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 محصولي براي صرفه جويي 
۵۰ درصدي آب 

محققان ايراني موفق به ساخت محصولي شده اند که ميزان 
مصرف آب در م�زارع را ۲0 ت�ا ۵0 درصد کاه�ش مي دهد. 
شير کنترل جريان در صرفه جويي مصرف آب عنوان محصولي 
ايراني اس��ت که به همت محققان ج��وان و توانمند دانش��گاه 
بين المللي امام خميني )ره( ساخته ش��ده است. اين محصول 
کاربردي با موفقيت تس��ت هاي خود را پش��ت س��ر گذاشت و 
صرفه جوي��ي ۲۰ تا ۵۰ درص��دي در مصرف آب کش��اورزي را 

نشان داد. 
در روش هاي نوين آبياري مزارع ممکن است فشار آب به صورت 
يکنواخت منتقل نشود و همين موضوع خود باعث هدررفت آب 
مي شود، اما با اس��تفاده از اين محصول مي توان فشار آب را در 

سطح مزرعه يکنواخت کرد. 
محمد خاني، مجري طرح پژوهشي که آن را با پشتيباني صندوق 
حمايت از پژوهشگران و فناوران انجام داده است، درباره آن اظهار 
کرد: با توجه به اينکه مصرف آب در بخش کشاورزي قابل توجه 
اس��ت، بنابراين درصد کوچکي از صرفه جويي نيز در اين زمينه 
داراي اهميت است. با انجام اين طرح پژوهشي موفق به ساخت 
اين محصول شديم که بس��يار کاربردي است و مراحل ساخت 
نمونه اوليه و تست هاي آزمايش��گاهي آن به اتمام رسيده است. 
همچنين هم اکنون در مزرعه دانشگاه بين المللي امام خميني 

قزوين و بوستان باراجين استفاده مي شود. 
وي ادامه داد: اين محصول در فشارهاي پايين کاربرد دارد و هر 
ميزان توزيع فشار نامتقارن تر باشد، شاهد صرفه جويي بيشتري 

با کاربرد اين محصول مي شويم. 
عضو هيئت علمي دانش��گاه بين المللي امام خميني )ره( تأکيد 
کرد: همچنين توسط کميسيون بين المللي آبياري و زهکشي، 
اين طرح در بخش محققان جوان برگزيده شد. اين کميسيون 
مرجعي در حوزه آبياري و کشاورزي است و بيش از يکصد کشور 
عضو آن هستند. اين موفقيتي براي ما است، اما نکته مهم تر اين 
است که در داخل کشور نيز مس��ئوالن به اين توانمندي نيروي 

جوان توجه بيشتري داشته باشند. 
بر اساس آمار و اطالعات منتشره، از 164 ميليون هکتار کل 
اراضي کشور، در حال حاضر 8/18 ميليون هکتار در چرخه توليد 
محصوالت کشاورزي قرار دارد. از اين مقدار حدود 8ميليون هکتار 
به صورت آبي و حدود 3/6 ميليون هکتار به صورت ديم و بقيه به 
صورت آيش آبي و ديم مورد بهرهبرداري قرار دارند. در ارتباط با 
منابع آب نيز از حدود 93 ميليارد مترمکعب منابع آب مصرفي 
کشور حدود 86 ميليارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزي 
منظور ميگردد. بخش کشاورزي با 9۲درصد بزرگ تري��ن و 

مهم ترين مصرف کننده آب در کشور به شمار ميرود. 
.............................................................................................................

