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کالم نخست

شهید تشکیالت
به  ایران،  ملت   57 سال  اسالمی  انقالب 
فرد  به  منحصر  گفتمان  و  ارزش ها  دلیل 
خود، به عنوان بزرگترین رخداد سیاسی-

اجتماعی قرن حاضر، بر تاریخ جهان نقش 
بسته است؛ جای هیچ تردیدی نیست که 
رقم  بایست  می  فراگیری  نهضت  چنین 
انقالب داشته  زنندگانی به عظمت همان 

باشد.
انقالب  رهبر  یاران  از  سخن  که  زمانی 
آیت  نام  یقیناً  می آید،  میان  به  اسالمی 
اهلل دکتر محمد حسینی بهشتی، در زمره 
پیش قراوالن این خیزش مکتبی جای می 
گیرد. آن چه که در مورد شهید بهشتی 
فکر  راستین،  ایمان  است،  اهمیت  حائز 
شخصیت  و  زدنی  مثال  بصیرت  خالق، 
بقیه  از  را  او  که  است  ایشان  عملگرای 
است؛  کرده  متمایز  خود  عصر  انقالبیون 

همین روحیه پیشتازی موجب شده تا این 
شهید بزرگوار در تمامی نقاط و برهه های 
موتور  یک  همچون  انقالب،  حساس 
محرکه بسیار قوی جهت تجمیع و هدایت 
نیروهای آرمان خواه و انقالبی عمل کرده 

و نقشی کلیدی ایفا کند.
این شهید واال مقام را زمانی میتوان بهتر 
هیچ  او،  گفتار  و  سیره  در  که  شناخت 
در  آن  حاکمیت  و  اسالم  از  باالتر  فعلی 
زندگی اش نبوده و در واقع از دید ایشان 
در  که  هستند  ارزشمند  زمانی  تا  افعال 
خدمت دین و نهضت انقالبی قرار گیرند. 
مسائل،   به  مدت  بلند  و  راهبردی  نگاه 
به کار  اهمیت  و  نظم و جدیت در کارها 
تشکیالتی باعث می شد که ایشان در چند 
داشته  فعالیت  همزمان  بصورت  جبهه 

باشند.

ارتقاء  حال  در  همواره  بهشتی  دکتر 
شخصیت خود بود و هیچ گاه از آموختن 
روحیه  از  جدای  و  برنداشت  دست 
میان  در  بزرگ منشی،  و  انقالبی گری 
نخبگان ایشان فردی عالم به علوم روز و 
زمانی  و  می شد  حساب  دیده  دنیا  فردی 
فرا  آن  وقت  شد  پیروز  انقالب  که  هم 
رسید، حکومت اسالمی را که امام خمینی 
)ره( به کمک جمعی از انقالبیون پرورانده 
بودند در عمل اجرایی کنند و آن جا بود 
بهشتی میدان دار شدند  دوباره شهید  که 
زدنی  مثال  تالشی  و  نافذ  کالمی  با  و 
جنبه های مختلف جمهوری اسالمی را در 

میان مردم و نخبگان تبیین نمودند.
روح  هرگاه  که  است  الهی  سنت  این   
آدمی از مرزهای مادیات فراتر رود، دچار 

آزمون های بزرگ الهی می شود؛ پس از 

پیروزی انقالب آزمون
 بزرگ زندگی دکتر بهشتی هم فرا رسید 
و دستان دشمن آنچنان علیه ایشان فعال 
شد تا شاید بتوانند با هجمه هایشان دکتر 
انقالبی جدا کنند؛ در  از مردم  بهشتی را 
نقش  انقالب  ضد  نقشه  که  هم  نهایت 
سنگ  این  تا  گرفتند  تصمیم  شد  آب  بر 

آسیاب گران را از حرکت وا دارند. 
این  تیر  هفتم  حادثه  از  مقصود  واقع  در 
بود که نظام اسالمی را فلج کنند و هدف 
نام  به  انقالبی  نخبه  یک  ترور  این  اصلی 
از  بعد  که  راستی  به  بود؛  بهشتی  دکتر 
شهادت ایشان، ایران پر از بهشتی نبود و 
به راستی که این انقالب نه بر روی کاکل 
بیدار  امت  های  دل  در  بلکه  آقایان  زری 

بنا شده بود.

محمد امین مهدی پور / دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 

اهم تیرتها

.... ولــی مــرگ حامســی آقــای بهشــتی مســلامً خرسانــی بــرای عــامل اســالم نخواهــد بــود، چــرا کــه گوهــر گرانقدر 
وجــود ایشــان در راه اســالم خــرج شــد و هرگــز گــم و تلــف نشــد. اگــر باالتــر بگوئیــم شــخصیت و حیثیــت آقای 
بهشــتی در پیشــگاه الهــی بــرای انقــالب مــا ذخیــره شــد و مــا می توانیــم بــرای همیشــه بگوییــم کــه چنیــن 

فــردی داشــته ایم و انقــالب مــا بــا وجــود چنیــن انســانهایی شــکل گرفتــه اســت.
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    رضا فرهمند
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بهت و ابهام!

کنار »شیار1۴3«  در  بار  اولین  بطور جدی  آبیار  نرگس  نام 
مطرح شد. بانویی جوان که در در دومین فیلمش شاهکاری با 
مضمون دغدغه های مادر یک شهید را روی پرده برد که کمتر 
از شیار  از کنار آن عبور کند. پس  راحت  توانست  منتقدی 
1۴3 نوبت به »نفس«رسید، فیلمی البته خوب که متاسفانه با 
اقبال شیار 1۴3 مواجه نشد و البته به قوت آن هم نمی نمود. 
امسال همه را شگفت زده کرد  اما شبی که ماه کامل شد، 
و شش سیمرغ را با خود به خانه برد تا نشان دهد موفقیت 

شیار1۴3 اصال اتفاقی نبوده است.
از رهبران گروهک  با محوریت زندگی شخصی یکی  فیلمی 
شروعی  از  »فائزه«که  همسرش  و  »جندالشیطان«  خبیث 
این موضوع در  تلخ می رسد.  العاده  فوق  پایانی  به  عاشقانه 
ابتدا کلیشه ای می نماید اما این فیلم آنقدر قوت دارد که تمام 
کلیشه های اینچنینی را از ذهن پاک کند، در یک جمله اگر 
بخواهید فرمول صحنه آرایی خوب تصویر برداری فوق العاده، 
فیلمنامه فوق العاده تر و بازی فوق العاده ترین را در کنار هم 

بیاورید »شبی که ماه کامل شد« فرآورده آن می شود. 
دل  مادرش  از  بلوچ می رود،  قوم  به دل  فائزه  همراه  بیننده 
می کند و راهی پاکستان می شود، در کوچه های مخوف و بهم 
ریخته کراچی می دود و ذره ذره باورهایش به تصمیم هایی که 
گرفته می ریزد تا اینکه در دل تاریکی چراغ های سینما روشن 
می شود و با بهت از سینما خارج می شود و همین ویژگیست 

که تمام منتقدان این فیلم را به تحسین واداشته است.
شاید اگر عمقی بنگریم بتوان تنها ایراد )و ایراد بزرگ( این 
فیلم را گنگی عجیب آن دانست؛ این گنگی و ابهام به گونه ای 
برخی جزئیات  برای  تنها  نه  منتقدین  و  بینندگان  است که 
که بعضاً برای کلیات فیلم هم دچار چند فهمی شده اند که 
از جمله مهمترین آن ها بحث »هدف فیلم« می باشد در تا 
جایی که که عده ای  هدف فیلم را» تنها یک درام تراژیک 
فرد«  یک  مظلومیت  دادن  نشان  ای  »صرف  عده  مستند« 
اهل  »وهن  تا  عده ای  و  می دانند  تکفیر«   »مذمت  عده ای 
قوم )شریف(بلوچ «  دادن  نشان  اعتماد  و »غیرقابل  تسنن« 
هم پیش رفته اند و دسته ای پا را فراتر گذاشته و هدف فیلم را 
»ضدیت با هرگونه مذهبی« و متاثر از الئیک ها بر می شمارند؛ 
مشخص نیست که این گنگی عامدانه بوده یا نه، اما هرچه بود 
آنقدر نازیبا بود که با وجود پیوستگی بسیار خوب فیلمنامه 
با  تا  وادارد  را  داوران  دیالوگ ها،  قوت  و  داستان  نظر  از  اثر 
و  سی  فجر  فیلمنامه  بهترین  کاندیداهای  در  حضور  وجود 
هفت در این زمینه آن را از دریافت سیمرغ محروم کنند که 

تصمیمی بجا هم بود.
حدی  به  فیلم  زیبایی های  و  مثبت  جنبه های  وجود  این  با 
و می توان  را می پوشاند  این مشکالت  تمام  دارد که  چربش 
»شبی که ماه کامل شد « را شاهکاری دانست که در لحظه 
باشید!(  نشده  میخکوب  به صندلی  زده  بهت  )اگر  آن  پایان 

برخاسته و با تمام وجود آن را تشویق خواهید کرد.

امیرحسن نواب / دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان

پای درس امام انقالب

یکی  کشور  دانشجویی  جریانات  با  انقالب  امام  دیدار 
حوزه ی  در  کشور  سالیانه ی  رویدادهای  مهم ترین  از 
جنبش دانشجویی ایران است. امسال این دیدار از یک 
که  این  آن  و  بود  متفاوت  گذشته  سال های  با  جنبه 
بخش اعظم سخنان ایشان به تبیین، تشریح و ارائه ی 
راهکار عملی در مورد بیانیه گام دوم اختصاص یافت 
و جستجوگر  چالش  پر  ذهن  که  شد  بیان  مطالبی  و 
هر دانشجوی انقالبی را می تواند در نسبت با گام دوم 
انقالب جهت دهی کند و مسیری به سوی آرمان های 

انقالب برای او بگشاید.

   َسلونِی!

پاسخ  به  معموالً  سال  هر  سخنرانی  ابتدایی  بخش 
تشکل های  نمایندگان  توسط  که  پرسش هایی  به 
دانشجویی در ابتدای دیدار مطرح شده است اختصاص 
می یابد که باید گفت یکی از مهم ترین اتفاقات انقالب 
این  چون  می خورد.  رقم  دقیقه  چند  این  در  اسالمی 
نمایندگان  و  نیست  فراهم  دیدارها  همه ی  در  فرصت 
دانشجویی به نمایندگی از تمام اقشار امت اسالم باید 
از  را  ترین سواالت خود  ناب  غنیمتی  فرصت  این  در 
مسائل کشور مطرح  و  اسالمی  انقالب  معرفتی  مبانی 
این  در  امام  بیانات  از  بخش  این  به  نگاهی  کنند. 
سال ها بیانگر این است که متاسفانه این فرصت توسط 
شایسته  و  بایسته  که  میزانی  به  سخنران  دانشجویان 
است مورد توجه قرار نگرفته و پرسش از مغز متفکری 
که پیکره ی زنده ی انقالب اسالمی را راهبری می کند 
کمتر از بیان پرکنایه و صریح مواضع دانشجویی مورد 
امسال  حال  هر  به  است.  گرفته  قرار  ناطقین  توجه 
مباحث  سایر  نسبت  به  مطروحه  موارد  از  پرسش  دو 
ارزشمندتر بود که در بیانات رهبری هم به آن پرداخته 
اصولی  موضع  به  پرداخت  جنبه  از  پرسش  یک  شد. 
ایشان در رابطه با ساختار و کارگزاران نظام و پرسش 
دیگر از جنبه شفاف سازی یک شبهه نازل سیاسی در 

مورد نسبت برجام و رهبری.

    مسئولیت خطیر جریان های حلقه ی میانی

خود  به  هم  را  وقت  بیشتِر  که  بیانات  دوم«  »گام  در 
اختصاص می دهد سخن وارد یک موضوع راهبردی در 
رابطه با تحقق عینی بیانیه ی گام دوم انقالب می شود. 

ابتدا یک دورنمای کلی از متن بیانیه با توضیح نقاط 
مورد تاکید در آن ارائه می شود و سپس به چهار مورد 
از راهکارهای فرآیند ورود جوانان  لوازم و ده مورد  از 
متعهد به حرکت عمومی ملت ایران در گام دوم انقالب 
پر تعداد و بحث  این بخش مفاهیم  بیان می شود. در 
با  مطابق  آن  به  پرداخت  که  می شود  بیان  برانگیزی 
نوشته ی  یک  به  نیاز  خود  راهکارها  و  لوازم  لیست 
این  اما در  این مختصر نمی گنجد.  طوالنی دارد و در 
بخش از یادداشت یک نکته ی مهم که در تحلیل این 

بخش از بیانات کمتر مورد توجه قرار می گیرد را متذکر 
می شوم.

