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اینجا کجاست؟

تفنگی که فقط ماشه دارد، گلوله ای در کار نیست!
یادداشتی درباره مکانیزم ماشه 

شهدا برای چه افقی جنگیدند؟
معرفی کتاب

انگشت نما
یادداشتی درباره زیارتی که نرفتیم

پرونده جنجالی پیرامون آنچه باید دانشجویان جدیدالورود از 
واقعیات دانشگاه بین المللی امام رضا )علیه السالم( بدانند



اینجا کجاســت؟ این اولین ســوال یک فرد 
رهــا شــده از یــک مکانی بــه نام دبیرســتان 
بــه قصــد جویانیــدن دانش اســت! بــا انبوه 
ســواالت در هــم پیچیــده از فضایــی بــه 
نــام دانشــگاه کــه گاهــا به بنــگاه اقتصــادی 

بیشتر شــباهت دارد!
 اینجا دانشــگاه بین المللی امام رضا )ع( 
اســت. دانشــگاهی بــا حیاطــی دلنشــین و 
فواره ای معروف که هرســاله در زمان ورود 
تولیت محترم روشــن می شود که البته تا 
چنــد هفتــه ای هــم روشــن می مانــد! اینجا 
دانشگاهی است با کانون ها و انجمن های 
علمــی مختلــف کــه می توانیــد بــر اســاس 
عالقــه و اســتعداد خودتــان فعالیت کنید. 
بعضی از آن ها مثل کانون رســانه، انجمن 
علمی مهندســی پزشــکی، کانــون رهیــاران 
یــا انجمــن علمــی رباتیــک  ســالمت و 
فعالیــت خوبــی دارنــد ولــی بعضــی دیگــر 
بایــد اتــاق آن هــا را از خاک های جمع شــده 
جــارو بزنید! همین انجمن علمــی رباتیک 
بــود کــه امســال چهــار دســتگاه ضدعفونی 
کننده را تولید کرد و به دانشــگاه فروخت. 
امــا برویــم ســراغ اوضــاع مالــی دانشــگاه؛ 
ــن  ــا وجــود مجــازی شــدن کالس هــا و ای ب
اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم کاهش 
شــهریه امــا همچنــان حســابداری خوبــی 
داریــم؛ خیلــی وقت هــا بــا مــا راه آمدنــد، 
دمشــان گــرم. احتمــاال ندانیــد کــه اینجا ما 
هــم شــورای صنفــی دانشــجویی نداریــم 
ولــی احتمال قوی تر اینکــه نمی دانید اصال 
شــورای صنفــی چیســت. بی خیــال! از حق 
نگذریــم، دانشــگاه مــا ظرفیت هــای خوبــی 
دارد که منتظر استفاده شماست. از مرکز 
ــا آن ظرفیــت بــاالی خــود  ــوآوری گرفتــه ب ن
تــا اســاتید باتجربــه و خوبمــان کــه انصافــا 
دانشــجویان خوبــی هــم تربیــت کرده انــد.

با وجود همه این ها بخاطر داشــته باشــید 

اینجا کجاست؟
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شهید مهدی باکری

