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  ))ره(حضرت امام خمینی (. این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است

  ..دهه فجر بر تمامي اساتيد، دانشجويان و همكاران محترم گرامي باددهه فجر بر تمامي اساتيد، دانشجويان و همكاران محترم گرامي باد... ... اا  ايام ايام 
  

  جلسه مشترک رییس دانشگاه با مدیر کل صدا و سیما
س درخواسـت ریـی   روز دوشنبه هشتم دیماه سال هـشتاد و شـش بـه             

ی در صدا و سیما   ای    ، جلسه زنجان، آقای دکتر نداف اسکویی    دانشگاه  
ــا حــضور آقــای ابوالحــسن صــادقی جهــانی   درخــصوص اســتان ب

  .تشکیل شدهای مشترک  همکاری
در شروع این دیدار آقای صادقی جهانی ضمن تشکر و خیر مقـدم بـه           

هـای معتبـر      رییس دانشگاه گفت که، دانشگاه زنجان یکی از دانـشگاه         
هـای خـود نیـاز بـه       شـدن برنامـه  ترباشد و ما جهت پربـار   شور می ک

همفکری و کمک اساتید و محققان دانشگاه داریم و امیدواریم شما مـا             
  .را در این راه یاری نمایید

هـای صـدا و سـیمای         سپس دکتر نداف طی سخنانی گفت که، برنامـه        
توان گفـت کـه یـک         باشد و می    مرکز زنجان دارای محتوای خوب می     

  .دانشگاه عمومی است
هـای    رییس دانشگاه زنجان در ادامه سخنان خود به فعالیت و موفقیـت           

طـرح آمـایش    : های مختلـف اشـاره کـرده و گفـت           دانشگاه در زمینه  
زمین که توسط اساتید دانشگاه زنجان در حال انجام است یکـی از             سر

باشـد کـه صـدا و سـیما           های مهم و کاربردی برای استان مـی         فعالیت
 مردم نقـش مهمـی ایفـا        ند درخصوص ارائه این طرح به عموم      توا می
هـای مـرتبط و مـورد نیـاز           در زمینه آموزشی هدف، ایجاد رشته     . کند

در زمینه  . های تحصیالت تکمیلی است     استان و همچنین گسترش دوره    
پژوهشی ما از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان که به مقوله پـژوهش            

 3کنیم، در همین راستا در سال جاری           می اهمیت قایل هستند، حمایت   
نفر از اساتید و دانشجویان دوره دکتری در جشنواره جوان خـوارزمی            

  . های اول و دوم را بدست آوردند مقام
در زمینه دانشجویی و فرهنگی باید بگویم که هدف ایجاد فضایی آرام            

باشـد و در زمینـه فرهنگـی      محور جهت رفاه دانـشجویان مـی        و دانش 
 و تالش مـا ایـن اسـت کـه           بودههای ما در همه ابعاد فرهنگی         الیتفع

  .درصدی از بودجه را به فرهنگ عمومی اختصاص دهیم
دکتر نداف در پایان سخنان خود ضمن حمایت از ارتباط متقابل میـان             

 ما به دنبال ایجـاد دانـشگاه صـنعتی          :دانشگاه و صدا و سیما گفت که      
های استان باید ما را همراهی        ه سازمان باشیم و در این راه هم       زنجان می 

  .و کمک کنند

  گزارش ایسنا از مشکالت نشریات دانشجویی 
  :معاون دانشجویی دانشگاه زنجان

  باشد عدم آشنایی با وظایف، از مشکالت نشریات دانشگاهی می
  :مدیر مسئول نشریه سیاسی بی تعارف

  تفاق افتاد های دانشجویی ا رکود نشریات دانشگاهی، به دنبال جنبش
 

 عدم آشنایی با وظایف و سـاز و کارهـای خبرنویـسی، از مـشکالت    
  .باشد نشریات دانشگاهی می

در گفتگـو   حسن مددی، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زنجـان 
منطقه زنجان، بـا بیـان      ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران     با خبرنگار 

مشکالت نشریات دانشجویی نوعاً به مـسائل اداری  : فوق افزود مطلب
  .گردد و کارکرد نشریات برمی

 سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نشریه با توجه به: وی اظهار داشت
  .باشد گیرد، ناچیز می ای که در اختیار نشریات قرار می یارانه

 بن در اختیـار هـر نـشریه قـرار     160د تعدا: ساخت مددی خاطرنشان
مجموعه دانشگاهی ایـن فعالیـت    گیرد که با توجه به اینکه در یک می

باشـد   مـی  ها در مقایسه با سایر نشریات کم گیرد، تعداد بن صورت می
  .که این امر نیاز به بازنگری دارد

دوره آموزشی برای مـدیران مـسئول و    2این مقام مسئول، از برگزاری 
امیدواریم : افزود  خبر داد و87نشریات در اردیبهشت ماه سال اعضای 

 ها و آشنایی مسئولین نشریات با چگونگی انتشار با برگزاری این دوره
  .یک نشریه، مشکالت نشریات کمتر گردد

و محتـوا، قاعـده و قـانون     وی آشنایی با ساز و کار خبرنویسی، فـرم 
ـ : چاپ نشریه را الزم و ضروری دانست و گفـت   ا آشـنایی مـدیران  ب

  .گردد مسئول با وظایف خود، تا حدودی این مشکالت برطرف می
اینکه با موسسات خصوصی جهت چاپ نشریات قرارداد  مددی با بیان

چـاپ نـشریات مطلـوب     در حال حاضـر کیفیـت  : داریم، یادآور شد
 هـایی بـا   باشد و در صدد هستیم که با همکاری و تجهیز دسـتگاه  نمی

  .کالت این بخش را برطرف کنیمکیفیت بهتر، مش
اخیـراً از طریـق   : دانشگاه زنجـان گفـت   معاون دانشجویی و فرهنگی

ن نامه جدید، یو در آی وزارت علوم، آیین نامه قبلی نشریات تغییر یافته

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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 ها به صورت ریـز در اختیـار   مرزها شفاف و روشن گردیده و فعالیت
  .مدیران و سردبیران نشریه قرار گرفته است

نشریه دانشگاهی با عناوین مختلـف   60نزدیک به :  اظهار داشتمددی
در  علمی، فرهنگی، ورزشـی، سیاسـی، اجتمـاعی، صـنفی و مـذهبی     

دانشگاه وجود دارد که با توجـه بـه همـین موضـوع، سـعی در حـل                 
  .مشکالت نشریات داریم

 اجتمـاعی   -ونـد، مدیرمـسئول نـشریه سیاسـی         همچنین محسن جالل  
: ایـسنا گفـت  خبرنگـار  ویی دانشگاه زنجان بـه  دانشج تعارف بسیج بی

دانشگاه زنجـان بـه طـور     نشریات دانشگاهی به طور عمده و نشریات
 اخص از لحاظ کیفیت و تعداد بنی که جهت چاپ نشریات در اختیار

  .دارند، با مشکالت بسیاری مواجه هستند
 بن به کل نـشریات  1600: داشت مدیر مسئول نشریه بی تعارف اظهار

دانـشجوی    هزار8یابد که این رقم در مقایسه با بیش از  اص میاختص
  .باشد این دانشگاه، بسیار ناچیز می

نشریات چاپ شده به حدی پایین  کیفیت: وند خاطرنشان ساخت جالل
  .دناست که گاهی قابل خواندن نمی باش

های موجود در دانـشگاه بـرای     کپی و دستگاه اینکه دستگاه وی با بیان
هـای   بـا خریـد دسـتگاه   : باشد، تصریح کـرد  نمی شریه مناسبانتشار ن

تـوان ایـن مـشکالت را حـل      می جدید و عقد قرارداد با ناشران شهر،
  .نمود

کمیتـه نـاظر بـر     مدیر مسئول نشریه بی تعارف، عدم نظارت صـحیح 
در یک برهه زمانی و     : نشریات را از دیگر مشکالت عنوان کرد و افزود        

ـ  صورت وجود حـساسیت  در ای خاصـی، مطالـب نـشریات کنتـرل     ه
  .گیرد چندانی صورت نمی گردد و در غیر این صورت، نظارت می