» ... این ]مورد[ آخری که مسئله ی راهکارهای عملی 
باشد، احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فّعالّیت 
پی درپی و لحظه به لحظه برای اینکه بتواند این کاروان 
عظیم جامعه را و مهم تر از همه جوانهای جامعه را به 
این  این تمرکز،  این کاِر چه کسی است؟  ببرد.  پیش 
ایجاد برنامه ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه ی راهکار، 
برنامه ریزی، به عهده ی چه کسی است؟ این به عهده ی 
جریانهای حلقه های میانی است ... ما نخبه های فکری 

عاطفه نصوری / شورای رسدبیری

تمرین  عشق..  تمرین  است..  تمرین  ماه  رمضان 
به  رسیدن  برای  خویش  از  گذشتن  تمرین  اراده.. 
معشوق؛ رمضان یک تحول است.. تحول از خویش 
به او، از منیت به آدمیت، از بی قیدی به مسئولیت، 
آسمانی  شدن،  خدایی  شدن،  انسانی  مسئولیت 
گمشده هایی  درون،  گمشده های  شدن  پیدا  شدن، 
واژه ی  کنیم  پیدایشان  و  بشناسیمشان  اگر  که 

آدمیت را درک کرده و فهمیده ایم...
بَلَی«  »قالُوا  »أَلَسَت«،   ندای   به  ازل  در  وقتی 
بگذاریم،  دنیای  این  در  پای  قبول کردیم  و  گفتیم 
را گم کنیم  راه  را هم نمی کردیم که  شاید فکرش 
در  خدا  مرحمت  به  ولی  بشویم،  دنیا  سرگردان  و 
روزها و شب های رمضان وزنه های سر بی معصیت و 
دنیاخواهی که زمین گیرمان کرده و حس پرواز در 
ملکوت خدا را از ما گرفته باز می شود، اما بعضی از ما 

پرواز کردن را فراموش می کنیم، نباید ناامید شویم، 
باید تالش کنیم که راه رهایی بخش از سرگردانی و 
پریشانی زندگی را پیدا کنیم، طوری که هر روزمان 

رمضان باشد.
این هم  را در غیر  آمدهای معنوی رمضان  اگر پی 
حفظ کنیم گویا ماه پربرکت رمضان پایانی نخواهد 
داشت و وداع با ماه رمضان هرگز به معنای وداع با 

ویژگی های ارزشمند این ماه نخواهد بود.
و خدایا:

َُّدنَک  ل ِمن  لََنا  َوَهْب  َهَدیَْتَنا  إِْذ  بَْعَد  ُقُلوبََنا  تُِزْغ  الَ   «
اُب « ََّک أَنَت الَْوهَّ َرْحَمًة إِن

بارالها، دل هاي ما را به باطل میل مده پس از آنکه 
خویش  لطف  از  ما  به  و  فرمودي،  هدایت  حق  به 
بي  بخشنده ی  تویي  همانا  که  فرما  عطا  کامل  اجر 

عوض و منت

رمضــان

نگاهی به پر افتخارترین فیلم جشنواره فجر  
»شبی که ماه کامل شد«

تاملی در بیانات امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان

کوتاه سخن

3 / سال پنجم/ شماره بیست و دوم/ نیمه دوم تیر ماه 1398

یادداشت

عملکرد ضعیف دولت در عبور از تحریم ها
به طور کلی هدف از اعمال تحریم ایجاد درد 
و اختالل در امور و مسائل مهم و حیاتی یک 
را  درد  باید  هدف  کشورهای  و  است؛  کشور 
چنان لمس کنند که در نهایت مجبور به انجام 
کار دیگری شوند و راهکار مقابله آن کشورها 
بر  دولتی  اما  و  است؛  ورزیدن  استقامت  نیز 
باشیم  ما  اگر  داشت:  اعتقاد  که  آمد  کار  سر 
نه تنها تمامی تحریم های اقتصادی بلکه همه 
تحریم های حقوق بشری را نیز مرتفع خواهیم 

کرد. )حسن روحانی(
دولت در حالی امور کار را در دست گرفت که 
در سال 91 عالوه بر تحریم های امریکا؛ تحریم 
را  ملل  سازمان  امنیت  شورای  تحریم  و  اروپا 
به همراه داشت در حالیکه در دولت های  نیز 
یازدهم و دوازدهم عماًل فقط تحریم های آمریکا 
وجود داشت که سعی میکرد بقیه کشورها را 

وضعیت  باید  طبعاً  و  سازد  همراه  خود  با 
بهتر  بسیار  مردم  معیشتی  و  نفتی  اقتصادی، 
میبود در حالیکه مقایسه میزان گرانی و درآمد 
دوره  در  که  است  تشخیص  قابل  راحتی  به 
فعلی فشار گرانی بیشتری به مردم وارد شده 
علیه  گذشته  سال  چند  تحریم های  اما  است 
معموال  الملل  بین  روابط  در  که  ایران  اقتصاد 
به دو صورت تجاری و مالی می باشند، اقتصاد 
ایران را با وضعیت نا به سامانی روبه رو کرده 
اقتصادی پایین، تشدید  باال، رشد  است؛ تورم 
بیکاری، افت تولید، کاهش قدرت خرید و...  از 
نشانه های آن هستند، این وضعیت را می توان 
نشات گرفته از عملکرد ضعیف دولت در عبور 
معیارهای  از  یکی  دانست، چراکه  تحریم ها  از 
دولت های  در  کارایی  سنجش  برای  اصلی 

مختلف عملکرد اقتصادی آن است.

سال  چند  در  دولت  بگذریم  که  ها  این  از 
گذشته به علت ضعف در مدیریت ما را با نوع 
می باشد  داخلی  تحریم  که  تحریم،  از  دیگری 
که  داخلی  تحریم های  است.  کرده  رو  روبه 
کاالی  نخریدن  با  مردم  توسط  آنها  از  بخشی 
ایرانی و بخشی توسط دولت با واردات بی رویه 
باعث آسیب زدن به تولید داخلی و گاهی به 
افزایش  و  احتکار  با  کنندگان  تولید  وسیله ی 
تحمیل  بی کیفیت  اجناس  تولید  یا  و  قیمت 
جهادی  و  انقالبی  مدیریت  به  نیاز  می شود، 
مسئولین و دولتمردان را دارد تا اقتصاد کشور 
را نجات دهد و مشکالت را حل کند. در نهایت 
و  پارادایم ها  کنیم  نگاه  که  دولت  عملکرد  به 
مشکالت و موارد زیر قابل نقد و تامل است :1. 
های  تحریم  2.بازگشت  برجام  ماندن  نافرجام 
پیشین 3.اعمال تحریم های جدید ۴.جلوگیری 

از فروش نفت و کاهش درآمد نفتی ایران 5. 
خروج کمپانی های خارجی و اروپایی از ایران 
6. کاهش عزت و احترام دیپلماسی و پاسپورت 
ایرانی  7. افزایش نرخ دولتی 8. رشد بیکاری و 
رکود اقتصادی 9. صف های طویل برای تامین 
مواد اولیه و اقالم ضروری معیشتی مردم و در 
به  مربوط  باال  موارد  از  20.درصدی  تنها  اخر 
تحریم بوده و میشد با  تدبیر و درایت دولِت 

)تدبیر و امید ( این مشکالت را حل کرد.

خلیل عامری نیا / دانشجوی دانشگاه ایالم

در  جوانان،  میان  در  نیاز  مورد  گوناگوِن  زمینه های  در 
دانشجویی  تشّکلهای   ... داریم  خودمان  مسئولین  میان 
فّعال تر  زمینه ها  این  در  هم  که  هر  و   ... قبیلند  این  از 
باشد، مؤثّرتر است؛ یعنی زمام کار دست کسانی است که 
فّعالّیت کنند؛ تنبلی و بی حالی و کسالت و مانند اینها به 

درد نمیخورد.«
مفاهیمی از قبیل »هدایت«، »پیگیری«، »برنامه ریزی« 
رسالت  از  دومی  ساحت  گر  حکایت  راهکار«  »ارائه ی  و 
به تعبیر بومی تر،  یا  به حلقه میانی  جریان های موسوم 
متعددی  حرکت های  اگر  است.  دانشجویی  تشکل های 
اجرا می کنند  را  آن  دانشجویی مستقیماً  که تشکل های 
که  رسالت هایی  بدانیم  آن ها  رسالت  اولیه  ساحت  را 
دومی  ساحت  بیانگر  دارد  وجود  مطروحه  مفاهیم  در 
فعالیت  یعنی  است  دانشجویی  تشکل های  رسالت  از 
غیرمستقیم یا »حلقه ی وصل« شدن. ساحت دوم به این 

معناست که دیگر لزومی ندارد نیروها در تشکل ما باشند 
تا آن را به حرکت درآوریم و هدایت کنیم. دیگر لزومی 
ندارد پای هر فعالیتی در حرکت عمومی کشور نامی از 
تشکل ما باشد تا در آن مشارکت داشته باشیم. می شود 
اگر یک گروه صنعتی دانش بنیان مطالبه ای دارد پیگیر 
کارش شد. می شود اگر یک گروه علمی توسط مسئولین 
مورد بی توجهی قرار می گیرد برایش کاری کرد. می شود 
یک گروه هنری را در ساخت یک اثر، جهت دهی کرد. 
می شود برای حل یک مشکل سازمانی راهکاری ارائه داد؛ 
می شود اگر رسانه ای داریم صدای کسانی که صدایشان به 
جایی نمی رسد بشویم؛ می شود اگر سمبه ی مطالبه گری 

و  کنیم؛  پیگیری  را  دیگران  مطالبات  است،  زور  پر  مان 
چندین »می شود« دیگر اضافه بر کارهایی که یک تشکل 

به صورت مستقیم انجام می دهد.
برخی  که  استراتژیکی  خطای  که  داشت  توجه  باید  اما 
دانشجویان )نوعاً کم سابقه ترها( انجام می دهند آن است 
که گمان می کنند اگر مثال در یک تشکل سیاسی هستند 
و دغدغه ی یک مسئله در حوزه ای دیگر مطرح می شود 
سال  گذاری  نام  یا  کشور  علمی  حرکت  پیش برد  مانند 
رها  را  تشکل  در  فعالیت  یا  باید  تولید«،  »رونق  نام  به 
با  مغایر  سویی  و  به سمت  را  تشکل  فعالیت  یا  و  کنند 
یک  سیاسی  تشکل  یک  در  مثال  دهند  تغییر  ماهیتش 
کار تولیدی راه بیاندازند. پاسخ آن است که یک دانشجو 
می تواند همزمان در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی، 
نه؛  تشکیالت  یک  اما  کند  فعالیت  فرهنگی  و  سیاسی 
این حوزه ها ظرف  از  فعالیت در هر یک  از طرفی  چون 
با  ظرف  اگر  و  می طلبد  را  خود  با  متناسب  تشکیالتی 
مظروف متناسب نباشد مجموعه کارآمدی الزم را نخواهد 
داشت و از طرفی با این رویکرد جریان انقالبی کشور در 
هر زمان باید تنها به یک امر مشغول باشد و شئون دیگر 
اقتصادی کشور  تا مثال شرایط  بگذارد  را معطل  اجتماع 
بهبود یابد. به هرحال جدا از آن که یک دانشجو می تواند 
در چند حوزه فعالیت داشته باشد یک تشکل هم نباید 
نسبت به سایر حوزه ها بی تفاوت باشد و باید در ساحت 
به صورت  نیز  دیگر  حوزه های  در  خود  رسالت های  دوم 
فعالیت  خود  تشکل  ماهیت  با  متناسب  و  مستقیم  غیر 

داشته باشد.

      خودجوش، مثل مبارزات دوران طاغوت

تکیه بر مفاهیمی از قبیل »آتش به اختیار« یا تذکر دیدار 
دانشجویی امسال مبنی بر لزوم خودجوش شدن فعالیت 
عظیم  بالقوه ی  پتانسیل  یک  از  حاکی  دانشجویی  های 
همیشه  که  جریان هایی  نمی افتد.  جریان  به  که  است 
منتظر به وجود آمدن راهکارها هستند و پس از به وجود 
مطالبه  دیگران  از  را  آن ها  هم  راهکارها  بعضی  آمدن 
می کنند نمی توانند پیش برنده ی یک نهضت باشند بلکه 
خود باری هستند که نهضت باید آن را به دوش بکشد. 
از  بهتر  برسد  فعلیت  به  اگر  اندک  استعداد  که  آن جا  از 
خود  از  باید  نرسد  فعلیت  به  که  است  بزرگی  استعداد 
با  حساب بکشیم که حضور ما در تشکل هایمان چقدر 

نبودمان تفاوت دارد؟
دیدار  در  انقالب  امام حکیم  بیانات  به  پرداختن  حقیقتاً 
در  که  است  حکمتی  نیازمند  خود  امسال  دانشجویی 
است  امید  اما  نیست.  یادداشت  این  نویسنده ی  بضاعت 
این یادداشت مسائلی را برای تفکر بیشتر در مورد بیانات 

در این دیدار ایجاد کرده باشد. 

یادداشت
    زهرا اسداللهی 

دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان

همیشه پای یک زن
در میان است

تبلیغاتی،  بیلبوردهای  در  را  زن  پای یک  رد  همیشه 
باال  عمومی  روابط  که  هرجایی  یا  صابون،  جلد  روی 

احتیاج باشد را دیده ایم...
صرفاً  لطیف  موجود  این  از  ومادی گرایان  دنیاگرایان 
برای آب کردن کاالی خود استفاده می کنند وبرخی 
بانویی  م.ا  بنام  فرضا  فردی  دادن  نشان  نهایتاً  دیگر 
دارو،  زنان،  ی  حوزه  در  اجتماعی  فعال  بعنوان  را 
کلیاتی  از  است  این خالصه ای  شد...  تمام  حیوانات... 

که برای یک خانم فعال در جامعه...
اما...

خصایص  ودارای  هستند  جامعه  اصلی  ارکان  از  زنان 
ویژه که کانون مهر و زیبایی ونشاط است... 

است.  دخیل  خودش  سرنوشت  در  خودش  زن،  این 
است  پایه  یک  خودش  اینکه  به  کند  توجه  باید  اما 
عمل  اجتماع،  یک  از  جزئی  بعنوان  خانواده  برای 
تاثیر قرار  وعکس العمل آن می تواند نسل ها را تحت 
الگو  یا  و  راهنما  یک  از  که  دارد  احتیاج  فلذا  دهد، 

استفاده کند...
فضه،  ام یمن،  خدیجه،  آمنه،  زینب)س(،  حضرت 
نرجس، شهیده کمایی، مرحوم دباغ ... را می شناسید؟ 
نبودند  زنان گوشه گیر و محبوس  اینان  از  هیچ یک 
مراقبت  به  و  کاشتند  را  بذرهایی  یا  اینان  از  هریک 
به  بودند که  نهال هایی  یا خودشان  پرداختند  آنان  از 
بانو  آنان  از  یک  هیچ  صورت  دو  هر  و  رسیدند  ثمر 
منفعل نبودند ودر همه صحنه ها حضور داشتند. کمی 
از مرحوم دباغ بگوییم که خیلی هم از عصر حاضر دور 
نبودند کسی که قبل از انقالب برای انقالب جنگید و 

بعد از انقالب در کسوت فرماندهی سپاه.
کمی دورتر...

بازار  تعطیلی  موجب  که  تنباکو  درنهضت  زنان  نقش 
شد وساختمان شاه به محاصره عده ای از آنان درآمد. 
با  و  کنند  کسب  را  الزم  بصیرت  باید  ما  امروز  زنان 
را  ما  امروز  نسل  مناسب  سازی  الگو  و  فرهنگ سازی 
نقش  با  زن  هر  سازد  آشنا  اسالمی  جامعه  اهداف  با 
آفرینی ای که در اجتماع دارد میتواند نقش اصالحی 
خود را ایفا کند، البته رعایت عفاف وگسترش حجاب 
حضور زن در عرصه مختلف جامعه )به جز در مواردی 
زن  جایگاه  حفظ  برای  خاصی  دالیل  به  اسالم  که 
ممنوع کرده است( نه تنها اشکالی ندارد بلکه واجب 
است. زنان بعنوان نیمی از جامعه نقششان غیر قابل 

انکار است.



