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سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با اشاره 
به رتبه بندی دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی برحسب 
مقاالت هر رشته و تعداد استنادهای دریافتی، از معرفی 

برترین مراکز ایرانی خبر داد.
 )ISC( به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
دکتر محمدجواد دهقانی با اعالم این خبر گفت: هر چند 
به طور متوســط مقاالتی که در مجالت نمایه شده در 
پایگاه استنادی وب آو ساینس )ISI( منتشر می شود از 
اثرگذاری بیشــتری نسبت به سایر مقاالت علمی دنیا 
استناد باالتری دریافت می کند، اما تمامی مقاالتی که 
در مجالت ISI منتشــر می شود به یک نسبت استناد 

دریافت نمی کند.
دهقانی اظهار داشت: مقاالت یک درصد برتر شامل 
تنها یک درصد از مقاالتی است که در مجالت ISI منتشر 
می شود. هر چند آنها یک درصد از مقاالت دنیا را تشکیل 
می دهــد، اما ۱۸ درصد از اســتنادهای آن را دریافت 
می کند. تعداد استنادهای دریافتی مقاالت جایگاه آنها 

را در شبکه علم در سطح بین المللی مشخص می کند.
وی افزود: تعداد اســتنادهای دریافتی مقاالت یک 
دانشگاه تاثیر بسزایی در رتبه یک دانشگاه دارد. در حال 
حاضر یکی از شاخص های مهم در نظام های رتبه بندی 
ملی و بین المللی شاخص استناد است. استنادها به معنی 
میزان استفاده از آثار علمی هستند. هر چقدر استنادهای 
یک مقاله بیشتر باشد این بدان مفهوم است که آن مقاله 

بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
سرپرســت ISC ادامــه داد: در اولین بند از ســند 
سیاســت های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام 
معظــم رهبری به مرجعیت علم و فناوری در ســطح 

بین الملل به عنوان هدف اشــاره شده است. مرجعیت 
علمی به مفهوم استفاده از علم تولید شده است. مقاالت 
یکی از مهم ترین اشکال تولید علم در سطح بین المللی 

محسوب می شود.
وی گفت: مقاالت از این خاصیت برخوردارند که به 
طور منظم منتشر شده، بنابراین در یک شریان روزآمد 
امکان دسترسی به آخرین یافته های علمی در حوزه های 
مختلف را فراهم می آورند. انتشار آخرین یافته های علمی 
محققان در مجالت علمی دنیا نظامی را ایجاد کرده است 
که در آن عالوه بــر داوری یافته های علمی، اطالع از 
آخرین تحوالت رشته های علمی امکان پذیر شده است.

دهقانی افزود: پایگاه استنادی ISI هر دو ماه یکبار 
بر حســب میزان اســتنادهایی که مقاالت در سطح 
بین المللی دریافت کرده اند به معرفی مقاالت یک درصد 
برتر می پردازد. باید در نظر داشــت که در این بررسی 
تفاوت بین رشته ها لحاظ می شود. به دلیل اینکه اندازه 
رشته های مختلف با یکدیگر متفاوت است و با در نظر 
گرفتن فرهنگ استناد در رشته های مختلف باید قبل 
از تعیین مقاالت برتر تعداد استنادها را بر حسب تفاوت 

رشته ها نرمال سازی کنیم.
وی گفت: پایگاه استنادی ISI در یک تقسیم بندی 
علوم را به ۲۲ رشــته موضوعی کلی تقســیم می کند. 
سپس مقاالت هر رشته در ۱۰ سال اخیر را بر حسب 
سال های مختلف تفکیک می کند. در هر رشته و سال 
مقاالت بر حسب تعداد استنادهای دریافتی رتبه بندی 
می شــود. در گام بعدی یک درصد از مقاالت بر حسب 
تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی شده و انتخاب 

می شود.
 )ISC( سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
خاطرنشان کرد: در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
دانشــگاه های تهران، مشهد و شهید بهشتی به ترتیب 

بیشترین میزان مقاالت برتر را تولید کرده اند.
سرپرست ISC ادامه داد: بررسی پژوهشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کشور نشان می دهد که پژوهشگاه دانش های 
بنیادی، انیستیتو پاستور ایران و پژوهشگاه صنعت نفت 
بیشترین تعداد مقاالت یک درصد برتر را تولید کرده اند.
وی گفت: در بین دانشــگاه های جامع سه دانشگاه 
تهران، تربیت مدرس و مشهد دارای بیشترین مقاالت 

یک درصد برتر کشور بوده اند.
دهقانی افزود: در بین دانشگاه های صنعتی کشور، 
دانشــگاه صنعتی اصفهان، شــریف و نوشیروانی بابل 
بیش سایر دانشگاه های صنعتی کشور مقاله برتر تولید 

کرده اند.

