
بازهم پای جنگ در میان است
جنگ بهانه ای تکراری برای مذاکره

فرهنگیتربیتیاجتماعیسیاسی

 در روزهای اخیر خبری در مطبوعات ، رسانه ها و به ویژه فضای
 مجازی منتشر شده است مبنی بر قتل یک زن به دست همسرش
 اما این بار موضوع فرق می کند چون قتل در یک خانواده معمولی
 و توسط فرد معمولی اتفاق نیفتاده است بلکه فردی مرتکب این

جنایت شده که شهردارسابق تهران بوده آن هم ...
ادامه در صفحه 2

آرمان مومنی
دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

ـــــــر مقاله

در روزها یا بهتر است گفته شود هفته های گذشته بارها شنیده ایم و 
دیده ایم درگیری بین ایران و آمریکا از آنچه که تصور می نمودیم به 
ما نزدیک تر است ، اعزام ناوهواپیمابر و بمب افکن آبراهام لینکلن و 
اقدامات دیگر از سوی ایاالت متحده آمریکا می تواندنشان دهنده این 
باشد که جنگ به مرور بر کشورمان سایه می گستراند در این وجیزه 
مادنبال آن نیستیم بگوییم که آیا جنگ می شود یا نه ، منتهی این 
را به خوبی می دانیم که در موقعیتی  بدتر ازاین و درهنگامیکه کشور 
ایران در وضعیتی به مراتب خطرناک تر قرار داشت هیچ کسی حتی 
جرئت انداختن نگاه چپ به این کشور را نداشت حاال امروزه که این 
کشور در حوزه های مختلف پیشرفت داشته و با ایران گذشته تفاوت 
های بسیاری دارد به نظر نمی آید که کسی به خود اجازه دهد تا با این 

کشور گالویز شود به هرحال همه این مباحث احتمال است واحتماالت 
هم غیر قابل استناداند  اما بحث چیز دیگری است ، بحث ما فضاحت است 
، افکار غلط است ، بحث ما برجام و امثال آن است ، توافقی که قرار بود 
حداقل دور کننده سایه جنگ باشد اما مایه ننگ شده است و امروزه نه 
به زعم ما بلکه به زعم حامیانش جنگ از رگ گردن به مانزدیک تر شده 
، اما بازهم می شنویم همان هایی که برجام و توافقات نظیر آن را تنها 
راه رهایی از مشکالت برای کشور می دانستند بار دیگر صدای مذاکره 
سر داده اند که برای دور شدن جنگ از کشور باید مذاکره کرد و درغیر 
اینصورت کشور درگیر عواقب احتمالی تنش بین ایران و آمریکا خواهد 
شد ، با توجه به این نظرات دو سؤال اساسی پیش می آید ، اول آنکه 
اگر قرار به شکل گیری رابطه مسالمت آمیز میان ایران و ایاالت متحده 
بواسطه مذاکره و گفتگو بود با توجه به مذاکرات انجام گرفته این امر می 
بایست تا به امروز محقق می گشت که ما شاهد آن نبودیم و به نظر می 
آید یا دولتمردان  آمریکایی غیر قابل اعتماد هستند یا اگر به نظر دوستان 
غرب گرا وطرفدار دولت اینطور نباشد این دیپلماسی عزیزان دولتی و تیم 
سیاست خارجی دولت است که ضعف و اشکال دارد و با وجود امضای 
توافقنامه برجام نتوانسته اند گروه مقابل را مجاب به انجام تعهدات خود 

کنند و امضای معتبرکری را بی اعتبار گرداندند ، سوال دومی که پیش 
می آید آن است ، اینبار قرار است بر سر کدام یک از دستاوردهای این 
مردم وکشور مذاکره شود و بدون دریافت امتیازات خود با توجه به متن 
توافق آن دستاورد را با دودست خود تقدیم کنند ، انرژی هسته ای که 
به راحتی تقدیم شد و زحمت چندین و چند ساله جوانان این مرز و 
بوم نابودگشت و گفتند انرژی هسته ای برای ما اولویت ندارد و مردم 
آن را نمی خواهند فردا نیز امنیت این کشور بی اهمیت می گردد و 
موضوع مذاکره قرار می گیرد و دفعات بعدی به سراغ خودمان می آیند 
و جیره ای که برای زنده ماندن به آن نیاز داریم از ما می گیرند و می 
گویند اولویت ندارد و مهم نیست ، مهم سایه جنگ است که باید ازبین 
برود ، آنقدر این روند ادامه پیدا می کند که نه عزتی برای ایرانیان باقی 
می ماند و نه اقتصاد و امنیتی  نمونه های متعدد آن را در نقاط عطف 
مختلف تاریخ ایران می توان دید که آمدند ، بردند و خوردند اما نه 
سایه جنگ از کشور برداشته شد و نه اقتصادمان ترمیم یافت و نتیجه 
آن چیزی جز فالکت و بدبختی نبود ، سخن را کوتاه کنم نه گفتگو 
صرف راه چاره است و نه دست روی دست گذاشتن ، زمانی می توان 

مؤفق بود که هم به تسامح پرداخت و هم به اقتدار و نیروی داخلی .