در اولیــن نســخه نشــریه در تــرم جدیــد 
تحصیلی می خواهیم نشریه مان را با نام 

و داســتانکی از شــهید معطــر کنیــم.
 شـهید مهـدی باکـری فرمانـده دلیـر لشـکر 
31 عاشـورا بوده اسـت که در عملیاتی بر اثر 
اصابت تیر از ناحیه کتف مجروح شد. بعد از 
همیـن ماجرا، تصمیم گرفت برای سرکشـی 
و کسـب اطالع از انبارهای لشکر بازدید کند. 
مسئول انبار، پیرمردی بود به نام حاج امرهللا 
با محاسنی سفید که با هشت جوان بسیجی 
در حـال خالـی کردن کامیون مهمات بـود. او 
کـه مهدی آقـا را نمی شـناخت تـا دیـد ایشـان 
در کناری ایسـتاده و آن ها را تماشـا می کند، 
فریـاد زد: جـوان چـرا همیـن طور ایسـتاده ای 
و مـا را نـگاه می کنـی بیـا کمک کـن و بارهـا را 
خالی کنیم. یادت باشد آمده ای جبهه که کار 
کنـی. شـهید باکری با صمیمیـت پاسـخ داد: 
»بلـه چشـم« و بـا آن کتف مجـروح به حمل 
بـار سـنگین پرداخـت. نزدیکی هـای ظهـر بود 
کـه حاج امرهللا متوجه شـد کـه او مهدی آقا، 
فرمانده لشکر است. بعض آلود برای معذرت 
خواهی جلو آمد که شهید باکری گفت:»حاج 

امـر هللا من هم یک بسـیجی ام«
 یکـی از رزمنده هـا تعریـف می کـرد: مـن از 
سـپاه تبریـز مأموریـت 45 روزه داشـتم. امـا 
حـدود یـک سـال و نیـم می گذشـت کـه بـا 
خسـتگی روحی و جسـمی در منطقـه مانده 
بـودم. قبل از عملیات بدر به فرمانـده گردان 
بنی هاشـم گفتـم کـه مرخصـی می خواهـم. 
گفـت: اگـر می خواهـی مرخصی بگیـری، برو 
پیـش مهدی آقـا. گفتـم: »بـا مهدی آقـا کاری 
نـدارم. مگـر فرمانـده گـردان تـو نیسـتی؟« 
خالصـه زیـر بـار نرفـت. بـزور رفتـم پیـش 
مهدی آقا و ماجرا را گفتم. ایشان با همان آن 
وقار همیشـگی اش گفت:»چشـم، اآلن یک 
مرخصـی بـرای شـما می نویسـم و یکـی هـم 
برای خودم. جبهه را هم به هرکه می خواهی 
بسپاریم و برویم.« تازه آنجا بود که فهمیدم 
فرمانـده گـردان ایشـان هسـتند. سـر بـه زیـر 
انداختم و از گفته ام شرمنده شدم. مقداری 
از وضعیـت جنـگ و جبهـه را برایـم تشـریح 
کـرد. از مشـکالت پشـت جبهـه برایـم گفت. 
حرف هایش دلم را نرم کرد. برگشتم گردان و 

دیگـر هیچوقت بـه مرخصـی فکر نکـردم.

هیــچ چیــز و هیچ کــس مهم تــر از خودتان 
وجود ندارد و هرکجا هستید، بهترین خود 

باشید.

 اندر حکایات رتبه برتر دانشگاه
در تابســتان امســال یعنــی تابســتان1399 
رتبــه 43  بــه  رضــا)ع(  امــام  دانشــگاه 
دانشــگاه های ایــران و برتریــن دانشــگاه 
غیردولتــی کشــور دســت یافــت کــه جــز 
بــا تــالش و مجاهــدت دانشــجویان ایــن 
دانشــگاه و اساتید زحمتکش و مسئولین 
دلســوز بــه دســت نیامــده اســت. البتــه که 
هنــوز نقدهایــی بــه دانشــگاه وارد اســت 
ولــی ایــن انتقادهــا هســتند کــه اگــر وجــود 
نداشــته باشــند، رشــدی هــم نخواهیــم 
داشــت. ان شــاهللا کــه در کنــار یکدیگــر 
فعالیــت ســودمندی خواهیــم داشــت و بــا 
ســعی و تــالش فــراوان بــه قله هــای علم و 

دانــش دســت پیــدا خواهیــم کــرد.

فعالیت فرهنگی، فرهنِگ فعالیت
- بنر را آنجا نچسبانید...

- آقــا مرتضــی شــام امشــب را ســفارش 
دادیــد؟ نکنــه دیــر برســه.