اشاره: رهبر انقالب در دیدار رمضانی با دانشجویان، آنها را به تالش 
جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه توصیه 
نمودند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: »من به همه  آن هسته های 
فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً می گویم: 

»هرکدام کار کنید؛ مستقل و به  قول میدان جنگ، آتش به اختیار.«
این فرمان رهبر انقالب با واکنش های گسترده و متفاوتی روبه رو شده است. 
از این رو پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای در متن زیر به واکاوی 
این ســخن رهبر انقالب، بر اساس اندیشه و اصول حضرت امام خمینی)ره( و 
بیانات رهبر انقالب در این باره پرداخته اســت؛ که نظر خوانندگان فرهیخته را 

به آن جلب می کنیم:
وقتــی درباره  وضعیت »آتش به اختیار« ســخن می گوییم، باید بدانیم که 

این فرمان ناظر به چه کســی صادر 
شده است؟ مخاطِب صریِح این کالم 

کیست؟
براســاس اندیشــه  حضرت امام 
خمینی رحمت اهلل و حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، وقتی از مأموریت های نظام 
اسالمی ســخن می گوییم به تعبیر 
مشترک کلیدی و مهمی می رسیم با 
عنوان »فتح الفتوح انقالب اسالمی«: 
»امــام  بزرگوار ما در یک حادثه  مهم 
جنگــی در قضیه  یــک عملیات که 

پیــروزی ای به دســت رزمندگان آمده بود، یک پیامــی دادند؛ در آن پیام این 
نکته وجود داشت که فتح الفتوح انقالب اسالمی، تربیت این جوان هاست.« )۱(

امروز این جوانان تربیت شده، این »جوان های دانشجو و افسران جوان جنگ 
نرم«، در شرایطی که »جمهوری اسالمی و نظام اسالمی با یک جنگ عظیمی 
-جنگ نرم- مواجه اســت« باید به میدان بیایند: »گفتیم افسران جوان جنگ 
نرم؛ نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که به او بگویند پیش، برود 
جلو؛ عقب بیا، بیاید عقب. یعنی سرباز هیچ گونه از خودش تصمیم         گیری و اراده 
نــدارد و باید هر چه فرمانده می گوید، عمل کند. نگفتیم هم فرماندهاِن طراح 
قرارگاه         ها و یگان های بزرگ، چون آنها طراحی های کالن را می کنند. افسر جوان 
در صحنه اســت؛ هم به دستور عمل می کند، هم صحنه را درست می بینید؛ با 
جســم خود و جان خود صحنه را می آزماید. لذا اینها افسران جوانند؛ دانشجو 
نقشش این است. حقیقتاً افسران جوان، فکر هم دارند، عمل هم دارند، تو صحنه 

هم حضور دارند، اوضاع را هم می بینند، در چهارچوب هم کار می کنند.« )۲(
در بحث فرمان »آتش به اختیار به جوانان و افسران جنگ نرم« نکته  دوم 
این اســت که باید توجه کنیم این فرمان در چه فضای کلّی و شرایطی مطرح 
شده است؟ به تعبیر رهبر انقالب: »جنگی که وجود دارد، از جنگ نظامی اگر 
خطرش بیشتر نباشد، کمتر نیست. در جنگ روانی و آنچه که امروز به او جنگ 
نرم گفته می شــود در دنیا، دشــمن به سراغ سنگرهای معنوی می آید که آنها 
را منهدم کند؛ به ســراغ ایمان ها، معرفت ها، عزم ها، پایه  ها و ارکان اساسی یک 
نظام و یک کشــور؛ دشمن به ســراغ این ها می آید که این ها را منهدم بکند و 
نقاط قّوت را در تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصت های یک نظام 
را به تهدید تبدیل کند.« )3( جنگی که ابزارهای خاص خودش را دارد: »جنگ 
به وسیله  ابزارهای فرهنگی، به وسیله  نفوذ، به وسیله  دروغ، به وسیله  شایعه پراکنی؛ 
با ابزارهای پیشرفته ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطی  که ده سال قبل و 

پانزده سال قبل و سی سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده.«)4(
»آتش به اختیار«، اصالتاً تعبیری نظامی است و البته می دانیم که استفاده از 

تعابیر نظامی در زبان طبیعی، گاه بسیار پرکاربرد است )مثل واژه  راهبرد، جبهه 
و...(. وقتی این تعبیر در فضای فرهنگی و عمومی جامعه طرح می شود، معنایی 
استعاری می یابد و نشانگِر وضعیتی است که در نظام هماهنگی و کنِش فرهنگی 
جامعه )از الیه  مســئولین تا فعاالن فرهنگی در سطح جامعه( اختالل به وجود 
آمده است. اگر بخواهیم بر اساس همان فضای معنایی مبدأ در این استعاره -که 
فضایی نظامی است- سخنی دقیق تر بگوییم، در ادبیات نظامی، فرایند تدبیر و 
هماهنگی و فرماندهی در سه سطح راهبردی )استراتژیک(، عملیاتی و تاکتیکی 
طرح می شود و اختالل در قرارگاه عملیاتی، زمینه ای برای اعالم شرایط آتش به 

اختیار برای نیروهای تاکتیکی خواهد بود.
نکته  مهم این است که در این شرایط )یعنی آتش به اختیار(، ارتباط میان 
سطح راهبردی و تاکتیکی قطع نیست؛ یعنی نیروهای انقالبی و افسران جوان 