 من گمان می کنم که آن چیزی که به اسالم
عدم است  زده  ضرر  چیز  همه  از   بیشتر 
نکردن پیدا  تحقق  است،  صحیح   تربیت 

تهذیب و اخالق اسالمی است.

صحیفه امام، ج 15، ص 503

»ایران میگویند  که  مذاکره ای  از   مقصود 
 باید به میز مذاکره برگردد«، مطلق مذاکره
 نیست، مذاکره ی با خصوِص دولت آمریکا

است. معنای مذاکره، معامله است.
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ب این شماره
مهم ترین مطال

بازهم پای جنگ در میان است

کراش و ما ادراک ما کراشویژگی های رفتاری و فردی اماممدیریت بحران در بحران مدیریتمرگ تدریجی یک جریان

CRUSH

 بسیار زیادی بر روي آن انجام گرفته، شاهد آن هستیم که
 کمترین درک از آن در بسیاری از جوامع وجود دارد. در بین
انجام به  دادن،  انجام  معناي  به   عامه مردم جامعه، مدیریت 
رساندن، مسئولیت چیزي را داشتن و متولي چیزي بودن است.

   یکی از مهم ترین اصول مدیریت  داشتن دانش  و درک
فــــرایندهاي موجود برای رشد و پیشرفت سازمان ...
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ما در تمام طول عمر امام، شاهد بودیم که ایشان چیزی بر اموال 
خود نیفزودند . تنها ملک مختصری از پدربزرگشان مانده بود که 
مزروعی بود . امام در آمدی که از همان زمین به دست می آمد 

را خرج می کردند.
 زاهد بودن طلبه از نظر امام به این معنی نبود که طلبه لباس

ژنده بپوشد، خوار شود ...
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 "آقا پسری که دیروز فالن جا بودی، لباست فالن رنگ بود!
 روت کراش دارم."؛"دختری که ساعت فالن، فالن جا بودی،
 رنگ موهات فالن رنگ بود، مانتو ات فالن طور بود! روت کراش
 دارم." این ها جمالتی هستند که بعضاً در شبکه های اجتماعی
 دانشجویی با عنوان کراش دیده می شوند. کراش، یک مدل
مدرن رابطه عاطفی با دیگری است که طرف دیگر هنوز این ...
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مرگ تدریجی یک جریان

 در روزهای اخیر خبری در مطبوعات ، رسانه ها و به ویژه فضای
 مجازی منتشر شده است مبنی بر قتل یک زن به دست همسرش
 اما این بار موضوع فرق می کند چون قتل در یک خانواده معمولی
 و توسط فرد معمولی اتفاق نیفتاده است بلکه فردی مرتکب این
 جنایت شده که شهردارسابق تهران بوده آن هم در دوران تصدی
 شورای شهر تهران توسط اصالح طلبان و به گفته برخی از مسئولین
 دولتی با فشار و دستور اکید رئیس جمهور برای تأیید آن ، همچنین
 در سوابق این فرد می توان عهده دار بودن مسند وزرات آموزش
 و پرورش در دولت اصالحات را نیز مشاهده کرد ، اما نکته این
 است چرا این فرد آن هم یکی از افراد شاخص اصالحات ؟ زمانیکه
 دولت مقبول اصالح طلبان در بدترین شرایط ممکن به سر می
 برد و نتوانسته انتظارات اقتصادی و سیاسی مردم را چه در سطح

با شروع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
حسن روحانی از همان ابتدای رقابت انتخاباتی خود 
از اصالح روند سیاست خارجه ایران سخن به میان 
آورد و با نشان دادن کلید و پیچیدن نسخه ی صد 
روزه برای کشور توانست افکار عمومی را که خسته 
از تورم افسارگسیخته بودند باخود همراه کند. او 
ضــمن تاکیــد و تمرکــز بــر سیاســت خــارجي، 
دولـت  و محورهـاي سیاسـت خـارجي  اصــول 
خـود را در چـارچوب )تعامـل سـازنده بـا جهـان( 
معرفــي کرد و از آن بــه عنــوان کلیــدي بــراي 
حــل مشــکالت سیاســي و اقتصــادي کشور یاد 
کرد. اصـول و محورهـاي ایـده تعامـل سـازنده بـا 
جهـان شـامل محورهـایي همچون: دوري از تـنش 
عرصـه  در  تـدبیر  و  عقالنیـت  زدایـي،  تـنش  و 
سیاسـت خـارجي، اعتمادسازي، بهبود چهـره و 

 کالن  و چه در سطح خرد برآورده نماید و از طرفی دیگر فسادهای
 اقتصادی در دولت و تحریم ها علیرغم برجام دولت امانشان را
 بریده است در این هنگام ما شاهد اتفاقاتی هستیم که بیشتر ما
 را به این نتیجه می رساند که اصالحات در حال افول است ،
 از ناکارآمدی دولت مورد قبول اصالحات در حوزه های مختلف
 سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و... بگذریم که مثال برای هرکدام از
 این بخش ها زیاد است باید فرود اخالقی و شخصیتی را هم به آن
 اضافه کرد ، به هر حال  این نوشتار بدنبال ارتباط دادن این موارد
 با یکدیگر نیست که بگویند مغالطه  و یا سوء استفاده شده اما اگر
 تمامی این ضعف ها و اشکاالت را در کنارهم مانند تکه های پازل
 قرار دهیم که واقعیت های یک جناح یا طیف سیاسی و یا هرچیز
 دیگری باشد آن وقت نتیجه ای که از پازل تکمیل شده می توان

 گرفت فقط یک جمله است ، مرگ تدریجی یک جریان.