هم شاگردی/ نشریه تحلیلی تبیینی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان/ ۴
یادداشت

    محمد رضا شهرکی 
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عدالت و مبارزه با فساد 
از آرمان تا عمل 

نرم  پنجه  و  دست  مختلفی  و  انبوه  مشکالت  با  مردم 
و  سختی ها  تسهیل  در  باید  مسئولین  و  می کنند 
دشواری های مردم سیاست و تدبیر حکیمانه ای اتخاذ 
پیروز  مشکالت  بر  عدالت  و  تدبیر  پنجه  با  تا  کنند 
پدیده هایی چون  برپایی  و  امور  انجام  در  شد. سستی 
آقازاده گرایی که زمینه ساز ریزش های پر فراز و نشیبی 

خواهد شد از اهداف اولیه انقالب اسالمی فاصله دارد.
مسلمانان  به  خود  خالفت  دوم  روز  در  )ع(  علی  امام 
گفت: »به خدا اگر ببینم که بیت المال به مهر زنان یا 
به بهای کنیزان رفته باشد،آن را باز می گردانم که در 
عدالت گشایش است و آن که عدالت برای وی سخت 

باشد، ستم برای او سخت تر خواهد بود.«
در  ذره ای  نباید  مربوطه  دستگاه های  و  قضاییه  قوه 
احقاق حق و حقوق مردم و همچنین عدالت و مبارزه 
هجمه ای  دشمن  است  ممکن  بکشند.  عقب  فساد  با 
گسترده در این خصوص آغاز کند و رسانه های معاند 
و حتی آقایان روشنفکر داخلی نیز به بهانه های حقوق 
بشر و... دشمنی خود را ابراز کنند اما مسیر مشخص 
شده است اگر که ادعای مبارزه با فساد داریم باید برای 

مسیر حق هزینه داد تا مردم اثرات آن را لمس کنند.
باید در کشور قانون محوری و شایسته ساالری اساس 
سیاست کشور را تشکیل دهد چرا که تا زمانی قانون 
حکم فرما نباشد، نظم پدیدار نخواهد شد و عدل نیز 
پدیدار نخواهد نبود. تا زمانی که شایسته ساالری حکم 
فرما نشود و رابطه بر ضابطه حکومت کند ما نمی توانیم 
فرما  حاکم  عدالت  و  قانونمندی  باشیم  داشته  انتظار 
که  آورد  وجود  به  را  عدالت  می توان  زمانی  اما  شود. 
تعریف  را  قانون  و  عدالت  معنای  از  صحیحی  درک 
کرده و آن را تبیین نموده و از صفات ناپسند که آفت 
گری،  التفاتی  بداندیشی،  حسادت،  جمله  از  عدالتند 
عقده گشایی، خویشاوندساالری و... که می توانند موانع 
مهم برای ایجاد عدالت باشند پرهیز کرد. عدالت باید 

ترکیب قانون الهی و خواسته های منطقی مردم باشد.
نه  و  باشد  همگان  رضایت  جلب  درصدد  باید  عدالت 
اصول  به  تعهد  امروز  به  تا  خاص.  طبقه  یک  صرفاً 
اخالقی در اوج قدرت که از ملزومات اشخاصی است که 
ادعای حق طلبی، عدالت طلبی و ادعای مبارزه با فساد 
دارند آن طور که باید محقق نشده. است، پس می شود 
به یک جامعه  تا  گفت هنوز فاصله زیادی وجود دارد 
اسالمی آرمانی برسیم و البته به این معنی نیست که 
جمهوری اسالمی این مسیر پرفراز و نشیبی که سراسر 
برای مسئوالن و مردم پر است از آزمون، آزمون هایی از 
جنس انقالبی گری که در تاریخ هم کم نداریم افرادی 
که رنگ نفاق به خود گرفتند چرا که درک درستی از 

موضوعات نداشتند. 
ساختارها و بدعت هایی که گذاشته شده درست نیستند 
و نیاز به اصالح و تغییر دارند. در حوزه عدالت و مبارزه 
با فساد باید مراتب و مراحلی تعریف و تدوین کرد. باید 
به گونه ای عمل کرد که راه نفوذ و فراری وجود نداشته 
بهترین  به  نوع فساد در جایگاه خودش  با هر  و  باشد 

نحو برخورد شود.
در کشور می بینیم یک عده با شعارهای آزادی و غیره 
به دنبال جذب مخاطب هستند و در عمل نئولیبرالی 
حزبی  و  شبکه ای  درون  فساد  دنبال  و  می کنند  عمل 
کنند.  می  عمل  دیگری  گونه  به  ظاهر  در  اما  هستند 
در  قبولی  قابل  حد  به  زمانی  ایران  اسالمی  جمهوری 
زمینه عدالت و مبارزه با فساد می رسد که با قاطعیت 
نماید.  ایستادگی  بی عدالتی  تبعیض،  فساد،  مقابل  در 
با دشمنان  نباید هم صدا  باشد که  باید حواسمان  اما 
از دستاوردهایی که در حوزه عدالت و مبارزه با فساد 

بدست اورده ایم،چشم پوشی نماییم

گفت و گوی ویژه هم شاگردی با حسین خزلی فعال بازار رسمایه و بورس ها :

دلیل آشفتگی اقتصاد ایران، نداشتن یک برنامه و چشم انداز جامع است

و  خود  مورد  در  مختصری  لطفاً  سخن  ابتدای  در      
فعالیت هایتان در زمینه های اقتصادی بفرمائید؟

در  گذشته  ساله  ساله هستم، 20  بنده حسین خزلی ۴۴ 
مسئولیت های متعدد در بازار سرمایه فعالت 
داشته ام، ازجمله مدیر کارگزارهای مختلف، 
عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری 
دو  سرمایه،  بازار  نهادهای  در  همچنین  و 
و  بورس  کارگزاران  کانون  کل  دبیر  سالی 
اوراق بهادار بودم و دو دوره عضو هیات مدیره 
راه اندازی  اجرای  دبیر  و  ایران  کاالی  بورس 

پاره وقت  مختلف  اجرایی  های  ِسمت  بودم،  تهران  بورس 
بازار سرمایه داشتم و هم اکنون هم مشاور  تمام وقت در  و 
سرمایه گذاری و مسائل بورسی و بازار سرمایه ای سه شرکت 

و هلدینگ هستم.

       در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی افق بازار سرمایه 
را چگونه می بینید؟

اگر به نوسانات بازار سرمایه در 29 سال گذشته نگاه شود، 
می توان گفت که 29 سال گذشته، یعنی از سال 1369 که 
از جنگ فعال شد، در شرایط متعددی  بعد  بورس مجدداً 
های  تحریم  ی  دوره  دو  هر  در  داشتیم،  فراوانی  نوسانات 
سخت در ایران یعنی سال 1391 و 1397، بورس به دلیل 
کاهش ارزش ریال و به دلیل رشد و پرش قیمت دالر نسبت 
به ریال، بورس هم با یک تأخیر چندماهه، یک پرش و یک 
صعود را داشته، به هرحال ما اگر می خواهیم که اقتصادمان 
مصون از تکانه های بین المللی باشد، یکی از بهترین روش 
سرمایه  بازار  در  مردم  عموم  هوشمندانه  حضور  آن،  های 
است، نقدینگی بسیار بزرگی که این روزها صحبت از هزار 
و هشت صد میلیارد تومانی شدن آن است، می تواند بخش 
ی  توسعه  به  بشود  کمک  بورس،  طریق  از  آن  از  بزرگی 
خود  سرمایه گذاری  با  و  درون گرا  به گونه ای  ایران  اقتصاد 
و  نفت  به  را  ما  وابستگی  و  بکند  رشد  اقتصاد  ایران  ملت 
همچنین به دالر کم کند، به هرحال بازار سرمایه جایی است 
که خیلی خوب می توانیم در آن نقش هدایت نقدینه گی 

را بازی کنیم.

     آیا دلیل اصلی مشکالت اقتصادی و معیشتی که امروز 
کشور دچار آن است تحریم ها هستند؟ در غیر این صورت 
شده  کشور  اقتصادی  وضعیت  آشفتگی  باعث  عواملی  چه 

است؟
واضح  دانم،  عامل دوم می  را  تحریم ها  بنده خودم شخصاً 
برنامه  نداشتن یک  ایران،  اقتصاد  آشفتگی  دلیل  که  است 
و چشم انداز جامع که همه ی دولت ها و همه ی الیه های 
جامعه پایبند به آن باشند است، هر دولتی که در ایران به 
مختلفی  های  برنامه  آخرش  و  وسط  و  اول  کارآمد،  روی 

اجرا کرده و به برنامه ی دولت های قبل و اسناد باالدستی 
پایبند نبود، بنابراین ما یک مسیر مشخصی را در سی سال 

گذشته طی نکردیم.
به هرحال اقتصاددان ها می گویند که از زمان 
پیدایش نفت هزار و پانصد هزار میلیارد دالر، 
شده،  ایران  اقتصاد  وارد  نفت  فروش  پول 
پول  میزان  این  با  ایران  اقتصاد  درنتیجه 
واردشده نباید این چیزی باشد که اآلن است، 
هرچند که ما نسبت به افغانستان، پاکستان، 
عراق و خیلی کشورهای دیگر خیلی بهتریم، 
به این خاطر که صدسال نفت فروختیم، گاز و محصوالت 
کشور  خرج  و  فروختیم  اخیر  های  دهه  در  پتروشیمی 
کردیم، اما واقعاً نداشتن یک برنامه ی جامع برای همه ی 
شئون اقتصادی و التزام نداشتن دولت ها به آن، همچنین 
و  سیاسی  های  جناح  ی  عوامانه  و  بچگانه  های  درگیری 
تخریب های سیاسی عامل اصلی آشفتگی های موجود است 
و طبیعی است که دشمن روی این ضعف ها سوار می شود 
و طبیعی است که وقتی زندگی ما به نفت بستگی دارد و 
نفت هم فقط با دالر معامله می شود دشمن از همین زاویه 
ایران  اقتصاد  به  سنگینی  ضربات  و  کند  تحریم  تواند  می 
داشتیم  از جنگ  بعد  از  واحد  انداز  ما یک چشم  اگر  بزند، 
و دولت آقای هاشمی و همه ی دولت های بعدازآن همان 
تغییر  چشم انداز  و  باالدستی  اسناد  می کردند،  طی  را  راه 
می کردند و دولت ها )دولت ها که می گویم منظورم تمام 
نظام است( به آن ملتزم و پایبند می بودند، اآلن وضعیت 
ایران این چنین نبود، اما کشمکش های داخلی، درگیری ها، 
نبود اتحاد داخلی، نداشتن برنامه ی منسجم و نداشتن یک 
باشند  آن  به  ملزم  همه  که  منسجم  استراتژیک  ی  برنامه 

باعث دچار کشور به چنین وضعیتی شد.

     در ماه های گذشته بازار ارز نوسانات عجیبی را تجربه 
کرد، چگونه می توان به ثبات ارزی در کشور رسید؟

جواب  در  یا  و  داشت  بزرگ  دلیل  دو  ارز  بازار  وضعیت 
ارزهای  به هرحال  دارد،  راهکار  دو  بگویم  می توان  سؤالتان 
خارجی زمانی قیمتشان افزایش پیدا می کند و ریال نسبت 
به آن ها تضعیف می شود که تقاضا روی آن ارزها افزایش 
پیدا می کند، ارز هم جزو آن دسته از کاالهاست است که 
اگر تقاضا نسبت به آن بیشتر شود قیمت آن افزایش پیدا 
ارز وجود  باال رفتن قیمت  برای  می کند. سه دلیل عمده 
دارد، اول اینکه ما اگر وارداتمان افزایش پیدا کند، هرچه که 
این واردات بیشتر باشد درنتیجه واردکنندگان مان به دالر 
یورو، درهم، لیر و... بیشتری نیاز پیدا می کنند و بنابراین 
صادراتمان  هرچه  برعکس  اما  رود،  می  باال  آن ها  قیمت 
بیشتر باشد، می توانیم ارز بیشتری به دست آوریم و عرضه 
دلیل  شود،  می  آن ها  قیمت  کاهش  باعث  ارزها  این  ی 

لیال زارعی / دانشجوی دانشگاه شهید رجایی 

انقالب اسالمی ایران ارزش های گران قدری در زمینه ی 
فرهنگی داشته یکی از آنها فرهنگ مبارزه و روحیه ی 
مقاومت است که نمونه ی بارز آن مقاومت شهدای مدافع 
حرم در سوریه و دیگر مناطق جنگی است. تغییرات در 
کار  دستور  در  انقالب  پیروزی  از  بعد  فرهنگی  مسائل 
مسئولین قرار گرفت. یکی از مهم ترین اقدامات که امام 
در پیامی در فروردین 59 بیان کردند؛ تبدیل دانشگاه به 
محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسالمی بود. ستاد 
تشکیل  برنامه ها  این  اجرای  برای  هم  فرهنگی  انقالب 
شد، اما درگام دوم انقالب باید تمام این فعالیت هایی که 
انجام گرفته را بررسی کرد که تا چه اندازه مفید فایده 
بوده و بعد به رفع مشکالت موجود پرداخت. همانطور 
که می دانیم امروزه دروسی که در دانشگاه ها و مدارس 
تدریس می شوند باید بازنگری شوند زیرا خالی از اشکال 

نیست.