جنگ نرم می دانند که دشمن کیست، مسیر مقابله با آن چگونه است، اصلی ترین 
روش های دشمنی چیست، مهم ترین ابزارها و محمل های دشمن کدامند، برای 
انسجام درونی چه باید کرد، مهم ترین معارف، باورها و توصیه ها )منظومه  فکری 
اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه وآله و مکتب امام خمینی رحمت اهلل( که نیروها 
باید می دانسته اند، به آنها گفته شده است و به  طور خالصه، نیروهای انقالبی در 
شــرایط حرکت در داالن تاریک نیستند و با وجود غبارهای فتنه، می دانند که 

جهت َعلَم های مقتدایشان در کدام سمت وسو است.
وقتی افســر جوان جنگ بخواهد در عرصه های مختلف به صورت »آتش به 
اختیار« عمل کند، برای انتخاب تاکتیک مناســب باید اولویت عملیات خود را 
بشناســد و مسائل اصلی و فرعی محور خود را به درستی شناسایی کند؛ زیرا از 
زمینه های صدور فرمان »آتش به اختیار« اساســاً همین جابه جایی اصلی ها و 
فرعی ها اســت. در شرایط تهاجم و نفوذ نرم دشمن، غفلت مسئوالن و »اصلی 
- فرعی نکردن امور« و عدم شــناخت درســت از اولویت ها بــرای اقدام، مایه  

آسیب های گسترده در ابعاد ملی است. این عدم تشخیص صحیح در شرایطی که 
»دستگاه محاسباتی مسئوالن نظام اسالمی« دچار اختالل می شود، ابعاد و عمق 
گسترده تری می یابد و هزینه های فراوانی را بر انقالب و کشور تحمیل می کند.

اگر نیروهای انقالبی و افســران جنگ نرم در شــرایط »آتش به اختیار«، 
بخواهند به تصمیم های درست برسند الزم است به نکات مهم زیر توجه کنند:

۱. توجه به اصوِل فکری امام و انقالب اسالمی
نیروهای انقالبی، اندیشه  و عمل حضرت امام خمینی )رحمت اهلل( و حضرت 
آیت اهلل خامنه ای را گزاره هایی دینی می دانند که براساس روش اجتهادی از منابع 
دینی برداشــت شده اند. مهم ترین آفت در برخورد با این گزاره ها »تحریف« آن 

اســت؛ و راه مقابله با این آفت نیز برخورد اجتهادی با اندیشــه  امام خمینی و 
آیت اهلل خامنه ای، هم در مرحله  شناخت اصول و هم در مرحله  اقدام است: »آن 
راهی که می تواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول  امام  است. امام یک 
اصولی دارد، یک مبانی  دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمّیت اسالمی 
و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شده 
است؛ اصول امام را در این بیانات می شود پیدا کرد؛ این اصول را، این خطوط را 
کنار هم که بگذاریم، یک شــاکله  از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد؛ شخصّیت 
امام این اســت. این اصول را امام در بیانات خود تکرار کرده است؛ این اصول را 
گزینشی هم نبایستی انتخاب کرد.« )5( و البته مهم ترین اصول فکری حضرت 
امام )رحمت اهلل( نیز توسط رهبر انقالب تبیین شده است: »اسالم ناب محمّدی 
و نفی اســالم آمریکایی«، »اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده  الهی و 
در نقطه  مقابل، بی اعتمادی به قدرت های مستکبر و زورگوی جهانی«، »اعتقاد 
به اراده  مردم و نیروی مردم و مخالفت با تمرکزهای دولتی«، »طرفداری جّدی 
از عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان و مستضعفان و مخالفت با نابرابری و 
اشــرافی گری«، »مخالفت و مبارزه با قلدران بین المللی و مستکبران و حمایت 
از مظلومان و جبهه  مقاومت«، »توّجه به استقالل کشور و رّد سلطه پذیری« و 

»توّجه به وحدت ملّی و مقابله با توطئه های تفرقه افکن«.)6(
۲. توجه به عقالنیت انقالبی

در اندیشه  رهبر انقالب، مهم ترین تعابیری که در تقابل معنایی با عقالنیت 
انقالبی قرار دارند، محاســبه  محافظه کارانه، قشــری گری، تحّجر، اسیر اوهام و 

تخّیالت خود شدن و سازشکاری )با دشمن( است؛ بنابراین در شرایط آتش به 
اختیار، هیچ کدام از نیروهای انقالبی به این ورطه ها در نخواهند افتاد. همچنین 
توجــه به »حکمت« و بــه کار گرفتن خرد و تدبیر و فکر و محاســبات و کار 
کارشناســی، مطالعه  درست، مالحظه  جوانب و آثار و تبعات یک اقدام و حتی 
گاهی مالحظه تبعات یک اظهارنظر- از مهم ترین بایســته ها در شرایط آتش به 

