فقیه، که فصل الخطاب امور مهم جامعه ی دینی و سیاسی است، از اسالم 
ناب محمدی برآمده و در سال 57 و توسط حضرت امام خمینی، فرصت 

پیدا کرده تا به طور رسمی اجرا شود. 
 2. اوضاع دردناک مصر نشان می دهد که آمریکا و اسرائیل، تا چه حد  

برای رسیدن به خواسته هایشان تالش می کنند. ساده انگاری است اگر 
امروز کسانی تالش های دشمنان را برای ضربه زدن به انقالب اسالمی و 
بلکه اصل اسالم نادیده بگیرند. ید طوالی آمریکا در جنایت برای رسیدن 
به اهدافش، در اقصی نقاط جهان نش��ان می دهد که نظامی مس��تقل و 
پویا مثل جمهوری اس��المی، باید به طور قطع برای مقابله با نقش��ه های 
شوم دشمنان برنامه ریزی داشته باشد، که ان شاء اهلل همین طور است. 

 3. بلوغ سیاس��ی یکی دیگر از درس های اتفاقات مصر است. بعد از 
انتخاب مرس��ی به ریاس��ت جمهوری، عده ای که به هر دلیل به وی رای 
ن��داده بودن��د، اقدامات نه چندان انقالبی وی را تاب نیاورده و دس��ت به 
اعتراض و تجمع زدند. به هر حال با روی کار آمدن نماینده ای از اخوان 
المسلمینی ها با رای مردم، باید به روندی که قرار است در چارچوب متعارف 
سیاس��ی اتفاق بیفتد احترام گذاش��ت. نه اینکه به هر بهانه ای دست به 
تخریب دولت زد. اگرچه آن اتفاقات نمی تواند ریشه کودتای نظامی علیه 
مرسی باشد، اما به هر حال نشان داد که آرامش مردمی و کمک به دولت 
می توانست اوضاع را از آنچه پیش آمده بسیار بهتر نگه دارد. اتفاقات مصر 
نشان داد که اعتراض و انتقاد داشتن به بعضی از امور دولتی که پرچمدار 

اجرای امور است، نباید باعث آشوب و بلوا در کشور بشود... 

 اما بررسی سخنان رهبر عظیم الشان انقالب، در مورد مصر می تواند 
زوایای پنهانی از این اتفاقات را بیش از پیش روشن کند: 

   الف( »خود این بیداری اسالمی یک پدیده ی بسیار مهمی است؛ این 
جور هم نیست که حاال با آنتی تزهائی که به قول خودشان برایش درست 
کردند، بگوییم این بیداری از بین رفته است؛ نه، این جوری نیست؛ این 
بیداری به وجود آمده. همین حوادثی که امروز شما در مصر و در بعضی 
جاهای دیگر مشاهده مي کنید، اینها همه اش نشانه ی این است که عمق 

بیداری اسالمی در این کشورها وجود دارد_دیدار دانشجویان.92/5/6« 
 رهبر معظم انقالب اس��المی، بیداری اس��المی را یک پدیده مهم و 
ریشه دار ارزیابی می کنند که به سادگی از بین رفتنی نیست. به فرمایش 
ایشان، آنتی تزهایی که برای از بین بردن یا انحراف انقالب های مردمی 
در کشورهای اسالمی ایجاد شده است، شاید بتواند در کوتاه مدت اثری 
بر روند پیشروی بیداری بگذارد، اما در بلند مدت اثر عکس خواهد داشت 

و به روشن شدن هرچه بیشتر اذهان کشورهای مذکور می انجامد. 
 ب( »به نظر من مهم اس��ت که بدانیم و مقایس��ه کنیم بین انقالب 
اس��المی و تش��کیل نظام اس��المی در ایران، و آنچه که به عنوان انقالب 
اس��المی مثاًل در کش��ور بزرگی مثل مصر اتفاق افتاد. آنجا این آفتها به 
وجود آمد. امروز صحنه ی مصر، صحنه ی بسیار دردناکی است؛ برای ماها 
که نگاه مي کنیم، واقعاً دردناک اس��ت. این به خاطر اشتباهاتی است که 
صورت گرفت؛ یک کارهائی نباید مي شد، شد؛ یک کارهائی باید مي شد، 
نشد. آن وقت اینها مقایسه شود با نظائر خودش در نظام جمهوری اسالمی؛ 
اینجااز اول چگونه عمل ش��د، و آنجا چگونه؟ به نظر ما اینها خیلی مهم 
است. امروز استکبار یک صف آرایی عجیبی دارد، یک خاکریز طوالنی ای 
در مقابل این بیداری به وجود آورده؛ حاال یک بخش��هائی اش را ش��ما در 
این کشورها و در این حوادث و همچنین در حوادث کشور خودمان دارید 
مشاهده مي کنید. کار، خیلی کار مهمی است_دیدار دانشجویان.92/5/6« 