مورد بعدی مطبوعات و کتاب است که در این زمینه هم 
از طریق تلویزیون و رادیو فعالیت های فرهنگی ای از اول 
انقالب تا االن شکل گرفته است. ترویج فرهنگ مطالعه 
تبلیغات  و  المللی  بین  نمایشگاه های  برگزاری  با  نیز 
رسانه ای انجام گرفته است. ولی هنوز هم سرانه مطالعه 
کم است و باید به تالش بیشتر از قبل ادامه داد و نکته 
این است که چه کارهایی برای اثر بیشتر شکل گرفته؟ 
است  الزم  فعالیتی  چه  و  گرفته  شکل  تالش هایی  چه 
افراد در فضای  امروزه که  باشد؟  تاثیر بیشتر داشته  تا 
جذابیت  که  کرد  می توان  کاری  چه  فعال اند  مجازی 

کتاب و مطالعه را نشان داد؟
روایت گر  که  مستندهایی  و  فیلم  ساخت  زمینه ی  در 
زمان جنگ و مقاومت ها وپیروزی های رزمندگان اسالم 
هستند نیز موفق بوده ایم. در زمینه ی هنر و تئاتر بسیار 
تعزیه ها  و  خیابانی  نمایش های  نظیر  زیبایی  کارهای 

انقالب فرهنگی از اولویت های انقالب اسالمی 

مصـاحبه

روی  به  ایران  در  که  دولتی  هر 
کارآمد، اول و وسط و آخرش برنامه 
های مختلفی اجرا کرده و به برنامۀ 
باالدستی  اسناد  قبل و  دولت های 
مسیر  یک  ما  بنابراین  نبود،  پایبند 
گذشته  سال  سی  در  را  مشخصی 

طی نکردیم.
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است،  احتیاطی  تقاضای   ارز؛  رفتن  باال  برای  درواقع  دوم 
به  و گندم و جو  واردات ماشین آالت  برای  ما  این که  یعنی 
به  نسبت  چشم انداز  وقتی  ولی  داریم،  نیاز  ارز  یک میزانی 
آینده نااطمینان است و چشم اندازه از آینده عدم ثبات است 
شود،  می  گران  دالر  که  است  این  آینده  از  اندازه  و چشم 
خیلی از چیزهایی که بعداً می خواهیم وارد کنیم، اآلن دالر 
می کنیم،  انبار  و  می کنیم  وارد  و  می خریم  را  آن  یوروی  و 
بنابراین تقاضاهایی که باید ماها و سال های آینده روی ارز 
می آمد به زمان حال منتقل می شود و همین امر خود موجب 
باال رفتن افزایش ارز می شود. سومین دلیل هم که طبیعی 
است تقاضای سفته بازان و سوداگراِن است، خیلی از کسانی 
که به ارز نیاز ندارند، در شرایط نا اطمینانی و در شرایطی که 
احساس می کنند بحران وجود دارد، دارایی های خودشان را 
از تورم  اینکه مصون  ارز تبدیل می کنند، برای  از ریال به 
باشند و حتی اینکه سود بکنند، بنابراین در ماه های گذشته 
می دیدید که بسیاری از اقشار جامعه که هیچ وقت به ارز نیاز 
نداشتند هجوم آوردند که ارز به صورت فیزیکی بخرند و در 
بنابراین  خانه، کشوها و گاوصندوق هایشان نگهدار کردند؛ 
استرس،  باشیم،  نداشته  آینده  مورد  در  را  ثبات  ما  اول  تا 
حذف  و  کم  آینده  به  نسبت  را  اطمینان  عدم  و  اضطراب 
نکنیم، بعضی ها برای مصون نگه داشتن دارای شان به سمت 
طال و ارز می روند، درصورتی که اگر ثبات و اطمینان وجود 
داشته باشد تا زمانی که ما واردکننده ی بزرگ باشیم، این 

اتفاق تکرار خواهد شد. همه ی اسناد باالدستی 
این  بر  کشور  استراتژیک  های  برنامه  همه ی  و 
مطلب استوار بود که ما باید صادرکننده ی بزرگ 
باشیم و کشور ما این پتانسیل را داشت که عالوه 
بر نفت در گاز، میعانات، محصوالت پتروشیمی، 
دانش،  حتی  و  فوالدی ها  معدنی،  محصوالت 
فّناوری و مهندسی و آی تی صادرکننده باشیم 
اما این حرف ها برای زمانی است که بوی تحریم 
و جنگ و به قولی محاصره¬ی  اقتصادی وجود 

نداشته باشد. ما این پتانسیل را داریم که باثبات با آرامش 
و  تبدیل شویم  دنیا  بزرگ ترین صادرکننده های  از  یکی  به 
رشد اقتصادی 11 و 12 در سال برای ده های متمادی را 

دوباره ببینیم. 
طبیعی  که  می گویم  و  می کنم  استفاده  همین جا  از  من 
ندارند  را  ایران  اقتصاد  رشد  دیدن  چشم  که  کسانی  است 
به  به شدت مایل  را دارد،  پتانسیل آن  ایران  و می دانند که 
تحریم، به افزایش و عدم اطمینان در اقتصاد ایران هستند. 
دشمنان  قطعاً  و  ما  منطقه  در  اسرائیل  و  عربستان  قطعاً 
خارجی ما مانند سلطنت طلب ها و منافقین برای ضربه زدن 
افزایش  ایران مایل هستند که تحریم ها را  به ساختارهای 

دهند.

       به نظر شما آیا روند فروش نفت و مشتقات آن در 
را  نفت  فروش  روش  این  و  است؟  دار  ادامه  انرژی  بورس 

چگونه ارزیابی می کنید؟

در  خام  نفت  فروش  به  نیستم  خوش بین  اصاًل  متأسفانه 
بورس انرژی، خیلی هم با استقبال مواجه نشد؛ فروش نفت 
مشکالت فنی، مشکالت امنیتی و سیاسی دارد و سابقه ای 
در  خام  نفت  ی  عرضه  بنابراین  است؛  آن  پشت  صدساله 

بورس را خیلی موفق نمی دانم و چشم انداز موفقی ندارد.

اکنون  بازار سرمایه،  با  ما  پولی  و  بانکی  نظام  ارتباط       
آل  ایده  سیستم  با  اندازه  چه  تا  است؟  چگونه  کشور  در 

فاصله داریم؟
همان گونه که در باال عرض کردم هنوز فاصله ی بسیار زیاده 
دارد،  وجود  سرمایه  بازار  و  پولی  و  بانکی  های  شبکه  بین 
هنوز در بدنه ی بانک ها و شبکه ی پولی کشور خودشان را 
رقیب بازار سرمایه می دانند حتی در مقامات 
ناظر این دو هماهنگی های ایده آلی که باید 
وجود داشته باشد، وجود ندارد و بعضاً نسبت 
به تصمیمات یکدیگر هم کارشکنی می کنند، 
و فرهنگی  بگذاریم  را کنار  این فرهنگ  اگر 
بیمه،  و  بورس ها  بانک ها،  بین  بیاوریم که 
هیچ گونه مرزی وجود نداشته باشد و تعامل 
و همکاری به وجود آید، باعث کمک این سه 
رشد  و  سرمایه  تشکیل  و  ایران  اقتصاد  ی  توسعه  به  بازو 

سرمایه گذاری می شود.

ما  کشور  اقتصادی  سیستم  اندازه  این  تا  چرا  اساساً       
بانک محور است؟ مزایا و معایب این نوع سیستم اقتصادی 
چیست؟ بانک ها در کشورهای توسعه یافته چه جایگاهی در 

سیستم اقتصادی کشورها دارند؟
بانک،  به  نسبت  است  متأخری  نهاد  بورس،  است  طبیعی 
را  بانکداری  و  بانک  تأسیس  تجربه ی  ما صدسال  مملکت 
 1369 سال  از  بورس  کردم  عرض  که  طور  وهمان  دارد، 
ایجادشده و از سال 138۴ می توان گفت که با قانون بازار 
اوراق بهادار تولید مجدد پیدا کرد و رشد قابل توجه بورس 
هم از سال 1390 به بعد است؛ بنابراین اقتصاد ما که بانک 
محور است به خاطر قدمت و به خاطر قدرت بانک ها است. 
هنوز  است  چگونه  پیشرفته  کشورهای  در  اینکه  مورد  در 
مثل  کشورهایی  و  نداده اند  واحدی  نظریه  اقتصاددان ها 
بانک  پیشرو،  اقتصاد  داشتن  باوجود  هنوز  آلمان  و  ژاپن 

بازار  آمریکا  و  انگلستان  مثل  اما کشورهایی  محور هستند، 
اما همان طور  محورند و بورس درشان نقش بیشتری دارد، 
که عرض کردم نظریات مدرن این است که همه ی ابزارها. 
و  شفاف  مرز  که  اند  شده  تودرتو  آن چنان  مالی  نهادهای 
دقیقی برایشان وجود ندارد و بازارها را صرفاً به واسطه ی مقام 

ناظرشان تفکیک می کنند.

       در پایان چه پیشنهادی برای ورود دانشجویان و افراد 
تازه کار به بازار سرمایه دارید؟

که  است  نسلی  ریسک پذیرند،  که  است  نسلی  جدید  نسل 
باشد،  داشته  بزرگ  پرش های  و  بزرگ  تحوالت  می خواهد 
درجایی خیلی  استخدام شدن  و  ثابت  به حقوق  که  نسلی 
است  هایی  آدم  برای  مناسب  بورس  اتفاقاً  و  ندارد  اعتقاد 
تجزیه وتحلیل  به  عالقه مند  ریسک پذیرند،  بسیار  که 
هستند و مغز پردازش گری داند، دانشجویان حتماً باید در 
دانشگاهشان کارگاه های آموزشی بگذارند یا اگر در دانشگاه 
ها  کالس  از  حتماً  ندارند،  دسترسی  کارگاه هایی  چنین  به 
و  کنند  استفاده  دانشگاه  محل  از  بیرون  های  آموزشگاه  و 
تا حدودی آموزش کسب کنند و بعدازاینکه آموزش دیدند 
نسبت به ورود به بازار سرمایه اقدام کنند. بنده مطمئنم که 
بورس آن قدر جذاب هست که حتی اگر زمانی شما مالی را 
از دست بدهید یا ضرری کنید، مثل همان بازی فوتبال به 
و ریسک  تجزیه وتحلیل کردید، وقت گذاشتید  اینکه  دلیل 
پذیرفتید باوجود گاهی ضرر کردن بازهم ادامه می دهید و 
این از جذابیت های خود بورس هست و از خوبی های دیگر 
و  اصلی  کار  کنار  در  می توانید  شما  که  است  این  بورس 
تخصص و حرفه ی اصلی خود مهارت سرمایه گذاری را کسب 
ی  آینده  زندگی  تأمین  و  معاش  به  کمک  باعث  که  کنید 
جوانان ما  شود. بعضی از جوانان اتفاقاً رشته شان و کارشان 
هیچ ارتباطی با سرمایه نداشته، اما بعد از آشنا شدن با بازار 
سپری  ُخرد  سرمایه گذار  به عنوان  را  سالی  چند  و  سرمایه 
کردن، دوره های پیشرفته را گذرانده و بعد به طور حرفه ای 
به طور  اند  مایل  بازار سرمایه گذاری شدند. کسانی که  وارد 
سبد  شوند،  معامله گر  شوند،  مالی  نهادهای  وارد  حرفه ای 
گردان، مشاور سرمایه گذاری، تحلیل گر بازار سرمایه شوند، 
در همه ی سطوح می توانند گواهی نامه های حرفه ای بازار 
سرمایه را بگیرند، این گواهی نامه ها توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار اهدا می شود، اگر وارد سایت سازمان شویم در 
بازار سرمایه اطالعات بسیار وسیعی  بخش گواهینامه های 
در مورد اینکه چه آموزش هایی نیاز است و از چه عناوینی و 
چگونه امتحان گرفته می شود و چگونه گواهینامه ها صادر 
می شود، وجود دارد؛ بنابراین جوان ها و دانشجوها دو مسیر 
دارند، یا اینکه به صورت غیرحرفه ای و کارگاه خودشان برای 
خودشان سرمایه گذاری کنند، یا اینکه می خواهند حرفه ای 
وارد بازار سرمایه و جذب نهادهای سرمایه شوند؛ در حالت 
دوم باید گواهی نامه های بازار سرمایه که رئیس و متولی آن 

سازمان بورس و اوراق بهادار است را حتماً داشته باشند.

کرده ایم.  کسب  موفقیت  انقالبی  و  مذهبی  تئاترهای  و 
جشنواره فیلم فجر و جشنواره های فرهنگی، آموزشی و 
مسابقات بین المللی قرآن و کتابخوانی و مقاله نویسی و 
... از دیگر دستاوردها بوده اند. ولی آنچه از تمامی شواهد 
از وضع عالی ندارد.  تئاتر برمی آید نشان  صدا و سیما و 
وضع صداو سیما و سینما و تئاتر که تاثیرگذارترین ابزار 
رسانه ای اند امروزه مناسب نیست و با فیلم هایی که دور از 
شان انسانیت است و فقط هدفش فروش و کسب در آمد 
و برگرفته از ایده های غربی است. تبرج و ترویج فرهنگ 
دیگر کشورها با فیلم ها و سریال هایی که امروزه در حال 
اکران اند آمیخته شده. هرجا فرهنگ ما تقلیدی از غرب 
بوده، هرجا بدون بررسی و شناخت تقلید کورکورانه دنبال 
رو غرب شده ایم با شکست مواجه شده ایم. روح اسالمی 
و ایرانی ملت ایران نمی پذیرد که فرهنگ اسالمی آن با 

فرهنگ کثیف و مبتذل غرب آمیخته شود.
در  کردند.  پیدا  را  خود  جایگاه  انقالب  از  بعد  مساجد 

خارج از مرزهای کشور انقالب اسالمی ایران ارزش هایی 
کشمیر،  مردم  شعار  کرد؛  مطرح  جهاد  فرهنگ  نظیر  را 
مساجد  است.  قبیل  این  از  نمونه هایی  مصر  و  فلسطین 
هنوز  ولی  یافت  را  خود  جایگاه  بعد  به  تاریخی  یک  از 
برگزاری کالس های  باید محل  جای کار هست؛ مساجد 
از  باشند  پر  باید  جماعت  نماز  صفوف  و  باشد  فرهنگی 
ایجاد کرد  باید جذابیت هایی  نه فقط سالمندان!  جوانان 
شود.  عوض  مساجد  در  جوانان  با  برخوردها  نحوه  باید 
جوانان باید به مساجد رونق دهند مسجد خانه ی خداست 
پس باید بهترین کارها در آن انجام شود. بهترین کارها را 
فقط در نماز و دعا خالصه نکنیم .قبل ترها پیش نمازهای 
مساجد و روحانیون با مدارس ارتباط می گرفتند و بچه ها 
را  در مسجد جمع می کردند عالوه بر کتب آموزشی در 
مدارس دروس اخالق و دین و خداشناسی می گفتند. الزم 
مساجد  در  اسالم  تبلیغ  شوند  کار  وارد  روحانیون  است 
به بهترین شکل و جذاب برای بچه ها، زیرا آن ها آینده 

سازان این مرز و بوم اند.
 امروزه ایران در شرایطی قرار دارد که باید در گام دوم با 

تالش دوبرابر به موفقیت های بیشتری برسیم.