اختیار و مبتنی بر عقالنیت انقالبی است.
3. نظم و قانون گرایی

در اندیشــه  رهبــر انقــالب، نظام اســالمی بــا معماری حضــرت امام 
خمینی)رحمت اهلل( و با توجه به چهار عنصر کلیدی بنیاد گرفته است: »اسالم، 
مردم، قانون گرایی  و دشمن ستیزی«؛)7( و اهمیت قانون گرایی در نظام اسالمی، 
در چنین سطحی قابل طرح است؛ یعنی با بی توجهی به قانون در نظام اسالمی، 
گویی یکی از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی و حضرت امام خمینی 
)رحمت اهلل( بی اهمیت انگاشته شده اســت: »هنوز از پیروزی انقالب دو ماه 
نگذشــته بود که امام همه پرسی درباره  نظام اسالمی را اعالن کرد، که مردم 
به نظام جمهوری اسالمی رأی دادند. چند ماه از پیروزی انقالب نگذشته بود 
که امام گفت باید قانون اساسی نوشته شود. هنوز یک سال از پیروزی انقالب 
نگذشــته بود که مردم در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کردند؛ بعد از 
مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسالمی به راه افتاد. بنابراین از اّول، مبنای 
کارِ انقــالب بر نظم و قانون بود... این انقالب، مظهر نظم و قانون بود... این را 
باید مغتنم شــمرد. پایبندی به نظم و قانون و مسئولیت های قانونی قوا باید 

مورد احترام همه باشد.« )۸(
آتش به اختیار یعنی کار فرهنگی خود جوش و تمیز

رهبر انقالب یک بار دیگر در خطبه های نماز عید فطر امسال به تعریف دقیق 
مفهــوم »آتش به اختیار« پرداختند: »از جمله  کارهای مهم، کارهای فرهنگی 
است؛ ما ُخلل و ُفرج فرهنگی زیاد داریم؛ جاهایی که نفوذگاه دشمن است ازلحاظ 
فرهنگی، بسیار است؛ این را، هم مجموعه های مسئول دولتی، هم مجموعه های 
گسترده  عظیم مردمی موّظفند که انجام بدهند. »آتش به اختیار« به معنی کار 
فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که در تمام 
کشــور، جوان ها و صاحبان اندیشــه و فکر، صاحبان هّمت، خودشان با ابتکار 
خودشان، کار را -کارهای فرهنگی را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند 
و در مقابل آنها، کار انجام بدهند؛ آتش به اختیار، به معنای بی قانونی و فّحاشی و 
طلبکار کردن مّدعیانِ  پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور نیست. 
نیروهای انقالبی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب 
عدم سوءاستفاده  دشمنان از وضعّیت کشور و مراقب حفظ قوانین ]باشند[؛ این 
مراقبت ها در درجه  اّول متوّجه به نیروهای انقالب است که دلسوزند، عالقه مندند 

و مایلند که کشور به سمت هدف های خود حرکت بکند.»9«
________________________

پی نوشت ها:
۱. بیانات در دیدار شــرکت کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان؛ 

 .۱39۱/7/۱۲
۲. بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها؛ ۱388/6/8. 

3. بیانات در دیدار رئیس  و اعضای مجلس خبرگان رهبری؛۱388/7/۲
4. بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور ۱388/4/9

۵. بیانات در مراســم بیســت  و ششــمین ســالگرد رحلت امام خمینی 
)رحمت اهلل(؛۱394/3/۱4

6. همان
7. بیانــات در مراســم دوازدهمیــن ســالگرد رحلــت امــام خمینی 

)رحمت اهلل(؛۱380/3/۱4
8. همان

9. خطبه های نماز عید سعید فطر:۱396/4/۵

حذف 30 درصد از رشته 
محل های ظرفیت دوره های 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

کانون اســتادان دانشگاه آزاد اسالمی به نمایندگی از ۱۰7 
هزار نفر از کارکنان این دانشــگاه طی نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار رسیدگی به موضوع حذف بیش از 3۰ درصد از رشته 
محل های ظرفیت دوره های کارشناســی ارشــد دانشگاه آزاد 

اسالمی در سراسر کشور توسط وزارت علوم شدند. 
در نامه کانون اســتادان دانشگاه آزاد به نمایندگی از ۱۰7 
هزار نفر از کارکنان این دانشــگاه به روحانی آمده اســت: به 
استحضار می رساند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی 
غیر منتظره و خالف اصول بدیهی و مسلم رایج در امر آموزش 
عالی به حذف بیش از 3۰ درصد از رشــته محل های ظرفیت 
دوره های کارشناســی ارشد دانشــگاه آزاد اسالمی در سراسر 

کشور اقدام کرده است.
این اقدام به زبان ساده یعنی این که در آغاز سال تحصیلی 
آینده درصد زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
مجالی برای تدریس نخواهند داشت و دانشگاه نیز بر اثر کمتر 
پذیرش کردن دانشجو به دلیل حذف بسیاری از رشته ها توان 
پرداخت حقوق و مزایای اســتادان و کارکنان خود را از دست 