بی کفایت اما بسیار مدعی

 مدیریت مقوله اي است که با توجه به این که مطالعات
 بسیار زیادی بر روي آن انجام گرفته، شاهد آن هستیم
 که کمترین درک از آن در بسیاری از جوامع وجود
 دارد. در بین عامه مردم جامعه، مدیریت به معناي انجام
 دادن، به انجام رساندن، مسئولیت چیزي را داشتن و

متولي چیزي بودن است.
   یکی از مهم ترین اصول مدیریت  داشتن دانش  و

پیشرفت و  رشد  برای  موجود  فــــرایندهاي   درک 
 سازمان است. یک دانه کوچک زمانی می تواند به یک

 درخت پهناور تبدیل شود که محیطي از آب، دما، نور و مواد
 مغذي خاک فراهم شود که فرایند رشد صورت گیرد. اگر
 شرایط مساعد نباشد و محیط مناسب برای رشد مهیا نشود
 فرایندهاي رشد دوام نخواهند داشت و پتانسیل و ظرفیت

موجود در دانه از بین خواهد رفت.
   اصل بعدی در مدیریت توجه به فرایند های محدود کننده

 و موانع رشد و پیشرفت می باشد. با توجه به این اصل باغبان
 باید توجه داشته باشد که برای رشد و آزاد شدن پتانسیل
 دانه الزم است که موانع و آفات رشد را بشناسد و متناسب با

آن تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کند.
   داشتن اطالعات صرف در مورد یک موضوع را دانش و

این که فردی در رشته ای اطالعات نامند.   آگاهی نمی 
 زیادی کسب کند به این معنی نیست که به دانش و آگاهی
 نسبت به آن موضوع رسیده است. اطالعات چیزي است که
 به کمک آن مي  توانیم از میان مجموعه امکاناتي که نسبت
 به آنها چیزي نمي  دانیم دست به انتخاب بزنیم اما دانش،
 آن درک، آگاهي یا شناختي است که در خالل مطالعه،
 تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست مي  آید و
 یک گام بعد از اطالعات قرار دارد. دانش متکي به اطالعات
 است و در یک سازمان آنچه افراد درباره مراجعان، تولیدات،
 فرایندها، خطاها و موفقیت هاي سازماني خود مي  دانند را
 دانش می نامند. برای یک مدیر مهم به کار گیري دانش و
 آفریدن آن است نه صرف داشتن دانش. آنچه یک فرد را
 به مرحله مدیریت می رساند، در حین مدیریت به کمکش

 نخواهد آمد. به این معنی که مدیریت نیازمند مهارت های
متفاوت و مختص به خود است.

   مدیر کسی است که با دانش و آگاهی که در زمینه مدیریت
 دارد، از طرف صاحبان آن مجموعه مسئول است تا اهداف
 سازمان را در چهار چوب قوانین موجود به بهترین نحو و
 باکمترین هزینه ممکن بدست آورد و ارزش مدیران هر

سازمان با انجام این ماموریت سنجیده می شود .
   هر جامعه ای در زمان خود روشنفکران وصاحب نظرانی

 دارد و در دنیا کشورهایی موفق شده اند که از نظرات اینگونه
 افراد در زمان مناسب استفاده نموده اند اما گاهی تاخیر
 باعث تبدیل اطالعات دست اول به اطالعات سوخته می
 شود و استفاده نا بجا از نظریات سوخته و قدیمی گاهی
 فاجعه بار می شود. پس الزم است برای شکوفائی مجموعه

اطالعات در زمان الزم اخذ و به موقع استفاده گردد.
   مدیر در هر سطحی ناظر بر کار چند نفر یا چند دستگاه

 است. وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به طور متوسط
و اند  داده  بدنه خود جای  در  را  نفر  میلیون  از 2   بیش 
 مدیریت این تعداد نیروی انسانی به مهارت ها و تخصص
 های ویژه ای نیاز دارد که گاه نبود آن مهارت ها می تواند
 عواقب زیانباری را برای سازمان و در ابعاد کلی برای کشور

 در پی داشته باشد.
   با وجود توسعه و پیشرفت ایران در ابعاد مختلف سیاسی،

از شیوه های برخی  اما  فرهنگی،  و  اجتماعی   اقتصادی، 
 متداول مدیریت در کشور، متناسب با یک کشور در حال