- پس این مصطفی کجاست که سیستم 
صوت را درســت کند؟

دیالــوگ هــای آشــنایی کــه گمــان مــا ایــن 
است که فعالیت های فرهنگی در همین 

چنــد جملــه خالصــه می شــود.
 امــا آیــا فعالیــت فرهنگــی در یــک محیط 

علمــی تنهــا همین اســت؟
مقــام معظــم رهبــری دربــاره فعالیت هــای 
فرهنگــی می فرماینــد: کار فرهنگــی در 
قالــب بــه اصطــالح هیئتــی آن، فرجــام 
مناســبی نخواهــد داشــت؛ بدیهــی اســت 
کــه چنیــن امــر مهمــی نیازمنــد حرکتــی 

پرونــده اینجــا کجاســت، پرونــده ویــژه دانشــجویان ورودی جدیــد اســت کــه فضــای اجتماعــی 
دانشــگاه را از نــگاه دانشــجویان همین دانشــگاه روایت می کنــد. در این پرونــده می خواهیم 
بــه شــناخت دانشــگاه با نگاهــی واقع بینانه درباره مســائل عمــده و اصلی دانشــگاه و فضای 
جهــادی و انقالبــی اســت. پس بــرای انجام کلــی دانشــگاه بین المللــی امــام رضــا )علیــه الســام( بپردازیــم کــه هرجایی بیان نمی شــود!

کار فرهنگی در وهلــه اول باید جهادی کار 
کــرد. جهــادی کار کــردن بــه معنی فعالیت 
زیاد نیســت، بلکه فعالیت هایی با نتیجه 
ــی ارزشــمند  بســیار خــوب اســت. کار زمان

اســت کــه منجــر بــه هــدف واال شــود.

به اعتقاد ما تمام کانون ها 
و انجمن های علمی 

دانشگاه که برای پویایی 
و نشاط دانشگاه فعالیت 
می کنند، به معنای واقعی 

بسیجی هستند.

 خوشــبختانه دانشــگاه بین المللــی امــام 
ــون فعالیت هــای  رضــا)ع( از گذشــته تاکن
فرهنگــی خوبــی انجــام داده اســت و شــکر 
خــدا، جــذب نیروهــای جدیــد در مســیری 
رو بــه رشــد قــرار دارد. وجــود افــرادی جوان، 
مســتعد، کوشــا و توانمنــد باعــث شــده 
انگیــزه فراوانــی بــه دانشــجویان تزریــق 
شــود. در مدتــی کــه کرونــا هماننــد یــک 
ســد، مانــع جریــاِن فعالیت هــای فرهنگــی 
شــد، دانشــگاه امــام رضــا)ع( پیشــتاز در 
زمینه هــای فرهنگــی بــود؛ از مــواردی کــه 
در آن می تــوان بــه پیشــرفت های فرهنگی 
دانشگاه اشاره کرد. پررنگ شدن کانون ها 
و انجمن های علمی اســت که بدون شــک 
باعــث رشــد و پیشــرفت دانشــجو و حرکت 
او بــه ســوی هدفــی عالــی خواهــد شــد. 
همچنین در این مدت وبینارهای معرفتی 

و دینــی بســیاری برگــزار شــده اســت امــا در 
اینجــا هــم بــه عــدم برگــزاری وبینارهــای 