خواهد داد.
این اســاتید در ادامه نامه خود آورده اند: نکته تاسف بار و 
شــگفت انگیز ماجرا آنجاست که رشته هایی را از دانشگاه آزاد 
حذف کرده اند که بعضا چند اســتادیار تمام  وقت در آنها سال 
هاست به نام هیئت علمی تمام وقت فعالیت دارند و متاسفانه 
همین رشته ها را به دانشــگاه های غیرانتفاعی و پیام نور و .... 
ســپرده اند که حتی یک نفر هیئت علمی در آن رشته ها یافت 

نمی شود.
اســاتید دانشگاه آزاد در ادامه نامه خود خطاب به روحانی 
آورده اند: با کمال تاســف به نظر می رســد علی رغم تاکیدات 
مستمر جناب عالی آنچه در حال رخ دادن است از مدار خارج 
کردن توان و ظرفیت این دانشــگاه برآمده از درون  آرمان های 
انقالب اسالمی و نهایتا سرگردان شدن ده ها هزار نیروی مفید 
و پرتوان و کوشــا و محقق اســت که با اندکی ســهل انگاری 
می تواند استاد دانشگاه را عمال بیکار و سرگردان سازد که طبعا 

نظام اسالمی نخواهد توانست در برابر این مسئله و معضل کنار 
بنشیند و آن را الینحل بگذارد.

در ادامه این نامه آمده است: حضرت عالی به نیکی استحضار 
دارید که دانشگاه آزاد اسالمی به رغم بر دوش کشیدن پنجاه 
درصد بار سنگین آموزش عالی و پژوهش دانشگاهی با تحمل 
بسیاری از تبعیض های ناروا مانند اختالف فاحش حقوق بین 
دریافتی خود و همــکاران دولتی و محروم ماندن از امتیازات 
قانونی ای که وزارت علوم می تواند در اختیار بگذارد و استنکاف 
کرده است دم برنیاورده اند و نجیبانه و فروتنانه در خدمت نظام 
اسالمی و پشتیبان دولت کریمه بوده اند و هستند اما مع االسف 
اکنون و به ویژه پس از پیروزی جنابعالی در انتخابات ریاســت 
جمهوری و در آســتانه تشکیل دولت دوازدهم احتماال با  کج 
رفتاری و بدسلیقگی برخی مدیران  میانی وزارت علوم  که با دریغ 
بسیار برخی از آنان سهامدار دانشگاه های غیر انتفاعی هستند 
فضایی سراسر ناامیدی و دلهره برای قشر فرهیخته دانشگاهی 
فراهم شده است که به هیچ روی متناسب به اصول اسالمی و 
اهداف آرمانی نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.آنچه بیشتر 
مایه تحیر و تاســف برادران و دوستداران شما در این دانشگاه 
اســت نادیده گرفته شدن توان علمی دانشگاه آزاد اسالمی در 
تربیت دانشجو و ارجاع دانشجوی جوان به موسساتی است که 

بعضا کمترین شباهت را با دانشگاه ندارند.
این اساتید در ادامه نامه خود آورده اند: پیشنهاد می کنیم 
وزارت  علوم شاخص ها و  مالک های برتری یک موسسه گمنام 
غیر انتفاعی را با هریک از واحدهای دانشــگاه آزاد مقایسه و 
اعالم کند تا روشــن شود که بر اساس کدام مصلحت سنجی 
و کم لطفی و احیانا تسویه حساب سیاسی ظرفیت چند ساله 
ارشد یک واحد دانشگاه آزاد را حذف و به موسسات غیرانتفاعی 

سپرده اند.
همــه نگرانی ما عالوه بر در معرض تهدید بودن معیشــت 
مان، افزایش هزینه ای است که از این بابت به واسطه نگرانی ها 
و اعتراضات و... به نظام اسالمی تحمیل می شود که انتظار داریم 
حضــرت عالی با درایت و تدبیر خویش به ماجرا ورود کنید و 
اجازه ندهید با چنین شــگردهای مرموزانه و یاس آفرین و با 
خالی ماندن ظرفیت های اصیل آموزش عالی در دانشــگاه آزاد 
اســالمی بار بیشــتری از هزینه های جاری و ستادی بر دوش 
دولت در اوضاع خطیر کنونی قرار گیرد و اجازه ندهند بخشی 
از فرهیختگان ایران اسالمی که جوانی خویش را تقدیم دانشگاه 
متبوع خویش کرده اند با نگرانی و پریشــانی به استقبال سال 
تحصیلی جدید بروند. امید است چون همیشه با تدبیر آگاهانه 
و دلسوزانه مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی ایران این معضل 
بالقوه بحران ســاز و اثرگذار که معیشت و زندگی صدها هزار 
نفر اعضای خانواده دانشــگاه آزاد اسالمی را تهدید می کند به 

زودی حل و فصل شود.
گفتنی است، جالب اینجاســت که پیش از این و در دوره 
مدیریت سابق دانشگاه هیچ رشته ای حذف و بازنگری نشد اما 
با روی کار آمدن مدیریت جدید؛ وزارت علوم در واکنشی کامال 
سیاسی، اقدام به حذف رشته هایی کرده که پیشتر خود آن را 

قانونی اعالم کرده بود!