 توسعه نیست و همچنان در سبک و سیاق سنتی خود
 باقی مانده است و استمرار این نوع مدیریت، موجب توقف
 و ایستایی در روند رشد و پیشرفت کشور می شود. بسیاری
 از متصدیان امور، مدیریت را یک علم نمی دانند! تعداد
 قابل توجهی از مدیران کشور، آموزش های کافی در زمینه
 مدیریت ندیده اند و به صورت تجربی و سعی و خطا در
 حال فراگیری مدیریت هستند و با جدیدترین نظریه ها،

تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی، فرسنگ ها فاصله دارند.
    اگر چه کم نیستند مدیران متخصص، دلسوز، پویا، با

 وجدان، متعهد و الیق در این کشور، اما وجود مدیرانی که
 با سبک مدیریت سنتی خود موانع زیادی برای فرایند رشد
 و پیشرفت کشور ایجاد کرده و سبک های مدیریتی زیان
 بار و خسارت آور خود را کماکان ادامه می دهند، فراتر از
 حد تصور موجب عقب ماندگی، هدر رفت منابع و تاخیر

در روند پیشرفت کشور می شوند.
   وجود آمار باالی افراد تحصیل کرده جوان و متخصص در

 کشور،  دولت می تواند با استفاده از این ظرفیت قابل توجه
 تغییر و تحولی عظیم در سبک مدیریتی کشور ایجاد کند.
 اگرچه در یک دوره نمی توان فضا را به طور زیربنایی تغییر
 داد و سبک مدیریتی را اصالح کرد، اما با فرهنگ سازی،
 استفاده از نیروهای متخصص و ایجاد یک بانک اطالعاتی
 کامل از مدیران موفق می توان افراد شایسته را طبقه بندی
 و سوابق آنها را کانالیزه و تجربه های موفق آنها را ثبت کرد
تا در آینده بتوانیم افراد متخصص را وارد عرصه کار کنیم.
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حامد علی زاده

ابوالفضل بکرای

سعید قادری نیا

دانشجوی کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

دیپلماسـي  جهـاني،  عرصـه  در  ایـران  پرسـتیژ 
فعـال و پویا، تالش براي متـوازن نمـودن و بهبـود 
روابـط بـا کشـورهاي جهـان ، بـه خصـوص بــا 
کشــورهاي همســایه و مهمتر از همه مــذاکره 
دوجانبــه و از موضـع احتـرام متقابـل بـا آمریکـا 

مـي شـود.
با این وجود بارها آقای روحانی از شیرمرغ تا جان 
آدمی زاد را به برجام حواله میدادند ؛ آب خوردن 
وچرخیدن چرخ اقتصاد وسانتیریفیوژ و باال رفتن 

ارزش پول ملی و اقتدار ایران که جای خود دارد...
اما دراین روزها چیزی که جناب آقای روحانی بسیار 
بر آن اصرار می ورزند، )نداشتن اختیارات کافی( 
در مقام ریاست قوه ی مجریه است، الزم می دانم 
تعدادی از اختیارات ایشان را نام ببرم تا خوانندگان 
محترم از کنار سخنان اخیر ایشان مانند سخنان 

عمل نکرده گذشته، نگذرند:
1-پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام 
رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی 
و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیما 
به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. )که در 
مورد اختیارات رهبری نیز خوانندگان محترم می 
مراجعه  اساسی  قانون  اصول701تا211  به  توانند 

فرمایند تا از اطالعات بهتری برخوردار شوند.(
و  وبودجه  برنامه  امور  مسئولیت  جمهور  2-رئیس 
اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد.

3-وزرا به اختیار رئیس جمهور تعیین می شوند وبا 
تایید مجلس انتخاب می شوند و همچنین سفیران 
به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور 

تعیین می شوند.
4-ریاست شورای عالی امنیت ملی.

5-ریاست شورای عالی انقالب فرهنگی.
این اختیارات فقط بخشی از اختیارات کالن رئیس 
جمهور کشورمان است که می توان گفت بیشترین 
گستردگی اختیارات در حوزه های اجرایی، مالی، 
امنیتی و فرهنگی را داراست با این وجود سوال 
چه  جمهور  رئیس  آقای  دقیقا  که  اینجاست 
اختیاری را الزم دارد که می گویند از اختیارات 

کافی برخوردار نیستند؟

مدیریت بحران در بحران مدیریت



* چیزی بر اموال خود نیفزودند
ما در تمام طول عمر امام، شاهد بودیم که ایشان 
چیزی بر اموال خود نیفزودند . تنها ملک مختصری 
از پدربزرگشان مانده بود که مزروعی بود . امام در 
آمدی که از همان زمین به دست می آمد را خرج 

می کردند.
این معنی نبود  به  امام  از نظر  زاهد بودن طلبه 
که طلبه لباس ژنده بپوشد، خوار شود  یا عالمت 
گدایی در لباسش باشد . امام معتقد بودند که طلبه 
در عین حال که باید لباس متناسب بپوشد، باید 
قلب خود را نیز آماده کند و می  فرمودند عمران و 

آبادی قلب با معنویت و توجه به خداست.