علمــی نقــدی وارد اســت.
 در ایــن مــدت یکــی از باشــکوه ترین 
فعالیت های فرهنگی دانشــگاه برگزار شد 
کــه نمــودِ همــکاری همــه جانبــه تمامــی 
دانشجویان دانشــگاه بود. برگزاری مراسم 
دهــه اول محــرم یکــی از زیباتریــن حرکــِت 
فرهنگــی چندســال اخیــر دانشــگاه بــوده 
اســت کــه نتیجــه آن باعــث رشــد افــراد در 
زمینه هــای مختلــف شــد. امــا این نکتــه  را 
بدانیــم کــه فعالیــت فرهنگــی یعنــی کاری 
کنیــم کــه دانشــجو در عیــن حالــی کــه فــرد 
ماهری بار بیاید، نتیجه ی فوق العاده ای را 
هم ببیند. خوشبختانه دانشگاه این مسیر 
را در پیــش گرفتــه اســت. یقینــا در هــر 
گروهــی ضعف هایــی هــم هســت، حتــی 
ممکــن اســت فقــط افــرادی بــرای پرکــردن 
گــزارش کارِ اداری فعالیــت کننــد کــه همــه 

اینهــا بایــد بــزودی برطــرف بشــود!
 امید اســت با فعالیت همه دانشجویان 
ــن مســئوالن و دانشــجویان  ــی بی و همدل

موفقیت هــای بیشــتری کســب شــود.

دانشگاه زنده است
رســیدن بــه مرحلــه آمــوزش عالــی و گــذر از 
دوران مدرسه، تغییرات و شرایط ویژه ای را 
بــا خــود بــه همــراه دارد. دانــش آموز تبدیل 
بــه دانشــجو شــده و عــالوه بــر کســب علــم 
بایــد اثرگــذاری اجتماعــی و فعالیت هــای 
فرهنگــی را بــرای رشــد و تعالــی شــخصی و 
جمعــی انجــام دهــد. بــه عبارتــی ســاده تر، 

دانشــجو نباید ســیب زمینی باشــد!
وارد شــدن در عرصــه علــم و فرهنــگ در 
دانشــگاه نیازمنــد انســانی اســت کــه در 
تمــام زمینه هایــی که با آنهــا ســر و کار دارد 
از جمله سیاســت، علم، اقتصاد، فرهنگ 
و... صاحــب نظــر باشــد و اولیه هــای هــر 
زمینــه را بدانــد. لــذا دانشــجویان بایــد در 
تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، 
فعالیــت داشــته باشــند و مهــارت و تجربــه 
کســب کننــد تــا خروجــی دانشــگاه ها، 
دانشــجویانی کــه جز نشســتن ســر کالس 

فعالیــت دیگــری نداشــتند، نباشــد.

مرد در میدان
ــی  بســیج دانشــجویی دانشــگاه بین الملل
امــام رضــا )ع( تنهــا تشــکل دانشــجویی در 
دانشــگاه اســت! حــاال تعریــف اینکــه چــه 
تفاوتی بین تشکل، کانون و انجمن وجود 
دارد باشــد در زمانــی دیگــر. به هر حال این 
ادعــا را داریم که فعالیتی که درحال حاظر 
ایــن تشــکل دارد در هیــچ کجــا دانشــگاه 
دیــده نمی شــود و ایــن غصــه، درد و دل مــا 
بــا شماســت! دانشــگاه بســیجی نیــاز دارد. 
بســیجی بــه معنــای همــان جلــودار بــودن 
اســت، بــه معنــای نشــاط و امیــد به آینــده. 
البته باید بین فکر بسیجی و کارت بسیجی 
فاصلــه گذاشــت. بــه اعتقــاد مــا تمــام 
کانون هــا و انجمن هــای علمــی دانشــگاه 
که برای پویایی و نشــاط دانشگاه فعالیت 
می کننــد، بســیجی هســتند. آرزو داریــم 
دانشگاه به حدی از پویایی برسد که بشود 
دانشــگاه امــام رضــا )ع( را بــه عنــوان یــک 
مبدا جریان ســاز در مشــهد در نظر گرفت.



تفنگی که فقط ماشه دارد؛
 گلوله ای در کار نیست!