نـشریات   جلسات کمیته ناظر بـر : این دانشجوی دانشگاه زنجان گفت
دانشگاهی، طبق آیین نامه برگزار نمی گردد و این امـر موجـب بـروز               

  .دشو ها می  به درخواست،جمله عدم رسیدگی به موقع مشکالتی از
های دانشجویی، بـه   عنوان تریبون جنبش نشریات به: وی اظهار داشت

  .اند رکود شده تبع رکود جنبش دانشجویی طی چند سال اخیر، دچار
اظهار   هنری اقبال-همچنین محمدمهدی بیگدلی، سردبیر فصلنامه ادبی

مصاحبه با اسـاتید رشـته ادبیـات فارسـی دانـشگاه، معرفـی              : داشت
دبی و هنری، چاپ اشعار، رمـان، داسـتان کوتـاه،    ا های برتر شخصیت

جملـه مطالـب ایـن نـشریه      ها و جـدول از  نقاشی، خطاطی، سرگرمی
  .باشد می

نشریه زیرنظر نهاد رهبری قرار  سردبیر فصلنامه اقبال با بیان این که این
عـدم   وجود چاپخانه مـستقل و امکانـات چـاپ و   : دارد، تصریح کرد

ه از امکانـات شـهر، موجـب بـاال رفـتن            مراجعه به شهر جهت استفاد    
  .گردد می کیفیت بیشتر نشریات

وی تعبیه فرم نظرسنجی در داخل نشریه را یکی از راهکارهـای بهتـر              
با این روش، ارتباط مـستقیم  : کیفیت مطالب دانست و یادآور شد شدن

انتقادات و پیشنهادات خوانندگان جمع آوری و در  با مخاطب برقرار و
  .گردد دی لحاظ میهای بع نسخه

سردبیر نشریه اقبال رفت و آمد به داخل شهر برای چاپ فصلنامه را از              
سـسات خـصوصی داخـل      ؤم: برشمرد و اظهار داشت   عمده  مشکالت  

ای سـنگین جهـت چـاپ     هزینـه  شهر، به فکر منافع خود هستند و مـا 
  .پردازیم فصلنامه می

  .تومان دانست هزار 70را در حدود  وی میزان هزینه برای هر نشریه
فضای : به ایسنا گفت علی مقتصدی، مدیرمسئول نشریه هنری صورتک

 بسته دانشگاه از لحاظ سیاسی و فرهنگی، مشکل چاپ مطلوب و تیراژ
  .کم نشریات از جمله مشکالت عمده نشریات دانشجویی می باشد

 در طـول چنـد   20 به 70شدن تعداد نشریات از  کم: وی اظهار داشت
مدت، مشکالت جـدی گریبـانگیر    ن می دهد که در اینسال اخیر نشا

  .نشریات دانشگاه بوده است
نشریه در دانشگاه را خوب ارزیابی کرد و  مقتصدی روند کنونی چاپ

شده، این روند بهتر  های تعطیل با اخذ مجوز نشریه: خاطرنشان ساخت
  .خواهد شد

اپ و گذاشتن امکانات چ مدیر مسئول نشریه هنری صورتک در اختیار
باید در  :های مجهز از سوی دانشگاه را مهم عنوان کرد و افزود دستگاه

  .ای مناسب بود داخل شهر به دنبال امکانات مطلوب با هزینه
بیان اینکه شورای صنفی نشریات دانـشجویی، مدیرمـسئوالن را    وی با

آوری  بعـد از جمـع  : گذارند، یادآور شد نمی در جریان تعلیق نشریات
توانید نـشریه را   که نمی شوید  چاپ نشریه، تازه متوجه میمطالب برای

  .باشد چاپ کنید و این یکی از معضالت در این زمینه می
مقتصدی هزینه های صرف شده برای انتشار نشریه را از سوی وزارت            

امیدواریم این میـزان  : فرهنگی دانشگاه دانست و افزود علوم و بودجه
شریاتی با مطالب جدی و با کیفیت چاپی ن بودجه بیشتر گردد تا بتوانیم