 مکملي برای جلوگیری 
از سیاه شدن دندان

محقق�ان يک�ي از ش�رکت هاي دانش بني�ان مکمل ه�اي 
آه�ن نان�و س�اختار عرض�ه کردن�د ک�ه از س�ياه ش�دن 
دن�دان و ايج�اد مش�کالت گوارش�ي جلوگي�ري مي کند. 
يکي از شرکت هاي فعال در حوزه سالمت مکمل  نانويي حاوي آهن 
توليد کرده که نسبت به مکمل هاي موجود در بازار از مزيت باالتري 

برخوردار است. 
ارسالن پاشاپور از محققان اين طرح گف��ت: برخي کودکان براي 
تأمين نياز روزانه آهن از مکمل هاي حاوي آهن استفاده مي کنند 
که اين مکمل ها مشکالتي نظير سياه شدن دندان را ايجاد مي کنند. 
از اين رو ما سوسپانسيون حاوي نانوليپوزوم هاي ترکيبات آهن دار 

ساختيم که به دليل ليپوزومال بودن، دندان سياه نمي شود. 
وي با تأکيد بر اينکه اين مکمل همچني��ن روي سيستم گوارش 
نيز تأثيرگذار نيست، ادامه داد: يک��ي از جذابيت هاي اين مکمل، 
نانوساختار بودن آن است که موج��ب افزايش جذب مي شود. در 
واقع ما در اين مکمل با دو ويژگي مختلف مواجه هستيم، ليپوزومال 
بودن که موجب ممانعت از سياه شدن دندان و سازگاري با سيستم 
گوارش مي شود و نانومقي��اس بودن که موج��ب افزايش جذب 

ترکيبات مي شود. 
به گفته اين محقق، ليپوزوم ساختار ميکروسکوپي کروي دارد که 
غشاي فسفوليپيدي آن را محاط کرده است. به دليل فضاي خالي 
داخل ليپوزوم امکان حم��ل دارو و ترکيبات مغذي با اين ساختار 

وجود دارد. 
پاشاپور با بيان اينکه در اين مکمل، عالوه بر آهن از اسيدفوليک و 
ويتامين B1۲ نيز استفاده شده است، خاطر نشان کرد: اين درحالي 
است که نمونه هاي خارجي که با فناوري ليپوزومال ساخته شده اند، 

تنها حاوي آهن هستند. 
وي از ديگر مزيت هاي اين فناوري را سوسپانسيون بودن آن دانست 
و خاطر نشان کرد: اين در حالي است ک��ه نمونه هاي خارجي به 
صورت پودر است و بايد پيش از مصرف توسط مصرف کننده با آب 

ترکيب و به سوسپانسيون تبديل شوند. 
بنا بر اعالم روابط عمومي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، اين مکمل 
گواهي نانومقياس را دريافت کرده و در حال طي مراحل براي گرفتن 

پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو است. 

 هشدار دفاتر انجمن اسالمي 
به دستگاه قضا

3۲ دفتر انجمن اسالمي دانش�جويان طي نامه اي خطاب به 
رئيس قوه قضائيه خواس�تار برخورد با دستگاه هايي که در 
اجراي قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اهمال داشته اند، شدند. 
دفاتر انجم��ن اسالمي دانشجوي��ي با اشاره به اي��ن مسئله که 
رهبر معظم انقالب )مد ظله العال��ي(، امسال را که سال شروع 
دهه پنجم انقالب شکوهمند اسالمي است سال »رونق توليد« 
ناميدند تا به خوبي اهميت اقتص��اد مقاومتي و توليد ملي را بر 
همگان روشن سازند، در نامه خود نسبت به تعلل در قبال قاچاق 

هشدار دادند. 
  اجراي راهکار هاي علمي

دانشجويان با بيان اينکه يکي از بزرگ ترين مشکالت و موانع بر 
سر راه رونق يافتن توليد، موض��وع قاچاق کاال و ارز است که به 
باليي خانمان سوز براي کشور مبدل گشته است، آورده اند: » در 
همين خصوص رهبر فرزانه انقالب به کرات در رابطه با در پيش 
گرفتن سياست هاي اقتصاد مقاومتي و اهتمام جدي در مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز به دستگاه هاي مسئول در عرصه  اقتصاد تأکيد 
و سفارش کرده اند. موضوع ياد شده در کن��ار شرايط نامساعد 
ارزي کش��ور در دو  سال گذشته موجب شده ت��ا نياز به اجراي 
راهکار هاي علمي و اصالح زيرساخت هاي اقتصادي کشور بيش 