ــکا  ســی ام شــهریور مــاه ســال 1399. آمری
مکانیــزم ماشــه را فعال و تمــام تحریم ها 
را علیــه ایــران وضــع می کنــد. مکانیســم 
ماشــه ســاز و کاری اســت کــه در قطعنامــه 
۲۲۳۱ شــورای امنیــت پیش بینــی شــده 
اســت. ایــن قطعنامــه ســال ۲۰۱۵ و پــس 
از امضــای توافــق هســته ای میــان ایــران 
و شــش قــدرت جهانــی تصویــب شــد کــه 

برجــام هــم ضمیمــه آن اســت.
کشــورهای  کار  و  ســاز  ایــن  برپایــه 
مشــارکت کننده در برجــام می تواننــد در 
صورت عــدم پایبندی ایــران به تعهداتش، 
بازگشــت خــودکار قطعنامه هــای تحریمــی 
بین المللی علیه جمهوری اسالمی ایران را 
درخواست کنند. عدم پایبندی که همه اش 
بهانــه اســت. ایــران همیشــه بــه تمــام 
بندهــای ایــن قــرداد پایبند بــوده و غربی ها 
ثابــت کردنــد که نمی تــوان بــه آن ها اعتماد 
ــم  ــه کنی ــی تکی ــوان داخل ــر ت ــد ب ــرد و بای ک
تــا اینکــه بــه دنبــال کمــک خارجــی هــای 
غیرقابــل اعتماد باشــیم. قــرار بود کــه اروپا 
هــم بــه همــراه آمریــکا بــه ایــن کارشــکنی 
بپیونــدد و تحریم هــای ظالمانــه را علیــه 
ایــران تصویب کنــد اما این اتفــاق رخ نداد.

ــه  ــی ک ــود، انتخاب ــا ب ــن انتخــاب خــود م ای
اشــتباه بــود و تفکــری بــود کــه ســعی کــرد 
اقتدار نظامی و انرژی هســته ای را در برابر 
معیشــت قــرار دهــد در حالــی کــه ایــن دو، 
در برابــر هــم نبودنــد. همــه چیــز در داخــل 
اســت و بایــد بــه خودمــان تکیــه کنیــم تــا 
ــا  ــان بایســتیم و ب ــر زورگوی ــم در براب بتوانی

آن هــا مقابلــه کنیــم.

زیارتی که نرفتیم
انگشت نما

باخــودم فکــر می کــردم کــه یــک انســان 
ــد انگشــت نمــای خــاص و  چگونــه می توان

عــام شــود؟ 
بــه اطرافــم نگاهــی انداختــم و دیــدم کار 
آن چنــان ســختی هــم نیســت. زمــان قدیم 
هرکــس کربال می رفت برای همه انگشــت 
می شــد.  همــه مــا یــک دیالــوگ تکــراری 

داریــم:
- ببین... فالنی هست...

+ خب...
- رفته کربال ...

+ خوش به ســعادتش. کاش ما هم بشه 
بریم. 

اما در چندسال اخیر این موضوع متفاوت 
شــد و شــاید هــم برعکــس. حــاال میــان 
جمعیت عاشقان هرکسی اربعین به کربال 
نمی رســید، خود را از بقیه جدا می دانســت 
و غم بود که تمام وجود ســرد و مأیوسش 

را می گرفــت.
- فالنی مشهده؟

+ آره، متأســفانه امسال قسمت نشد بره، 
خیلی ناراحته. بنــده خدا اونــم جاموند...