  .مناسب عرضه کنیم
  ؛ها هروسای دانشگا درپی انتقادونگرانی برخی

  ندارد ای بودجه وجود احتمال توزیع سلیقه: علوم مدیرکل بودجه وزارت

  بازنگری شد،ها هروند پرداخت بودجه تملک و دارایی دانشگا
ات و فنـاوری در پاسـخ   تحقیق مدیر کل برنامه و بودجه وزارت علوم،

متمرکز بودجـه    نسبت به توزیعها هبه انتقادات برخی از روسای دانشگا
 سـال گذشـته کـار       17وزارت علوم طـی     : توسط وزارت علوم، گفت   

 را انجام داده اسـت، بنـابراین کارشـناس    ها هدانشگا کارشناسی بودجه
نجا کـه   را دارد، همچنین از آها هدانشگا کافی برای بحث توزیع بودجه

تعیین شده اختـصاص   های از پیش  براساس شاخصها هبودجه دانشگا
ای  سـلیقه  یابد، با تمرکز توزیع بودجه در وزارتخانه احتمال توزیـع  می

 . وجود نداردها هبودجه دانشگا
وگو با خبرنگار صنفی آموزش خبرگزاری  گفت دکتر حمید صفاری در

هـا   نی برخی روسای دانـشگاه به نگرا با اشاره )ایسنا(دانشجویان ایران 
: اظهـار کـرد   در رابطه با توزیع متمرکز بودجه توسـط وزارت علـوم،  

بودجـه بـا سـازمان مـدیریت و          برای دریافـت     70ها از سال      دانشگاه
بـا  فقـط  اند و مبادله بودجـه تفـصیلی    نامه نداشته موافقت ریزی برنامه

جـه وزارت   در این میـان دفتـر برنامـه و بود         .  بوده است  وزارت علوم 



 

 3

  – February 2 , 2008 ١٤٢٩محرم  ٢۴  مصادف با ١٣٨٦بهمن  ١٣شنبه

 86زمستان-15شماره

هـای امنـای    هیـات  هـای پیـشنهادی   هـا و اصـالحیه   علوم نیز، بودجه
 .ها را کارشناسی و نظر خود را ارایه کرده است دانشگاه

بررسـی بودجـه هـر      سـال، بـرای  17وی با بیان اینکه در طول ایـن  
: دانشگاه، یک کارشناس در وزارت علوم فعالیت کـرده اسـت، گفـت            

نوان نبود کارشناس مالی الزم و مناسـب در  ای با ع طرح مساله بنابراین
هـا صـحیح    بودجه، از سوی روسای دانـشگاه  وزارت علوم برای بحث

  .نیست
از بررسـی بودجـه    از گذشـته نیـز پـس   : دکتر صفاری همچنین افزود

 ها برای تـصویب  ها توسط وزارت علوم، هیات امنای دانشگاه دانشگاه
، با این حال هیـات هـای امنـا اختیـار آن را              اند  شدهبودجه وارد عمل    
 .ها را جابه جا کنند عناوین و آیتم دارند که برخی از

هـا   هایی کـه در دانـشگاه   ریزهزینه البته این مساله در مورد: وی افزود
یعنی سهم مربـوط   ها گیرد نبوده، بلکه مرتبط با کالن هزینه صورت می

 های س، عقد قراردادها، سیستمبه حقوق و مزایا، اضافه کار، حق التدری
 البته بودجه در نهایت توسط سـازمان        .باشد  حرارت مرکزی و غیره می    

 .ه استمدیریت تعیین شد
طوالنی شدن طول   دالیل، برای واقعی شدن سرانهها هدانشگا

 تحصیل دانشجویان را کنترل کنند
بینـی   چهارم توسـعه پـیش    براساس قانون84وی با بیان اینکه از سال 
 در: ای تعیین شـود، گفـت   ها به صورت سرانه شده که بودجه دانشگاه

ای   هـا بـه صـورت سـرانه          دانشگاه 86 و   85های    سال  این میان بودجه  
ای تعیـین   سال آینده نیز به صورت سـرانه  تخصیص داده شد و بودجه

 .شده است
اشاره به برخـی انتقـادات در    مدیر کل برنامه و بودجه وزارت علوم با

ای شـدن   سرانه به دنبال: واقعی نبودن سرانه، خاطر نشان کردخصوص 
 بینی ها، دانشجویان واجد شرایط دریافت سرانه نیز پیش بودجه دانشگاه

