
آينده يك ايده مركزی
سؤالی كه در ذهن گروهي از مردم شکل گرفته 

بود اين است كه خطاهای انقالب اسالمي چه 

بوده و چه چیزهایی بايد اصالح شود؟

رازگشايی از يک بیانیه
 این بیانیه با واقعیت فاصله ای ندارد  و

 از محتواهایی که به امید کاذب و غیر 

عقالنی منجر می شود دور است

فرصت و چالش یک »گام«
 زمستان1۳۹۷  شماره ششم  قیمت 1000 تومان

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

قدرت تربیت نیروی انسانی 
در   رشته های مختلف علوم 

پزشکی را نداشتیم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

تشکل های دانشجوییی 
نقش پر رنگتری نسبت به 

قبل از انقالب دارند

ونده ای برای تقارن چهل سالگی انقالب اسالمی  و مساله جوانان پر

تولید محصوالت نانويی
ويا يجی يک ر تحقق تدر

علم نانو کاربردهای مختلفی دارد و شامل طیف وسیعی 

از علوم از پزشکی تا رشته های صنعتی می شود

اقتدار ايران
 در  شبکه های اجتماعی

در گفت وگو با مدیران 

سه پیام رسان داخلی بررسی شد
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 زمستان1۳۹۷  شماره ششم

همه ما در بخشـي از زندگي، براي پيمودن مسـير بهتر، نياز 
به ارزيابي و درك درسـت از نقاط ضعف و قدرت درگذشـته 

داريم؛ چراکه نگاه به گذشـته، چراغ راه آينده اسـت، اين 
شـعار در تاريخ نيز مطرح می شـود، زيرا موقعيت های تاريخي 

احتماالً تكرار می شـوند و جايي که انسـان ها در معرض انتخاب 
قرار می گيرند براي ما مهم اسـت.

 عضو شورای مرکزی اتحادیه
 انجمن های  اسالمی  دانشجویان مستقل

دبیر تشکیالت اتحادیه

 انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل

 عضو شورای مرکزی اتحادیه
 انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل
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انقالب  دوم  گام  بیانیه 

بر  که  بانیست  دیده  سخن 

را  گذشته  ایستاده  ای  قله 

 درک کرده و ضمن یادآوری 

دین  انقالب  واقعیت های 

علیه ظلم و طاغوت و میدان داری دین داران در دوران دو قطبی قدرتمندان 

مادی گرای تهی از معنویت امروز را روشن تر تحلیل کرده و تصویری از فردای 

روشن تمدنی ارائه می کند. بازتعریف واقع گرایانه از امکانات، چالش ها و 

فرصت ها برای نسلی که هم مخاطب است هم علمدار است و امید فراوانی 

به آن هاست )بشرط زندگی با سبک انقالبی( برای نسلی که ما میتوانیم را 

به جهانیان اثبات خواهد کرد. ملت و کشوری که نگاه تمدنی دارند، تحریم 

و سختی را در تقابل با استکبار وحشی جهانی به جان خریده اند، ماالمال 

از امکانات مادی و معنوی اند و برگ ممتازی از تاریخ را ثبت کرده و خواهند 

کرد. انقالبی که به واسطه انحصار تبلیغاتی توطئه سکوت و جنگ رسانه ای 

تمام جهان ظلم و ظلمات کمتر فرصت دیده شدن پیدا کرده و شکست 

این حصار نیز بر عهده ی جوانیست که روحیه انقالبی، نگاه انقالبی و عمل 

جهادی داشته باشد. یک نکته بسیار مهم در جای جای این خطبه مهم و 

تاریخی وجود دارد: راه حل همه  مشکالت در داخل کشور است با اتکای به 

خود و نگاهی به آینده ای فراتر از خود!

رهبری امت ضمن بیانیه گام دوم انقالب بگونه ای صریح نگاهی استراتژیک 

و جامع به مدیران آینده کشور ارائه می دهد که با ترسیم ضعف های گذشته و 

حال نگاه امید بخش به آینده را نه تنها نوید می دهد که تلویحا ترسیم می کند.

انقالبی را موفق می داند که با جنبش و خودسازی مداوم و پیش برنده تا ابد 

انقالبی و رو به رشد است و با این وجود پایبند به اصول اولیه و بنیادی اش! 

نوگرایی در رفتارها و ساختارها ضمن پایبندی به آرمان ها!

انقالبی که تعریف ها و ساختار بندی قدرت استکباری در دنیای روز را برهم 

می زند و تعریفی نو و سرشار از معنویت به دنیای غرق در مادیات و مشکالت 

دنیوی ارائه می کند!

گام ها شاید کوتاه و آرام اما سنجیده و مستمر است زیرا اعتقاد بر این است 

که این راه طی شده بنیان محکمی جهت آینده ای بزرگ است و باید با حلم، 

متانت و فرآیندی پایه ریزی می شد و نه به صورت انفجاری و دفعی!

رد  را  وابسته  و  کاریکاتوری  شده،  دیکته  کلیشه ای،  نگاه های  که  نگاهی 

می کند و عدالت خواهانه، فعال و زایشی است. جوانان اما محور و نیروی 

محرکه این جریان سازی عظیم و بی نظیرند، رهبری انقالب با علم به نگاه 

پوچ گرایانه رهبران غربی و سعی آن ها در سرگرم کردن جوانان با سالح های 

فضای مجازی و شهوت و لهو و لغو فریاد بیداری سر می دهد و با ارائه ی گام 

دوم انقالب نقش امام جماعتی را ایفا می کند که خود اذان گوست. ایشان با 

رویکرد جوان گرایی و شایسته ساالری، خود پیش از تمام مسئولین وارد کارزار 

شده اند و برخالف نگاه فشل، پیرگرای متکی به بیرون از کشور، ظرفیت های 

بی نظیر جامعه را یادآور می شود. این بیانیه بیانگر چشم اندازیست که هرگز 

محصور به مرزهای جغرافیای گربه لم داده ایران نیست و ورای ملت نگاهی 

تمدنی و انسان دوستانه است و قدرت در حال ظهور اما به اثبات رسیده 

آزادگی و مقاومت را در برابر جهان تاریکی فریاد می زند!

سخنی که واقعیت تمام و کمالی از دیروز با دستان خالی اما پیروز ، امروز 

دارای ضعف های متعدد اما پر از راه حل و روبه رشد و آینده ای بی نظیر است.

امید،خودباوری و اعتماد به جوانان مومن و متعهد شاه کلید و روح این بیانیه 

پدرانه و جامع نگر است. امیدی که نه به صورت واهی بلکه با تبیین استراتژیک 

SWOT نظام جمهوری اسالمی به جوانان اثبات می کند که شما در ربع 

هجومی ماتریس هستید و زمان آن رسیده که مراتب را مهیای حضور و ظهور 

خورشید واقعی کنید.

بیانیه  تحلیل  خصوص  در 

انقالب  رهبر  سالگی  چهل 

کامال  و  توجه  قابل  نکته 

مشهود این است که رهبری 

در  راهبردی  فضای  ارائه  با 

کنار عقالنیت و آرمان خواهی، روح امید به آینده را القا می کند. در قسمتی 

از بیانیه رهبر انقالب به این نکته نیز اشاره می کنند که این بیانیه با واقعیت 

فاصله ای ندارد و از محتواهایی که به امید کاذب و غیر عقالنی منجر می شود 

دور است. این مسئله که رهبری به صورت واقع گرایانه و البته امیدوارکننده از 

آینده حرف می زنند را  می توان در آن قسمت از بیانیه رهبری دید که از مشکالت 

و ایرادات انقالب اسالمی و ضعف های فاحش این چهار دهه صحبت می کنند، 

شاهد باشید که در عین اشاره به ایرادات و نواقص از راه حل ها و آینده روشن 

سخن می گویند. نکته دیگری که رهبری صراحتا بیان کردن نقد دو دیدگاه در 

جریانات سیاسی است که یکی با رویکرد رادیکالی که نگاه تجدید نظر طلب 

درباره انقالب اسالمی دارند و دیدگاه دیگر نیز جریاناتی که در آرمان های خود، 

 میل به اصالح را ارائه  می کنند که رهبری در آنجا کنایه می زنند به محافظه کارانی

 که در جمهوری اسالمی مسئولیت دارند و فعالیت  می کنند و تن به انتقاد 

پذیری نمی دهند. برای بررسی و رسیدگی به عمده مشکالت و ایجاد فضاهای 

جدید، باید مسئولین محافظه کاری را کنار بگذارند و دست به تغییر بزنند. برای 

جوانگریی نیز همین مساله وجود دارد که مسئولین باید شرایط را با تصویب 

قوانین مانند قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ایجاد فضا و ساختار مناسب 

برای حضور و فعالیت جوانان مستعد برای احقاق این مسئله تالش کنند و این 

نکته بیان کننده این مسئله است که باوجود مورد خطاب قرار گرفتن جوانان 

در بیانات رهبری، شاید مخاطبان اصلی این صحبت  ها مورد توجه مسئولین 

نیز قرار بگیرد و می توان به این شکل نیز بیان کرد که مخاطب اصلی این بیانیه 

مسئولین هستند و جوانان به عنوان یک عنصر مستعد و فعال توسط رهبری 

از  اینکه رهبری چه قشری  اما درخصوص  به مسئولین معرفی شده است. 

جوانان را مورد خطاب قرار می دهند باید گفت که بنا بر صحبت های رهبری 

مخاطب خاص جوانان نیز متفاوت می شود مانند اینکه؛ در فرازهایی رهبری 

بیان  جوانان  قید  با  را  خود  مخاطب  که  می کنند  اشاره  علمی  پیشرفت  به 

می کنند ولی در فراز دیگری برای حضور در فضای مدیریتی و مبارزه با فساد و 

بی عدالتی مخاطب خود را با قید جوان مومن و انقالبی مطرح می کنند. به نظر 

بنده باتوجه به صراحت بیان رهبری می  توان گفت که در گذاره هایی رهبری 

مخاطب خود را عام جوانان قرار می دهند و در بخش هایی که تخصصی تر است 

جوانان مومن و انقالبی را مورد اتکا می دانند. دو نکته در مورد بحث امید وجود 

دارد؛ یکی اینکه اگر می  خواهیم امیدی به جامعه تزریق شود باید ضعف ها به 

صورت کامل بررسی و رسیدگی شود. اگر هفت بندی که رهبری برشمردند را 

بررسی کنیم، می بینیم که رهبری در حوزه اخالق و معنویت و اقتدار ملی بر 

این عقیده هستند که ما در جایگاه مطلوبی هستیم؛ در خصوص مساله عزت 

ملی نیز باتوجه به موقعیت ما در منطقه و ناظر بر همان اقتدار وضعیت مناسبی 

را متصور می شوند. در زمینه های علمی رهبری بر موفقیت های حاصل شده 

واقف هستند ولی معتقدند که از بایدها دور هستیم و نیاز به تالش بیشتر داریم 

و این عقب ماندگی را هم ناظر بر عقبه سیاه و تهی علمی در دوره شاهنشاهی 

می دانند اما یک سری از مباحث مانند اقتصاد، عدالت، تبعیض و مبارزه با 

فساد می باشد که هیچ ربطی به گذشته ندارد و کامال به عملکرد حال حاضر 

مسئوالن در کشور بازمی گردد و تمامی این ضعف ها باید از داخل خود کشور 

حل شود و بنابر گفته رهبری که نظامی مانند نظام اسالمی که به مشروعیتی 

دوچندان پراهمیت تر از مقبولیت نیاز دارد و این موارد باید از جانب جوانان 

مطالبه و محقق گردد و نگاه مبارزه با فساد و بی عدالتی نیز باید توسط جوانان 

شکل بگیرد و درصدد تحقق این آرمان تالش کنند.