بــا ایــن حســاب؛ مــن، شــما، اســتاد، حــاج 
آقــا، بی بــی، آقــا معلــم، کارگــر، فقیــر، 
پولــدار، پیــر و جــوان، فرقــی نــداره، امســال 
همه انگشــت نما شــدیم و جا موندیــم. اما 
مقصــر خودمــان هســتیم. قصــه مــا هــم 
قصــه همــان ماهــی داخــل آب هســت. 
اگــر از نعمتــی کــه داری فرامــوش کنــی و 
شــکر آن نعمــت را بــه جــا نیــاوری حتمــا از 
دســت می دهــی. همــه ایــن را می دانیــم 
کــه تــرک عادت هــا ســخت اســت. هرســال 
اربعین، کربال حالمــان را خوب می کرد. اما 
امسال نشد! فرصت نشد که قرار عاشقی 
ســالیانه مان را احیــا کنیــم. ایــن دلتنگــی 
حداقــل تــا ســال آینــده ادامــه دارد. امــا تــا 
ســال دیگر کــی مرده و کــی زنده اســت...؟! 
همیــن طــور کــه امســال جــای حــاج قاســم 
خالــی بود شــاید ســال دیگــر هم جــای من 
و شــما خالــی باشــد. شــاید قبــول داشــته 
باشــید، 40میلیــون نفــر زائــر اربعیــن کــه 
نتوانســتند امســال زیارت بروند را هم باید 
بــه آمــار تلفــات کرونــا اضافــه کنیــم. خدایــا 

خــودت عاقبــت مــا را بــه خیــر بگــردان.
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3 بار ترور موفق!
ــار ســوم  ــرای ب پیــچ بســیج دانشــجویی ب
توســط اینســتاگرام حــذف شــد! شــما 
مخاطــب گرامــی می توانیــد آدرس جدیــد 
پیــج را از بــاالی صفحــه مشــاهده کنیــد.

معرفی کتاب: 
شهدا برای چه افقی جنگیدند؟

وحیــد جلیلــی نگاهی تــازه و بدیــع، و البته 
شــاید کمــی تلــخ در ایــن کتــاب بــه مقولــه 
دفــاع مقــدس دارد. او مخالــف آن اســت 
کــه مــا فکــر کنیــم شــهدا آدم هــای بســیار 
ــد و از اول انتخــاب  دوســت داشــتنی بودن
ــد کــه شــهید شــوند و  ــد و آمدن شــده بودن
دیگر هیچ! می گوید شــهدا از حق شــرعی 
ــی و اجتماعــی خودشــان کــه حــق  و قانون
حیــات اســت گذشــتند. اگــر آنهــا امــروز 
در بیــن مــا حضــور داشــتند آیــا نســبت بــه 
ــت خــواری  ــی و ران فســاد و شــکاف طبقات
بی توجه بودند؟ برخی میخواهند از جنگ 
جــز نامــی و نوحــه ای و مقبــره ای، چیــزی 
نماند. نمی خواهند جامعه شهدایی شود، 
جامعــه ای کــه رنــگ و بــوی شــهدا در آن 
باشــد با ظلــم و تبعیــض مخالفت می کند 
و ایــن، بــرای آن برخی هــا خطرنــاک اســت.

 در بخشی از کتاب می خوانیم:
تــا آنجــا که یــادم می آید، شــهدا ایــن قدرها 
هــم کــه حــاال می گوینــد نازنیــن نبودنــد. 
همیشــه هــم لبخنــد روی لبشــان نبــود. 
آنقدر مست خدا نبودند که فقر و فساد و 
تبعیض از یادشان برود و آنچنان از خوف 
خــدا غــش نکــرده بودند که هیــچ خوبی بر 
دل هیچکــس نیندازنــد. تجمــل پرســت ها 
از بســیجی ها می ترســیدند. مفســدها 
و مــال مــردم خورهــا و رانت خوارهــا از 
بســیجی ها می ترســیدند. شــهدا آدم هــای 
ترســناکی بودنــد. بــاور کنید به خــدا اینقدر 
دوســت داشــتنی بودن هم خوب نیست. 
بــاور کنیــد بــه خــدا امــام حســین )علیــه 
الســالم( انقدر دوســت داشــتنی نبــود. اگر 
نمــی ترســیدند از او کــه قطعه قطعــه اش 
نمی کردند و اســب بر پیکرش نمی دواندند 
و آب بر قبرش نمی بستند و در خیمه ها 

محصــورش نمی کردنــد.
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