گیرد ولـی     ای تعلق نمی    شدند، به عنوان مثال به دانشجویان شبانه سرانه       
هـای شـبانه، دولـت     انتظار دارند به دلیل شهریه پایین دوره ها دانشگاه
 .از دانشجویان تخصیص دهد ای را برای این دسته هبودج

دانـشجویان کارشناسـی    از سوی دیگر بر این اساس بـرای : وی افزود
  سال سرانه پرداخت می شود ولی ممکـن اسـت بنـا بـه    5حداکثر تا 

 سال در دانشگاه توقف کند که در این میـان           5دالیلی دانشجو بیش از     
ها این است که  دجه دانشگاهای بو تخصیص سرانه یکی از اهداف طرح

مـدت  راستا عوامل طوالنی شـدن   دانشگاه پویا و فعال شده و در این
 .کنترل کنند تحصیل دانشجو را

هایی مانند فنی مهندسی،  رشته البته وزارت علوم نرخ سرانه: وی افزود
ها افزایش داده  رشته هنر و معماری و غیره را به خاطر هزینه باالی این

 .است
نواقص به صورت  رکز توزیع بودجه در وزارت علوم،با تم

 شود تری پیگیری می مطلوب
وزارت علوم براسـاس   دکتر صفاری با بیان اینکه بودجه تخصیصی به

جمع کل، متناسب نیست و براساس مدل سـرانه، بـه بودجـه بیـشتری               
با تمرکز توزیع بودجـه در وزارت علـوم امکـان    : داریم، گفت احتیاج

تری وجود دارد، البته وزارت علوم  مطلوب واقص به نحوپیگیری این ن
کنـد تـا    دولت پیشنهاد می همه ساله قبل از تدوین بودجه ارقامی را به

بـا ایـن     احتیاج دارند، ها به چه میزان بودجه مشخص شود که دانشگاه
شود و ما نیز جزئـی از         حال مصلحت کشور به صورت کالن دیده می       

  .آن هستیم

  وجود نداردها هدانشگا ای بودجه ع سلیقهاحتمال توزی
 به ها هبودجه دانشگا دکتر صفاری در ادامه ضمن رد احتمال اختصاص

 ای به دنبـال تمرکـز توزیـع بودجـه در وزارت علـوم،      صورت سلیقه
هـای از پـیش تعیـین         ها براساس شاخص    بودجه دانشگاه : تصریح کرد 

 شـامل هزینـه   ،دهای موجو عبارتی شاخص یابد، به شده اختصاص می
گـروه و مقطـع    سرانه و تعداد دانشجوست که اعتبار آن نیز به تفکیک

  .شود تحصیلی محاسبه و توزیع می
 بـاهم تفـاوت   هـا  هدانـشگا  وی با بیان اینکه ممکن است متوسط سرانه

 از آنجـا کـه تخـصیص بودجـه براسـاس     : داشـته باشـد، ادامـه داد   
شـود،    وطه انجام مـی   های مرب  ها و جدول    های مشخص، فرمول    شاخص
است و به هـیچ عنـوان امکـان توزیـع      ریی مشخص و قابل پیگکامالً
  .ای بودجه وجود ندارد سلیقه

  بازنگری شد ها هدانشگا روند پرداخت بودجه تملک و دارایی
 شود  توزیع میها هدانشگا بودجه متناسب با قدرت جذب اعتبار

ای  ی و ســرمایهدارایــ وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتبــارات تملــک
 از آنجا که وزارت علوم خود باید نسبت: ، خاطر نشان کردها هدانشگا

 سـال  10به توزیع این بودجه اقدام کنـد، میـزان بودجـه و اعتبـارات          
هـا و مراکـز تحقیقـاتی و     ای دانشگاه های سرمایه دارایی گذشته تملک

 .پژوهشی را بررسی کرده است

های کلیـه منـاطق کـشور     دانشگاه به گفته وی، همچنین از سوی دیگر
اختصاص یابـد   ها نیازمند توسعه هستند و هر چقدر بودجه به دانشگاه