علـــت  بـــه  روزهـــا  ایـــن 

ــه  ــادی كـ مشـــكالت اقتصـ

در كشـــور مـــا وجـــود دارد، 

تحـــول  منتظـــر  مـــردم 

از  عـــده ای  و  هســـتند 

ـــرای  ـــه ب ـــایش گون ـــش گش ـــك نق ـــه ی ـــن بیانی ـــه ای ـــتند ك ـــار داش ـــردم انتظ م

ـــه  ـــؤالی ك ـــن س ـــت مهم تری ـــن عل ـــه همی ـــد؛ ب ـــته باش ـــور داش ـــكالت كش مش

بـــرای مـــردم پیـــش آمـــد ایـــن بـــود كـــه آیـــا در ایـــن بیانیـــه حـــرف جدیدیـــزده 

ـــت،  ـــده اس ـــه آن اشاره ش ـــه ب ـــن بیانی ـــه در ای ـــی ك ـــه دوم ـــر؟ نكت ـــا خی ـــد ی ش

ـــت و  ـــش اس ـــای خوی ـــالح خطاه ـــاده اص ـــالمی آم ـــام اس ـــه نظ ـــود ك ـــن ب ای

ســـؤالی كـــه در ذهـــن گروهـــی از مـــردم شـــکل گرفته بـــود ایـــن اســـت 

ـــالح  ـــد اص ـــی بای ـــه چیزهای ـــوده و چ ـــه ب ـــالمی چ ـــالب اس ـــای انق ـــه خطاه ك

ــود؟ شـ

همـــه مـــا در بخشـــی از زندگـــی، بـــرای پیمـــودن مســـیر بهتـــر، نیـــاز بـــه 

ـــم؛ چراکـــه  ارزیابـــی و درك درســـت از نقـــاط ضعـــف و قـــدرت درگذشـــته داری

نـــگاه بـــه گذشـــته، چـــراغ راه آینـــده اســـت، ایـــن شـــعار در تاریـــخ نیـــز 

ـــوند  ـــرار می ش ـــاالً تك ـــی احتم ـــای تاریخ ـــرا موقعیت ه ـــود، زی ـــرح می ش مط

و جایـــی كـــه انســـان ها در معـــرض انتخـــاب قـــرار می گیرنـــد بـــرای مـــا 

ـــت. ـــم اس مه

بـــرای ارزیابـــی گذشـــته، تصمیم هـــا را بـــه ۲ دســـته درســـت و نادرســـت 

ــیم بندی  ــرای تقسـ ــه بـ ــت كـ ــن اسـ ــم ایـ ــه مهـ ــم، نكتـ ــیم می كنیـ تقسـ

ــتی  ــتی و نادرسـ ــت، از درسـ ــف درسـ ــه تعریـ ــاز بـ ــا نیـ ــت تصمیم هـ درسـ

داریـــم؛ از طـــرف دیگـــر این کـــه مـــا همه چیـــز را باهـــم ببینیـــم، امـــكان 

ــد. ــا می دهـ ــه مـ ارزیابـــی درســـت را بـ

ـــل  ـــن چه ـــم و ای ـــرار داری ـــالمی ق ـــالب اس ـــالگی انق ـــتانه چهل س ـــا در آس م

ـــا نقـــاط ضعـــف و قـــدرت گذشـــته  ـــه یـــك نظـــام تحلیلـــی دارد ت ســـال نیـــاز ب

ــه  ــه راه ارائـ ــده نقشـ ــرای آینـ ــم بـ ــرده و بتوانیـ ــه یابی كـ ــك و ریشـ را تفكیـ

ـــم. دهی

ـــك  ـــده ی ـــر آین ـــر ب ـــه گام دوم، ناظ ـــالب در بیانی ـــم انق ـــر معظ ـــن رهب بنابرای

ـــر  ـــه اگ ـــوند ك ـــر می ش ـــه را متذك ـــن نكت ـــد و ای ـــرح می کن ـــزی مط ـــده مرك ای

ـــازیم. ـــی بس ـــده خوب ـــم آین ـــیم، نمی توانی ـــی نشناس ـــود را به خوب ـــته خ گذش

ســـؤالی كـــه در ذهـــن برخـــی از مـــردم وجـــود دارد ایـــن اســـت كـــه چـــرا 

ــدان اقتصـــادی، به گونـــه ای كـــه بـــا  مقـــام معظـــم رهبـــری بـــا مفسـ

مجاهدیـــن خلـــق رفتـــار شـــد، رفتـــار نمی كننـــد و از اختیـــارات قانونـــی 

ــد. ــتفاده نمی كننـ ــا اسـ ــازات آن هـ ــرای مجـ ــود بـ خـ

هـــر تصمیمـــی در ســـطح اجتمـــاع یـــك خروجـــی و نتیجـــه نـــدارد، اگـــر 

ـــش  ـــش كاه ـــی از اثرات ـــوند، یك ـــازات ش ـــه مج ـــادی این گون ـــدان اقتص مفس

فســـاد می شـــود امـــا اثـــرات دیگـــری هـــم دارد، زیـــرا در جامعـــه مرزهـــا و 

شـــکاف های مختلفـــی وجـــود دارد، ماننـــد شـــكاف سیاســـی، طبقاتـــی، 

ـــرای  ـــوند؛ ب ـــترك می ش ـــم مش ـــك تصمی ـــاد ی ـــع از ایج ـــه مان ـــی و... ك قومیت

ـــد  ـــم واح ـــك تصمی ـــه ی ـــد ب ـــه بای ـــه، آن جامع ـــك جامع ـــری در ی تصمیم گی

ـــد. ـــیده باش رس

ـــت و  ـــتباه اس ـــادی، اش ـــای ع ـــم زدن نظام ه ـــر ه ـــرایط ب ـــن ش ـــن در ای بنابرای

ـــود. ـــل می ش ـــی تبدی ـــی اجتماع ـــه فروپاش ب

اینكـــه برخـــی ناكارآمـــدی را به نظـــام نســـبت می دهنـــد نشـــان از عـــدم 

داشـــتن اطالعـــات از وضعیـــت حـــال و گذشـــته دارد؛ مهـــم ایـــن اســـت 

ـــیون  ـــط رگرس ـــیب خ ـــیم و ش ـــته باش ـــرار داش ـــدن ق ـــر ش ـــیر بهت ـــه در مس ك

ـــد. ـــت باش ـــالب مثب انق

ـــه  ـــوند و واقع بینان ـــی ش ـــم واقع گرای ـــا وارد پارادای ـــم ت ـــان می خواهی از جوان

نظـــام سیاســـی را بررســـی كننـــد.

پیام مرادیسجاد اسدیحمزه دستیار

آينده يك ايده مركزیرازگشايی از يک بیانیهسخن ديده بانیست

فرصت و چالش یک »گام«
در سری یادداشت هایی از فعاالن دانشجویی بیانیه گام دوم که توسط رهبر انقالب در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی منتشر شد

مورد نقد و بررسی قرار گرفته است
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دانشگاه حال آنچه که رهبر انقالب در آستانه آغاز دومين چله انقالب بر 

آن تاکيد دارند و در بيانيه خود موسوم به »گام دوم« بيشتر از هر 
واژه ای از آن استفاده کرده اند واژه »جوان« است. رهبری انقالب 

قوياً بر اين نكته تاکيد دارند که بار اجرای عدالت در جامعه، 
مبارزه با فساد اعتماد شكن، پيشبرد علمی جامعه و غنای علمی و 

اقتصادی، و ...

امروز پس از گذشت    

اسالمی  انقالب  از  سال  چهل 

تجربه ای گران بها  ایران،  مردم 

رشادت ها،  و  دالوری ها  از 

جهاد مخلصانه در عرصه های 

موج  جوان،  قشر  بین  در  زایی  معنویت  عجیب  و  عظیم  موج  مختلف، 

و  حفظ  در  موفقیت  و  خود  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت  عظیم 

آبادانی سرزمین بزرگ ایران پیش روی ماست. نگارنده اینجا بنا ندارد که 

پیشرفت های ایران اسالمی در عرصه های مختلف را به تفصیل بیان دارد، 

چراکه حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است اما به این نکته بسنده می کنم 

و  عزت  درراه  ایران  ملت  روبه جلوی  گام های  و  پیشرفت ها  اگر  امروز  که 

استقالل این مملکت در چهل سال گذشته بازخوانی نشود و قشر جوان 

ایران از خیانت های رژیم خائن و سرسپرده پهلوی مطلع نباشد)که نیست( 

کوبیده ایم.  هاون  در  آب  گویی  کنیم  صحبت  آینده  به  امید  از  که  چه  هر 

مزدور  رسانه های  سرخوردگی  و  ناامیدی  پمپاژ  در  دمیدن  عظیم  موج 

و  بی عرضگی  البته  و  جهان  سرتاسر  در  فارسی زبان  صهیونیستی  و  غربی 

باعث  چهل ساله،  برهه  این  از  پس  مملکت  مدیران  بعضی  منفعت پرستی 

شده تا امروز هنگامی که در یک وسیله نقلیه عمومی طی طریق می کنی 

این  عزت  و  آزادی  و  استقالل  درراه  که  شهیدی  هزاران  خون  از  نتوانی 

گویی  که  آمده  پدید  هجمه ای  چنان  کنی،  دفاع  است  شده  فدا  مملکت 

جمهوری اسالمی جز رسوایی و فساد و رانت هیچ اندوخته ای نداشته است. 

این گونه موارد معلول کاهلی و کوتاهی جریان معتقد به انقالب در راستای 

آشنا کردن مردم با تحقیر تاریخی است که پهلوی ها بر این ملت تحمیل 

مستشار  تحقیر  تحت  نظامی اش  فرمانده  روزگاری  که  ملتی  می کردند، 

دون پایه آمریکایی قرار می گرفت؛امروز متخصصین و مهندسینش به راحتی 

پهپاد آمریکایی متجاوز به آسمان های کشور را به زمین می نشانند و قدرت 

فنی و مهندسی خود را به رخ جهانیان می کشند، این البته تنها یک نمونه 

حافظه  اما  است،  آب وخاک  این  مردمان  به  اسالمی  جمهوری  خدمات  از 

تاریخی مردمان این سرزمین همواره روبه زوال بوده و هست. شوربختانه اما 

نسلی از مسئولین این کشور پس از دفاع مقدس رویه ای را پیش گرفتند 

از  به تدریج  انقالب  ابتدایی  سال های  خلوص  و  صمیمیت  بوی  دیگر  که 

سپهر سیاسی کشور رخت بربست؛ آنگاه که مسئولین مانور تجمل را شعار 

اشرافی  استراحت  و  گردش  خاطرات  ابایی  هیچ  بدون  و  قراردادند  خود 

طی  خواستند  هنگامی که  درآوردند،  تحریر  رشته  به  را  لتیان  سد  در  خود 

۸ سال امام و تفکراتش را یکسره به موزه ببرند، هنگامی که از اعتماد مردم 

هنگامی که  و  فریفتند  را  مردم  توخالی  وعده های  با  و  کردند  سوءاستفاده 

همین اخیراً آب خوردن مردم را منوط به جوهر امضای چند قدرت جهانی 

کردند و چیزی عایدشان نشد، هیچ وقت به این فکر نمی کردند که همچون 

تبری به ریشه این انقالب می کوبند، دریغ از این که مردم و جوانانی همیشه 

مشی  و  راه  به  قوم  ریش سفیدان  آن  چه  هر  که  بوده اند  حاضر  درصحنه 

امام و انقالب شک کردند، آنان مستحکم تر و باایمان تر شدند تا آنجا که 

برای مراسم ازدواج خودشان سه روز روزه می گیرند تا در آن گناه نشود. در 

نظام  این  آبروی  یقه ی عافیت طلب،  این مدت که موسفیدان خوش  تمام 

را دستمایه منافع خود قراردادند، جوانانی متولد شدند که باوجود این که 

از  چیزی  و  بودند  نکرده  مشاهده  را  خود  انفس  قوی  و  خوش نفس  امام 

میدان جنگ به خاطر نداشتند، شوق شهادت همواره مستشان کرده بود و 

هنگامی که موسم جان فشانی در حریم حضرت زینب فراهم شد، بی تابانه 

کوله بار خود را برداشته از همه چیز دل بریدند و خود را فدای آرامش میهن 

اسالمی خود کردند. حال آنچه که رهبر انقالب در آستانه آغاز دومین چله 

از  بیشتر  »گام دوم«  به  بیانیه خود موسوم  و در  تاکید دارند  آن  بر  انقالب 

هر واژه ای از آن استفاده کرده اند واژه »جوان« است. رهبری انقالب قویًا بر 

این نکته تاکید دارند که بار اجرای عدالت در جامعه، مبارزه با فساد اعتماد 

شکن، پیشبرد علمی جامعه و غنای علمی و اقتصادی، و هر مؤلفه ای که 

در جهان امروز جزء فاکتورهای قدرت یک مملکت به حساب می آید، باید 

بر دوش جوان قرار بگیرد و از ریش سفیدان محافظه کار دیگر امیدی برای 

تغییر باقی نمانده اَست.