مصـاحبه

آن قدر  بورس  که  مطمئنم  بنده 
اگر زمانی  جذاب هست که حتی 
یا  بدهید  دست  از  را  مالی  شام 
بازی  هامن  مثل  کنید،  رضری 
فوتبال به دلیل اینکه تجزیه وتحلیل 
ریسک  و  گذاشتید  وقت  کردید، 
پذیرفتید باوجود گاهی رضر کردن 

بازهم ادامه می دهید 
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    محدثه اسالمی 
دانشجوی دانشگاه الزهرا)س(

ناشناختگان مشهور
قبل از پرداختن به مبحث سلبریتی و نقش آن در جامعه 
را  متعهد  و  انقالبی  و  دینی  آل  ایده  است سینمای  بهتر 
بررسی کنیم. سینمای متعهد جایگاه واالی انسان و تعهد 
او به سایر انسان ها است عده ای می گویند در هنر متعهد 
کلمه اول با کلمه دوم در تناقض است و هنر یعنی آنچه 
زنجیر  یعنی  متعهد  و  است  انسان  آزاد  تخیل  بر  مبتنی 
تصور  نوعی  این  می سازد؟  هم  با  چگونه  دو  این  شده. 

نادرست است.
بحث مسئولیت و تعهد هنرمند جایگاه ویژه ای دارد. یک 
انسان  و  است  انسان  یک  بودن  هنرمند  از  قبل  هنرمند 
نمی تواند مسئول نباشد و اولین مسئولیت انسان در مقابل 
انسان هاست. عالوه بر اینکه مسئولیت انسان به انسان به 
عنوان زمینه اصلی در بحث سینمای متعهد مطرح است 

تعهد به فرم و مضمون نیز اهمیت دارد.
سینمای دینی یعنی نشر حقایق و معارف دینی و ماندگار 
سازی آن ها در ذهن مخاطبان حتی به صورتی که هیچ 
اسمی از دین و آیه ای از قرآن هم در آن آورده نشده باشد 
آن  کلی  نتیجه گیری  و  مفهوم  مهم  بلکه  ندارد،  مشکلی 
ملت  افتخارآمیز  و  بزرگ  حرکت  انقالبی  سینمای  است. 
ایران در جریان انقالب و دستاوردهای مهم آن را شامل 
زمینه  در  شناختی  زیبا  نگاه  یک  از  برگرفته  و  می شود 
هنر است. حال بیاندیشیم که آیا ما به سینما و هنر ایده 
آل رسیده ایم که انتظار داریم سلبریتی های مان حماسه 

آفرینی کنند؟
حیطه  در  که  هنرمندانی  هستند  نماند،  ناگفته  البته 
شناخت کامل خود  در عرصه ی هنر قدم نهاده به نقش 
پرداخته اند.  انقالب  و  ایران  برای  گسترده ای  آفرینی های 
درک  را  هنر  درست  مفهوم  ما  سلبریتی های  از  بعضی 
آسیب هایی  گرفتار  غرب  فرهنگ  تأثیر  تحت  و  نکرده اند 
شده اند که در سینمای غرب، غربیان با آن دست و پنجه 

نرم می کند.
سلبریتی ها در جامعه ما طبق فرهنگ سازی اشتباه برای 
و  هویت  باید  رو  این  از  می شوند  تعریف  الگو  عده   یک 
اصالت اصیل خود و فرهنگ ایرانی اسالمی را حفظ کنند 
تا موجب گمراهی عده ای و  تحریک افکار عمومی نشوند.

درجوامع غربی سرعت مشهورشدن افراد در عرصه سینما و 
هنر چندان باال نیست در حالی که در ایران به ناگاه شاهد 
حضور افرادی ناشناخته در فضای مجازی و بزرگ کردن 
آنها هستیم و همانطور که می بینیم حضور افرادی در زمره 
سلبریتی به سرعت اتفاق افتاده و به سرعت هم این جو 
برای آن افراد خاموش می شود .البته از نقش اصلی رسانه 
نمی توان  افراد  تقویت و محبوبیت و مشهور شدن  ها در 
نیز شاهد دخالت های بی جای  چشم پوشی کرده و بعضاً 
بعضی از سلبریتی ها در عرصه های خارج از حیطه کاری 
معضلی  و  دارد  مخرب  اثرات  که  خودهستیم  تخصص  و 
در فضای کشور می شود. اگر آنها از محبوبیت خود برای 
تاثیرگذاری در سایر حوزه ها استفاده نکنند بسیاری از کج 

کار کردسلبریتی ها از بین خواهد رفت.

توحید محمد زاده / دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

تحریم ها و حقوق بین الملل

میان  از  که  دارد  وجود  زیادی  های  تعریف  تحریم  برای 
است:  تعاریف  سایر  دربردارنده  و  زیرکاملتر  تعریف  آنها 
برقراری  از  یافته  نظام  امتناعی  از  است  عبارت  تحریم 
نظامی یک دولت  یا  اقتصادی، سیاسی  اجتماعی،  روابط 
رفتار  ایجاد  یا  تنبیه  برای  ها  دولت  از  خاص  گروهی  یا 

مورد قبول.
غیر  نظام حقوقی  یک  عنوان  به  الملل  بین  نظام حقوق 
تـا حدود  قواعد خـود  اجراي  یافته، در تضمین  سازمان 
مستقیم  نتیجه  باشد.  می  روبرو  تمرکز  عدم  با  زیادي 
اجباري  صـالحیت  داراي  نهادین  سازوکارهاي  فقدان 
الملل،  بین  حقوق  هاي  نقض  مجازات  و  مقابله  جهت 
متقابل  اقدامات  به  توسل  در  دولت  هر  حق  شناسائی 
و  المللی  بین  تعهدات  نقض  با  مقابله  براي  )خودیاري( 
جبران خسارات وارده می باشـد . اسـتفاده برخی دولتها 
از تحریم اقتصادي، بدون وجود مجوز قبلی شوراي امینت 
باعث گردیده  امنیت جمعی منشور،  از سیستم  و خارج 
تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین 
با شک و تردید همراه باشد. تحریم  المللی  حقوقی بین 
آزادي دولتها  اصل  به  اقدامات خود  توجیه  کنندگان در 
دولتها  سایر  با  خود  تجاري  روابط  قطـع  یا  برقراري  در 
اسـتفاده  نیـز  مـوارد  از  اي  پـاره  در  کننـد.  می  استناد 
پیشبرد  جهت  ابزاري  عنوان  به  یکجانبه  تحریمهـاي  از 
اهداف سیاست ملی دولتهاي قدرتمند بوده است. با این 
حـال، هدف نهائی از اجراي تحریمهاي اقتصادي یکجانبه 
دولتها  المللی  بین  تعهدات  لحاظ  با  باید  باشد،  چه  هر 
به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشري باشد. عدم 
توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضـعیت کلـی حقوق بشر 
در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین 
می برد، بلکه مسئولیت دولـت یـا دولتهاي تحریم کننده 

را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم های  بررسی  برای 
یا  تحریم های چند جانبه  باید  بین الملل  از منظر حقوق 
مقررات  کرد.  جدا  جانبه  یک  تحریم های  از  را  سازمانی 
سازمان های  حقوق  چندجانبه،  یا  سازمانی  تحریم های 
تابع  یکجانبه  تحریم های  اما  بود،  خواهد  بین المللی 
حقوق بین الملل عمومی به طور کلی و حقوق مسئولیت 

بین المللی دولت ها به طور خاص خواهد بود.
اقتصادی  تحریم های  نوع  دو  به  نیز  یکجانبه  تحریم های 
و تحریم های غیراقتصادی قابل تقسیم است. تحریم های 
یکجانبه اقتصادی که عموم تحریم های یکجانبه را شامل 
خارجی،  سرمایه گذاری  تجارت،  چون  مواردی  می شود 
کمک مالی خارجی و غیره را در بر می گیرد و تحریم های 
ادعای نقض حقوق بشر  با  یکجانبه غیراقتصادی معموالً 
علیه اشخاص خاصی اعمال می شود و شامل مواردی چون 

تحریم دارایی و تحریم مسافرتی می شود.
سازمان  کار  نحوۀ  که  است  سندی  ملل  سازمان  منشور 
این  می کند.  تعیین  را  آن  به  وابسته  نهادهای  و  ملل 

سند در واقع در حکم اساس نامة سازمان ملل است. در 
چارچوب این منشور، نهاد شورای امنیت، وظیفة پاسداری 
از امنیت و صلح بین المللی را به عهده دارد. حیطة قدرت 
شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب 
تحریم های بین المللی و اعطای اجازۀ استفاده از نیروی 
این  تصمیم های  است.  متخاصم  کشورهای  علیه  نظامی 
شورا به صورت قطعنامه های شورای امنیت اعالم می شود. 
اولیة حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهدۀ  مسئولیت 

شورای امنیت است. 
تحریم اقتصادی به دفعات علیه ایران اعمال شده است. اما 
بعد از سال 2006 صورت مسأله به لحاظ حقوقی عوض 
شد و از شورای امنیت به سازمان ملل ارجاع داده شد. باید 
به دو مسأله توجه نمود. یکی تحلیل حقوقی تحریم های 
اقتصادی یک جانبه و دیگری تحلیل حقوقی تحریم های 
اقتصادی شورای امنیت. از آنجا که مسئولیت اولیة حفظ 
است،  امنیت  شورای  عهدۀ  بر  بین المللی  امنیت  و  صلح 
اقدام  و  کشورها  حمایتی  خود  و  خودیاری  برای  جایی 
تالفی جویانه باقی نمی ماند. در صورتی که شورای امنیت 
به هر دلیلی نتواند به وظیفه خود بپردازد، طبق ماده 51 
منشور کشورها می توانند به دفاع مشروع از خود بپردازند. 
تحریم  است  این  اقتصادی  تحریم  بر  انتقادها  از  یکی 
اقتصادی خواه ناخواه با حقوق بشر سازگاری ندارد و خود 
ناقض حقوق بشر است. در حال حاضر بیش از 10 قطعنامه 
علیه ما در شورای امنیت صادر شده و اهمیت این تعداد 
از این جهت است که در هنگام لغو تحریم ها باید همه را 
از بین برد که به راحتی شدنی نیست. همانگونه که برای 
تصویب هر کدام از این قطعنامه ها امکان وتوی آن ها از 
برای  دارد،  وجود  امنیت  شورای  دائم  قدرت  پنج  سوی 
لغو آن ها نیز این قابلیت وجود دارد. در واقع آمریکا خود 
از قطعنامه ها را وتو کند. خطرناک  می تواند لغو هر یک 
بودن قطعنامه های شورای امینت به جهت الزام آور بودن 
انقالب  از  بعد  ما  هستند.  خطرناک  کشورها  سایر  برای 
نبودیم  امنیت  شورای  تحریم های  ذیل   2006 سال  تا 
جلو  و  بزنیم  دور  را  آمریکا  تحریم های  می توانستیم  لذا 
برویم. تحریم های شورای امنیت به تحریم های یک جانبه 
امنیت  شورای  تحریم های  از  قبل  تا  بخشید.  مشروعیت 
مخالفت  آمریکا  فراسرزمینی  تحریم های  با  اروپایی ها 
می نمودند اما بعد از تصویب قطعنامه های شورای امنیت 

آنها نیز اقدام به تحریم های یک جانبه نمودند.
تحریم ها از منظر سیاستمداران غربی ابزارهایی با اغراض 
و  کشورها  رفتار  تغییر  به منظور  که  هستند  خصمانه 
دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شده اند و عموماً برای 
هدف،  کشور  اقتصاد  به  هزینه  و  خسارت  کردن  وارد 
ازجمله  اسالمی  ایران  می شوند.  پیاده سازی  و  طراحی 
بارها از سوی آمریکا به بهانه نقض  کشورهایی است که 
تعهدات بین المللی تحت تحریم های یک جانبه قرار گرفته 

است.

#هشتک سلربیتی
ابوالفضل محمدی / دانشجوی دانشگاه زنجان

تشکل های دانشجویی و گام دوم انقالب؛ باید ها و نباید ها
مندی  نظام  و  هدفدار  حرکت  هر  اصوالً 

نیازمند اصل »برنامه ریزی« است.
با یک نگاه کلی به بیانیه گام دوم انقالب می 
با  انقالب  معظم  رهبر  که  شد  متوجه  توان 
نگاهی استراتژیک و راهبردی بیانیه گام دوم 
استراتژیک  دیدگاه  کردند؛  ابالغ  را  انقالب 
با چه  به چه طریقی و  اینکه؛از کجا،  یعنی 
شرایطی آمده ایم؟ درکجا قرار داریم؟ منابع 
و امکاناتمان چیست؟ تهدیدها و فرصت ها 
ابزارمان  و  رفت؟  خواهیم  کجا  به  کدامند؟ 

برای رسیدن به هدف چیست؟

همه  به  بیانیه  این  در  انقالب  معظم  رهبر 
و  مستدل  صریح،  جواب  مذکور  سواالت 

روشن داده اند.
و  ظلمات  بطن  در  اسالمی  انقالب 
تاریکی هایی که جهان محصور در دو قطبی 
اراده  با یک  بود  فرا گرفته  را  و غرب  شرق 
قطب  عنوان  به  مردمی  حرکتی  و  الهی 
سوم ظاهر گشت و با فروپاشی بلوک شرق، 
سخن از یک دوقطبی جدید به نام »اسالم 
و استکبار« را  در عصر جدید به میان آورد؛ 
تصحیح  برای  آمادگی  ضمن  که   انقالبی 
خطاهای خویش به اصول خود پای بند بوده 

و تجدیدنظر ناپذیر است.
از صفر  با »اصل ما می توانیم«  انقالبی که 
مشکالت  و  موانع  وجود  با  و  کرده  شروع 
تحریم ها  و  تحمیلی  جنگ  همانند  بسیار 
هرگز از پای نایستاده و در حد توان تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کرده است.
آن  صدور  زمان  بیانیه  این  دیگر  نکته  اما 
توان  همه  از  دشمنان  که  زمانی  در  است؛ 
استفاده  انقالب  کردن  متوقف  برای  خود 
در  ناکارآمد  را  اسالمی  انقالب  و  می کنند 
انقالب  آستانه سقوط جلوه می دهند، رهبر 
و  ماموریت ها  ترسیم  و  بیانیه  این  صدور  با 
گامی  در  اسالمی  انقالب  اندازهای  چشم 