برای احداث خوابگاه، آزمایشگاه، بنا، تجهیزات و تاسیـسات مـصرف           
 .شود می

از لحـاظ بودجـه دارد،    هایی وی با بیان اینکه وزارت علوم محدودیت
 سـفرهای اسـتانی و   از سوی دیگر تعهدات ناشـی از مـصوبات       : گفت
های نوبنیاد و سایر مسایل باعث شده که روند پرداخت  دانشگاه توسعه

به عبـارت دیگـر از ایـن پـس     . بازنگری شود  بودجه تملک و دارایی
 5دانـشگاهی بـرای    اینگونه نخواهد بود که اگر بودجه تملک دارایـی 

 علـق  میلیارد تومان بوده است امسال نیز همان میزان بـه آن ت 10سال 

ها افزایش و     گیرد، بلکه براساس این بازنگری، بودجه برخی از دانشگاه        
 .کاهش یافته است برخی دیگر نیز

ای بعـد از   دارایی و هزینه به گفته وی، بودجه تفصیلی در بخش تملک
مـدیریت   تایید وزارت علوم مورد نقد و بررسی کارشناسـان سـازمان  

ارد اعداد کالن وزارت علوم     قرار گرفته است، با این حال در عموم مو        
افـزار   سازمان مدیریت قرار گرفت ولـی متناسـب بـا نـرم     مورد توافق
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مـورد تغییـر و دگرگـونی قـرار      موجود در سـازمان برخـی از ارقـام   
    .اند هگرفت

اعتبـارات تملـک دارایـی     براساس این طرح، آهنگ رشـد : وی افزود
شود تا  نمی موافقتها کاهش یافته و با طرح جدید آنها  برخی دانشگاه

 .های نیمه تمام خود را با سرعت بیشتری به اتمام برسانند طرح

 شناسنامه دار بوده و سال ها هدانشگا های عمرانی وی با بیان اینکه طرح
کـه قـدرت    از آنجـایی : برداری آن مشخص است، گفـت  آغاز و بهره

قول های عمرانی متفاوت است، این        ها در جذب پروژه     فعالیت دانشگاه 
تـر عمـل    هایی که در زمینه صرف اعتبارات قـوی  تا دانشگاه داده شده

کننـد، تقویـت    تر عمل می که ضعیف هایی کنند، از محل طرح دانشگاه
ـ اعتبـار تع  هـایی  خواهند شد، به عبارت دیگر از امـسال بـه طـرح    ق ل

 .گیرد که از ابتدا مشکالت اولیه خود را بر طرف کرده باشد می

ها، اعتباراتی متناسـب   دانشگاه  مساله که برای برخی ازوی با تایید این
ایـن مـساله بـه     البتـه : گیرد، اظهار کرد های ویژه آن تعلق نمی با طرح

ها نیست، ولی توجه به اندازه کافی نبوده          معنای عدم توجه به این طرح     
 .های موجود است دلیل آن نیز محدودیت و

 مثبتی استاقدام  تمرکز توزیع بودجه در وزارت علوم
در اختیار معاونت فنـاوری   وی با بیان اینکه امسال بودجه قابل توجهی

 بـر ایـن اسـاس   : ریاسـت جمهـوری قـرار داده شـده اسـت گفـت      

هایی که در حال پیگیـری اهـداف کـالن و ملـی هـستند، در                  دانشگاه
ای از ایـن محـل    تواننـد بودجـه   فناوری مـی  صورت تصویب معاونت

اهـداف کـالن و ویـژه     های دارای س دانشگاهبراین اسا. دریافت کنند
 .توانند هدفمند تر حرکت کنند می

توزیـع بودجـه در وزارت    دکتر صفاری در خاتمه با بیان اینکه تمرکز
وزارت  هـا و  تعامل مناسبی بین دانشگاه: علوم اقدام مثبتی است، گفت

هـا جزئـی از وزارت علـوم هـستند و             علوم قرار دارد چرا که دانشگاه     
ها نسبت بـه ارتبـاط کانـالیزه     وزارت علوم با دانشگاه چنین ارتباطهم