بسیاری  کرده،  ایجاد  انقالب  در  انقالبی  باید  که  هستند  امروز  جوانان 

ساختارهای کشور را بازسازی کنند، زمین را برای استقبال از حجت خدا 

آماده کنند و آرمان انقالب که همان زمینه سازی ظهور است را میسر کنند 

و این اتفاق نخواهد افتاد مگر زمانی که جوان امروز مملکت امید و انگیزه 

برای ادامه کار داشته باشد )که دارد( اما باید دل به حال روزی سوزاند که 

قشر جوان و فعال یک کشور نیز غرق در ناامیدی و بی تفاوتی شود؛ آنگاه 

است که می توان ضربان نامنظم قلب یک کشور را دانه دانه شمرد تا متوقف 

شود و پرواضح است که نقش تقویت معنویت و بعد روحانی انسان تا چه 

اندازه می تواند مهم واقع شود و سرنوشت یک ملت را جابجا کند. در پایان 

آنچه که اینجا باید موردتوجه قرار بگیرد این نکته است که جوانان ایرانی 

به  ایمان و سپس  باید به سالح  ابتدا  این کره خاکی  از  امروز در هر نقطه 

سالح علم کاربردی مسلح شوند تا بتوانند تعهد و تخصص را کنار هم آورده 

و  دهند  قرار  کشور  این  پیشرفت  بار  سنگینی  جایگاه  را  خود  شانه های  و 

پیام آور روزی باشند که قدوم حضرت صاحب االمر و الزمان نوید آغاز سروری 

مستضعفان در زمین و پایان کار مستکبرین باشد. ان شاءالله
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دبیر انجمن اسالمی دانشجویان
 دانشگاه شیراز

علی پیروی نژاد 

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 

دانشکده فنی کرمانشاه

کیانوش بدنکی 

جوانان كنونی طاليه داران آينده  درخشان

بیانیه   در  انقالب  رهبر   

تجربه ی  مرور  با  دوم  گام 

و  فراز  و  انقالب  ساله ی   ۴۰

اسالمی،  انقالب  های  فرود 

با تجربه گذشته و امید به آینده 

روی  پیش  حرکت  مسیر  دادند.  قرار  فوق  بیانیه  اصلی  مخاطب  را  جوانان 

انقالب را تبیین کردند، آرمان گرایی و آرمان خواهی توصیه کردند، اقتصاد را 

نقطه ی کلیدِی تعین کننده معرفی کردند و برون رفت از مشکالت اقتصلدی 

مدنظر  را  جوانان  به  امید  نهایت  در  و  کردند  تبیین  داخلی  توان  بر  تکیه  با 

قرار دادند، جوانانی که باید محرک و موتور پیشرفت کشور باشند. این بیانیه 

مهم است، به دلیل شخص صادرکننده و امضا کننده آن!صادرکننده ی این 

بیانیه شخصیتی است که رنگ انگشترش خبرساز می شود و نخ های قبایش 

جذاب  سوژه ای  تدریس،  برای  برفی  روز  یک  در  ایشان  رفتن  راه  تصویر  یا 

این  از سوی دیگر  میلیون ها کاربر فضای مجازی می شود.  و  برای رسانه ها 

انبوه،  بیانیه مهم است به دلیل مخاطب اصلی آن یعنی جوانان. جمعیتی 

تحصیل کرده، ُپرانرژی و آینده ساز که موتور محرک و پیشران حرکت و اقدامی 

فوق،  بیانیه ی  در  اسالمی  انقالب  رهبر  باشند.  کشور  برای  سازنده  و  مهم 

نزدیک به ۴۰ بار از جوان ایرانی نام بردند و در ۲۰ مورد از آن، امید و اعتماد 

خود را نثار جوانان و آینده سازان ایران مقتدر کردند. برآمدن یک نسل مؤمن، 

مستقل، آزاد، دانش پژوه، ضد استکبار، عدالت خواه و مبارز با فساد. جوان 

آرزوی  توانایی،  و  دانایی  استحکام،  با  باید  که  است  سنگری  همان  ایرانی، 

ائتالف ضد بشری را نقش بر آب کند. در بیانیه ی گام دوم انقالب خطاب به 

ملت ایران به ویژه جوانان، یک مضمون سه بار تکرار شده است: جوانان باید 

مضمون  این  که  می رسد  نظر  به  دهند.  مسئولیت  بار  زیر  را  خود  شانه های 

باید شانه های  آید. جمله ی جوانان  به حساب  بیانیه  باید مهم ترین مضمون 

یک بار  و  شده  تکرار  متن  در  عینًا  بار  دو  دهند.  مسئولیت  بار  زیر  به  را  خود 

آن  جوانان  شما  از  من  عمومی  مطالبه ی  اینک  عبارت  در  آن  مضمون  هم 

است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش 

گیرید تکرار شده است. از این رو، مهم ترین موضوع، اعالم جهاد وفراخوانی 

شانه هایی است که زیر بار مسئولیت بروند. مدیریت جهادی آن بود که خود 

را به  ویژه در عملکردهای انقالب اسالمی طی نبرد هشت ساله به خوبی نشان 

فرهنگی-  شیوه ی  و  بوروکراتیک  شیوه ی  میان  مهمی  تمایز  از  حاکی  داد، 

پایین،  به  باال  از  انتظاِم  گونه ای  بوروکراتیک،  شیوه ی  در  است.  جهادی 

ولی  است  بوروکراسی  یک  فرمان  تحت  شهروندان،  کامل  انضباط  خواهان 

در مقابِل روش بوروکراتیک، شیوه ی فرهنگی- جهادی وجود دارد که عکس 

شیوه ی قبل است. انتظار رهبری از جوانانش نگاه جامع به این پیشرفت ها و 

ادامه دادن، گسترش و تعمیق همین حرکت مبارک است. وی به سان پدری 

دلسوز وحکیمی که بالنده شدن جوانانش اورا به وجد می آورد و درعین حال 

بعینه  نیز  را  بالندگی  این  از  حسودان  ساییدن  هم  به  دندان  و  کینه  و  حقد 

نکنند.  غفلت  حسودان  مکر  از  که  دارد  انتظار  هم  فرزندانش  از  می بیند، 

این پدر توقع دارد فرزندان و جوانان ایران همان ها که قد کشیدن و فکر و 

تا  ببینند  کامل  و  درست  را  صحنه  اوست  خاطره ی  شیرین ترین  آن ها  عمل 

ناامید نشوند تا برای مشکالتشان خودشان راه حل پیدا کنند تا اجازه ندهند 

تباه  را  کشور  و  آن ها  آینده ی  راه حل،  بهانه ی  به  حسود  وروباه های  گرگ ها 

کنند و راه را چاه و چاه را راه نشان دهند. دشمِن ایراِن مستقل و پیشرفته، 

در همه ی این سال ها امیدوار بوده و هست کاری را که اونتوانسته در میدان 

نبردهای سخت و نیمه سخت با جنگ و تحریم و ترور به سرانجام برساند، از 

طریق نفوذ نرم فرهنگی و تغییر باور ورفتار، به دست خود جوانان ایران انجام 

شود و جوان ایرانی، کشورش و دنیا را آن گونه ببیند و بخواهد که رئیس کاخ 

سفید می خواهد. محل اصلی نزاع، هسته ای و موشک نیست، محل اصلی 

مغز  و  قلب  است  مایل تر  فرانو،  استعمار  است.  ایرانی  جوان  مغزافزار  و  فکر 

جوانان یک کشور را تسخیر کند تا زمینشان را. سال ۹۴ پس از توافق بر سر 

برجام، یکی از محورهای نقد آن در داخل آمریکا، بندهایی از توافق موسوم 

به غروب برجام بود که به ایران اجازه می داد پس از توقفی حدوداً ۱۰ ساله 

در بخش هایی از برنامه ی هسته ای، مجدداً فعالیت در آن بخش ها را از سر 

گیرد. پاسخ مقام های وقت آمریکا به این انتقادها، پاسخ های فنی یا سیاسی 

آمریکایی  بود. مقام های  و اجتماعی  نبود، جنس پاسخ های آن ها فرهنگی 

ایرانی  جامعه ی  سال،   ۱۰ این  از  پس  که  می کردند  امیدواری  ابراز  آشکارا 

جامعه ای متفاوت از امروز خواهد بود؛ یعنی اگر امروز ما باید با آن ها بر سر 

باز کردن پیچ ومهره های هسته ای شان بجنگیم، تغییرات نسلی و فرهنگی در 

ایران به سمتی است که تا ۱۰ سال دیگر، آن ها اساسًا تمایلی به این جنبه ها 

نخواهند داشت. بیانیه فوق خطوط اصلی و عمده ی حرکت ما را در دهه های 

آینده روشن کرده و همانند نظریه ای که راهنمای عمل است، در برابر ما قرار 

از  آنگاه  و  به فهم ودرک عمیق آن همت گماریم  باید  ما  اینک  گرفته است. 

طریق تقسیم کار، ترجمه و تحقق عملیاتی بخش ها و پاره های مختلف آن 

را بر عهده گیریم. رهبر انقالب در چند بخش از بیانیه مؤکداً یادآور شده اند 

موجب  امروز  آنچه  هر  و  عقب ماندن ها  ضعف ها،  خسارت ها،  کاستی ها،  که 

انقالب،  شعارهای  به  بی توجهی  از  ناشی  است،  مردم  برای  مشکل  ایجاد 

به  نبودن  پایبند  جهادی،  وعمل  روحیه  نداشتن  انقالبی،  جریان  از  غفلت 

به راه حل های داخلی بوده است. هر وجدان  و تن ندادن  ارزش های دینی 

بیدار و آزاده ای اگر در حصار تبلیغاتی دشمنان ایران نباشد، این واقعیت را 

تصدیق می کند که هر جا روحیه، برنامه و عمِل جهادی و انقالبی پای کار 

بوده است، جهش های خیره کننده رخ داده است و هر جا گرفتار نسخه های 

زمین  مردم  کار  وابسته گرا شده ایم،  و  معیوب  ذهن های  با  افرادی  و  تزریقی 

مانده و لطمه خورده است. شاید توصیه های هفت گانه ی رهبری را در بخش 

پایانی بیانیه بتوان به عنوان نقشه ی راه انقالب برای ایران مستقل، پیشرفته 

به  جز آن ها مبنای عمل ومطالبه ی تخصصی  باید جز  و مقتدر قرار داد که 

جوانان فعال در بخش های مختلف کشور شود. هر جوان ایرانی که با فهم 

ایراِن سرفراز می افزاید،  این واقعیت های اساسی، سنگی بر بنای مستحکم 

خاری در چشم دشمنان انسانیت است.

خوشبینی و امید به آينده با تکیه بر جوانان

 زمستان1۳۹۷  شماره ششم
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اهميت فرصت جوانی و تالش برای استفاده ی حداکثری از اين دانشگاه

فرصت؛ جوانی دوره ی آزادی است، آزادی از زنجيرهايی که به 
تدريج، گذر زمان به دست و پای افراد می بندد. کسی که در جوانی 

نفس خود را حفظ کند، عمر خود را بيمه کرده و کسی که چنين نكند 
و در جوانی اسير هوای نفس شود...

۴

 ســخن گفتــن از بیانیــه ی »گام دوم« مقــام معظــم 

ــختی  ــًا کار س ــاه، حقیقت ــال کوت ــک مج ــری، در ی رهب

اســت؛ از آنجــا کــه نســبت گســتردگی مطالــب مطــرح 

ــه  ــت و ب ــم اس ــیار ک ــم آن بس ــه حج ــه ب ــده در بیانی ش

ــده، واکاوی  ــه ش ــیار پرداخت ــاز بس ــا ایج ــب ب ــر مطل ه

و تحلیــل بیانیــه مســتلزم فرصــت بســیار و نــگارش 

ــت. ــی اس ــن اصل ــر مت ــن براب ــاید چندی ــی، ش مطلب

ــا تســامح بســیار اگــر بخواهیــم متــن بیانیــه  ولیکــن ب

ــل  ــی و تحلی ــاه بررس ــت کوت ــک یادداش ــاد ی را در ابع

کنیــم، بایــد گفــت، اواًل مخاطــب اصلــی نســل جــوان 

نــکات مورداشــاره ی  کشــور اســت کــه می بایســت 

ــالش  ــد و ت ــرار ده ــه ق ــورد توج ــه را م ــری در بیانی رهب

انجــام  کوشــش های  از  پاســداری  ضمــن  کنــد 

ــش اول، در  ــوان نق ــه عن ــالب، ب ــده در گام اول انق ش

صحنــه ی »گام دوم« ایفــای نقــش کنــد. درثانــی ایــن 

ــده  ــته ش ــوان نگاش ــل ج ــرای نس ــه ب ــه ی راه« ک »نقش

ــت: ــم اس ــش مه ــد بخ ــامل چن ــود ش خ

ــادن  ــی و ارج نه ــای تاریخ ــه تجربه ه ــه ب ــزوم توج ۱- ل

چهل ســاله ی  در  شــده«  طــی  »راه  تجربــه ی  بــه 

بیانیــه  متــن  در  صراحتــًا  رهبــری  انقــالب؛  اول 

می فرماینــد:» بــرای برداشــتن گام هــای اســتوار در 

آینــده، بایــد گذشــته را درســت شــناخت و از تجربه هــا 

گرفــت.«. درس 

متأســـفانه در بیـــن نســـل مـــا یـــک فهـــم غلـــط 

برنامه ریـــزی  کـــه محصـــول  دارد  تاریخـــی وجـــود 

ـــر روشـــنی  غلـــط آموزشـــی و فرهنگـــی اســـت کـــه تصوی

از تاریـــخ ایـــران به خصـــوص در ۲۰۰ ســـال اخیـــر 

بـــه مـــا ارائـــه نکـــرده اســـت. نســـل مـــا نـــه تصویـــر 

روشـــنی از قهرمانانـــش دارد و نـــه خاکســـتری ها را 

تشـــخیص می دهـــد و نـــه حتـــی دشـــمنان تاریخـــی 

فقـــط  را  مصـــدق  می شناســـد.  درســـت  را  خـــود 

و  می شناســـد  نفـــت«  صنعـــت  شـــدن  »ملـــی  بـــا 

کاشـــانی را محـــدود در گـــزاره ی »بـــرای ملـــی شـــدن 

صنعـــت نفـــت تـــالش بســـیاری کـــرد.« می بینـــد. 