از پيش احساس شود.«
  6 سال اجرا نشدن قانون

در اي��ن نامه به اقدام��ات مفيد مجلس هم اش��اره شده و آمده 
اس��ت: »خوشبختان��ه در اين زمين��ه قانون گ��ذاري مناسبي 
صورت گرفته است و مجلس شوراي اسالمي در سال 139۲ با 
رويکردي هوشمندانه و پيشگيرانه، قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز را تنظيم و تصويب کرده است که از ورود کاالي قاچاق به 
کشور، پيشگيري مي کند. همچنين وظايف هر دستگاهي نيز 
هر چند با تأخير، مشخص و ابالغ گردي��ده است، اما متأسفانه 
بعد از گذشت قريب به شش سال از تصويب آن، اين قانون هنوز 
اجرايي نشده است و بررسي ها حاکي از اين است که همت الزم 
براي اجراي اين قانون در بسياري از زيرمجموعه هاي دولت نيز 

وجود ندارد.«
  آمارها هشدار مي دهند

دفاتر انجمن ه��اي اسالمي با بي��ان آمارهاي��ي در اين زمينه 
نوشتند: » طبق آمار رسمي اعالم ش��ده توسط ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، ميزان قاچاق از س��ال 139۲ تا 1396 رقمي 
بالغ بر ۵/8۵ ميليارد دالر است که البته بنا به برآورد بسياري از 
کارشناسان اين حوزه اين آمار حداقلي بوده و حجم قاچاق کاال 

و ارز بسيار بيشتر مي باشد. 
 يک محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد که در خوشبينانه ترين 
حالت و حتي بنا به آمار هاي رسمي و ب��ا احتساب نرخ دالر در 
بودجه سال 1398 )۵۷۰۰ تومان(، بيش از 48۷ هزار ميليارد 
تومان گردش مالي قاچاق کاال در ايران است که تقريباً معادل 

رقم کل بودجه  جاري کشور است!«
  دستگاه هايي که اهمال داشته اند 

در اين نامه ب��ا توجه به وظيف��ه  قانوني قوه  قضائي��ه و شرايط 
جنگ اقتص��ادي، به منظور دف��اع از حقوق عام��ه آمده است: 
» از شم��ا و دستگاه هاي تحت ام��ر قوه  قضائي��ه توقع مي رود 
تا در اس��رع وقت ب��ه اين پرون��ده  تخل��ف دولتي مه��م وارد 
شده و ب��ا مدي��ران و دستگاه هايي ک��ه در اجراي اي��ن قانون 
اهم��ال داشته ان��د و راه را براي حج��م عظيم فس��اد و قاچاق 
در زيرمجموع��ه  خود ب��از گذاشته اند، برخ��ورد قاطع قضايي 
 انجام دهي��د و اخبار اي��ن برخورد ها را به م��ردم شريف ايران 

اطالع رساني نماييد.«
.............................................................................................................

راه اندازي مجدد کرسي هاي 
زبان فارسي در خارج کشور

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل و رئيس مرکز همکاري هاي 
علمي و بين المللي گفت: بعد از يک ترم تعطيلي، کرسي هاي زبان 

فارسي در کشورهاي ديگر از مهرماه راه اندازي مي شوند. 
دکتر حسين ساالر آملي ضمن اعالم اين خبر اظهار کرد: بعضي 
از کرسي هاي زبان فارسي به عل��ت مشکالت ارزي در پرداخت 
حقوق است��ادان، از آذرماه پارسال تعطيل شده ب��ود، اما بعد از 
حمايت و برنامه ريزي دولت و دستگاه هاي ديگر، اين کرسي ها 

دوباره شروع به کار مي کنند. 
وي ادامه داد: بعد از جلسه هايي که در چهار ماه گذشته با دکتر 
محمدجواد ظريف، دکتر اسح��اق جهانگيري، دکتر محمدباقر 
نوبخ��ت و عبدالناصر همتي برگ��زار شد، سازم��ان مديريت و 
برنامه ريزي، مبلغ زيادي پرداخت کرد تا کرسي هاي زبان فارسي 