 * این ها را نگذارید خراب شوند
در منزل امام درخت توتی وجود داشت. توت زیادی 
می آورد که معموال به زمین ریخته شده و از بین 
می رفت .امام می  فرمودند : »اینها را نگذارید خراب 
بشوند، جمع کنید.« درخت  خرمالویی هم بود که آقا 
می فرمودند:»از خرمالوهایی که می چینید به باغبان 

ها هم بدهید« . 

* باید رعایت کنید
یک بار که خدمت امام بودیم، از من خواستند پاکت 
دارویشان را به ایشان بدهم . داخل پاکت، دارویی بود 

که باید به پایشان می مالیدند.

بعد از مصرف دارو، امام یک دستمال کاغذی را به 
چهار تکه تقسیم کردند و با یک قسمت از آن چربی 
پایشان را پاک کردند و سه قسمت دیگر را داخل 
آن  از  بتوانند  بعد  دفعات  برای  تا  پاکت گذاشتند 

استفاده کنند .
به امام گفتم: اگر برنامه زندگی این گونه است، پس 
ما همه جهنمی هستیم! چون ما واقعا این رعایت ها 
را به خصوص در مورد دستمال کاغذی نمی کنیم . 
آقا فرمودند: »شما این طور نباشید، ولی باید رعایت 

کنید« . 

* هیچ کس مثل امام از دنیا دوری نگرفت

 با این که به طور قطع و یقین خصوصا پس از 
انقالب برای هیچ مرجعی سیل وجوهات ، خیرات 
، نذورات ، هبه ها و هدیه های شخصی به اندازه 
امام سرازیر نمی  شد اما این کثرت و فراوانی در 
زندگی امام حتی در امور مربوط به زندگی شخصی 
و خصوصی ایشان هیچ تفاوت و تغییری را پدید 
نیاورد که باعث  شود با مصرف زیادتر و هزینه بیشتر 
از روال زندگی زاهدانه و علی گونه خودشان فاصله 
بگیرند . در حقیقت، می  توانم بگویم برای هیچ 
کس مثل امام ، شهرت ، ریاست ، دنیا و متاع آن 
روی نیاورد وهیچ کس هم مانند امام از این مناصب 

دوری و فاصله نگرفت . 

 حضرت علی)ع( از زمان ظهور اسالم همواره
 در جبهه ی حّق بود و رفتار و شجاعت و
را اسالم  از  زیبا  تصویری  اش   جوانمردی 
 متجّلی می کرد. او جلوه ی واقعی و کامل
 حق به شمار می آید. حضرت علی)ع( از آغاز
 بعثت رسول خدا)ص( در راه حق مجاهده
 کرد و هیچ گاه برای هوای نفس و قدرت طلبی
 دست به شمشیر نبرد. او در تمام جنگ های
 صدر اسالم یک هدف را تعقیب می کرد و آن،
 ترویج دین اسالم و حاکم کردن اخالق دینی

بر اخالق جاهلی بود.
 اخالقی سیاسی در اسالم واژه ای است که
 تعریف و تفسیر روشنی را می طلبد. تبیین
 جداگانه هر کدام از دو مفهوم اخالق و سیاست
 الزم است. در تعریف مفهوم اخالق گفته شده:

 »فضیلت های مورد پذیرش عموم که از شرع و
 عرف و تاریخ و عقل برخاسته است«. از دیگر
 سو، مفهوم سیاست به »اخذ تصمیم و اجرای آن
 برای کل جامعه« تعریف می گردد. مطابق این
 تعریف ها، گاه اندیشمندان دو مفهوم اخالق و
 سیاست را با یکدیگر سازگار می پندارند و گاه
 ناسازگار. همچنین برخی از متفکران، اخالق را
 بر سیاست بار می کنند و برخی دیگر سیاست را
 بر اخالق. در ارتباط دو مفهوم اخالق و سیاست
 به نظر می آید که پیوند اخالق و سیاست گزینه
 درست باشد؛ زیرا که در غیر این صورت گفتگو
 از اخالق سیاسی جایگاهی ندارد. مراد از اخالق
 سیاسی، به بازی گرفته شدن اخالق از سوی
نیست، اخالق  کردن  سیاسی  یا   سیاستمداران 
 بلکه مراد اخالقی کردن سیاست یا تنظیم روابط
 سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... بر پایه اخالق و

عدالت است.
 اخالق سیاسی در اسالم جایگاهی ویژه دارد؛
 چرا که اسالم از پیوند آشتی جویانه اخالق
 و سیاست دم می زند و همواره در پی ارایه
 راهبرد به سیاستمداران می باشد. پرآوازه ترین
 شخصی که در اسالم به اخالق سیاسی توجهی
 ویژه نشان داده، امام اول شیعیان حضرت علی
 بن ابیطالب)ع( است. آن حضرت برای حاکم
 نمودن نظام اخالقی معتبر در هر دو زمینه فردی
 و اجتماعی، از طریق کارگزاران سیاسی خود به
 اخالقی نمودن سیاست دست زد. هدف موالی
 متقیان در اخالقی کردن سیاست، اصالح مردم
 بود؛ اصالحی که هدایت اخالقی مردم به سوی
 سعادت جمعی و رهنمون نمودن آنان به پیروی
 از دستورهای الهی و عقلی و غلبه بر هوای
 نفس و شهوت را مدنظر داشت. امام علی)ع(،
 این هدف واال را با شیوه های اخالقی ویژه ای