توضیـــح نمی دهـــد  بـــه کســـی  روایـــت عمومـــی 

ــات  ــر صفحـ ــد و بـ ــه شـ ــروطه چـ ــرانجام مشـ ــه سـ کـ

ــه  ــوری بـ ــه نـ ــیخ فضل اللـ ــه شـ ــت کـ ــه رفـ ــخ چـ تاریـ

دســـت مشـــروطه خواهـــان بـــه دار آویختـــه شـــد. 

همیـــن عـــدم درک صحیـــح از تاریـــخ، باعـــث شـــده 

تـــا دشـــمن همان طـــور کـــه رهبـــری اشـــاره کردنـــد، 

فرصـــت را غنیمـــت شـــمرده و بـــا ســـرمایه گذاری 

خـــود  مطلـــوب  روایـــت  ارائـــه ی  در  ســـعی  کالن 

از تاریـــخ ایـــران کنـــد، کـــه متأســـفانه در مـــوارد 

متعـــددی موفـــق عملکـــرِد و توانســـته دروغ هـــای 

تاریخـــی خـــود را بـــه واســـطه ی پوشـــش دادن در 

البـــه الی برخـــی واقعیت هـــای مغفـــول مانـــده در 

ـــد،  ـــی ندارن ـــو از آن اطالع ـــل ن ـــه نس ـــمی ک ـــت رس روای

ــان قالـــب کنـــد. ــه جوانـ بـ

۲- اهمیــت فرصــت جوانــی و تــالش بــرای اســتفاده ی 

آزادی  دوره ی  جوانــی  فرصــت؛  ایــن  از  حداکثــری 

اســت، آزادی از زنجیرهایــی کــه بــه تدریــج، گــذر 

زمــان بــه دســت و پــای افــراد می بنــدد. کســی کــه در 

جوانــی نفــس خــود را حفــظ کنــد، عمــر خــود را بیمــه 

ــیر  ــی اس ــد و در جوان ــن نکن ــه چنی ــی ک ــرده و کس ک

ســال های  در  بتوانــد  ســخت  شــود،  نفــس  هــوای 

بعــدی زندگــی از ایــن زنجیــر رهــا شــود. ابعــاد مــادی 

دوره ی  جوانــی  اســت،  چنیــن  نیــز  افــراد  زندگــی 

در  جهــاد  و  اســت  پرتوانــی  و  جســارت  و  شــجاعت 

عرصه هــای مختلــف علمــی و فرهنگــی و سیاســی و 

ــراد  ــوان اف ــد در ت ــان برمی آی ــه از جوان ــان ک ... آن چن

بــا افزایــش  مســن نیســت و افزایــش ســن عمومــًا 

محافظــه کاری و کاهــش روحیــه ی جهــادی همــراه 

در  جهشــی  حرکت هایــی  انجــام  رمــق  کــه  اســت 

می کنــد. ســلب  افــراد  از  را  مختلــف  عرصه هــای 

ــد  ــم« و امی ــا می توانی ــارت »م ــه عب ــی ب ــاور حقیق 3- ب

ــه  ــان ب ــاره ی توأم ــری در اش ــر« رهب ــده؛ »تدبی ــه آین ب

ــه ی  ــودن »فاصل ــدن ب ــی ش ــل ط ــه قاب ــتین ب ــاور راس ب

بایدهــا و واقعیــت« در کنــار ذکــر مــوارد متعــدد از 

ــدای  ــاید در ابت ــه ش ــالمی ک ــام اس ــتاوردهای نظ دس

ــام  ــیدند، پی ــر می رس ــه نظ ــترس ب ــل دس ــیر غیرقاب مس

»امیــد«  بــه نســل جــوان را مخابــره می کنــد و توصیــه 

ایســت بــرای آنکــه ضمــن حرکــت »وظیفــه محــور« 

ــت. ــاور داش ــز ب ــه« نی ــول »نتیج ــه حص ــد ب بای

پیام »امید«  

 دبیر انجمن اسالمی دانشجویان
 مستقل دانشگاه تهران

رضا علی پور

 مقــام معظــم رهبــری : »نادانســته ها 

را جــز باتجربــه ی خــود و گــوش ســپردن بــه 

دانســت... نمی تــوان  دیگــران  تجربــه ی 

واژ  شــناخت  درســت  را  گذشــته  بایــد 

گرفــت...« درس  تجربه هــا 

ایــن کالم، ســخن اول اســت و بــرای آن کــه 

ــه رو  ــکل روب ــا مش ــخن ب ــه س ــم ادام در فه

ایــن  فهــم  کســب  در  مطمئنــًا  نشــویم، 

نبایــد لحظــه ای درنــگ بکنیــم  فرمایــش 

و بــه کمــک دقــت بــا ســرعت بــه شــمت 

بشــتابیم. آن  فراگیــری 

ــطحی  ــاده انگاران و س ــان س ــا جوان ــر م  اگ

نگرانــه از ایــن ســخن گــذر کنیــم، به عنــوان 

اســالمی،  جامعــه ی  آینــده ی  ســازندگان 

ــم زد. ــم خواهی ــی را رق ــه ی نامطلوب نتیج

ــه ی  ــه باتجرب ــته ها چگون ــأ نادانس ــا خ و ام

ــران  ــه ی دیگ ــپردن باتجرب ــوش س ــود و گ خ

پــر خواهــد شــد؟

درس  و  گذشــته ها  شــناختن  درســت   

گرفتــن از تجربه هــا چگونــه رقــم خواهــد 

خــورد؟

ــته ها؛  ــی از گذش ــا آگاه ــه آی ــر این ک و دیگ

ــت؟ ــان حال هاس ــق آن بازم ــراز تطبی ت

مفهومــی  ســؤال ها  ایــن  بــه  پاســخ  در 

می کنــد.  پیــدا  تجلــی  حکمــت  نــام  بــه 

حکــــمت یعـــــنی قـــــــدرت تشخیـــــص 

بــا  تکلیف هــا  جمع بنــدی  و  مصداق هــا 

. یت هــا ولو ا

ســر حــد دانایی هــا از تجربه هــا بــه آگاهــی 

ــدای  ــان ابت ــد و در هم ــا می رس از تکلیف ه

ــخص  ــناختن و مش ــت ش ــدون درس ــل ب عم

کــه  می یابــد  خاتمــه  آن  کــردن مصــداق 

نـهایـــتًا منجـــــر بــه ناشایســـتگی عمــل 

ــر حجــم نادانســته ها  ــه روز ب می شــود و روزب

حکمــت  آن کــه  حــال  می شــود.  افــزوده 

و  فهمــی  خــوش  قــوه ی  کــه  هم زمانــی 

را می پرورانــد، حجــم  تشــخیص مصــداق 

عمــده ی  کــه  نادانســته ها  آزاردهنــده ی 

ــر  ــت را کمت ــته از آن اس ــر خواس ــا ب خطاه

می ســازد.

گام  بیانیــه  خطابــه  کــه  روســت  ایــن  از 

تنهــا  جوانــان،  مــا  بــه  انقــالب  دوم 

سرگذشــت  عمــده  ســرفصل های  بیــان 

و  اســالمی  انقــالب  چهل ســاله ی 

دوم  بــزرگ  گام  پیشــبرد  در  توصیه هایــی 

ــت  ــه درس ــتور ب ــه دس ــت، بلک ــالب نیس انق

ــخیص و  ــدرت تش ــری ق ــا فراگی ــناختن ب ش

اســت. زمانــه  ظــرف  در  مســئله  تحلیــل 

ــرای  ــد ب ــه بای ــور ک ــت، همان ط ــن اس مبره

طراحــی باشــکوه گام دوم انقــالب حکیــم 

ــت  ــتگاه حکم ــد در خواس ــلمًا بای ــود، مس ب

ــه  ــیدن ب ــرد رس ــوان راهب ــا بت ــت ت ــرار گرف ق

تمــدن نویــن اســالمی را بــه عرصــه ی عمــل 

ــاند. کش

حکیــم فرزانــه ی انقــالب اســالمی ایــران بــه 

ــره ی  ــه ثم ــوند ک ــادآور می ش ــوان ی ــل ج نس

ــه  ــرفت همه جانب ــزت و پیش ــاله ی ع چهل س

نتیجــه ی تعلیــم اندیشــه مدیریــت جهــادی 

ــاد  ــالمی و اعتق ــان اس ــه از ایم ــام گرفت اله

بــه اصــل * مــا می توانیــم* توســط امــام 

ــت. بزرگــوار اس

و بابیــان مــواردی از عــزت ملــی و گســترش 

اســالمی  انقــالب  از  برآمــده  اندیشــه های 

ــا  ــد: »این ه ــی می فرماین ــه ی جهان درصحن

بخشــی از مظاهــر عــزت جمهــوری اســالمی 

اســت کــه جــزی بــا شــجاعت و حکمــت 

ــد.« ــت نمی آم ــه دس ــادی ب ــران جه مدی

ــه در  ــم ک ــد بدانی ــز بای ــوان نی ــل ج ــا نس م

مجموعــه حضــور ملــی نیــاز بــه مدیــران 

ایجــاد  بــرای  حکیــم  و  شــجاع  جهادگــر، 

بــرای طلــوع  آمادگــی  و  تمــدن اســالمی 

ــداه(،  ــا ف ــت )ارواحن ــی والی ــید عظم خورش

شــاءالله. ان  هســتیم. 

دستور به درست شناختن

عضو انجمن اسالمی دانشجویان 
دانشگاه قم

مرضیه رحیمی

 زمستان1۳۹۷  شماره ششم

 پییشرفت در 
علم و دانش 

وسیله عزت یک 
کشور است



اوایـــــل 

دهـــه7۰ کـــه 

کشـــور در حـــــــال 

بازســـازی خـــــــرابی های 

جنـــگ  ۸ســـال  از  حـــــاصل 

ـــرد  ـــور نمی ک ـــی تص ـــود، کس ـــی ب تحمیل

ـــه  ـــه رتب ـــد ب ـــران بتوان ـــه، ای ـــدود  3 ده ـــد از ح بع

چهـــارم جهانـــی در علـــم نانـــو برســـد.

 علمی که جزو علوم نوپای دنیا محسوب می شود و تنها 

برخی کشورها مانند آمریکا، هند و... جزو سرآمدهای این علم 

طیف  شامل  و  دارد  مختلفی  کاربردهای  نانو  علم  می روند.  شمار  به 

شرایط  به  توجه  با  می شود.  رشته های صنعتی  تا  پزشکی  از  علوم  از  وسیعی 

خاص زیست محیطی در دنیا، استفاده از علم نانو برای باال بردن عمر محصوالت و افزایش ضریب بهداشتی تولیدات، 

اهمیت ویژه ای دارد. نکته مهم این که ایران توانسته پس از گذشت دو دهه  در بیشتر حوزه های نانویی به ویژه پزشکی و 

دارویی، به پیشرفت های چشم گیری دست  یابد. متخصصان ایرانی نه تنها بخشی از نیاز داخل را به محصوالت نانویی 

برطرف کردند، بلکه از خروج ارز نیز جلوگیری می کنند و صادرات و ارز را هم برای کشور به ارمغان می آورند. خوب 

است با محصوالت نانو آشنا شویم، زیرا مردم عادی جامعه اطالعی از این علم ندارند و در جریان ویژگی های منحصر 

این علم قرار نگرفته اند.هرچند تالش و تکاپو برای رسیدن به علم نانو، در کشور ما از اوایل دهه۸۰ شروع شد، اما 

امروز محصوالتی توسط متخصصان داخلی تولید می شود که نیاز کشور را به واردات برطرف کرده است. در ادامه به 

6محصول مهم نانویی در حوزه های مختلف اشاره می شود، محصوالتی که بیشتر در حوزه دارویی و بهداشتی است. 