دوباره راه اندازي شود. 
دکتر ساالرآملي تصري��ح کرد: ما االن در ح��ال انتخاب مجدد 
استادان براي اع��زام به اي��ن کرسي ها هستي��م و اميدواريم با 
توافقي که با بانک مرکزي شده است، هزينه زندگي اين استادان 
هم تأمين ش��ود. همچنين به دانشگاه ها نيز اع��الم کرده ايم به 

دانشجويان بگويند براي ترم بعد آماده باشند. 
قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل اف��زود: کرسي هاي زبان 
فارسي، ميراث فرهنگي ي��ک کشور است و ما پ��ا به  پاي ديگر 
ميراث هاي فرهنگي کشور، نظير مسجد شيخ لطف اهلل، عالي قاپو 

و تخت جمشيد براي آن ارزش قائليم. 
وي ادامه داد: تعداد کرسي هاي زب��ان و ادبيات فارسي در طول 
پنج سال اخير افزايش پيدا کرده ت��ا جايي که ما توانسته ايم در 
۲3 کشور دنيا اين کرسي ها را به ۵8 کرسي برسانيم. همچنين 
اکنون ۵11 نفر از سراسر دني��ا به صورت بورس يا با هزينه خود 
دوره زبان فارسي را در ايران مي گذرانند که از اين تعداد 186 نفر 

در مقطع دکتري تحصيل مي کنند. 
قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل افزود: در طول اين سال ها، 
تعداد زيادي دانشجوي سوري و عراقي در رشته زبان و ادبيات 
فارسي در کشور ما تحصي��ل مي کنند که اين تع��داد عالوه بر 
جمعيت دانش آموختگان زبان و ادبيات فارسي است. وي ادامه 
داد: اکنون زبان فارسي در ميان نخبگان سوريه، لبنان، کردستان، 
عراق و افغانستان بسيار متداول است و آنها به راحتي به اين زبان 

صحبت مي کنند. 
دکتر ساالرآملي گف��ت: کرسي هاي زبان فارس��ي در خارج از 
کشور است، اما امتداد و مسير آن در داخل کشور ريشه دوانده 
است، طوري که عالقه من��دان زبان فارسي ب��راي يادگيري به 
ايران مي آيند و مي توانند براي توسعه زبان و ادبيات فارسي در 

کشورهاي خود قدم بردارند. 

دستاورد ايراني تابلو اعالنات

يکي از ايامي که هيئت هاي دانش�جويي به 
تکاپو و فعالي�ت مي افتند، ده�ه اول محرم  
است. با اين همه با توجه به اينکه دانشگاه ها 
در دهه نخست محرم تعطيل بود، همه مراکز 
دانش�گاهي به برپاي�ي هيئت دانش�جويي 
اق�دام نکردن�د ول�ي س�اير هيئت ه�اي 
دانشجويي از رونق پرباري برخوردار بودند. 
هيئت هاي دانشجويي با هيئت هاي محلي در 
نوع محت��وا و مخاطبان متف��اوت است. امسال 
هم هيئت هاي دانشجويي گفتمان سازي  و در 
برابر شبهاتي که به دانشجوي��ان و جوانان وارد 

مي شود، روشنگري کردند. 
   مأموريت حضرت آقا به هيئت ها

هيئ��ت دانشجويي ميثاق با شه��داي دانشگاه 
امام صادق)ع( يکي از بزرگ ترين هيئات بزرگ 
دانشجويي کشور است که عم��وم مردم از اين 
مراسم استقبال بااليي مي کنند. در اين هيئت به 
مسائل سياسي روز جامعه و مسائل بين المللي با 

انديشه رهبر معظم انقالب پرداخته مي شود. 
اين هيئت از 9 تا 19 شهريور به مدت 11 شب 
براي حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( به عزاداري 
در مسجد دانشگ��اه امام ص��ادق)ع( پرداخت. 
امسال شعار اي��ن هيئت »بن��اي خانه حسين 
بر مدار بندگ��ي است که ماج��راي کربال قيام 
خانوادگي اس��ت« نشان از اهمي��ت خانواده و 