جدید و عصری جدید جوانانی را که دشمن 
همه توانش برای سقوط فرهنگی آنان به کار 
برده است را مخاطب قرار می دهد و ضمن 
دعوت به استفاده از تجربه گرانبهای گذشته 
و  آرمانگرایانه  دیدگاهی مستدل،  و  با کالم 
واقع بینانه آنان را به آینده ای روشن بشارت 

می دهد.
جا  بدین  طوالنی  نسبتاً  مقدمه  این  با 
جوانان  انقالب،  معظم  رهبر  که  رسیدیم 

و  دانا  انقالبی  مومن  جوان  بخصوص  و 
کاردان را مخاطب خود در این بیانه 

با  راه  ادامه  یعنی  است؛  داده  قرار 
عنوان  به  هم  ما  و  است  جوانان 
همانند  باید  تشکیالتی  فعالین 
و  ابعاد فردی  استراژیست در  یک 
گروهی به سواالت باال پاسخ دهیم.
این  آید  می  پیش  که  سوالی  اما 
است که تشکل های دانشجویی در 
نبایدهایی  و  بایدها  چه  دوم  گام 

پیش رو دارند؟
بیانیه  در  که  جالبی  نکته 

نمود  مشاهده  توان  می 
مقام  که  است  این 

رهبری  معظم 
همه  کلید  شاه 
را  مسائل 
نگاه  و  »امید 
 » نه شبینا خو
؛  نند ا می د
ی  مید ا
کاذب  که 
و  نیست 

است،  محرک 
ویژگی  مهم ترین  و 

جوانان نیز امید به آینده است؛ پس باید در 
فعالیتی و در هر زمینه ای ضمن دیدن  هر 
نیمه پُِر لیوان، امیدوارانه در جهت پر کردن 

نیمه دیگر گام برداشت!
دانشجو و جنبش دانشجویی به عنوان موذن 
جامعه باید بیدار باشد، یعنی: تشکل های ما 
را  نیازهای جامعه  بروند که  به سمتی  باید 
پژوهش های  و  مطالعه  و  دهند  تشخیص 
نیازهای  سمت  به  را  دانشجویی  جامعه ی 

اساسی جامعه سوق دهند.
و  دانشگاه  بین  ارتباط 
اول،  دارد؛  بعد  دو  صنعت 
دانشگاهی  مطالعات  همسویی 
با نیازهای صنعت؛ دوم، حمایت دو 
جانبه این دو از یکدیگر. یعنی یک 
دیگر  بعد  و  دانشگاهی  درون  بعد 
درون  بعد  حال  دانشگاهی؛  برون 
احتیاج  زیادی  حد  تا  دانشگاهی 
به یک دیده بان دقیق و با ذکاوت 
جنبش  باید  اینجا  در  که  دارد 
جایگاه  و  شود  فعال تر  دانشجویی 

خود را به درستی تعریف کند.
ما در  مدیریت استراتژیک مبحثی 
و  رخداد  عنوان  به  داریم 
روند؛ در جامعه ما گاهی 
رخدادها و روندها به 
اشتباه تحلیل 
؛  ند می شو
مثال  برای 
قبل  دهه  دو 
پدیده  که 
در  ویدئو 
جامعه مطرح 
به  ما  شد 
یک  عنوان 
آن  به  رخداد 
یعنی  کردیم  نگاه 
رخداد  یک  تنها  ویدئو  اما  سلبی!  مواجهه 
با  ادامه  در  که  بود  روند  یک  بلکه  نبود 
پیدا  ادامه  مجازی  فضای  سپس  و  ماهواره 

بخصوص  و  فرهنگی  قرارگاه های  اگر  کرد؛ 
تشکل های دانشجویی با یک دید بلند مدت 
نیاز جامعه به بخش نرم افزار و سخت افزار 
می دادند  تشخیص  درستی  به  را  رسانه  در 
این  در  مناسبی  پژوهش های  و  مطالعات  و 
راستا انجام می دادند شاید امروز اسیر تلگرام 

و اینستاگرام نمی شدیم.
دانشجوی  و  دانشجویی  جنبش  تفاوت 
این  در  باید  دانشجویان  سایر  با  تشکیالتی 
با  و  بشناسد  را  جامعه  نیازهای  که  باشد 
تشخیص  را  آتی  نیازهای  مناسب  تحلیل 
بلند  و  اهداف کوتاه مدت  تعریف  با  و  دهد 
آن  به سمت  گروهی  و  فردی  بعد  از  مدت 

حرکت کند.
اولین  که  میبینیم  دوم  گام  بیانیه  در  حال 
به  رهبری  هفتگانه  توصیه های  از  توصیه 
حوزه علم و پژوهش اختصاص دارد. رهبری 
آتی  پنجاه سال  برای  باید  که  دارند  اعتقاد 
برنامه ریزی کنیم و بعد از پنجاه سال جهان 
در وضعیت علمی به نحوی حرکت کند که 
الجرم  بیاموزد  علمی  بخواهد  که  کس  هر 
این یک هدف  ببیند!  زبان فارسی را تعلیم 
بلند مدت است و اجرای آن نیازمند تعریف 
مناسب  ریزی  برنامه  و  مدت  کوتاه  اهداف 
است که این امر عالوه بر مسئولین متوجه 

جنبش دانشجویی نیز می باشد.
سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های  در  پیشرفت 
به  منوط  حوزه  سایر  و  اجتماعی  فرهنگی، 
بومی  و  پژوهش  و  علم  حوزه  در  پیشرفت 
تا  است  علوم  اسالمی(  ایرانی-  سازی) 
به  هسته ای  و  دفاعی  حوزه های  همانند 
و  تهدیدها  دیگر  که  یابیم  دست  نقطه ای 
تحریم ها اثرگذار نباشند. در گام دوم انقالب 
گذشته  از  فراتر  انقالبی  تشکل های  وظیفه 
نیازها  اختیار  به  آتش  بصورت  باید  و  است 
را بشناسد، پژوهش کند و برنامه عملی ارائه 

دهد. 
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    محمد جواد زارعی 
دانشجوی دانشگاه صنعتی قم

جوان حزب اللهی؛ 
عامل تاثیر گذار در فضای مجازی

ابزارآالت ارتباط  امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی و 
جمعی، اخبار سریعتر از هر چیز دیگر منتقل می شود. 
این اخبار فراتر از کاربرد استراتژیک خود در گذشته، 
کاربرد اقتصادی نیز پیدا کرده است. رساندن سریعتر 
خبر یک رقابت و بیشتر از آن یک تجارت شده است 
اما همچنان اهمیت قدیمی خود را حفظ کرده است. 
امروزه به نشر اخباری که می تواند از میلیاردها هزینه 
و قوی تر عمل کند،  و چندین سالح مرگبار سریعتر 
خالف  بر  روانی  عملیات  می گویند.  روانی  عملیات 

عملیات های دیگر، هزینه ی چندان و تلفاتی ندارد!
بستر نشر این اخبار که امروزه فضای مجازی شناخته 
جزئیات  و  ریز  در  و  شده  گیر  همه  امروز  می شود، 
زندگی اکثریت مردم جامعه تاثیر گذار است. احتماالً 
روزی  چند  که  است  افتاده  اتفاق  برایتان  حال  به  تا 
بین شما و تلفن همراهتان، به دالیل مختلفی فاصله 
کمبود  احساس  شرایط  این  در  معموالً  باشد.  افتاده 
همه  که  امروز  جوان  قشر  خصوصاً  می کنیم.  بزرگی 
این فضا  را هم در  اطرافیان خود حتی خانواده خود 

عیادت می کند!
اما  است،  مجازی  نامش  چه  اگر  فضا،  این  متاسفانه 
این  در  مردم  از  بسیاری  است.  حقیقی  فضای  کامال 
فضا مشغول به کسب و کارند. بسیاری از مشاغل حتی 
کامال به فضای مجازی وابسته بوده و بدون آن عمال 

امکان پذیر نیستند.
اصحاب  طمع  چشم  گیر،  همه  فضای  این  طرفی  از 
قدرت را به خود جلب می کند. به طوری که با نشر 
می کنند،  جابجا  را  قیمت ها  از  بسیاری  کاذب،  اخبار 
بر جامعه  ایجاد کنند، ترس فراگیر  می توانند قحطی 

القا کنند و حتی نتایج انتخابات را عوض کنند و... 
در مواجهه با این فضا ما دو راهکار داریم، اولی موضع 
انفعال و سلبی است. قطعاً چنین موضعی مخاطرات 
بسیاری خواهد داشت و اساسا هم ممکن نخواهد بود. 
ناگزیر یک راه داریم؛ در چنین فضایی الزم است قشر 
وارد عرصه شده  اگاهی  و  قدرت  با  فرهیخته جامعه، 
این  از  استفاده  سوء  اجازه  پویا  و  ایجابی  موضع  با  و 

موهبت را ندهند.
علی رغم سهولت دسترسی به فضای مجازی، وارد شدن 
در چنین عرصه ای به عنوان یک عنصر تاثیرگذار، بدون 
دانش الزم، هماهنگی و کار تشکیالتی نه تنها مفید 
نخواهد بود؛ چه بسا مضرات غیر قابل جبرانی خواهد 
دغدغه مندان،  و  دلسوزان  است  نیاز  بنابراین  داشت. 
به فضای مجازی  ورود  از پیش جهت  بیش  با همت 
الزم  های  آموزش  فراگیری  دنبال  به  و  کرده  تالش 
در  دیگران،  تجربیات  از  استفاده  با  همچنین  باشند. 
جهت هماهنگی و هم افزایی تالش نموده و با برنامه 

ریزی دقیق و مشخص وارد عرصه شوند.

علی یوسفی / دانشجوی دانشگاه فرهنگیان یزد

مرکز ثقل نظام تعلیم و تربیت 
و  معلمان  تربیت  برای  دانشگاهی  فرهنگیان،  دانشگاه 
پرورش در کشور می  و  آموزش  وزارت  انسانی  نیروی 
مراکز  کلیه  تجمیع  با   1390 سال  در  دانشگاه  باشد. 
تربیت معلم سراسر کشور تأسیس شد و دارای حدود 
98 واحد دانشگاهی )در قالب 6۴ پردیس و 3۴ مرکز 

وابسته به پردیس( می باشد. 
دانشگاه تازه تاسیس قطعا مشکالت و مسائل بسیاری 
دارد که برای برطرف کردن و رسیدن به جایگاه مطلوب 
یادداشت قصد  این  در  باید طی گردد.  بسیاری  مسیر 

داریم به قسمتی از مسائل اشاره نمائیم.
حیاتی  جایگاه  علیرغم  فرهنگیان  های  دانشگاه   ) الف 
مطلوب  نقطه  از  کشور،  آینده  معلمان  پرورش  در 
نظر  از  دارد،  بسیار  فاصله  ساز  تمدن  معلم  پرورش 
اساتید  و  دانشجویان  اتفاق  به  قریب  اکثریت  آموزشی 
آموزشی  های  روش  که  عقیده  این  در  دانشگاه  این 
و سرفصل  نبوده  دانشجویان  های  نیاز  پاسخگوی  ابدا 
اند هم  و غیر ضروری  اضافی  بعضا کامال  های درسی 
این  آموزشی  مواد  و  ها  شیوه  در  بازنگری  اند،  عقیده 
پایین  علمی  رسد سطح  می  نظر  به  ضروری  دانشگاه 
برخی از اساتید دانشگاه موجب بی رقبتی دانشجویانی 
که با هدف پیشرفت علمی به دانشگاه فرهنگیان گام 
نهاده اند شده است و الزم است برای این امر چاره ای 

اندیشیده شود. 
ب ( دانشگاه فرهنگیان همچنان که از نامش پیداست 
باید به پرورش دانشجویانی بپردازد که از نظر فرهنگی 
توانایی هدایت حجم عظیم دانش آموزان آینده ساز را 
داشته باشند، متاسفانه اکنون در دانشگاه ها  در زمینه 
اقدامات فرهنگی به امور بسیار سطحی که جز بازتاب 
خبری ارزشی ندارند بسنده شده و خودسازی اخالقی 
و معنوی دانشجویان، آمادگی آنان برای تمدن سازی، 
همراه کردن قلبی و عقلی آنان با تحول ضروری آموزش 
و پرورش )مطرح شده در سند مهم اما مظلوم تحول 
بنیادین نظام آموزش و پرورش(  و ... چندان که باید 
و شاید جدی گرفته نمی شود، ضرورت تحول در این 
به  ورودی  دانشجویان  آمار  افزایش  به  توجه  با  بخش 
دانشگاه بیشتر نمایان می شود. افزایش تعداد ورودی 
اخیر مشکالتی  فرهنگیان در سال های  دانشگاه  های 
کمبود   ، رفاهی  و  خوابگاهی  فضای  کمبود  پیرامون 
فضای آموزشی و در نتیجه تحمیل برنامه های کالسی 
... را  عجیب! ، پایین آمدن سطح علمی دانشجویان و 
اخالقی  و  فرهنگی  کیفیت  از  عمیق  نگران  کنار  در 
دانشجویان را سبب شده است که با برنامه ریزی های 
دقیق قابل حل است، اما تاکنون اقدام شایسته ای دیده 

نشده است! 
ج ( تشکل های دانشجوی حزب اللهی به عنوان بازوی 
فرهنگیان  دانشگاه  در  ها،  دانشگاه  در  اسالمی  انقالب 
برخورد  اند،  نکرده  پیدا  را  خود  اساسی  جایگاه  هنوز 
های سیلقه ای با فعالیت های تشکل ها، عدم حمایت 
مالی از تشکل ها نسبت به برخی دانشگاه های دیگر، 
مشکالت متعدد اداری و کاغذبازی هایی که سبب کند 
شدن حرکت تشکل ها می گردد و ... از جمله مشکالت 

مهم اما قابل حل در این بخش است.
 د ( در زمینه معیشت نیز مشکالت فراوانی وجود دارد 
گردیده  دانشجومعلمان  انگیزه  کاهش  سبب  بعضا  که 
آنان را نسبت به آینده نا امید می کند، ترس از آینده 
ناعادالنه، برخورد  به شرایط حقوقی  با توجه  معیشتی 
درصدی  کسر ۴5  قبیل  از  دانشگاه  منطقی  غیر  های 
حقوق دانشجومعلمان، برخورد های متناقض از جمله 
اعتراض  که سبب   98 سال  افزایش حقوق  مسئله  در 
خلق  های  تصمیم  گردید،  دانشجومعلمان  گسترده 
الساعه نظیر تبدیل استخدام رسمی دانشجومعلمان به 
اعتراض گسترده دانشجویان  با  استخدام پیمانی ) که 
روانی  آرامش  به هم ریختن  ... سبب  و   ) لغو گردید  
دانشجومعلمان می گردد و شایسته توجه فوری است  
چطور است که با کسر ۴5 درصد حقوق، هزینه استفاده 
فرهنگیان  دانشگاه  دانشجویان  برای  خوابگاه  و  غذا  از 
ها  دانشگاه  سایر  دانشجویان  از   بیشتر  بسیار  عمال 

محاسبه می گردد؟
در  ای  فرهنگی شایسته  برنامه  هیچ  که  در شرایطی   
ساعات غیر از کالسی در دانشگاه ها برگزار نمی گردد 
)بجز برخی برنامه های مقطعی و نمایشی( اصوال فلسفه 
شبانه روزی بودن دانشگاه فرهنگیان )جز همین کسر 

حقوق( چیست؟
مسئله سربازی دانشجو معلمان نیز از دیگر تصمیمات 
است  بوده  دانشجویان  کننده  ناامید  و  آمیز  تبعیض 
.آیا  نمی توان با گنجاندن واحد های تئوری و عملی 
هایی  دوره  برگزاری  و  دانشجویان  آموزشی  برنامه  در 
در  دانشجویان  وقت  اتالف  از  تحصیلی  سال  طول  در 
شود  تری  مفید  اقدامات  تواند صرف  می  که  تابستان 

جلوگیری کرد؟
این ها گوشه ای از مشکالتی بود که قطعا با مدیریت 
اما  باشد  می  حل  قابل  دقیق  ریزی  برنامه  و  صحیح 
متاسفانه گستردگی دانشگاه و بعضا انتخاب مدیران بر 
اساس مالک هایی غیر از شایستگی و توانایی باعث این 

وضعیت در راهبردی ترین دانشگاه کشور می باشد.