پی گیری نمود.
 مؤلفه های شیوه اخالقی حضرت در حکومت
 و سیاستمداری نشان از تلفیق آرمان با واقعیت
 دارد و اعالن می کند که امام علی)ع( آرمان
 گرایی واقع بین بود. بنابراین شناخت عناصر
دوران در  سیاست  کردن  اخالقی   عملی 
 زمامداری حضرت، اهمیتی دو چندان می یابد؛
 به این جهت، با نگاهی به نامه امام علی)ع(
 به مالک اشتر و تفسیرهای این نامه، چندین
 مؤلفه را می توان برشمرد. عناصر یا مؤلفه های
 اخالقی کردن سیاست در شیوه حکومتی امام
 علی)ع( با مفاهیمی چون "حق طلبی"، "عدالت
"تقوای قدرت"،  انگاری  "ابزار   محوری"، 
گرایی"، "مردم  انسانی"،  "کرامت   سیاسی"، 
"مصلحت و  "عهدمندی"  مداری"،   "صلح 

سنجی" قابل تطبیق به نظر می آید.
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ویژگی های رفتاری و فردی امام خمینی)ره(

سنگر رگفته است ، صدايش نمي رسد

 فقر هك اپيش نمي رسد
ِّ

ات روي خط

اندوهگين و خسته و ردمانده مانده است

ات چشم اغنيا هك نمايش نمي رسد

آوار زحن روي رسش ريخته ولي

ات زري رعش دست خدايش نمي رسد

فقر است زخم و رفق شده ردد او ولي

اين ردد ، دست كس هب دوايش نمي رسد

رپواز ركده است از اين شور و حال اه

رپواز ركده است و هب جايش نمي رسد

رپاتب سنگ رزيه هب ردياي بيكران

اينجا كسي هك هوي ، هب اهيش نمي رسد

شعر و شعور

علیرضا حامدی

محمدحسین سعادتمند

دانشجوی دکتری مهندسی برق

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

اخالق سیاسی در سیره ی امام علی )ع(
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 دانلود
 نسخه

الکترونیک
 این شماره

با ما در ارتباط باشید!

4

بیشتری  دانشجوی  تعداد  دانشگاه،  های  خوابگاه  در 
نسبت به حد تعریف شده در هر اتاق ثبت نام می شوند.

این مسئله باعث می شود مدیریت اتاق و حفظ نظم آن 
کمتر شود و از طرفی خوابگاه که محیطی برای مطالعه 
و استراحت است این دو مهم را از دست بدهد. مهم 
ترین معضالت بهداشت اتاق و سرویس ها، سر و صدا و 
مسئله مهم گرفتکی فضای اتاق به علت ازدیاد جمعیت 
هستند.پ.ن: گویی مسئولین مربوطه دانشگاه از این 
فرضیه استفاده کردند که " دانشجویی که دانشجو نباشد 
دانشجوی نیست و دانشگاهی که دانشجو نداشته باشد، 
دانشگاه نیست، طویله است پس تا می توانید بچپانید ."

 مدتی است که بحث هایی در خوابگاه ها مطرح
 می شه نسبت به کم و کاستی های که خوابگاه
 دارد و مسئولین خوابگاه حل کردن این مشکالت
 را بر عهده خود دانشجویان می گذارند. یکی از
 این مشکالت نبودن المپ در خوابگاه مفتح است.
 دانشجویی که باید به فکر امتحانات پایان ترم باشد
 اما حاال باید به فکر تهیه المپ های خوابگاه باشد.
هزینه اگر  بشه،  رسیدگی  موضوع  این  به   لطفا 
این پس  پردازیم،  می  دانشجویان  ما  را   خوابگاه 

هزینه های اضافی و بی مورد دلیلش چیه؟

اصوال هدف هرکسی از ورود به دانشگاه و متقابال هدف 
اصلی دانشگاه از پذیرش دانشجو مگر غیر از تعالی و 
تربیت درسی هست؟ باید صراحتا عرض کنم که اگر 
از  مقدار  این  با  عمومی،  دروس  مثل  دروسی  برای 
با  اثرگذاری روی ذهن و فکر دانشجو،  ظرفیت برای 
همین فرمان ادامه داد که تقریبا بیشتر از 95 درصد 
محتوا بعد از گذشت تنها چند روز از گذشت امتحان 
از ذهن دانشجو پاک بشه، دانشگاه و دانشجو هیچگاه 
به هدف اصلی شون نخواهند رسید و در این میان فقط 

شاهد هدر رفتن بیت المال خواهیم بود.