تأکيد مقام معظم رهب��ري در اين زمينه دارد. 
رهبر انقالب اسفندماه س��ال گذشته در ديدار 
مداحان ب��ه اهميت خانواده اش��اره کردند و به 

هيئات اين مأموريت را سپردند. 
  ميثاق با شهدا و لطايف قرآني

حجت االسالم پناهيان ب��ه  عنوان سخنران 11 
شب مراسم عزاداري در نظر گرفته شده بود که 
با موضوع »اصالح مديريت در خانواده و جامعه« 

به سخنراني پرداخت. 
مراسم عزاداري پس از اقامه نماز جماعت مغرب 
و عشا با خواندن زيارت عاش��ورا، تالوت قرآن، 
بيان لطايف قرآني شروع و با سخنراني و مداحي 
به پايان مي رسي��د. يک��ي از برنامه هاي خوب 
هيئت ميثاق با شه��دا، لطايف قرآن��ي بود که 

توسط حجت االسالم عسگري بيان مي شد. 
  از هيئت نوجوانان تا غرفه حجاب

هيئت نوجوانان ميثاق با شهدا نيز براي نوجوانان 
پسر در نظر گرفته ش��ده بود که برنامه اي مجزا 
شامل سخنراني و عزاداري داشتند، البته چند 

شب از دهه اول هم اين مراسم برگزار مي شد. 
 در کنار برگ��زاري مراس��م ع��زاداري محرم، 
نمايشگاه کتاب هم برپا بود. در يکي از غرفه هاي 
جلوي در مسجد دانشگ��اه، محصوالت هيئت 
ميثاق با شهدا با رويک��رد حمايت از توليد ملي 
و رونق توليد عرضه مي ش��د. همچنين فروش 

نوشت افزار ايراني- اسالمي و برپايي غرفه عفاف 
و حجاب از ديگ��ر برنامه هاي هيئ��ت ميثاق با 

شهداي دانشگاه امام صادق)ع( بود. 
  موضوع مقاومت در دانشگاه شريف

همچنين جواد محم��دزاده، مسئ��ول هيئت 
الزهراي دانشگاه صنعتي شريف گفت : »مراسم 
سوگواري تا ۲1 شهريور ب��ه مدت 13 شب در 
مسجد دانشگ��اه صنعتي شريف برگ��زار شد. 
1۰ شب اول مراسم ع��زاداري، حجت االسالم 
غالمرضا قاسميان مدير حوزه علميه مشکات به 
سخنراني پرداخت و در سه شب آخر از سخنراني 
حجت االس��الم مصطفي رستم��ي رئيس نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهب��ري در دانشگاه ها 

استفاده کرديم.«
روزهاي تاسوعا و عاش��ورا نيز از ساعت 1۰:3۰ 
صبح برنامه عزاداري در مسجد دانشگاه شريف 
برقرار بود. مراسم ع��زاداري دهه اول محرم در 
دانشگاه شريف با موض��وع مقاومت و سازش و 

شعار »َفاسَتِقم کما أُِمرت« برگزار شد. 
  چايخانه مخصوص دانشگاه شريف

 غرفه اي در کنار مسجد ب��ه نام موکب دانشگاه 
شريف تدارک ديدند که ب��راي ثبت نام زائران 
و کمک مالي به سف��ر اربعين ب��ود. همچنين 
چايخانه خاصي جلوي در مسجد دانشگاه برپا 
کرديم و از مردم با چاي ايراني، زغالي، عربي و 

قهوه پذيرايي مي شد. 
  آموزش مهدکودکي

جالب اينکه سه مهدکودک براي سنين صفر تا 
سه سال، سه تا شش س��ال و شش تا 9 سال در 
نظرگرفته شده بود که در اين مهدهاي کودک 
پرده خواني، قرآن و. . . ب��ه بچه ها آموزش داده 
مي شد. همچنين غرفه کتاب و اقالم فرهنگي 
نيز براي مردم تدارک ديده  شد بود تا سخنراني 
هر شب را براي شب بعد آماده کنند و در قالب 