 مقام معظم رهبری، مقایس��ه بین انقالب اس��المی و انقالب مصر را 
یک امر مفید و مهم می دانند، چراکه این مقایسه می تواند نقاط منفی و 
تاریکی که اتفاق افتاده را روشن کند و همین طور می تواند باعث عبرت 
و بصیرت افزایی مسلمانان ایران و جهان گردد. در هر صورت شناخت و 
ریش��ه یابی آفتهایی که در مصر بوجود آمده، می تواند باعث پیش��گیری 
از بروز آن حوادث در دیگر کش��ورها شود. اشتباهاتی که در مصر صورت 
گرفته، درس عبرتی برای سایر کشورهای اسالمی خواهد بود. دولتمردان 
دیگر کشورهای اسالمی باید بدانند که اهداف انقالب و اقداماتی که باید 
انجام بپذیرد، مماش��ات پذیر نیست. کارهایی که »باید« انجام بپذیرد، و 
ریش��ه و اصول انقالب محس��وب می شوند را نمی شود انجام نداد و یا به 
تاخیر انداخت. برعکس این مسئله نیز صادق است و »نباید« کارهایی را 
که با اصول و اهداف انقالب سازگاری ندارد، به نام انقالب صورت داد. در 
هر صورت تعریف یکسری اصول و ارزشها که تخطی از آن موجب نارضایتی 
در بین مردم مسلمان خواهد شد، در این کشورها ضروری به نظر می رسد. 
   پ( »اینک��ه م��ي گوییم بیداری اس��المی، این حرف پایه دار اس��ت، 
ریشه دار است. ملتهای مسلمان عدالت را مي خواهند، آزادی را مي خواهند، 
مردم س��االری را مي خواهند، اعتنای به هویت انسانها را مي خواهند؛ اینها 
را در اسالم می بینند، نه در مکاتب دیگر؛ چون مکاتب دیگر امتحان داده و 
شکست خورده اند. بدون مبنای فکری هم که نمي شود به این اهداف بلند 
دس��ت پیدا کرد. آن مبنای فکری بر حسب ایمان و اعتقاد ملتهای منطقه 
عبارت است از اسالم و بیداری اسالمی. ماهیت جنبشها این است_سالگرد 
حض��رت ام��ام )ره(.91/3/14«  رهبر معظم انقالب، ریش��ه قیام ملت ها در 
کش��ورهای عربی را اس��الم می دانند، و البته آن را ناشی از آزادی خواهی، 
عزت طلبی و عدالت خواهی مردم می دانند. مقام معظم رهبری معتقدند که 
همه این موارد در سایه یک حکومت اسالمی تحقق یافتنی است. و بنابراین، 
همین موارد از وظایف یک حکومت اسالمی می شود که آن حکومت باید آنها 
را محقق کند. توجه به کرامت انسانی و اعتنای به هویت انسانها، نیاز مردم 
است، و دین مبین اسالم، به همه جنبه های انسانی و اجتماعی توجه دارد. 
* دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از یزد 

* محمد زندی*

*     این روزهای پر التهاب 
مصر می گذرد. هر انسان 

آزاده ای و هر مسلمانی در 
هرکجای دنیا، تا جاییکه 

در توان دارد، برای نصرت 
مسلمانان سراسر جهان، 
تالش می کند. اما آنچه 

برای ما، به عنوان مردمانی 
که زیر پرچم جمهوری 

اسالمی روزگار می گذرانیم 
اهمیت دارد، درس گرفتن از 
اتفاقات مصر و بلکه از همه 
اتفاقاتی است که در گیتی 

رخ می دهد.