کانون استادان دانشگاه آزاد 
با ارسال نامه به روحانی خواستار رسیدگی شدند

واکاوی فرمان 
»آتش به اختیار«

 ارتقای نظریه آتش به اختیار به سطح بین المللی 
ناظر بر فقدان مشــروعیت در حاکمیت جهانی 
است و در اینجا آتش به اختیار با عنصر»اختیار« 
مالزمه دارد؛ یعنی چــون هویت ملی و تمدنی 
ایرانیــان در برخی اوقات از ســوی حاکمیت 
جهانی نادیده انگاشــته می شود؛ هویت تمدنی 
ما با اختیار و اراده معطــوف به قدرت، بی اذن 
کدخدایان خودخوانده جهانی عمل خواهد کرد.

از موقعی که سیستم فئودالیته 
بــه دلیل ارتجاعی بودن زیســته 
غرب، خود را در نظام وســتفالیا 
بازاندیشی کرد و قریب به سیصد 
ســال مناطق مختلف جهان را با 
استیالیی شبه مدنی روبرو ساخته 
بود و تا تشکیل نظام امنیت دسته 
جمعی، جامعــه ملل و متعاقبا تا 
سیســتم ابداعــی روزولت یعنی 
برادران   (  » big brothers«همــان
بزرگ تر( ؛ ســازمان ملــل، دوران 
جنگ ســرد، نظــام دوقطبی و 
تــا نظم نویــن جهانــی و نیز تا 
فوکویاما  و  هانتینگتــن  نظریات 
انســان های  در مدیریت جهانی، 
آزادیخــواه و واحد های سیاســی 
مســتقل چه رنج ها که نکشیدند ؛ 
چه حقارت ها که تحمل نکردند؛ 
چه کاپیتوالســیون ها و چه حق 
توحش ها که ندادند؛ چه تحریم ها، 
چــه جنگ ها و چــه تجاوزها که 
متحمل نشــده در ایــن دهکده 
جهانی که بجز انــدک جوامعی، 
جملگــی در برابــر خدایگانی و 
فرعونیِت آمریکا و شوروی تمکین 

کردند و...
..... موشک هایی که چند شب 
قبل به مقر تروریســت ها شلیک 
شد به نظر می رسد توانسته باشد 
سیر تطّوری امنیت را تغییر داده 
و فراتــر از پارادایم های موجود در 
نظام جهانی شناســایی شــود؛ با 
این گزاره مقدماتی، می شود گفت 
موشک های شلیک شده به واقع، 
فقط حامل کالهک ها و یا سرهای 
جنگی نبودند ؛ زیرا این شلیک ها 
تقّدم اندیشه بر عمل و مهندسی 
انفجار بود ؛ نفِس شلیک و هویت 
انگیزاننــده آن با وجــود اتوریته 
نظام ســلطه حائز اهمیت است؛ 
زیرا، موشک های ایرانیان، آتش به 
اختیار بود ؛ شلیک کرد اما بی اذن 
خدایــگاِن نظام ســلطه! و من، با 
این دلیل، سِرجنگی موشک را در 
برابر ســِر اندیشگانی موشک های 
رها شــده، هیــچ می دانم ؛ معلوم 
است که عملیاِت لیله القدر سپاه، 
ارزش راهبردِی نظامی داشــته و 
می کند  خاطر نشان  ضمن اش  در 
که بازی های ترقه گونه در ام القرای 
جهــاِن انقالبــی هزینه هایی غیر 
قابل تصور دارد ؛ تصورش موجب 
تصدیق بود کــه نفوذ چریکی در 
تهران مثل بسیاری از کشورهای 
پیشرفته جهان امری خارق العاده 
نیســت و صد البتــه پیامدهایی 
گزاف برای گروهک ها یا کشورهای 
حامی دارد و حتی معلوم اســت 
که ایرانیان یادآوری می کنند که 
دوره بزن دررویی گذشــته است 
اما اصال این همه ماجرا نیســت! 
عمق ماجــرا این اســت که این 
آتش، به» اختیــار« بود و اعتنایی 
به ســاختارهای غیر عادالنه نظام 
ســلطه ندارد؛ چه، ایرانیان وقتی 
دیدند که ماکروفیزیک قدرت، اداره 
جهان را با استانداردهای خود به 

نظامی از سلطه و تبعیض تبدیل 
کرده و وقتی ایرانی به رأی العین 
می بیند که نظام ســلطه جهانی؛ 
شورای امنیت، سازمان ملل و همه 
موسسات به اصطالح جهانی و به 
اصطالح جهانشمول را به مثابه ابزار 
تصرف کــرده به خدمت می گیرد 
و بــا مدیران صنایــع تولید ترور، 
رقص شمشــیر را بر پرده نمایش 
جهانــی می برد؛ بــا توجه به این 
فهرســت های مطّول از بد عهدی 
حکمرانان بی صالحیت نظام سلطه، 
به خوبی معلوم است که اختاللی 
عظیم، پیچیده و چند وجهی مابین 
اداره جهان و تأمین کرامت انسان 
و آزادیخواهی، پیشــامد کرده لذا 
اینجاســت که هویت اســالمی - 