نشريه به عزاداران بدهند. 
  ع�زاداري مردم و دانش�جويان در علم 

و صنعت
مراسم ع��زاداري سرور و س��االر شهيدان امام 
حسين)ع( از 9 شهريور تا 19 شهريور به مدت 
11 شب از نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه 

علم و صنعت ايران برگزار شد. 
سخنران پنج شب اول حجت االسالم عابديني 
و در شب هاي بعدي حجت االسالم مشکوري به 
سخنراني در زمينه خانواده و سيد محمود علوي 

و مصطفي هاديان به مداحي پرداختند. 
صبح عاشورا دسته ع��زاداري به راه افتاد و پس 
از عزاداري، نم��از جماعت ظه��ر و عصر اقامه 
شد. در کنار برگ��زاري مراسم عزاداري، برپايي 
مهدکودک، غرفه ه��اي فرهنگي شامل فروش 
لباس، کتاب و لوازم التحري��ر تدارک ديده  شد 
و عموم مردم براي شرک��ت در مراسم عزاداري 
مي توانستند به مسج��د دانشگاه علم و صنعت 

مراجعه کنند. 
  اميرکبير هم فعال بود

مهدي رکع��ي، مسئ��ول مراسم ه��اي هيئت 
رهروان شه��داي دانشگاه صنعت��ي اميرکبير 
هم مي گوي��د: »مراسم دهه اول مح��رم از روز 
شنبه 9 شهريورماه 98 تا دوشنبه 18 شهريور 
به مدت 1۰ شب از نماز مغرب و عشا در مسجد 
دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار شد. پنج شب 
اول حجت االسالم ابراهيم فاطمي سيرت درباره 
جهاد به سخنراني پرداخت و پنج شب دوم هم 
سخنراني حجت االسالم محمدرضا عابديني با 
موضوع تقابل جبهه حق و باطل و در نهايت هم 

مداحي امين پويان راد بود.«
هيئت هاي دانشجويي با فعاليت در حوزه هاي 
سياسي، اجتماع��ي، علمي، فرهنگ��ي و ارائه 
خدمات اجتماعي توانسته ان��د جاي خود را در 
ميان م��ردم و دانشگاهيان باز کنن��د. در واقع 
دانشجويان ب��ا ارائه خدم��ات اجتماعي مانند 
اردو هاي جهادي و کم��ک به محرومان اعتماد 

اجتماعي را نسبت به خود جلب کرده اند. 

در س�ال  »حماي�ت از کاالي ايراني« اين س�تون را به 
تحقيقات و پروژه هاي عملياتي دانش�گاهي اختصاص 
داده ايم که وجه ممي�زه آنها ارتباط با بازار اس�ت؛ چه 
پروژه هاي علوم انساني و چه مهندسي و چه پزشکي. 
ارتباط دانش�گاه ب�ا ب�ازار، مهم ترين بخ�ش حمايت 
دانشگاهي از کاالي ايراني اس�ت که اگر به طور کامل و 
صحيح عملياتي شود نقش بي بديلي در تحقق اقتصاد 
مقاومتي خواهد داش�ت. در همين زمينه پذيراي آثار 

جامعه دانشگاهي براي نشر در اين ستون هستيم. 

جنبش عدالتخواه با برگزاري دوره اي به بررسي ارتباط انديشه هاي امام و رهبري پرداختند

درخواست بسيج اساتيد از ظريف براي پيگيري آزادي استاد ايراني در بند امريکا
امریکا به دنبال بایکوت علمی ایران است 

دانش�مند ايراني بازداشت ش�ده در زندان 
امري�کا ب�ه خاط�ر دش�مني و بدعه�دي 
امريکايي ه�ا در اع�الم رأي دادگاه هن�وز 
در زن�دان به س�ر مي برد. حال آنکه بس�يج 
اس�اتيد دانش�گاه هاي تهران ط�ي نامه اي 
ب�ه وزي�ر ام�ور خارج�ه از وي خواس�تند 
ب�راي آزادي اس�تاد بيوتکنول�وژي ک�ه 
در بن�د امريکاس�ت، پيگي�ري نماي�د. 
استاد مسعود سليماني، است��اد تمام دانشگاه 
تربيت مدرس، نزديک به ي��ک سال قبل براي 
انجام پروژه اي در کلينيکي که همکاري زيادي 
با آنها داشته به ا مريکا سفر مي کند. اما در آنجا 
به بهانه جاسوسي و دور زدن تحريم هاي کشور 
دستگير مي ش��ود و اکنون از س��ال گذشته در 