  سینادوکسوزوم

سرطان نوعی بیماری پیش رونده است. براساس بررسی ها، 7۰درصد مرگ های ناشی از سرطان، در کشورهای 

در حال توسعه رخ می دهد. در حالی که مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که روند افزایش را طی 

کرده اند، به خوبی تحت کنترل درآمده است. با شکل گیری نانوتکنولوژی امیدها برای درمان سرطان بیشتر شد. 

سینادوکسوزوم یک داروی ضدتومور است که در درمان سرطان سینه متاستازدهنده به ویژه در بیمارانی که در معرض 

یا دارای مشکالت قلبی هستند و همچنین درمان سرطان تخمدان پیشرفته استفاده می شود. این دارو 

در داخل کشور تولید می شود و قیمت تمام شده اش برای بیماران به کمتر از 5۰ درصد محصول وارداتی آمریکایی 

رسیده است. عالوه بر دارویی که ارزان تر به دست بیماران می رسد، ساالنه از خروج ارز به میزان حدود 7میلیون دالر 

جلوگیری می شود.

  مشخصات فنی

این دارو توسط شرکت »سبحان تکنولوژی« مستقر در شهرک صنعتی رشت برای درمان بیماران سرطانی و بیماران 

مبتال به AIDS تولید می شود. این فرآورده، حاوی دارویی است که قادر است سلول های سرطانی را به طور انتخابی 

از بین ببرد. فرموالسیون موجود در این فرآورده کمک می کند این دارو از طریق جریان خون، بیشتر به سمت بافت 

سرطانی نسبت به بافت های سالم بدن هدایت شود. این موضوع می تواند باعث کاهش عوارض جانبی این دارو 

نسبت به دوکسوروبیسین استاندارد شود.

  سیناآمفولیش

»سالک« یک بیماری پوستی طوالنی مدت است. عامل این بیماری، نوعی انگل است که گاهی با درد و زخم همراه می شود. 

تولید محصوالت 
نانوییی
تحقق تدریجی 
یک رویا

ونده ای برای تقارن چهل سالگی انقالب اسالمی و مساله جوانان پر
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امروزه با توجه به نياز کاهش ابعاد سيستم های انتقال حرارت در دانشگاه

وسايل نقليه از يک طرف و همچنين نياز به افزايش نرخ انتقال 
حرارت از طرف ديگر، سيستم های انتقال حرارت با راندمان باال، 

مورد توجه ويژه ای قرار دارند. ضريب هدايت حرارتی پايين 
سياالت رايج انتقال حرارت، مانند آب در مقايسه با فلزات، مانع 

اصلی در کوچک سازی مبدل های حرارتی است.

۶

تصورش هم سخت است وقتی دچار بیماری شده ای و حتی حوصله حرف زدن 

هم نداری، وارد مطب دکتری شوی که به خاطر عدم آشنایی با زبانش، چیزی از 

صحبت هایش متوجه نمی شوی و نمی توانی مریضی ات را به هم به درستی به او 

شرح دهی. موضوعی که بخشی از مردم در روزگار پیش از انقالب و در دوران رژیم 

پهلوی به خوبی آن را لمس کردند. بخش دیگری از مردم هم اصال دسترسی به 

پزشک نداشتند که مشکل ناآشنایی و زبان داشته باشند. 

مناطق  برای  صرفا  خارجی،  پزشکان  حضور  پهلوی،  دوران  در  کنید  تصور  شاید 

دورافتاده یا محروم ایران مرسوم بوده، اما این طور نیست، در تهران پایتخت کشور 

نیز پزشکان خارجی بسیاری طبابت می کردند. کشور در آن دوره، توانایی تربیت 

پزشک و متخصص در حوزه های مختلف پزشکی را نداشت و همین مساله باعث 

و  مستشار  هزار   5۰ از  بیش  حضور  قرارداد  کشور،  اداره  برای  پهلوی  رژیم  شد 

کارشناس خارجی را در بخش های مختلف که پزشکی نیز در زمره آن قرار داشت، 

رشته  در  نفر  هزار   ۲3 فقط  پهلوی  حکومت  پایانی  روزهای  در  حتی  کند.  امضا 

پزشکی تحصیل می کردند، تعدادی که برای جمعیت 33 میلیون نفری به هیچ 

وجه کافی نبود و نتیجه اش این بود که مرگ و میر مادران در کشور ۱3۰مورد در 

هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و همچنین میزان مرگ و میر کودکان ۱۰3 نفر به ازای 

هر هزار نفر برسد. این وضعیت در روستا به ۱3۱ نفر رسیده بود، البته این تنها 

بخشی از داستان است، چون رژیم پهلوی حتی توانایی واکسیناسیون کل کشور 

را نداشت و فقط 3۰ درصد جمعیت کشور واکسینه می شدند. عدم توانایی رژیم 

پهلوی در اداره حوزه سالمت باعث شد بخش زیادی از مردم، حتی کسانی که در 

شهرها سکونت داشتند، با بیماری های مختلف به ویژه بیماری های عفونی دست 

و پنجه نرم کنند. حتی در برهه از این تاریخ، بیماری تراخم که از طریق حشرات 

منتقل می شد به حدی در کشور گسترش پیدا کرد که هندوستان در مرزهای ایران، 

قرنطینه گذاشته بود؛ موضوعی که نشان می دهد وضعیت سالمت و بهداشت در 

کشور اسف بار بوده است. امروز، بعد از گذشت ۴ دهه از روزهای آغازین انقالب 

اسالمی، به جایگاهی رسیدیم که ۴۰ هزار نفر پزشک متخصص و فوق تخصص در 

کشور مشغول فعالیت هستند و به رغم رشد ۲ برابری جمعیت کشور، شاهد افزایش 

۱۲برابری پزشکان در بخش های مختلف این حوزه هستیم.از سوی دیگر تحصیل 

پزشکی  علوم  مختلف  دانشگاه های  در  پزشکی  دانشجوی  هزار   ۲5۰ نزدیک 

پزشکان  حضور  به  نیازی  بیماری ها  درمان  برای  نه تنها  که  می دهد  نشان   ایران، 

مطرح  منطقه  پزشکی  قطب  به عنوان  ایران  امروز  بلکه  نداریم،  کشور  در  خارجی 

شده و بسیاری از بیماران، ایران را برای درمان انتخاب می کنند. این دست آوردها 

در دوران پهلوی یک خیال واهی محسوب می شد و اگر کسی از آن حرف می زد، 

ایران  بلکه  آرمان، محقق شده،  این  نه تنها  امروز  اما  دیوانه است.  را  او  می گفتند 

حتی  و  یافته  دست  چشم گیری  موفقیت های  به  نیز  داروها  از  بسیاری  تولید  در 

ساده  مسکن  یک  تولید  زمان  آن  رسیده ایم.  نیز  خودکفایی  به  رشته ها  برخی  در 

برای مان مانند جابه جا کردن کوه، غیرممکن به نظر می رسید. محمدرضا فراهانی، 

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در این گفت وگو، وضعیت امروز ایران 

را نسبت به دوران پهلوی در حوزه تربیت نیروی انسانی مختصص در بخش های 

طول ۴  در  می گوید:  و  می داند  آسمان  تا  زمین  از  تفاوت  پزشکی،  علوم  مختلف 

دهه گذشته در حوزه نظام آموزشی به حدی توسعه پیدا کرده ایم که می توانیم در 

مورد تربیت نیروی انسانی برای رفع تمام نیازهای مان در همه حوزه های اساسی، 

در  وی  باشیم.  نداشته  دیگر  کشورهای  به  نیازی  و  شویم  کار  به  دست  خودمان 

توضیح این مساله ادامه می دهد: امروز در حالی به این جایگاه رسیده ایم که در 

گذشته قدرت تربیت نیروی انسانی را به اندازه کافی در رشته های مختلف علوم 

بررسی ابعاد خدمات حوزه سالمت قبل و بعد از انقالب در گفتگویی با معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت؛

قدرت تربیت نیروی انسانی در رشته های مختلف علوم پزشکی را نداشتیم

انگل »لیشمانیا« باعث بروز بیماری سالک می شود. یکی از 

 Bمواردی که می تواند بر این بیماری غلبه کند، آمفوتریسین

است. مولکول آمفوتریسینB بسیار آب دوست است و جذب 

موضعی آن از خالل پوست و همچنین امکان نفوذ آن از غشای 

انگل لیشمانیا، بسیار پایین است. با بهره گیری از فن آوری نانو 

با فرموالسیون نانولیپوزومال آمفوتریسیون جذب پوستی آن و 

همچنین قدرت نفوذ آن به داخل بدنه انگل یاخته ای لیشمانیا 

باال می رود و در نتیجه اثربخشی آن به حد قابل مالحظه ای 

افزایش می یابد. این دارو در حال حاضر با وزن ۱5 گرم در هر 

تیوب و با درصد وزنی ماده موثر ۴/۰ درصد تولید می شود. 

  موارد مصرف:

بهداشتی  و  آرایش  دارویی،  شرکت  در  که   Bآمفوتریسین

درمان  برای  دارو  موثرترین  می شود،  تولید  »مینو« 

بیماری های قارچی و عفونت های تک یاخته ای مانند انگل 

لیبشمانیا است. این دارو در چند مورد مصرف می شود: 

از  ناشی  پوستی،  سالک  یا  جلدی  لیشمانیوز  درمان 

گونه های مختلف انگل لیشمانیا و عفونت های موضعی 

قارچی عودکننده و مزمن شامل درماتوفیت ها.

   ماسک جذب گرد و غبار

ماسک گرد و غبار که در شهرک صنعتی ایوانکی سمنان 

برای  که  است  انعطاف پذیر  پد  یک  می شود،  تولید 

محافظت تنفسی در برابر گرد و غبار ناشی از ساخت و ساز 

و تمیزکاری، گرد و غبار ناشی از خاک، چوب، فایبرگالس، 

یا  سرامیکی  و  شیشه ای  محصوالت  از  ناشی  سیلیکای 

جاروبرقی، روی بینی و دهان قرار می گیرد. این محصول 

می تواند برای محاظت در برابر آلرژن ها نیز استفاده شود. 

امروزه نانوالیاف پلیمری برای ساخت این قبیل ماسک ها 

با هدف بهبود کارآیی، استفاده می شود. این نانوالیاف از 

استشمام ذرات گرد و غبار به قطر 5/۲ میکرون یا کمتر با 

فلزات سنگین موجود در هوای آلوده که باعث بیماری هایی 

از قبیل آسم یا سرطان ریه می شود، جلوگیری می کند.

  مشخصات فنی

نانوالیاف به دلیل نسبت سطح به حجم باال و تخلخل زیاد، 

بازدهی فیلتراسیون را افزایش می دهند. طبق استاندارد 

ملی ایران، افزودن نانوالیاف به فیلتر، بازدهی فیلتراسیون 

را در میزان جذب گرد و غبار بهبود می بخشد.

DZ نانوکوالنت  

انتقال  ابعاد سیستم های  نیاز کاهش  به  با توجه  امروزه 

نیاز به  از یک طرف و همچنین  نقلیه  حرارت در وسایل 

سیستم های  دیگر،  طرف  از  حرارت  انتقال  نرخ  افزایش 

قرار  ویژه ای  توجه  مورد  باال،  راندمان  با  حرارت  انتقال 

دارند. ضریب هدایت حرارتی پایین سیاالت رایج انتقال 

در  اصلی  مانع  فلزات،  با  مقایسه  در  آب  مانند  حرارت، 

رسیدن  برای  است.  حرارتی  مبدل های  کوچک سازی 

مبدل ها  موثر  سطح  افرایش  رویکرد  دو  هدف،  این  به 

گرفته  نظر  در  سیال  حرارتی  هدایت  ضریب  افزایش  و 

در  نانویی  ذرات  شدن  پراکنده  از  نانوسیال ها  شده اند. 

ذرات،  این  به واسطه  می آیند.  وجود  به  پایه  سیال  یک 

قابل توجهی  میزان  به  پایه  سیال  حرارت  انتقال  ضریب 

افزایش یافته و در مصرف انرژی، صرفه جویی می شود. 

انتقال  افزایش  میزان  که  می هد  نشان  تحقیقات 

درصد  قبیل  از  متفاوتی  پارامترهای  به  نانوسیال ها، 

نانویی  ذرات  ابعاد  آن ها،  جنس  نانوذرات،  افزودن 

تامین  شرکت  در  که  محصول  این  دارد.  بستگی  و... 

مبدل های  و  گرمایش  در  شده،  تولید  آویژه  نانوساختار 

خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

  کامپاند ریست تخریب پذیر 

از  اسـتفاده  افزایـش  نفتـی،  منابـع  محدودیـت  به دلیـل 

پلیمرهـای زیسـت تخریب ناپذیـر، مشـکالت جـدی بـرای 

بنابرایـن مـواد پلیمـری  محیـط زیسـت ایجـاد کرده انـد. 