ایرانــی با گذار از جهــاِن امنیتی 
شــده ذیل پارادایم های ارتجاعی 
سلطه گرانه و فرا نو، تفسیری جدید 
از آتش به اختیار را در این دهکده 
جهانــی در تراز یک ملت و تمدن 
بــزرگ به ُرخ کشــیده و آن را به 
عنوان یک مدل عالمانه، خردمندانه 
و البته انقالبی و رهایی بخش به نام 

تمدن ایرانی به ثبت رساند. 
با ایــن وصف، آتش به اختیار 
ایرانی در دهکده جهانی، برداشتی 
اجتهادی - سیاسی از سطح و ورژن 
جدید و متکامل تر از نظریه آتش به 
اختیار طرح شده در جبهه نیروهای 
مردم نهاد انقالب اسالمی است؛ در 
جبهه داخلــی آتش به اختیار در 
ذیل نظام اســالمی معنا می یابد 
زیرا افسران انقالبی، مسئول ترمیم 
کسلی ها، فشلی ها و اختالل ها یی 
هستند که کارگزاران در رفع آن 
کوشا نیســتند اما ارتقای نظریه 
آتش به اختیار به سطح بین المللی 
ناظر بــر فقدان مشــروعیت در 
حاکمیت جهانی است و در اینجا 
آتش به اختیار با عنصر»اختیار« 
مالزمه دارد؛ یعنی چون هویت ملی 

و تمدنی ایرانیان در برخی اوقات 
از ســوی حاکمیت جهانی نادیده 
انگاشته می شود؛ هویت تمدنی ما 
با اختیار و اراده معطوف به قدرت، 
بــی اذن کدخدایــان خودخوانده 
جهانی عمــل خواهد کــرد لذا، 
آتش به اختیــار در اینجا »آتش 
به گرا« اســت ؛ قطب نمــا و گرا 
در اینجا نــه ضوابط نظام جهانی 
که»گرای« انقالب اسالمی است؛ 
از این رو آتش بــه اختیاردر این 
سطح بیشتر در دستان کارگزاران 
دیپلماسی و دفاع فراملی است که 
بهنگام از عنصــر اختیار منبعث 
از ظرفیت هویت ملی در ســطح 
فرا ملی اســتفاده می کند ؛ الگوی 

جدیدی که منطقه و شــاید هم 
جهان را از حیث اندیشه امنیت در 
آستانه دوران گذار به وضع جدید 
امنیتی ســوق داده کــه می توان 
از آن بــه گــذار از الگوی قدیمی 
و ارتجاعی مرکــز و پیرامون یاد 
کــرد؛ تا کنون آمریکا - مرکزی و 
اروپا - مرکزی به صورتی یکسویه 
به تعریف مؤلفه های امنیت و ضد 
امنیت در سپهر جهانی پرداخته 
و »ثبــات« و »بی ثباتــی« را بــا 
توجه به استانداردهای تدوین شده 
خود معنــا می بخشــیدند ؛ اما با 

شلیک موشک های اخیر، جمهوری 
اسالمی ایران که بی اعتنا  به نظم 
ســلطه صورت پذیرفــت، موجد 
گفتمانی جدید توأم با مفصل های 
نــو از نظام ایمنی هــا و نا امنی ها 
گردیــد و مهم تر از همه بازیگران 
راهبردی جهان را هم به تمکین از 
خویش وادار کرده و خود به منبع 
و مالک مشروعیت در معنا بخشی 
به »تعریــف امنیت« و حصول به 
آن تبدیل شــد؛ از این رو اســت 
که به نظر می رســد کــم و زیاد 
تلفات تروریســت ها و تخمین ها 
در باره شناسه های فنی و تکنیکی 
موشک ها در نسبت سِر اندیشگی 
و رهایی بخشِی موشک ها؛ داده ها و 
دستاوردهایی کوچک و فرعی اند؛ 

گــو اینکه اگر تا دیروز ســخن از 
جنگ های نیابتی بوده و نیز خواهد 
بود اما اقدام اخیر؛ از حیث اندیشه و 
عمل، ایرانیان را رأساً به عنوان یک 
قدرت فراملی و چه بسا فرامنطقه ای 
به رسمیت شناخت؛ کاری که در 
شرایط عادی با ده ها مانع ساختاری 
و هویتی در داخل و خارج همراه 

بوده است.
تبدیل شــدن خبر حمله به 
پارلمان ایران به خبِر یک جهان و 
نیز قرار گرفتن حمله تالفی جویانه 
ایرانیان در صــدر اخبار جهان به 