زندان به سر مي برد. 
  از شهيد کردن تا گروگان گرفتن

بسيج اساتيد در نامه اي به ظريف براي پيگيري 
آزادي دکت��ر سليماني با بي��ان اينکه خبر اين 
بازداشت، سبب وارد شدن ش��وک و در نهايت 
رحلت مظلومانه مادر اي��ن دانشمند ايراني در 
ايام ماه محرم ش��د، نوشت: »شيطان بزرگ که 
روزي دانشمندان هسته اي ما را به بهانه انجام 
تحقيقات بنيادين در زمينه هسته اي به شهادت 

رساند، اينک رسماً دانشمندي را به جرِم دانستن 
و شکستن انحصار عل��وم نوين بازداشت نموده 
است.  از جنابعال��ي به عنوان رئي��س دستگاه 
ديپلماسي کشور انتظار م��ي رود ضمن اتخاذ 
موضع فعاالنه و مطالبه گرانه در برابر شناعت ها 
و خباثت ه��اي امريکا، نسبت ب��ه دادخواهي و 
مطالبه جدي از مجامع بين المللي و استفاده از 
ديپلماسي عمومي فعال جهت روشنگري اين 

جنايت ها عليه ملت ايران اقدام نماييد.«

  دشمنان دچار استيصال شدند
در ادامه اين نامه ب��ا درخواست واکنش از ديگر 
انديشمندان ايراني آمده اس��ت: »همچنين از 
همه انديشمنداني که دل در گرو ايران و ايراني 
دارند، انتظار م��ي رود نسبت ب��ه برخورد هاي 
مرتجعانه با دانشمن��دان ايراني سکوت نکنند 
زيرا هدف امريکا بايکوت هرگونه علم و دانش و 
دانستن از سوي کشور هاي مستقل و غيروابسته 
اس��ت. دشمنان ما ک��ه در برابر ق��درت علمي 

جوانان و دانشمندان ايران��ي دچار استيصال و 
حقارت شده اند، درص��دد ايجاد ناامني علمي و 

حذف فيزيکي برآمده اند.«
  انحصار را در هم مي شکنيم

 در اين نامه با تأکيد به ادامه پيشرفت ها با وجود 
تحريم هم آورده اند: » اگرچ��ه تاريخ، نام دکتر 
سليماني ها اين فرزندان خلف خميني کبير را 
به عنوان ملّي ترين و بصيرترين انسان هاي زمانه 
ثبت خواهد کرد و البته از دام��ن پاک مادران 
زينبي سرزمينمان، فرزنداني زاده خواهند شد 
که به رغم تحريم، انحصار پيچيده ترين علوم و 

فناوري ها را در هم خواهند شکست. 
ما است��ادان دانشگاه هاي تهران ب��زرگ با مادر 
مظلوم دکت��ر مسعود عزيز عه��د مي بنديم که 
تالشمان را براي استيفاي حقوق فرزند در بند 

ايشان به کار خواهيم بست.«
اين در حال��ي است که اي��ن استاد ب��ه عنوان 
يکي از دانشمندان ايراني ک��ه جزو يک درصد 
دانشمندان برتر جهان هم اس��ت، در راستاي 
اه��داف بشردوستان��ه فعالي��ت مي ک��رد اما 
امريکايي ها دانشمند ايراني را دستگير کردند 
به طوري که با گذشت چند روز از فوت مادرش 

هنوز از اين موضوع بي خبر است. 