تخریب پذیـر یا زیسـت تخریب پذیـر امروز توجه بسـیاری را 

بـه خود جلـب کرده انـد. پلیمرهـای طبیعی و سـنتزی که 

از نظـر هیدرولیتیکـی و آنزیماتیکـی شـامل زنجیره هـای 

به دلیـل  هسـتند.  تخریب پذیـر  زیسـت  باشـند،  ناپایـدار 

روی  تمرکـز  سـنتزی،  پلیمرهـای  تولیـد  بـاالی  هزینـه 

پلیمرهـای طبیعی معطوف شـده کـه به طور ذاتی زیسـت 

بـرای  مناسـب  گزینـه ای  می تواننـد  و  بـود  تخریب پذیـر 

تامیـن انـواع نیازهای پلیمری باشـند. در میـان پلیمرهای 

طبیعی، نشاسـته مـورد توجه اسـت. این ماده طـی فرآیند 

فتوسـنتز در گیاهـان، از مونوکسـیدکربن و آب، بازتولیـد 

می شـود. بـه دلیـل زیسـت تخریب پذیـری کامـل، هزینـه 

پاییـن و قابلیـت تجدیدپذیـری به عنـوان یک گزینـه عالی 

بـرای توسـعه مـواد پایـدار در نظر گرفتـه می شـود. افزودن 

نشاسـته بـه پلیمرهـای سـنتزی می توانـد موجـب ایجـاد 

خـواص زیسـت تخریب پذیـری در محصـول نهایـی شـود، 

امـا خواص مکانیکی آن را تحت تاثیر منفـی قرار می دهد. 

  سامانه پردازش پالسمایی منسوجات 

مهندسـی  شـرکت  توسـط  کـه  پالسـماتکس  دسـتگاه 

انـرژی  افزایـش  بـا  می توانـد  آدیکـو  پیشـرفته  تجهیـزات 

سـطحی انواع منسـوجات، برای کاهش مصرف آب و رنگ 

و سـایر مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. پالسـما 

به دلیـل برخـورداری از گونه هـای پرانـرژی و در عیـن حـال 

دمای پایین، بسیار مناسـب برای پردازش سطوح حساس 

بـه گرمـا به ویـژه انـواع پارچه هاسـت. در فرآینـد پـردازش 

گروه هـای  تشـکیل  به واسـطه  روش،  ایـن  بـه  سـطوح 

عاملـی روی سـطح و تغییـر زبـری سـطح، درجـه باالیـی از 

می شـود. حاصـل  فعال سـازی 

ویژگی ها: 

شـیمیایی  مـواد  از  اسـتفاده  بـدون  و  خشـک  فرآینـدی 

آالینـده. 

پردازش منسوجات بدون تخریب حرارتی.

پردازش منسوجات بدون تغییر در ساختار اصلی. 

کاهش مصرف آب و انرژی. 

کاهش هزینه های جاری. 

کوتاه شدن زمان پردازش. 

ادامه از صفحه قبل

 زمستان1۳۹۷  شماره ششم
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دانشگاه دانشـجويان نقش ويژه ای در اين رخداد بزرگ داشـته اند 

و اسـتناد به اسناد تاريخی نشـان می دهد که حتی برخی 
فرماندهـان بزرگ آن دوران نيز از دانشـجويانی بودند که 

دانشـگاه را رهـا کرده و به جبهه ها رفتنـد، در حقيقت آن ها جزو 
اولين اقشـاری بودند که در ميدان های نبرد حضور داشـتند و 

شـاهد اين موضوع، شهدای هويزه اند

۷

پزشکی نداشتیم و همین موضوع باعث شده بود، شاهد حضور پزشکان خارجی 

تقریبا در تمام شاخه های  امروز  اما  باشیم.  انجام کارهای طبابت  برای  در کشور 

و  باشیم  نداشته  کشور  در  را  آن  دانش  که  ندارد  وجود  رشته ای  پزشکی،  علوم 

وزارت  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  نگیرد.  صورت  آن  در  انسانی  نیروی  تربیت 

بهداشت، حوزه پزشکی را با سایر علوم متفاوت می داند و تصریح می کند: امروز 

ما در رشته های مختلف علوم پزشکی در مرز دانش قرار داریم و در حوزه رشته های 

پزشکی که به مردم خدمت ارایه می کنند، با دنیا فاصله ای نداریم و خودمان تمام 

نیازهای مان را پاسخ می دهیم. فراهانی ادامه می دهد: حوزه پزشکی در دنیا صرفا 

محدود به ارایه خدمت به مردم و درمان بیماری های موجود نیست، بلکه در دنیا 

اقدامات زیادی در علوم پزشکی صورت می گیرد که مبتنی بر آینده پژوهی است، 

البته تمام این اقدامات نیازمند صرف هزینه های بسیار زیاد و چند میلیارد دالری 

است که در این حوزه با محدودیت هایی روبه روییم. وی پزشکی سلولی را یکی از 

حوزه هایی معرفی کرد که در آن اقدامات آینده پژوهی انجام می شود و می گوید: 

این حال ما  با  ارتباط دارد،  اقتصادی کشور  به شرایط  انجام چنین فعالیت هایی 

حتی در شرایط فعلی نیز توانسته ایم در این زمینه ها تا حدودی وارد شویم و مسیر 

را دنبال کنیم. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تاکید می کند: بعد از 

گذشت ۴۰ سال از انقالب در حوزه علوم کاربردی پزشکی، فاصله ای با دنیا نداریم 

و امروز هیچ بیماری در کشور وجود ندارد که توان درمان آن را نداشته باشیم. این 

موضوع، بسیار مهم و کلیدی به شمار می رود که در گذشته اصال وجود نداشته 

است. فراهانی می گوید: پهلوی حدود 57 سال در کشور حکومت کرد و به همین 

میزان فرصت داشت کشور را توسعه دهد. باید وضعیت علم و تکنولوژی را در دران 

قبل از انقالب بررسی کنیم. آن زمان بسیاری از کشورهای منطقه تالش می کردند 

توسعه پیدا کنند، اما حکومت شاه چنین کوششی نداشت و ایران در حوزه های 

علمی و پزشکی از جایگاه خاصی برخوردار نبود. انقالب اسالمی در مدت ۴۰سال 

با وجود تحریم ها و شرایط ویژه مانند دفاع مقدس و توطئه های 

کشورهای خارجی، امروز توانسته در بسیاری از حوزه ها 

هم پای کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرد. وی ادامه 

در  را  جهان  جمعیت  درصد  یک  ما  امروز  می دهد: 

اختیار داریم، اما ۱.۸درصد تولید علم دنیا در کشور 

به عنوان  مقوله ای  پهلوی  دوران  در  می شود.  انجام  ما 

تولید علم در کشور وجود نداشت و بسیاری از کشورها 

حوزه های  در  دوران  آن  افتاده اند،  عقب  ما  از  امروز  که 

از ما جلوتر بودند. معاون فرهنگی  علمی به مراتب 

این که  بیان  با  بهداشت  وزارت  و دانشجویی 

رقیب  تنها  ترکیه  اسالمی،  انقالب  از  بعد 

جدی ما در حوزه علمی به شمار می رفت، 

را  کشور  این  می کند:  تصریح 

پشت   ۲۰۱7 سال  در  را  هم 

حوزه  در  امروز  و  گذاشتیم  سر 

برای  زیادی  حرف های  علمی 

گفتن داریم. فراهانی می گوید: بعد از رنسانس، دانش پزشکی در اروپا پیشرفت 

زیادی کرد، اما در دوران پهلوی با وجود این که بیش از 5۰  سال فرصت رشد علمی 

داشتیم، از بنگالدش، تایلند، پاکستان و هند پزشک به ایران می آوردیم تا مشکل 

و مردم کشورهای  را در کشور داریم  توریسم پزشکی  امروز  را حل کنیم.  سالمت 

ایرانی  پزشکان  بسیاری  از  دنیا  در  می کنند.  انتخاب  را  ایران  درمان،  برای  دیگر 

استقبال می کنند، در  حالی که همه می دانند در گذشته حتی پزشکان را از سایر 

کشورها به ایران می آوردیم و در این زمینه مشکالتی را داشتیم. معاون فرهنگی 

در  پهلوی  دوران  در  ما  فاصله  این که  بیان  با  بهداشت  وزارت  دانشجویی  و 

حوزه پزشکی با مرزهای دانش زیاد بوده، می گوید: اگر بخواهیم به طور کلی 

درباره پزشکی صحبت کنیم، باید بگوییم ظرف ۴۰ سال به مرز دانش این 

حوزه رسیده ایم، هرچند در این زمینه کارهای ویژه ای در حوزه پزشکی 

سلولی انجام می شود که ما هنوز در این زمینه وارد نشده ایم. 

به  نیاز  که  است  موضوعی  سلولی،  پزشکی  البته 

نیروی  نظر  از  وگرنه  دارد،  کالن  گذاری  سرمایه 

می گوید:  فراهانی  نداریم.  مشکلی  انسانی 

دارد،  وجود  همیشه  علمی  تبادل  البته 

علمی  دست آوردهای  از  امروز  که  همان طور 

دنیا استفاده می کنیم، آن ها نیز از تولیدات 

علمی ما استفاده می کنند و مانعی نیز در 

این زمینه وجود ندارد.

 غالمرضا غفاری با تاکید بر نقش دانشجویان را در 

دانشجویان  »امروز  می گوید:  مختلف،  زمانی  برهه های 

نقش پررنگی در مسائل اجتماعی دارند، در حالی که در 

وابسته  غربی  جریان های  به  دانشجویان  بیشتر  گذشته 

بودند«. رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه، همیشه 

یکی از دغدغه های دانشجویان و دانشگاهیان بوده است. 

نهاد دانشگاه در کشور شکل گرفته  تولد  از  این دغدغه 

و بعد از گذشت بیش از 6  دهه از تاسیس اول دانشگاه 

در ایران، هم چنان بین دانشگاهیان و دانشجویان وجود 

به  مختلفی  واکنش های  قشر،  این  تاریخ  طول  در  دارد. 

موضوع های اجتماعی و فرهنگی کشور نشان داده اند. 

موضوع های مختلف این دو حوزه به حدی اهمیت دارند 

که دانشجویان در دانشگاه ها از دوران سلطنت پهلوی دوم 

تاکنون تشکل ها و انجمن های متعددی تشکیل داده اند 

که هدف اصلی آن ها، پی گیری موضوع های اجتماعی و 

فرهنگی بوده است. البته بعد از پیروزی انقالب، جمعیت 

علمی  انجمن  مختلف  قالب های  در  دانشجویی  فعاالن 

چشمگیری  افزایش  دانشجویی  تشکل های  و  ادبی  و 

داشت و از طرفی فضا برای انجام بسیاری از فعالیت های 

اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه ها بیشتر از گذشته فراهم 

شد، موضوعی که سرچشمه آن، تعطیلی دانشگاه ها در 

سال های ابتدایی انقالب بود. تعطیلی دانشگا ها به خاطر 

فرهنگی«  »انقالب  عنوان  و  شد  انجام  فرهنگی  مسائل 

گرفت. آمار گواه این مساله است، طبق آمارهای موجود، 

و  ۱57هزار   ،۱357 سال  در  دانشجويان  كل  تعداد 

757نفر بوده، این در حالی است که این تعداد در پایان 

سال ۹6 به ۴ میلیون و 3۰۰ هزار نفر رسیده است. البته 

آن  جریانات  و  دانشجویی  تشکل های  منظر  از  امار  این 

درباره  پهلوی  رسمی  آمار  هیچ  مثال  است.  توجه  قابل 

سال۱357  در  دانشجويي  علمي  انجمن هاي  تعداد 

موجود نیست. این آمار در پایان سال۱3۹6 به ۸ هزار و 

۹66 تشکل رسیده است. همین آمار در حوزه کانون های 

فرهنگی نیز موجود است و تعدادش در پایان همان سال 

به 3 هزار و۴۰7 رسیده است. تشکل های اسالمی نیز یکی 

دیگر از حوزه هایی است که می توان کنش های اجتماعی 

را در آن دید، مثال آمار تشکل های اسالمی در دوره پهلوی 

به تعداد انگشتان دست هم نمی رسید، درحالی که پایان 

دیگر  یکی  است.  رسیده  تشکل  رقم 3۰5  به  سال ۹6، 

اندیشی  آزاد  انقالب در حوزه  از  بعد  اتفاق های مثبت  از 

از  دانشجویی  نشریه های  به  دادن  مجوز  دانشجویان، 

طیف های مختلف فکری است. آمارهای ناقصی از اسناد 

اما  است،  موجود  دانشجویی  نشریه های  درباره  پهلوی 

این آمار در پایان سال ۱3۹6 به رقم  5 هزار و  ۱۴ نشریه 

سالگی  چهل  آستانه  در  بهانه  همین  به  است.  رسیده 

فرهنگی  معاون  غفاری،  غالمرضا  سراغ  اسالمی  انقالب 

این روزهای  از وضعیت  تا  و اجتماعی وزارت علوم رفتیم 

او  دانشگاه ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بگوید. 