با سالم.متاسفانه از گذشته کیفیت غذای سلف 
مرکزی نسبت به سلف ارم خیلی پایین تر بوده 
و در ماه رمضان نیز افتضاح تر شده...خصوصا 
کباب کوبیده...به همین دلیل اکثر دانشجویان 
با  غذای  دریافت  برای  مجبورن  خوابگاهی 
کیفیت حدود یک ساعت از وقت خود را صرف 
رفتن به سلف ارم کنن.....لطفا رسیدگی کنید.

0917***78560917***5672 0912***70770917***8729 

ت دانشجویی
مطالبا

گردهمایي ساالنه ادوار مجمع یادواره شهدا

نشست مشترک رئیس دانشگاه شیراز با استاندار فارس و شهردار شیراز 

انتخاب رئیس دانشگاه شیراز به عنوان »حامي برتر میراث فرهنگي« و انتخاب استاد دانشگاه شیراز به عنوان »پژوهشگر برتر« در حوزه میراث فرهنگي کشور

دبیر رسانه : امیرحسین معصومی

ِکراش َو َما َادراَک َما ِکراش

اخبار دانشگاهی

علیرضا مظفری
دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

ــا گراميداشــت ســوم  ــان ب ــادواره شــهداء دانشــجويان دانشــگاه شــيراز همزم ــي ســاالنه ادوار مجمــع ي گردهماي
ــام دانشــگاه  ــور مطهــر شــهداي گمن ــا حضــور مســئوالن دانشــگاه، اســاتيد و دانشــجويان در جــوار قب خــرداد ب

شــيراز برگــزار شــد.
آقــاي هــادي دهقانــي، موســس و نخســتين دبيــر مجمــع يــادواره شــهدا در ايــن مراســم معنــوي بــا اشــاره بــه 
ايــن ســخن امــام خمينــي )ره( كــه فرمودنــد :))هميــن تربــت پــاك شــهيدان اســت كــه تــا قيامــت مــزار عاشــقان 
ــا توجــه بــه اينكــه بيــش از 12 ســال از تدفيــن  و عارفــان و دارالشــفاي آزادگان خواهــد بــود(( اظهــار داشــت: ب
شــهداي گمنــام در دانشــگاه مــي گــذرد ؛ ولــي وضعيــت مقبــره شــهدا در شــان دانشــگاه بــزرگ شــيراز نيســت.

نشســت مشــترك دكتــر حميــد نادگــران ، رئيــس دانشــگاه شــيراز ، دكتــر عنايــت الــه رحيمــي ، اســتاندار فــارس 
و مهنــدس حيــدر اســكندرپور، شــهردار شــيراز در محــل اســتانداري فــارس برگــزار شــد.

اســتاندار فــارس در ايــن نشســت ، دانشــگاه شــيراز را چشــم و چــراغ شــهر و اســتان توصيــف و بــر همــكاري 
همــه ي ســازمان هــا و دســتگاه هــاي اجرايــي بــا دانشــگاه شــيراز بــراي تحقــق اهــداف علمــي تاكيــد كــرد.

در هفتــه بزرگداشــت ميــراث فرهنگــي و روز جهانــي مــوزه، از دكتــر حميــد نادگــران ، رئيــس دانشــگاه شــيراز 
ــي  ــأت علم ــو هي ــمي، عض ــادق ميرزاابوالقاس ــر محمدص ــي« و دكت ــراث فرهنگ ــر مي ــي برت ــوان »حام ــه عن ب

ــر در حــوزه ميــراث فرهنگــي« تقديــر شــد. ــه عنــوان » پژوهشــگر برت دانشــكده هنــر و معمــاري ب
ــع دســتي و  ــراث فرهنگــي، صناي ــازمان مي ــاون س ــان، مع ــد حســن طالبي ــر محم ــا حضــور دكت ــن ب ــن آيي اي
گردشــگري كشــور و جمعــي از مســئوالن اســتاني ترتيــب يافــت و از فعــاالن و پژوهشــگران فعــال در حــوزه 

ــراث فرهنگــي تجليــل شــد. مي
ــع دســتي و  ــراث فرهنگــي ، صناي ــركل مي ــراث فرهنگــي كشــور و مدي ــاون مي ــه توســط مع ــنامه ك در سپاس

رئيــس دانشــگاه شــيراز هــم بــا بيــان گوشــه اي از اقدامــات ســازنده ايــن دانشــگاه بــراي پيشــرفت علمــي شــهر 
، اســتان و كشــور ، اظهــار داشــت: دانشــگاه شــيراز بــراي همــكاري بــا ســازمان هــاي مختلــف درجهــت گــره 

گشــايي از مســائل و مشــكالت جامعــه آمادگــي كامــل دارد.
در ادامــه ايــن نشســت درخصــوص طــرح هــاي توســعه اي دانشــگاه شــيراز و همــكاري ســازمان هــاي مرتبــط 