دالرام عبدزاده
   گزارش 2

دانشجویان در مدرسه عدالتخواهي

اولين دوره آموزشي »مدرسه عدالتخواهي« 
با س�خنراني مس�ئوالن جنبش عدالتخواه 
دانش�جويان  ش�رکت  و  دانش�جويي 
عالقه من�د ب�ه م�دت دو روز برگزار ش�د. 
در اي�ن دوره از مدرس�ه عدالتخواه�ي 
ب�ه بررس�ي انديش�ه هاي ام�ام خمين�ي 
در خصوص اس�الم ن�اب محمدي و اس�الم 
امريکاي�ي و همچني�ن تحلي�ل چراي�ي 
وق�وع انق�الب اس�المي پرداخت�ه ش�د. 
محمدصادق شهب��ازي، دبي��ر اسبق جنبش 
عدالتخ��واه دانشجوي��ي در اي��ن دوره با طرح 
مبحث جدال دو اسالم عنوان کرد: دو اصطالح 
در بيانات امام استفاده مي ش��ده است: اسالم 
امريکايي: التقاط��ي، متحجر، مرفهين بي درد، 

مال هاي کثيف درب��اري، سرمايه داري و اسالم 
ن��اب محم��دي: پابرهنگ��ان، مستضعفي��ن، 
تازيانه خور ه��اي تاري��خ. دي��ن داراي ي��ک 
هسته و ي��ک پوست��ه مي باشد که ام��ام روي 
 هسته دي��ن متمرک��ز بودند ت��ا عدالتخواهي 

گسترش يابد. 
  تعريف صحيح اسالم

وي با اش��اره به چن��د سخنراني مق��ام معظم 
رهب��ري )سالگرد رحل��ت ام��ام، ۲۰سالگي و 
4۰سالگي انق��الب. . . ( به تعري��ف صحيحي 
از اس��الم پرداختن��د و گفتند: اس��الم جهاد و 
شه��ادت، اسالم تعب��د و تعقل، اس��الم دنيا و 
آخرت، اس��الم علم و معرفت، اس��الم ديانت و 
سياست، اسالم قيام و عمل، اسالم فرد و جامعه، 

اسالم نجات بخشي محرومان و در نهايت اسالم 
ناب محمدي است. 

وي با اش��اره به نق��ش ق��رآن در زندگي بشر 
گفت: قرآن را به نط��ق دربياوريم، قرآن را وارد 
زندگي کنيم. ق��رآن براي هر لحظ��ه زندگي 
برنامه دارد. توحيدي ک��ردن همه عرصه هاي 
زندگي صالح فردي و اص��الح جامعه بايد هر 
دو در فرد رشد پيدا کند، هر کدام از اين دو به 
تنهايي مانع رشد است. نباي��د فراموش کنيم 
 که اسالم ن��اب محمدي ي��ک جامعيت و يک 

اولويت دارد. 
  رهبري، متفکر عصرماست

جمال يزداني، يکي ديگ��ر از اساتيد اين دوره 
با بيان اينک��ه نگاه سليقه اي ب��ه تفکرات امام، 

زمينه ساز انحطاط و فريب هاي سياسي است، 
گفت: هر کسي که در حوزه انقالب اسالمي قصد 
انجام فعاليت دارد بايد امام را بشناسد و بخواند، 
حضرت آقا در اين خصوص مي فرمايند بايد با 
صحيفه امام انس داشت. انس يعني مدام به آن 
رجوع کرد، با آن زندگ��ي کرد و شرط پايداري 
 در مسير امام نيز همين انس و مداومت بر اين 

عمل است. 
وي با بيان اينکه آفت بچه هاي تشکيالتي اين 
است ک��ه نمي توانند پيوس��ت و ارتباطي بين 
تفکر امام و رهب��ري برقرار کنن��د، افزود: اگر 
بناست يک متفکر را در اين عصر معرفي کنيم 
که به فهم بسيار باال از انديشه امام رسيده باشد، 

رهبري است. 

   گزارش3

علیرضا سزاوار
   گزارش یک

با وجود تعطيلي دانشگاه ها، هيئت هاي دانشجويي عزاداري هاي پرباري برگزار کردند

هيئت هاي دانشجویي سنگ تمام گذاشتند