دوران  در  دانشجویی،  انجمن های  تشکیل  به  اشاره  با 

پس از پیروزی انقالب اسالمی، می گوید: انجمنی مانند 

انجمن علوم اجتماعی که مرحوم صدیقی بنیانگذار آن 

بود، از دوران پیش از انقالب فعالیت خود را آغاز کرد، اما 

این فعالیت باتوجه به بضاعت علوم اجتماعی در آن دوران 

بوده، نه به شکل امروزی.«معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر 

علوم در توضیح این مساله تصریح می کند:  »امروز انجمن 

جامعه شناسی ما بسیار گسترده است و اقدامات زیادی را 

انجام می دهد، اما در گذشته اصال این گونه نبود. یکی از 

دلیل های آن جمعیت کم دانشجویی و فارغ التحصیلی 

در این حوزه بوده است؛ موضوعی که امروز وجود ندارد و 

ما با جمعیت مناسبی در حوزه علوم اجتماعی و رشته های 

ورود  این که  بیان  بیان  با  غفاری  روبه روییم.  آن  مختلف 

انجمن ها را به مسائل روز جامعه، در دوران پیش از انقالب، 

باید در قالب همان زمانه و شرایط آن دوران ببینیم، ادامه 

می دهد: »سندهایی از آن دوران داریم که نشان می دهد 

هرچه  اما  کرده اند،  ورود  مختلف  مسائل  در  دانشجویان 

نزدیک تر  اسالمی  انقالب  به  منتهی  روزهای  به  زمان 

مختلف  حوزه های  در  نیز  دانشجویان  فعالیت  می شد، 

افزایش می یافت. تمام این مسائل به خاطر جو حاکم بر 

کشور بود.او تصریح می کند: یکی از مشکالتی که پیش 

از انقالب اسالمی با آن مواجه بودیم، کمبود فصل نامه ها 

و مجله های دانشجویی بود. تعداد دانشجویانی که در این 

حوزه فعالیت می کردند، بسیار کم بود، یا این که فصل نامه 

دانشگاه  نهایت  در  یا  دانشکده،  مختص  صرفا  مجله  و 

می شد و بازخورد اجتماعی  نداشت. در حالی که امروزه 

فصل نامه های  و  مجله ها  برخی  و  نیست  این طور  اصال 

دانشجویی، می تواند بازخوردهای اجتماعی در پی داشته 

باشد. از سوی دیگر تعداد مجله های علمی و پژوهشی زیاد 

شده که بخشی از آن به خاطر فعالیت انجمن های علمی 

در تمام دانشگاه ها و دلیل دیگر نیز به خاطر گستردگی 

رشته ها و گروه های مختلفی آموزشی است که در گذشته 

وجود نداشت. معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم بعد 

در  را  انجمن ها  فعالیت  نوع  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از 

دانشگاه ها دست خوش تغییر می داند و می گوید: »قطعا 

انجمن های علمی و ادبی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

با توجه به فضای حاکم بر کشور، دچار تغییرهایی شده اند 

انجام  خود  فعالیت های  حوزه   در  را  بیشتری  کارهای  و 

می دهند. این موضوع شاید در گذشته به دلیل پایین بودن 

به  دانشجویان  تمایل  عدم  همچنین  و  انجمن ها  تعداد 

فعالیت در این انجمن ها وجود نداشته است. غفاری درباره 

مقایسه فعالیت تشکل های دانشجویی می گوید: ابتدا باید 

به این مساله توجه کنیم که تشکل ها از شرایط اجتماعی، 

فرهنگی و سیاسی کشور بیرون آمده و به همین دلیل 

اگر  می آیند.  جلو  خود  زمانه  شرایط  و  اقتضائات  با 

بخواهیم درباره تشکل های دانشجویی صحبت کنیم، 

باید در ابتدا به وضعیت جنبش دانشجویی نگاهی 

نیز  انقالب اسالمی  از  بیندازیم.«او می گوید: »پیش 

تشکل های مختلف دانشجویی در دانشگاه ها حضور 

داشتند و مساله های روز آن زمان را دنبال می کردند، اما 

نگاه بیشتر این تشکل ها، به دنیای غرب بود. با 

دانشجویان  سهم  نمی توان  حال  این 

و تشکل های مختلف را در پیروزی 

با  همراهی  و  اسالمی  انقالب 

گرفت«.معاون  نادیده  مردم، 

وزیر  اجتماعی  و  فرهنگی 

»البته  است:  معتقد  علوم 

دانشجویان در طول تاریخ 

معاصر کشورمان، سهم بسزایی در جریان های مختلف 

داشته اند. اگر به تقویم نگاه کنیم، بهتر متوجه این مسأله 

می شویم، چون روزی مانند ۱6آذر به عنوان روز دانشجو، 

در  دانشجویان  و  دانشگاه  جایگاه  اهمیت  نشان دهنده 

مسائل روز کشور است، همچنین جریانات دانشجویی 

در پیش از پیروزی انقالب، نقش مهمی را در نهضت ملی 

شدن صنعت نفت داشتند.« غفاری ادامه می دهد: »البته 

نمی شود،  مربوط  انقالب  از  پیش  به  صرفا  موضوع  این 

چون بعد از انقالب و در دوران دفاع مقدس نیز می بینیم 

دانشجویان نقش ویژه ای در این رخداد بزرگ داشته اند 

و استناد به اسناد تاریخی نشان می دهد که حتی برخی 

فرماندهان بزرگ آن دوران نیز از دانشجویانی بودند که 

دانشگاه را رها کرده و به جبهه ها رفتند، در حقیقت آن ها 

جزو اولین اقشاری بودند که در میدان های نبرد حضور 

داشتند و شاهد این موضوع، شهدای هویزه اند«. او جریان 

انجمن ها و تشکل های دانشجویی را در طول تاریخ، دچار 

افت و خیز می داند و می گوید: »هرچند که شاید در برخی 

در  دانشجویان  حضور  اسالمی،  انقالب  از  پیش  برهه ها 

اما  باشد،  شده  کمر نگ  اجتماعی  مسائل 

نمی توان به طور کامل منکر حضور و 

نقش آفرینی آن ها شویم، با این 

حال امروز دانشجویان حضور 

در  را  پررنگ تری  و  بیشتر 

صحنه های اجتماعی دارند.

در گفتگویی با معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مطرح شد؛

تشکل های دانشجويی نقش پر رنگتری نسبت به قبل از انقالب دارند

 زمستان1۳۹۷  شماره ششم
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فصلنامه دانشجویان مستقل ۸
در گفت وگو با مدیران سه پیام رسان داخلی بررسی شد

اقتدار ايران در  شــبکه های اجتماعی
این روزها شبکه های اجتماعی نقش مهمی در زندگی 

و فرهنگ ملت های مختلف ایفا می کنند و نفوذ شبکه های 

زندگی  که  شده  اندازه ای  به  مردم  میان  اجتماعی 

شبکه های  نیست.  ممکن  اجتماعی  شبکه های  بدون 

اجتماعی نیز مانند بسیاری از دست آوردهای انسان ، فراز 

امروزی  شکل  به  تا  کرده  طی  را  مختلفی  نشیب های  و 

رسیده  است. گسترش و محبوبیت شبکه های اجتماعی 

را میان کاربران نمی توان نادیده گرفت، قصد داریم ببینیم 

شبکه های اجتماعی چگونه شکل  گرفته اند و چه مسیری 

را طی کرده اند تا به محبوبیت امروز رسیده اند.

  شکل گیری شبکه های اجتماعی

عمر  اجتماعی  شبکه های  بدانید  است  جالب 

خبری  و  خط  قبل،  ۱5سال  حدود  و  ندارند  زیادی 

این که تا  نداشت  وجود  اجتماعی  شبکه های   از 

 Bulletin Board System توسط وارد کریستین و رندی 

سوز به عنوان پایگاهی برای مالقات آنالین و به اشتراک  

گذاری اطالعات راه  اندازی شد.

 حضور نام های بزرگ و شبکه های اجتماعی 

ماندگار

راه اندازی   Friendster اجتماعی  شبکه  سال ۲۰۰۲  در 

شد، این شبکه با هدف جمع  آوری افرادی که عالقه های 

و  کرد  فعالیت  به  شروع  دارند،  موضوع  یک  به  مشابهی 

مشترک،  عالقه های  کردن  پیدا  برای  مختلفی  راه های 

باعث شد  ویژگی ها  این  قرار می داد.  پیش روی کاربران 

Friendster پس از گذشت یک سال به بیش از 3 میلیون 

نبود  یار   Friendster با  اما بخت  پیدا کند،  کاربر دست 

و مشکالتی فنی و تصمیم های مدیریتی نادرست باعث 

از دست  را  آمریکا کاربرانش  این شبکه در شمال  تا  شد 

اجتماعی  شبکه  سال ۲۰۰3  در  بعد،  سال  یک  بدهد. 

LinkedIn پا به میدان گذاشت. این شبکه  به جای این که 

به  دوستیابی و ارتباط میان کاربران عادی توجه کند، با 

هدف برقراری ارتباط میان افراد متخصص در شغل های 

مختلف راه اندازی شد. این موارد باعث شد تا روز به روز 

تعداد کاربران LinkedIn گسترش پیدا کند، مدتی بعد 

از  بیشتر  امروزه  و  خرید  را   LinkedIn مایکروسافت  هم 

۲۹7میلیون کاربر در LinkedIn حضور دارند. باید دهه 

اجتماعی  شبکه های  شکوفایی  عصر  را  میالدی   ۲۰۰۰

معروف  اجتماعی  شبکه   ۲۰۰3 سال  در  دانست، 

MySpace راه اندازی شد، این شبکه  اجتماعی با هدف 

جذاب  مطالب  و  ویدئو  موسیقی،  به  که  جوانانی  جذب 

 MySpace عالقه داشتند شروع به کار کرد، اما بخت با

بیشتر  در  خود  کاربران  اکنون  شبکه  این  و  نبود  یار  نیز 

روزها  این  و  داده  دست  از  را  انگلیسی زبان  کشورهای 

به عنوان شبکه  اجتماعی برای عاشقان موسیقی شناخته 

می شود. قطار شبکه های اجتماعی راه خود را ادامه داد تا 

این که در سال ۲۰۰۴ شاهد راه اندازی فیس بوک بودیم. 

آن زمان چند دانشجوی هارواردی خوش فکر این شبکه 

راه اندازی کردند، مارک  ارتباط میان دانشجویان  برای  را 

زاکربرگ معروف به عنوان یکی از موسسان فیس بوک، این 

شبکه اجتماعی را در سال ۲۰۰6 در اختیار عموم قرار داد 

و از همان  ابتدای شکل گیری فیس بوک شاهد موفقیت 

چشم گیر این شبکه اجتماعی بودیم. اواسط دهه۲۰۰۰ 

میالدی به عنوان دوران اوج شبکه   های اجتماعی شناخته 

شبکه  یک  به عنوان  توییتر  سال۲۰۰6  در  و  می شود 

اجتماعی و میکروبالگینگ راه اندازی شد، کاربران توییتر 

قادر بودند مطالب خود را در قالب نوشتاری با ۱۴۰کاراکتر 

باهم به اشتراک بگذارند، این پیام های کوچک که توییت 

محبوبیت  کوتاهی  بسیار  زمان  در  می شود،  نامیده 

زیادی پیدا کرد و این روزها توییتر یکی از پرمخاطب ترین 

شبکه های اجتماعی میان کاربران کشورهای مختلف دنیا 

اجتماعی  شبکه های  ظهور  داستان  می شود.  شناخته 

ادامه پیدا کرد تا در سال ۲۰۱۱ گوگل به عنوان یکی از 

شبکه   راه اندازی  از  خبر  اینترنتی،  غول های  بزرگ ترین 

اجتماعی  شبکه  این  داد.  گوگل پالس  نام  با  اجتماعی 

به دنبال داشت و امکانات مختلفی  را  پشتیبانی گوگل 

مانند چت ویدئویی را می توان از ویژگی های برتر گوگل 

هفته   ۴ عرض  در  توانست  گوگل پالس  دانست.  پالس 

به چیزی بیش از ۲5میلیون بار بازدید دست پیدا کند و 

در سال ۲۰۱۴ اعالم شد که این شبکه اجتماعی حدود 

5۴۰ میلیون کاربر فعال دارد. گوگل پالس با هدف رقابت 

و  قد  در  نتوانست  هرگز  اما  شد،  راه  اندازی  فیس بوک  با 

قواره های فیس بوک ظاهر شود.