نظر می رســد با نوعی توجهات و 
الطاف خفیه الهی همراه باشــد؛ 
از ســویی فرماندهی این عملیات 
نیز که بر عهده ســپاه پاسداران 
بــود نه صرفاً از این رو اســت که 
راهبردی در  مسئول موشک های 
کشــور بر دوش این نهاد اســت 
و اوســت که صاحب شــهرهای 
موشکی است بلکه به نظر می رسد 
ســپاه به نمایندگی از ایرانیان و 
بر اســاس تکالیف قانون اساسی 
با شلیک های اخیر، امنیت پایدار 
برای دستاوردهای انقالب اسالمی 
را تا اعماق منطقه و جهان بســط 
داده اســت؛ یعنی همین زمینه و 
موضوعی که سبب هم جبهگی و 
ائتالف اهالی سیاست در جناح های 
مختلف و حتی ســبب خوشامد 
و تکریم برخــی ناراضیان ایرانی 
مقیم خارج از کشــور گردید؛ به 
دیگر ســخن ائتــالف گروه های 
سیاسی داخلی و برخی ناراضیان 
مقیم خــارج از اقــدام راهبردی 
ســپاه، از قضا نشــان داد که این 
هم افزایی هــای  و  هم صدایی هــا 
ایران دوستان، هرگز، فقط و فقط 
برای موشــک پرانی یا دلبستگی 
به ِصرف جنگجویــی نبوده بلکه 
به نظر می رســد داّل مرکزی این 
خوشــحالی ها به خاطر ســِر غیر 
جنگی موشک ها! بوده و آن همانا 
ضرورت احترام جهان به فرهنگ، 
تاریخ و تمدن اسالمی - ایرانی است 
و چه شگفت آور است هنگامی که 
همه متخصصین جنگ های روانی و 
حتی برخی سیاستمداران کم  هوش 
وطنی به جای »دشمن ترسی« ، 
»سپاه ترسی« را در دستور کار خود 
قرار داده بودند؛ این نیروی عمیقاً 
استعدادها  آزاد سازی  ملی، سبب 
و امکان هــای هویت ملی در بین 
تمامی ایرانیان شده است؛ کاری که 
دستگاه دیپلماسی و کادر سیاست 
خارجی ایران باید از آن به تولید، 
تدوین و تألیف کارویژه های مختلف 
و متنــوع و کارامدی در منطقه و 

جهان بپردازد.
در پایان چقدر خوب اســت 
برخی جوانان انقالبی و صاحب 
ســلیقه با شبیه سازی حمله به 
برج های دو قلو )در فرض توطئه 
نبودنش( و پارلمان و حرم امام 
خمینی )ره ( در آمریکا و ایران 
و نیز متعاقبــا نوع واکنش های 
دیوانــه وار بــوش، پنتاگــون، 
CIA در حمالت به افغانســتان 

و نقطه زنی هــای خردمندانه و 
جوانمردانه سپاه پر افتخار و ملی 
را با سمبل ها و نمادهای دلچسب 
به مقایســه بنشینند تا کیفیت 
جنگ هــای تجاوزکارانه جنگ 
جویان آمریــکا و نیز نوع دفاع 
مشروع و فضیلت مندانه ایرانیان 

بیش از گذشته نمایان شود.
دکتر مجتبی زارعی- 
عضو هیئت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس

»آتش به اختیاِر« ایرانیان
 در دهکده  جهانی

رهبرانقالب: آتش به اختیار، به معنای بی قانونی و فّحاشی و 
طلبکار کردن مّدعیانِ  پوچ اندیش و مدیون کردن جریان 
انقالبی کشور نیســت. نیروهای انقالبی بیش از همه باید 
مراقب نظم کشــور، مراقب آرامش کشــور، مراقب عدم 
سوءاستفاده  دشمنان از وضعّیت کشور و مراقب حفظ قوانین 
باشــند؛ این مراقبت ها در درجه  اّول متوّجه به نیروهای 
انقالب است که دلسوزند، عالقه مندند و مایلند که کشور 

به سمت هدف های خود حرکت بکند.

دانشگاه های ایرانی 
با بیشترین » مقاالت یک درصد برتر« 

معرفی شدند

علوم  اســتنادی  پایگاه  سرپرســت 
استنادهای  تعداد   :)ISC( جهان اسالم 
تاثیر  دانشــگاه  یک  مقاالت  دریافتی 
بســزایی در رتبه آن دانشــگاه دارد. 
در حــال حاضر یکی از شــاخص های 
مهــم در نظام های رتبه بنــدی ملی و 
هر  است.  اســتناد  بین المللی شاخص 
بیشتر  مقاله  یک  اســتنادهای  چقدر 
باشد این بدان مفهوم است که آن مقاله 
قرار گرفته است. استفاده  بیشتر مورد 

دیدگاه اساتید

اکنون و به ویــژه پس از پیروزی جنابعالی در انتخابات 
ریاســت جمهوری و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم 
احتماال با  کج رفتاری و بدسلیقگی برخی مدیران  میانی 
وزارت علوم  که با دریغ بســیار برخی از آنان سهامدار 
دانشگاه های غیر انتفاعی هستند فضایی سراسر ناامیدی 
و دلهره برای قشر فرهیخته دانشگاهی فراهم شده است 
که به هیچ روی متناسب به اصول اسالمی و اهداف آرمانی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.