یادداشت
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رضا قلعه نوی / دانشجوی دانشگاه گیالن

کارکرد ویژه ی سیاست چیست ؟
مدیریت  هایش  ویژه  کار  از  یکی  سیاست 
»مدیریت  بحث  وقتی  است  جامعه  خوب 
پس  آنگاه  شود  می  مطرح  جامعه«  خوب 
بحث حاکم خوب و حکمران خوب مطرح 
می شود و این خوب بودن در سیاست نیاز 
به شاخص دارد ممکن است در کشوری آبی 
را مثال می گویند خوب اما در کشوری سبز 
را خوب می دانند . لذا بحث حکمران خوب 
نیز کار ویژه ی دوم  ، بحث نسبی است و 
امنیت و ثبات کشور«   ، بحث »حفظ نظم 
است . حتی دانشجوی سیاست تا حکمران 
خوب و سیاستمدار باید به نظم توجه کند . 
اگر در کشور نظم و انضباط نباشد هر برنامه 
ای بهترین برنامه هم باشد قابل اجرا نیست. 
است.  عدالت«  »اجرای  بحث  دیگر  بحث 
ها  دولت  ی  همه  که  صدایی  و  بوق  مثل 
آن را سر می دهند . اما آن قدر بحث کلی 
است که هرکس که به آن برخورد می کند 
 ( برنامه  : عدالت چیست؟ فالن  پرسد  می 
در ظاهر  بود.  عادالنه   ) برنامه ی مجلس 
این بحث عدالت بسیار جذاب است اما در 
باطن بحث عدالت پیچیده ترین، جنجالی 
ترین و حساس ترین بحث سیاست است 

و غالبا به توافق نمی رسند . 
نیاز  موارد  بعدی سیاست »  کارویژه ی 
: یک  است  مبرم و شدید هر جامعه « 
ویژگی  و  یک خصوصیات  دارای  جامعه 

هایی با مذهبی و با فرهنگی است در جامعه 
اعتقادات  این ها رنگ صورتشان،  ای دیگر 
و دین و دنیاشان، وضعیت جغرافیایی شان 
هم  نیازشان  لذا  کند  می  فرق  هم  با   ... و 
با هم فرق دارد. آیا همه ی جوامع انسانی 
»مصیبت  خیر  دارند؟  مشترک  های  نیاز 
هایشان هم همین طور. هرکشور و مملکتی 

دارد   را  خود  ی  ویژه  مشکالت 
اجتماعی  علم  و 

با  ای  جامعه  هر 
مواجه  مشکالتی 
بسا  چه  هست 
دیگر،  مردمی 

ی  ر کشو

سیاست  حال  ندارد  را  مشکالت  آن  دیگر 
چه می کند ؟ سیاست به همه ی مشکالت 
پرداختن  سیاست  ویژه  کار  پردازد.  نمی 
پاسخ  و  جامعه  نیاز  ترین  کلیدی  کشف  و 
مبرم  مشکل  آن  دفع  برای  احتمالی  دادن 
است. یک جامعه و کشور چه بسا مشکالتی 
دارد یعنی در امر اجتماع این مردم 
اش  همه  کنند.  نمی  مشارکت 
اصال  و  کشند  می  کنار 
مثال  کنند.  نمی  دخالت 
23  مردمش در اجتماع 
مشارکت  مردم  این 
اگر  حتی  کنند  می 
شوند،  زده  مصیبت 
سیل و زلزله شود، 
آید  پدید  ویرانی 
که  افرادی 
برای رفع این 
پا  مشکل 
می  پیش 

گذارند

جامعه  این  سیاسی  نظر  از  هستند.    23  
می  است.  بیمار  و  دارد  مشارکتی  مشکل 
؟  هستند   جور  این  مردم  این  چرا  گویند 
اول می خواهند این بیماری را کشف کنند 
باید  بیماری  و  مریضی  این  رفع  برای  دوم 
را  مردم  این  کنیم  کار  چه  اندیشید؟  چه 
جو«  »مشارکت  وجود  و  کنیم  احساس 
دربیاوریم.  بی حسی  از  و  بدهیم  ها  آن  به 
و  کنند  نمی  مشارکت  شود  می  انتخابات 
بی  دارند،  بیماری  یعنی  نمی¬دهند  رای 
مشکل  دیگر  ای  جامعه  یا   . دارند  حسی 
هویتی دارند یعنی مستمرا خود را گم کرده 
و با شدت می خواهد خود را پیدا کند یا بر 
اثبات  را  خود  خواهد  می  اش  همه  عکس 
های  ملیت  خود  ملیت  اثبات  برای  و  کند 
دیگر را نفی می کند و می خواهد با آن ها 
مبارزه کند گاه پیدا می شود که در مشکل 
هویتی برای اثبات ملیت خود، کشور دیگر 
را می خواهد خرد کند و برای خود دشمن 
برخی  کند.  اثبات  را  خود  تا  کند  تراشی 
جوامع فکر می کنند برای اثبات هویت خود 
می  را  خود  دیگران،  هویت  کردن  خرد  با 

توانند اثبات کنند . 
پس نیاز های جوامع مختلف با هم فرق دارد 
. سیاست اول به کشف نیاز مبرم هر جامعه 
ای می پردازد. ثانیا به فکر چاره است برای 
این که این مشکل را تخفیف و درمان بدهد.

نشریات دانشجویی یکی از ارکان مهم فعالیت 
مختلف  دوره های  در  که  است  دانشجویی 
جمع های  میان  در  مطالبه گری  طالیه دار 
این  در  است.  بوده  مسئولین  از  نخبگانی 
دانشجویی  نشریات  اصلی  متولی  اما  میان 
که  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  یعنی 
باید با سیاست گذاری و حمایت های مادی و 
معنوی زمینه را برای گسترش این حرفه در 
میان دانشجویان فراهم کند در این سال اما 
خود با سنگ اندازی های متعدد باعث روکود 

نشریات دانشجویی شده است.
انتخابات های  فعالیت ها  این  بارز  نمونه  اما 
کمیته های ناظر بر نشریات دانشگاهی و به 
دنبال آن شورای مرکزی نظارت بر نشریات 
ساله گذشته  یک  در  که  است  علوم  وزارت 
با نگاه های جناحی و طرفدارانه پیش رفته 
مهندسی  تیم  که  کارهایی  جمله  از  است. 
وزارت از اوایل سال 1398 و برای مدیریت 
نتایج در انتخابات اعضای دانشجویی شورای 
ابطال  به  می¬توان  داد  انجام  مرکزی 

که  کرد  اشاره  فرهنگیان  دانشگاه  انتخابات 
اولین بار در تاریخ این دانشگاه برگزار شده 
متعدد  تخلفات  به  رسیدگی  عدم  یا  و  بود 
دانشگاه تهران. تخلفات از این هم فراتر رفت 
دارای  مسئول  مدیران  لیست  که  زمانی  و 
دالیل  به  دانشگاه   25 شد  اعالم  رای  حق 
انتخابات  از چرخه  را  ابتدایی  بعضاً  و  مبهم 
این  اغلب  در  آنکه  جالب تر  کردند،  حذف 
از  بودند  آورده  رای  که  افرادی  دانشگاه 
دلیلی  خود  که  بودند  انقالبی  دانشجویان 
دیگر بر یک جانبه گرایانه عمل کردن وزارت 

علوم می باشد.
انداختن  عقب  از  بعد  و  فوق  موارد  تمام  با 
ماه  خرداد  به  اردیبهشت  اوایل  از  انتخابات 
حق  کاهش  جهت  در  بیشتر  تالش  برای 
برای  روزه   3 نشست  انقالب،  جبهه  رای 
انتخاب دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل 
نشریات  بر  ناظر  مرکزی  دانشجویی شورای 
دروغ های  و  متعدد  تهمت های  شد.  شروع 
به  معروف  طلب  اصالح  ائتالف  که  بسیاری 

دو  این سال ها همیشه  در  آزادی که  طلوع 
عضو اصلی کمیته را در اختیار داشته است، 
جبهه  میان  اختالف  برای  خود  تالش  تمام 
انقالب برای تضعیف آن را انجام داد که به 

نتیجه ای نرسید.
اما  فراوان  تالش های  از  پس  سرانجام 
از  مفاخری  میالد  و  شد  برگزار  انتخابات 
و  شد  اول  نفر  رای   1۴8 با  انقالب  جبهه 
محمدرضا محمدی و محمدعلی کامفیروزی 
با 1۴0 رای برابر شده و به دور دوم رفتند. 
در دور دوم ابتدا نتایج اعالم شده به صورت 
محمدرضا  و   1۴3 کامفیروزی  محمدعلی 
محمدی 1۴2 بود که پس از بررسی مجدد 
در  رای   2 مدیرمسئول  یک  شد  مشخص 
جدیدی  مسئله  حال  و  انداخته  صندوق 
بود  متعقد  آزادی  طلوع  ائتالف  شد  مطرح 
فقط رای دوم تخلف است و باید ابطال گردد 
و این نظر وزارت علوم نیز بود که سرانجام 
اعالم و قرار بر برگزاری دور سوم شد از آن 
مدیران  دیگر  و  محمدی  محمدرضا  طرف 

بودند  متعقد  عدالت  احیای  ائتالف  مسئول 
که  مذکور  فرد  رای  دو  هر   26 ماده  طبق 
ظاهرا به محمد علی کامفیروزی بوده است 
باید ابطال گردد که در این صورت محمدی 
با یک رای بیشتر عضو اصلی و کام فیروزی 

عضو علی البدل می شدند.
قانون  مطابق  گروه  دو  هر  اما  میان  این  در 
اعالم  علوم  وزارت  به  نیز  را  خود  شکایات 
کردند که نماینده حقوقدان شورای مرکزی 
به دلیل اینکه تعداد امضاها به نیمی از تعداد 
نرسیده  انتخابات  در  کننده ها  شرکت  افراد 

است هر دو شکایت را رد کرد.
فکری  اختالفات  از  جدای  و  میان  این  در 
میان دو ائتالف اما نقش جانب دارانه وزارت 
مشخص  کاماًل  گسترده  تخلفات  و  علوم 
است و با این روند مشخص نیست چه آشی 
انتخابات  برای فعالین نشریات در دور سوم 

خواهند پخت.

گزارش نرشیات

همکاری گسترده
وزارت علوم و

غروب آزادی ...

یادداشت



محمد زادمهر / مدیر مسئول

جناح  محوری خبرگزاری ها و رسانه های دولتی 
در ارتباط با رسانه های حاکمیتی چند نوع 
نگاه وجود دارد. رسانه های دولتی که روی 
رویکرد  که  تابعه  رسانه های  و  هستند  کار 
همشهری  روزنامه  ازجمله  دارند.  متغیری 
و  شورا  تغییر  با  که  تهران  شهرداری 
و  می کند  پیدا  تغییر  آن  فضای  شهرداری 
خبرگزاری ایرنا نیز در دولت های قبلی یک 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  و  داشته  فضا 

فضایی دیگری به خود گرفته است.
کشورهای  در  بلکه  ایران  در  نه تنها  اساساً 
دولت ها  که  دارد  وجود  فضا  این  نیز  دیگر 
همه  مدنظر  که  را  رسمی  رسانه  منحصراً 
اگر  نیز  ایران  در  دارند.  اختیار  در  است، 
را  رسمی  بخواهند خبر  رسانه های خارجی 
منتشر کنند این کار را به نقل از رسانه های 

دولتی انجام می دهند.
که  می شود  دیده  فضا  این  متأسفانه 
آمدن  سرکار  با  کاماًل  دولتی  رسانه های 
حمایت  به خصوصی  طیف  از  جدید،  دولت 
دولت  که  سویی  و  سمت  هر  و  می کنند 
داشته باشد، از باال به پایین با همان رویکرد 
فعالیت می کنند و دفاتر استانی نیز به این 
که  می بینیم  عماًل  می گیرند،   شکل  روال 
نقدی  و  می شود  گفته  دولت  مثبت  نکات 

نسبت به عملکرد دولت  ندارد.
 به دلیل خألهایی در روزنامه های حاکمیتی 
مطالعه،  سطح  آمدن  پائین  و  دارد  وجود 
نسل جوان ما دیگر سمت رسانه های مکتوب 

نمی رود و  عماًل این روزنامه ها، تأثیرگذاری 
یکی  ندارند.  جوان  نسل  روی  بر  چندانی 
که  باشد  این  شاید  معضل  این  دالیل  از  
نسل جوان آن گونه که باید به روزنامه های 
حاکمیتی تزریق نشده است تا بتواند تعادل 

الزم را برقرار کند. 
مجازی  رسانه های  بخش  در 

جمهوری  خبرگزاری 
دلیل  به  ایران  اسالمی 

در  کاماًل  این که 
است  اختیار دولت 
دولت  تغییر  با  و 
را  خود  رویکرد 
می دهد،  تغییر 
رسانه  چندان 
ی  ر گا ند ما
حساب نمی شود 

و هر ۴ سال یا 8 
جهت  تغییر  سال 

نمی تواند  و  داده 
برای  مردم  اصلی  منبع 

اخبار  و  اطالعات  گرفتن 
باشد.