با دانشگاه ها به مراتـب ارتبـاط    برخی از کارشناسان سازمان مدیریت
  .بهتری است

  

  

  هاها  مناسبتمناسبت                                    
  بهمن 7

  المقدس به مکه معظمه  ق؛ تغییر جهت قبله مسلمین از بیت2
المقـدس     شهر مکه به سوی بیـت      در مدت اقامت در   ) ص(پیامبر اکرم   

خواند و پس از هجرت به مدینه دسـتور الهـی ایـن بـود کـه                   نماز می 
یهودیـان در ایـن زمینـه    . المقدس نمـاز بخوانـد     همچنان به سوی بیت   
مدعی است کـه دارای آیـین       ) ص(محمد  : گفتند  کارشکنی کرده و می   

مت مستقلی است در صورتی که هنوز او قبله مستقلی ندارد و بـه سـ               
) ص(شنیدن ایـن خبـر بـرای پیـامبر          . خواند  قبله جامعه یهود نماز می    

آمد و بـه آسـمان نگـاه          های شب از خانه بیرون می       گران بود، لذا نیمه   
باره نازل شـد،      کرد و در انتظار نزول وحی بود که دستوری در این            می

البته صرف نظر از اعتراض یهود درباره قبله و تغییر آن، فلسفه دیگری             
آید و آن آزمایش مؤمنان       م برای تغییر قبله از آیات قرآن به دست می         ه

و جدا کردن مؤمنان واقعی از مدعیان ایمان است که در سوره بقره آیه              
 مـاه بعـد از هجـرت        17درسـت   .  به این مطلب اشاره شده است      143

در ) ص(از مکه به مدینه بود که امین وحـی بـه پیغمبـر              ) ص(پیامبر  
) که بعد از این قضیه به مسجد ذوقبلتین معروف شد          (مسجد بنی سالم  

در حالی که  پیامبر اسالم دو رکعت نمـاز ظهـر را خوانـده               . فرود آمد 
. را مأمور کرد که به سوی مسجدالحرام متوجـه شـود          ) ص(بود پیامبر   

 149 بقره ذکر شده اما در آیات        144با این که جریان تغییر قبله در آیه         
 جهت تأکید دوباره، مسئله تکرار شده تا مردم به           سوره بقره نیز   150و  

  .طور قطعی کعبه را مورد توجه قرار دهند
  بهمن12

   آغاز دهه فجر انقالب اسالمی -
پس از ورود به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران نطقی          ) ره(امام خمینی   

 33کوتاه بیـان فرمودنـد و سـپس مـسیر         
) س(کیلومتری از فرودگاه تا بهشت زهرا       

را در میان امواج خروشان جمعیتی که با         
شوق فراوان به استقبال ایشان آمده بودند       

) س(ایشان در بهـشت زهـرا     . را پیمودند 
در سخنرانی افـشاگرانه خـویش ماهیـت        
واقعی رژیم پهلـوی را ترسـیم کردنـد و          

دولت بختیـار   . جنایات شاه را برشمردند   
که خود را در مخمـصه عجیبـی گرفتـار          

رغم وعده پخش مراسم ورود       یدید عل   می
طور مستقیم از تلویزیون آن را قطع         امام به 

نمود که این امـر خـشم و نفـرت بیـشتر           
مردم از رژیـم پهلـوی را فـراهم کـرد و            

ها تبعیـد     اینگونه بود که امام پس از سال      
ــال ( ــا 1343از سـ  روز 85و ) 1357 تـ

اقامت در نوفل لوشاتو فرانسه بـه مـیهن         
 45کــه در طــی آن  روزی 85. بازگـشت 

مصاحبه و دیدار تلویزیونی با امام انجـام        
شد و این خـود باعـث انعکـاس هرچـه           

 الهی حضرت امـام  -بیشتر نظرات سیاسی 
و آشنایی جهانیـان بـا ایـشان و انقـالب           

  .اسالمی گردید
  

  ):ع( صادق ماما
هر کس برای خدا، علم بیاموزد و برای خدا، به آن عمل کند و 

ان آموزش دهد، در ملکوت آسمانها از او به برای خدا به دیگر
  .بزرگی یاد شود
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