 شبکه های اجتماعی و گوشی های هوشمند

با نگاهی به وضعیت شبکه های اجتماعی، می توان گفت 

بازار شبکه های اجتماعی  توانسته اند  سالطین فن آوری 

را اشباع کنند و بعید به نظر می رسد در آینده ای نزدیک 

شاهد حضور شبکه  اجتماعی جدیدی باشیم که حرفی 

برای گفتن داشته باشد. در این بین شبکه های اجتماعی 

با  بزرگ، رویکرد ویژه ای به گوشی های هوشمند دارند و 

تمام توان سعی می کنند حضور کاربران را از کامپیوترهای 

دسکتاپ به سمت گوشی های هوشمند در این شبکه ها 

بکشند. در این زمینه می توان به اینستاگرام و اسنپ چت 

دارد،  زیادی  کاربران  ایران  در  که  اینستاگرام  کرد،  اشاره 

در سال۲۰۱۰ راه اندازی شد و از آن زمان تاکنون چیزی 

اجتماعی  شبکه  این  در  عکس  میلیارد   ۲۰ از  بیشتر 

شد  باعث  اینستاگرام  است.  شده  گذاشته  اشتراک  به 

فیس بوک در سال۲۰۱۲ این شبکه اجتماعی را که توسط 

۱3 نفر راه اندازی شده بود، با قیمت گزاف یک میلیارد دالر 

خریداری کند!

 ورود ایران به شبکه های جهانی به عنوان 

تولید کننده

بومی  و  ایرانی  کامال  اجتماعی  شبکه  یک  »فیس نما«، 

است. این شبکه اجتماعی، قایلبت هایی شبیه فیس بوک 

دارند  دوست  که  است  مناسب  ایرانی هایی  برای  و  دارد 

از  یکی  فیس نما  بروند.  پرکاربر  اجتماعی  شبکه های  به 

جایگزین های شبکه های اجتماعی خارجی است که در 

میهن عزیزمان بومی سازی شده و طرفداران بی شماری 

دارد! سایت اینترنتی »کلوب دات کام« در یکم دی۱3۸3 

برپایه نیازهای امروزی کاربران اینترنتی ایرانی، راه اندازی 

شد تا به عنوان سایتی برای ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان 

جهان بتواند بستری جهت تبادل اطالعات، نیازها، کاال 

و خدمات، آشنا شدن با همکاران، دوستان قدیمی و... 

به وجود آورد.

 نسل نوین شبکه های اجتماعی ایرانی برای 

مقابله با بحران های مجازی کشور

تمام اپلیکیشن هایی که تاکنون در دنیا به وجود آمده اند، 

معرفی کردیم، ولی تمام این ها در کشور ما چندان رونقی 

نداشت. هم زمانی استفاده از گوشی های هوشمند و بروز 

پیام رسان هایی مانند وایبر، واتساپ و تلگرام، باعث شد 

این برنامه ها رونق بگیرند و مردم سراغ آن ها بروند. وایبر 

در ابتدا چندان موفق نبود، چون واتساپ با ایجاد تماس 

صوتی و تصویری توانست به سرعت وایبر را از دور رقابت 

حذف کند. اما تلگرام همه این امکانات را به کاربران ارایه 

کرد که هم سرعت باالتری برای نقل و انتقال داشت و هم 

قابلیت تشکیل گروه های بزرگ تر. به دلیل استقبال مردم 

از تلگرام، کار و کاسبی واتساپ نیز از سکه افتاد و تلگرام به 

یکه تاز میدان تبدیل شد، اما به دلیل مشکالت اجتماعی 

و همچنین طبق اعالم خود تلگرام، استفاده از ارزگرام در 

آینده نزدیک، تلگرام در ایران فیلتر شد و هم زمان شبکه های 

اجتماعی ایرانی خودنمایی کردند. وقتی تلگرام از دسترس 

خارج شد، بازار پیام رسان های داخلی تا حدودی داغ شد 

و جمهوری اسالمی ایران که تاکنون نتوانسته بود در این 

عرصه خودنمایی کند، این بار با دیدن شرایط مناسب و با 

ایجاد چند اپلیکیشن قوی وارد میدان شد. محسن غفاری 

پیام رسان  این  دغدغه های  درباره  »ایتا«  پیام رسان   مدیر 

و رشد آن ها در سایه سیستم فن آوری و اطالعات کشور 

شبکه های  کننده  استفاده  فقط  ما  دوره ای  در  گفت: 

اجتماعی خارجی بودیم، حتی دوره ای که وبالگ نیز به 

وجود آمد، ما چندان در آن دخالت طراحی نداشتیم، بلکه 

فقط همچنان در زمره مصرف کننده ها قرار می گرفتیم، ولی 

امروز با وجود چند اپلیکیشن متفاوت، این  امکان فراهم 

شده که مردم بتوانند به راحتی در یکی از بسترهای مناسب 

خود، شبکه اجتماعی داشته باشند. 

غفاری می گوید: باید مسووالن و وزارت ارتباطات در این 

زمینه بیشتر به فکر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 

داخلی باشند، چون مردم نشان داده  اند به نرم افزار های 

البته  دارند.  گرایش  داخلی  پیام رسان های  در  جدید 

عقب  خارجی  مشابه  نمونه های  از  ما  اپلیکیشن های 

است  کافی  جلوترند.  حتی  موارد  برخی  در  و  نیستند 

که  کردند  تاکید  انقالب  رهبر  کنید.  مقایسه  را  آن ها 

برد،  بهره  آن  از  باید  که  است  فرصتی  مجازی،  فضای 

برای همین فضای مجازی به هم خوانی با خواسته های 

اپلیکیشن ها  راه اندازی  و  نیاز دارد. ساخت  مردم کشور 

کار ساده ای نبود. در یکی از سفرهایم به آفریقا، با یکی 

فرد  آن  وقتی  داشتم.  مالقاتی  آنجا  ارتباطی  مدیران  از 

شبکه های  و  اینترنت  ارتباطی،  حوزه  دست آوردهای 

اجتماعی بومی ما را با آمریکا مقایسه می کرد، از این که در 

این مدت کوتاه توانسته بودیم به جایی برسیم که آمریکا 

داشت،  قرار  آنجا  در  ما  از  بیشتر  زمان  با 3برابر  حداقل 

تعجب می کرد و می گفت شما باید حتی برای سال های 

آینده به فکر راه اندازی شبکه های اجتماعی برای مردم 

با  این در گفت وگویی  از  او همچنین پیش  باشید.  دنیا 

یکی از رسانه ها مطرح کرده که ورود ایران به کشورهای 

دارای فن آوری ساخت و اداره شبکه های اجتماعی چیزی 

در حد غنی سازی اورانیوم بوده و حتی حساسیت آن نیز 

یک  مدیر  به عنوان  می دهد:  ادامه  و  باشد  بیشتر  شاید 

پیام رسان داخلی، باید فریاد بزنم و به مردم بگویم این که 

ایران توانسته با شرایط تحریمی و مشکالت، با کشورهایی 

شبکه  باالیی  تعداد  خطا  و  آزمون  با  سال هاست  که 

کند،  رقابت  کرده اند،  راه اندازی  و  تاسیس  را  اجتماعی 

دست کمی از دستیابی به سوخت رآکتور هسته ای و آن 

دانش ها ندارد. در این حوزه هدف نهایی، راهکار و مسیر 

برنامه های کالن نظام است.  دادن به فرهنگ جامعه و 

اجتماعی  شبکه های  ساخت  منتظر  هم چنان  اگر  پس 

از طرف خارجی ها بودیم، شاهد القای فرهنگ های آنان 

در سال های بعدی در کشور می شدیم.مصطفی رادمرد، 

سخنگوی پیام رسان  »بله« با اشاره به این که شبکه های 

اجتماعی در گذشته فقط بین چند کشور انحصارطلب 

ساخته و در دنیا منعکس می شد، می گوید: این که چند 

جوان تحصیل کرده داخلی توانسته اند با توجه به نیازهای 

طراحی  جامعه  با  همگام  اجتماعی  شبکه  نوعی  مردم 

کنند و سلطه خارجی ها را در این مساله بشکنند، یعنی 

قرار نیست آن ها هم چنان انحصاری عمل کنند و ما فقط 

مصرف کننده باشیم، ما هم با آزمون و خطا و نه با داشتن 

توان  از  استفاده  با  بلکه  توسعه،  در  کشورها  آن  شرایط 

داخلی می توانیم به این حوزه ورود کنیم.

او ضمن تایید این مساله که داشتن شبکه های اجتماعی 

شبکه های  ساخت  امروز  می گوید:  است،  مفید  بومی 

ما  که  کشورهاست  از  کمی  تعداد  اختیار  در  اجتماعی 

نیز جزو آن ها هستیم. این در حالی است که در ابتدای 

با  که  می خندیدند  ما  به  خارجی ها  عرصه،  این  به  ورود 

و دوباره  نمی توانیم موفق شویم  شرایط تحریمی کشور 

به استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی رو می آوریم. 

برخورد  و  شرایط  قوی،  سرورهای  می دانستند  آن ها 

توسط  آن  تقویت  و  جدید  اجتماعی  شبکه  با  مردم 

می کردند  فکر  همین  برای  نیست.  ساده  اسپانسرها 

دادیم  نشان  5سال  در  کمتر  در  ولی  نمی توانیم،  ما 

طول  در  آن ها  که  برسیم  دانشی  به  می توانیم  نه تنها 

هم  آن ها  از  قادریم  حتی  کرده اند،  کسب  سال،   ۲۰

این که  بیان  با  پیام رسان  این  سخنگوی  باشیم.  جلوتر 

از لحاظ فنی و زیرساختی، توسعه  ۲۰ساله را در کمتر 

داخلی  پیام رسان های  همه  افزود:  داشته ایم،  سال   5

آی او اس و دسک تاپ  اندروید،  روی سیستم عامل های 

قابلیت نصب را دارند، همچنین نسخه تحت وب برخی از 

این پیام رسان ها ارایه شده است. در حالی که در گذشته، 

فقط  داشتند،  وجود  خارجی  پیام رسان های  که  زمانی 

البته  می کردند،  ارایه  مردم  به  را  دسک تاپی  نسخه های 

در آن زمان فن آوری گوشی ها پیشرفته و به صورت امروز 

وجود نداشت، اما پیام رسان های داخلی اگر آن موقع با 

سطح کم تقاضا پا به عرصه می گذاشتند، حتما بهتر از 

پیام رسان های  مقایسه  باید  می کردند.  عمل  خارجی ها 

داخلی و خارجی را با توجه به تحریم ها، آزمون و خطای 

مردم  به  آن ها  دست یابی  نوع  و  خارجی ها  ساله  چند 

چند  میان  ما  حضور  وقت  آن  کنیم.  بررسی  را  دنیا 

می شود. مهم  پیام رسان  ساخت  فن آوری  دارای   کشور 

مرتضی برجی، مدیر پیام رسان  »ساینا« نیز گفت: رسیدن 

را  داخلی  رسان  پیام  از  استفاده  مردم  که  نقطه  این  به 

این  هاست،  آن  اعتماد  نشان  دهند  ترجیح  خارجی  به 

در  داخلی  پیام رسان های  که  گرفت  نظر  در  باید  هم  را 

پیام رسان های  از  مردم  که  آمدند  میدان  به  شرایطی 

خارجی استفاده می کردند و آن ها ایرادات کار را پس از 

استفاده کاربران رفع کرده بودند. با این حال ما در این 

زمینه آن قدر پیشرفت داشته ایم که در منطقه خاورمیانه 

دولتی،  حمایت  با  می توانیم  و  می زنیم  را  اول  حرف 

رواج  خاورمیانه  کشورهای  در  را  داخلی  پیام رسان های 

جهانی  زمینه  این  در  دیگر  کشورهای  مانند  تا  بدهیم 

بشویم. برجی در ادامه گفت: کشورهایی مانند برزیل، 

روسیه، هند، مکزیک و بسیاری از کشورهای جنوب آفریقا 

و اروپا، از نرم افزار خارجی استفاده می کنند، با این که در 

این کشورها حداقل یک نرم افزار بومی وجود دارد، اما چرا 

مردم آن ها از پیام رسان داخلی استفاده نمی کنند، یعنی 

آن ها نتوانسته اند با مردم خودشان ارتباط برقرار کنند، در 

حالی که ما در ایران خالف این رویه را داریم و مردم روز 

به روز بیشتر از پیام رسان های داخلی استقبال می کنند. 

شبکه های  از  مردم  استفاده  نظرسنجی،  آخرین  طبق 

داخلی حدود 7۰درصد را نشان می دهد.

 زمستان1۳۹۷  شماره ششم