یکی از مهم ترین ابزار هایی دانست که طبق برنامه ریزی های کالن 
در کشور، زمینه های پیوند میان نخبگان دانشگاهی که حلقه اتصال 
میان حکومت و جامعه محسوب می شوند  با حکومت فراهم آورد تا 
از این رهگذر و انتقال مطالبات مادی و معنوی جامعه به حکومت از 
طریق این نخبگان، مسیر دستیابی به کمال و سعادت هموار شود. همان 
ط��ور که این پیوند می تواند گزینه عقالیی در رس��یدن اعضای جامعه 
به اهداف یاد ش��ده باش��د، اختالل در این و عدم همسویی دانشگاه ها 
به  عنوان حلقه های اتصال دهنده قش��ر تحصیلکرده و نخبه با بدنه 
جامعه  با حکومت می تواند باعث وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری 
به تفکر حاکم بر جامعه و حکومت شود. آنچه در نظر اول واکاوی موضوع 
حاشیه سازی درباره شریعتی و عملکرد وی را در دوره ریاست هشت ساله 
اش بر دانش��گاه قابل اعتنا می کند، واکنش هایی اس��ت که بعد از عزل 
وی از سمت ریاست به وجود آمد. از عمده مواردی که می توان در این 
راستا و درباره این حاشیه سازی ها مورد توجه قرار داد، عقبه فکری 
شریعتی است که به طور کلی جان مایه اقدامات وی در دانشگاه قرار 
گرفت. بعد از گذر از گفتمان اصالحات که به طور جدی پروژه سکوالریزه 
کردن دانشگاه ها را از طریق ارائه دروس مربوط به نظریات و تئوری های 
اندیشمندان سکوالر غربی و ترویج عقاید و عملکرد های آنان از طریق 
برگزاری کارگاه ها و همچنین آموزش به وسیله استادان متأثر از این 
تفکر دنبال می کرد، الزم بود که در پی روی کارآمدن دولت نهم با 
رویکرد بازگشت به گفتمان انقالب اسالمی، طرحی نو در دانشگاه ها 
به مرحله اجرا در آید و از آنجا که دانش��گاه عالمه نقطه ثقل و مرکز 
جمیع علوم انسانی بود، در همان ابتدای امر بیشتر مد نظر مسئوالن 
واقع ش��د. به این منظور و برای دس��تیابی دولت جدید به اهدافی که 
براس��اس تعالیم انقالب اسالمی قصد داشت صورت تازه ای به دروس 
دانشگاهی دهد، افرادی چون شریعتی که دارای صبغه علمی و دینی 
و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری اس��المی بودند برای 
تصدی بر جایگاه سیاست گذاری در دانشگاه انتخاب شدند. به دلیل 
وج��ود بحران حاصل از جریان اصالحات در دانش��گاه عالمه و نفوذ 
گسترده تفکر سکوالر – سرمایه داری غرب به صورت رویکردی غالب 
در دانشجویان از طریق برخی از استادان، طرح هایی چون بومی سازی 
علوم انسانی از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد که دانشگاه عالمه به 
ریاست شریعتی اولین گام ها را در این باره برداشت و موفقیت هایی 
خصوصاً در حیطه اقتصاد به دست آورد. البته الزم به توضیح است که 
این موضوع نیز با اما و اگرهای بسیاری در میان اعضای هیئت علمی 
روب��ه رو بود لکن با توج��ه به ورود افرادی متعهد به انقالب در قالب 
اس��تادان جوان و تازه نفس، این روند ادامه یافت و در پاره ای موارد 
نتایج قابل توجهی به دس��ت آورد.  تفکیک جنسیتی در دانشگاه  و 
نیز نصب دوربین مدار بسته در فضاهای داخلی و همچنین در محیط 
بیرونی دانش��گاه اگرچه با اعتراضاتی از سوی دانشجویان مواجه شد 
و حتی برخی ازلفظ امنیتی کردن فضای دانش��گاه از آن یاد کردند 
اما در نهایت محیطی با حداکثر ضریب ایمنی روانی برای دانشجویان 
فراهم آورد. از جمله دیگر موارد انتقادی بر عملکرد رئیس سابق دانشگاه عالمه 
بازنشستگی خارج از عرف استادان بوده که می تواند این گونه تعبیر شود که 
حضور این افراد در دانشگاه بدون در نظر گرفتن رویه های قانونی حاکم  برای  
بازنشس��تگی، باعث ایجاد اختالل در پیوند میان حکومت و مردم ش��ده و در 
عین حال هزینه هایی را بر نظام تحمیل کند.  اگرچه در نحوه مدیریت 
کاستی هایی در برخی بخش ها در هزینه کردن  به منظور  استخدام 
تجهیزات و امکانات در برخی دانشکده ها و نیز  عدم تطابق دغدغه های  
مدیریت دانش��گاه و قسمتی از مطالبات دانشجویان در باره مصادیق 
هزینه کردن ها وجود داشت که  موجبات  بروز نارضایتی در  بعضی 
دانشجویان  را فراهم آورد  اما با کمی تأمل و نگرشی منصفانه می توان 
مجموعه اقدامات ریاست دانشگاه عالمه در هشت سال اخیر را همسو 
با منویات رهبری و گفتمان انقالب اسالمی مبنی بر حرکت در مسیر 
شاخص های انقالب و به چالش کشیدن نظرات و آرای لیبرالیسم و 
ارزش های حاصل از آن و بازنگری در اصول اولیه انقالب و استخراج 
آرا و نظ��رات برای برخورداری از اس��تقالل فکری و خلق مدل های 
ایرانی اسالمی جهت مدیریت جامعه اسالمی مشاهده نمود . بنابراین 
آنچه را که به طور متقن می توان گفت این که عدم مطلوبیت نوع 
تفکر شریعتی برای جبهه غرب و در تنگنا قرار گرفتن تفکر لیبرالی 
و برخی استادان صاحب این تفکر در دانشگاه و همچنین محدود 
شدن استفاده جریان اپوزیسیون از محمل دانشگاه برای پی گیری 
اهداف براندازانه خود موجب هجمه وس��یع رسانه های خارجی و 
گاه داخل��ی را فراهم کرد. بنابراین رئیس دولت تدبیر و امید باید 
توجه داش��ته باشد که با برکناری رئیس دانشگاه عالمه با تفکری 

بومی، زنگ ها برای که  به صدا در آمده است؟!
نگارن�ده این متن یکی از دانش�جویان دانش�گاه عالمه 
طباطبایی است که بنا به مالحظاتی حاضر به افشای نام خود 
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* ایران اسالمی از منابع بکر و دست اول و ارزشمند 
در حوزه های علوم نظری و تربیتی اشباع است اما 
جاری و ساری ساختن این مراجع غنی در سطوح 
دانشگاهی و جایگزینی آنان با منابع آالینده غربی 

و شرقی، مستلزم کار و همتی مضاعف است