بــراي تســريع و تســهيل اجــراي ايــن پــروژه هــا بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ــده اســت: ــر ميرزاابوالقاســمي آم ــه دكت ــه امضــاء رســيده ؛ خطــاب ب گردشــگري شــيراز ب
›‹ پژوهــش هســته اوليــه شــكل گيــري تمامــي عملكردهــا و زيربنــاي رشــد جوامــع بشــري در سراســر دنيــا بــه 

شــمار مــي آيــد.
پژوهشــگر و صاحــب انديشــه، صادقانــه يافتــه هــا و تجربيــات حاصــل از ســالها زحمــات خــود را در اختيــار عمــوم 

نهــاده تــا بتوانــد اســاس و پايــه توســعه آتــي جامعــه باشــد.‹‹
شــايان توجــه اســت دكتــر محمدصــادق ميرزاابوالقاســمي داراي مــدرك تحصيلــي دكتــري پژوهــش هنــر اســت 

و در دانشــكده هنرومعمــاري دانشــگاه شــيراز مشــغول بــه فعاليــت هــاي آموزشــي و پژوهشــي اســت.

وي افــزود : انتظــار مــي رود مســئوالن محتــرم دانشــگاه، اســاتيد بزرگــوار و ســازمان هــاي ذيربــط بــه ايــن مهــم 
توجــه بيشــتري نشــان دهنــد و بــراي تســريع در ســامان بخشــيدن بــه ايــن مــكان ارزشــمند بيــش از پيــش تالش 

. يند نما
ســخنراني حجــت االســالم والمســلمين نيــري مســئول نهــاد نمايندگــي مقــام معظــم رهبــري در دانشــگاه شــيراز 
ــدگان پــس از اقامــه نمــاز  ــود و شــركت كنن ــارت آل ياســين از ديگــر بخــش هــاي ايــن مراســم ب ــت زي و قرائ

جماعــت، افطــار را ميهمــان ســفره شــهدا بودنــد. 
گفتنــي اســت مراســم ديــدار از خانــواده معظــم شــهدا از ســال 1379 بــه همــت مجمــع يــادواره شــهدا راه انــدازي 

شــده و هرهفتــه ســه شــنبه شــب هــا ، دانشــگاهيان دانشــگاه شــيراز از خانــواده شــهدا ديــدار مــي كننــد.
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 "آقا پسری که دیروز فالن جا بودی، لباست فالن رنگ بود!
 روت کراش دارم."؛"دختری که ساعت فالن، فالن جا بودی،
 رنگ موهات فالن رنگ بود، مانتو ات فالن طور بود! روت کراش
 دارم." این ها جمالتی هستند که بعضاً در شبکه های اجتماعی
 دانشجویی با عنوان کراش دیده می شوند. کراش، یک مدل
 مدرن رابطه عاطفی با دیگری است که طرف دیگر هنوز این
 را نمی داند. در نگاه اول و با دید مثبت، شاید بتوان قضاوت
 را به سمت قصد ازدواج بُرد، اما در عمل نتیجه ای جز یک

 رابطه هوس آلود و نامشروع دوست پسری- دوست دختری
 نخواهد داشت؛ چرا که اوالً این رابطه عمدتاً حاصل چشم چرانی
 و هیزی بوده و ثانیاً حاصل قضاوت از ظاهر و نگاه سطحی بدون
 شناخت صحیح از طرف مقابل است. امروزه نیز شبکه های
 اجتماعی به سهولت این نوع ارتباط ها کمک کرده و شاهد
 این هستیم که علناً در شبکه های مجازی دانشجویی افراد،
 به اصطالح کراش خود را اعالم می کنند و مدیران شبکه ها
 طرفین را به هم مرتبط کرده و ارتباط، در بستر فضای مجازی

 شروع شده و باقی ماجرا در خلوت این افراد را خدا می داند.
 در یک نگاه ریشه ای، منشأ این ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی،
 رکود فرهنگ ازدواج به سبک اسالمی و در درجه دوم شیوع
 بیماری بی عفتی و بی حجابی بین جوانان است. لذا در درجه
 اول و کالن می بایست فرهنگ ازدواج و بستر های آن در جامعه

 ترویج و تسهیل گردد تا جوانان به دام مدل های روز به روز
فریبنده و گمراه کننده نیافتند.

فرهنگی کار  باطل،  فرهنگی  کار  "جواب  که   همانگونه 
 حق است" از متولیان فرهنگی دانشگاه اعم از گروه های
 دانشجویی و واحدهای مرتبط دانشگاهی نظیر تشکل ها و
 کانون ها و شورای صنفی دانشجویی، معاونت فرهنگی و
 اجتماعی، نهاد رهبری، کمیته حجاب و عفاف و غیره انتظار
 می رود ضمن برخورد سلبی با متولیان بسترساز این نوع
 ناهنجاری، نظیر مدیران شبکه های اجتماعی مرتبط، برنامه
 های صحیح و مستمر فرهنگی با موضوع ازدواج به سبک
 اسالمی-ایرانی طراحی و اجرا کنند و فضای دانشگاه را از
 این حالت انفعالی و مخّرب به سمت فضای سالم و مشّوق

ازدواج ببرند.