دانشجویی ظرفیت  این که چرا جنبش های 
ورود و مدیریت رسانه ها را دارند موضوعی 
فعالیت های  نوع  به  بیشتر  باید  که  است 
دلیل که صفرتا صد  این  به  کرد  توجه  آن 
به  و  می کنند  شروع  خودشان  را  فعالیت 

 مرور تجربه های مهمی را در فضای حساس 
و تأثیرگذار دانشگاه کسب می کنند. از سوژه 
پردازی و تولید محتوا گرفته تا ذائقه  شناسی 
و توزیع نشریه توسط خود دانشجویان انجام 
می شود و این فعالیت ها در طول چهار سال 
یک  به  می شود  باعث  دانشجویی  دوران 
شود.  تبدیل  قهار  تحلیلگر 
نیرو  این  اگر  مسلماً 
مثل  روزنامه ای  در 
فعالیت  کیهان 
باشد  داشته 
می تواند  قطعاً 
یک  آغازگر 
باشد  تحول 
تغییرات  و 
را  بزرگی 

ایجاد کند.
توجه  اگر 
فضای  کنید، 
ت  عا مطبو
از  بعد  ما  کشور 
شاهد  اسالمی  انقالب 
دلیل  و  بود  عظیمی  تحوالت 
و  امام  خط  دانشجویان  مؤثر  تحوالت  این 
بعد  و  بودند  دوران  آن  انقالبی  دانشجویان 
از اینکه فضا عوض شد، کیهان و اطالعات 
و... مسئوالنش عوض شده و خط فکری ها 

تغییر کرد.

جنبش  تزریق  عدم  که  داشت  توجه  باید 
دانشجویی  نشریات  فعاالن  و  دانشجویی 
همراه  به  خود  با  منفی   تأثیر  رسانه ها،  در 
دانشجویی  نشریه  در  فعالیت  است.  داشته 
نسبت  ذهنی  پیشینه  بدون  و  توجه  بدون 
می شود،  انجام  مطبوعات  و  روزنامه  این  به 
دارد چراکه  اثر منفی   این هم درواقع  خود 
یکسری  با  حقیقت  در  دانشجویی  نشریه 
واقعیات روزنامه نگاری روبه رو نیست و باید 

آموزش هایی در این بخش ارائه شود.
اغلب نشریات دانشجویی به صورت ماهنامه 
منتشر می شوند و فعالیت روزنامه ای مباحث 
اقتصادی بیشتری دارد. اما چون این فاصله 
نه  کارآموزی،  نه  عماًل  کرده اند،  ایجاد  را 
خأل   این  و  بزنند  قلم  دوره ای،  به صورت 
تأثیرگذار است. نباید انتظار داشته باشیم که 
اگر امروز مقام معظم رهبری می فرمایند از 
ظرفیت فعاالن نشریات دانشجویی استفاده 
تحوالتی  ماه شاهد  در عرض 6  مثاًل  شوند 
باشیم.  کیهان  هم چون  روزنامه ای  در 
از  طویلی  فضای  دانشجویی  جنبش  فضای 
شدن  نزدیک  اجازه  چراکه  دارد  مطوباعات 
به این حوزه به جنبش های دانشجویی داده 
فضای  گذاشتن  اختیار  در  با  است.  نشده 
عمل  و  دانشجویی  جنبش  اختیار  در  الزم 
به شعار جوان گرایی قطعاً می توان در چند 
سال آینده شاهد تحول بزرگی در این زمینه 

باشیم.

گوشتان  به  حتما  هاشمی  مناف  سید  نام 
روزهای  در  که  گلستان  استاندار  رسیده، 
کرده  ترک  را  ماموریتش  محل  سیل  وقوع 

بود و در خارج از کشور حضور داشت.
رئیس  اول  معاون  حکم  با  هاشمی  مناف 
خلع  گلستان  استانداری  سمت  از  جمهور 
مناف  می رفت  انتظار  که  حالی  در  شد 
همچین  به بارآوردن  به خاطر  هاشمی 
و  کند  انتخاب  را  گوشه نشینی  فضاحتی 
سیاسی  و  اجرایی  صحنه های  در  حضور  از 
اجتناب کند، اما گویا شرم در دایره  اخالقی 
ایشان وجود ندارد و حتی سیل گلستان هم 
قدرت طلبی  عطش  و  آتش  است  نتوانسته 
نیست  تهمت  به خدا  بنشاند.  فرو  را  وی 
در  که  بخوانیم، چرا  قدرت طلب  را  اگر وی 
گلستان  استانداری  در  مسئولیتش  ابتدای 
پایتخت  سمت  به  را  او  قدرت طلبی  میل 
بر  را  تهران  شهرداری  کرسی  و  می کشاند 
استانداری گلستان ترجیح می دهد اما اقبال 
انتخاب  و  نیست  بلند  هم  آنقدر  سیدمناف 

شورای شهر تهران کسی دیگر است.
مالیاتی  امور  سازمان  در  انتصابش  شایعه  
است  بوده  محافل  نقل  روزها  که  کشور 
بیانگر دلبستگی نداشتن او به استان محل 
ماموریتش بود، از وزیر اقتصاد و همشهری 

سیدمناف حرفی برای گفتن نیست بار گناه 
می کند  حکم  تقوا  و  است  سنگین  تهمت 

تحلیلی در این باره ارائه نشود.
از امالک نجومی شهرداری تهران و نام مناف 

هاشمی هم صحبتی نکنیم بهتر است!
در  هاشمی  مناف  هیچ  تقریبا  کارنامه  اما 
استان گلستان، انتصابات کاماًل سیاسی او و 

فضاحت نبودنش در زمان بحران کافیست تا 
عدم شایستگی این فرد به اثبات برسد!

مشاور  عنوان  به  او  شگفت انگیز  انتصاب 
حرفی  واقعا  تهران  شهرداری  در  حناچی 
برای گفتن باقی نمی گذارد و صرفاً می توانیم 

این انتصاب را به آن فرد تبریک بگوییم.
نبودنش  ابهامات  به  هنوز  که  فردی  همان 

در استان محل خدمتش پاسخ روشنی نداده 
است! و آخر معلوم نیست جراحات ناشی از 
جنگ! و درمان دردهایی که در بیمارستان ها 
هاشمی  آقای  دلیل سفر  نبوده  میسر  ایران 
مشکالت  یا  است  بوده  آلمان  کشور  به 
خانوادگی؟ راستی دقیقا کدام جراحت؟ این 
کدام  است؟  عملیات  کدام  یادگار  جراحت 
جنگ؟ مناف هاشمی دقیقاً در کدام جبهه 

بوده است؟
به  خانوادگی  مشکالت  حل  برای  اگر 
از  بدتر  عذر  این  است  کرده  سفر  خارج 
حل  برای  باید  که  خانواده ای  نیست؟  گناه 
مشکالتش به خارج از مرزها سفر کرد خود 
انقالبی  ادعای  که  مردی  برای  تنهایی  به 
که  مردی  نیست؟  بزرگی  ننگ  دارد  بودن 
امروز  و  است  اصولگرایان  همنشین  روزی 
از  تهی  آنکه  بر  عالوه  اصالح طلبان،  هم آواز 
می رسد  به نظر  اندیشه  و  آرمان  ایدئولوژی، 
عقد  در  که  نیست  عروسی  به  بی شباهت 

بسی داماد است...
با انتصاب این مشاور نشان داد که  حناچی 
حتی لیاقت نقد شدن هم ندارد،کاش روزی 
دقیقا  که  بدهد  پاسخ  تهران  شهر  شورای 
بوده  چه  شهردار  انتخاب  برای  معیارش 

است؟! آری از ماست که بر ماست.

احسان سلیامن پور / دانشجوی دانشگاه پیام نور

وقتی حتی سیل هم نمی تواند 
عطش قدرت طلبی آقایان را فروبنشاند 

هم شاگردی/ نشریه تحلیلی تبیینی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان/10
یادداشت

11 / سال پنجم/ شماره بیست و دوم/ نیمه دوم تیر ماه 1398

حسرت ژاپنی ها...
درست است تولید ناخالص ملی ژاپن ده برابر ایران است اما مطمئنم 
ژاپنی های بسیاری امروز حسرت ایرانیان را خوردند. ژاپنی که بعد از 
نظامی  پایگاه  سه  و  بیست  رسمی  اشغال  در  هنوز  سال  پنج  و  هفتاد 

آمریکا و پنجاه هزار سرباز و پرسنل آمریکایی است. 
خواهان  ژاپن  مردم  بارها  گذشته  سال  و پنج  هفتاد  در  که   سربازانی 
خروجشان از خاک این کشور شده اند و راه به جایی نبرده اند. سربازانی 
در  عادی  امری  این  و  کرده اند،  تجاوز  زاپنی  زنان  به  وقتی  حتی  که 
این سالها بوده، در داخل ژاپن محاکمه نشده اند و به آمریکا بازگردانده 
شده اند. یعنی همان قانون تحقیرآمیز کاپیتوالسیون. ژاپنی که نه تنها 
هنوز جرات یک کلمه نقد جنایات آمریکا در جنگ دوم جهانی یا رفتار 
توهین آمیز نظامیانش با مردم این کشور را ندارد بلکه مجبور شده بارها 
از آمریکا معذرت هم بخواهد. مطمئنم ژاپنی های بسیاری امروز حسرت 

خوردند. 
برای  پیامرسانی  و  پادویی  جای  هم  آنها  رهبر  داشتند  آرزو  مطمئنم 
آمریکا، میتوانست صدای استقالل ملتش بشود   و میتوانست ترامپ را 
آرزو  داشتند  بسیاری  ژاپنی های  مطمئنم  کند.  تحقیر  صریح  اینگونه 
اخراج  شان  منطقه  از  را  آمریکا  نمیتوانست  اگر  حداقل  هم  آنها  رهبر 
کند، حداقل از خاک خودشان بیرون کند. مطمئنم ژاپنی های بسیاری 

امروز آرزو  کردند مثل ایرانی ها به استقالل و عزت و شجاعت برسند.
غرب-پرستی  مذهب  دانش  بی  موبدان  این  زیباکالم ها،  پانوشت: 
به  آنها هرگز  اما  کنند.  تحقیر می  را  ما  ژاپن  با  ایران  مقایسه  با  مدام 
ما نمی گویند ژاپن در اشغال نظامی آمریکاست. این عکس که را باید 

جلویشان گذاشت.

علی قاری / دانشجوی دانشگاه گلستان

جـاده دوم خـرداد
شاید بتوان آغاز راه دوم خرداد را پس از فوت امام دانست، 
خاتمی که از وزرای مورد عالقه موسوی در دولت سوم 
و چهارم بود توانست وارد تیم مرحوم هاشمی نیز شود. 
وزیری که تا دیروز 30 پایگاه فرهنگی در 17 کشور جهان 
و بسیاری از کارهای انقالبی در کارنامه اش می درخشید 
نشریات  برای  آزاد  فضای  مثل  امروز حرف های جدیدی 
می زد که در ظاهر شعاری زیبا بود اما پشت پرده هدفی 
جز کادرسازی و گردآوردن بدنه اجتماعی نداشت. بدنه ای 
که در آینده بسیار به درد او خواهد خورد. خاتمی که پایه 
برنامه خود را روی فضای نشریات گذاشته بود به کمک 
کرد.  تاسیس  را  کیان  و  نشریه سالم  دو  خود  همراهان 
تریبون  که  حاکمیت  منتقد  و  اجتماعی  نشریه ای  اولی 
رسمی چپ ها محسوب می شد و نشریه کیان که به دنبال 
آرمان تربیت روشنفکر دینی و سکوالریسم بر پایه دین با 

محوریت فکری »سروش« بود.
در حوزه های دیگر هم وضع بهتر از این نبود در جشنواره 
و صحنه های  مضامین  با  فیلم هایی   ،69 سال  فجر  فیلم 
مبتذل اکران شد و حتی به یک هنرپیشه زن ترک که 
در کشور الئیک خود به فساد و فحشا معروف بود، جایزه 
سیمرغ بلورین اعطا شد تا سرانجام داد اعتراض روحانیت 
نیز درآید. پس از مدتی مقام معظم رهبری برای نخستین 
و  آوردند  میان  به  سخن  فرهنگی  تهاجم  مسئله  از  بار 
مرحله  وارد  خرداد   دوم  جریان  روز  آن  دادند.  هشدار 
به  سرگشاده  نامه ای  در  خاتمی  بار  این  شد.  جدیدی 
رئیس جمهور وقت از فشارها به وزارت خانه اش گله کرد 
هنجارشکن  فردی  جامعه  عامه  نگاه  در  تا  داد  استعفا  و 
لقب گیرد که حاکمیت با او مخالف است. پرستیژی که 
و  سازندگی  دولت  اقتصادی  عملکرد ضعیف  به  توجه  با 
نارضایتی عمومی، مورد اقبال مردم قرار گرفت و او را به 
قهرمان تبدیل کرد. اما وقت آن رسیده بود که جبهه دوم 

خرداد فعالیت خود را رسمی کند.
رسماً  ایشان  از  اجازه  کسب  و  رهبری  با  خاتمی  دیدار 
و  کرد  پنجم  مجلس  انتخابات  کارزار  وارد  را  جبهه  این 

توانستند  بود  کارگزاران  با  تقریبا مشابه  که   لیستی  در 
چند کرسی را از آن خود کنند که شروع بدی به حساب 

نمی آمد. اما هدف بعدی بسیار بزرگ تر بود.

ساختمان پاستور!!!
نیاز به دو عامل  قطعا برای رسیدن به این هدف بزرگ 
بزرگ بود، حمایت خواص و عوام مردم. برای جلب توجه 
عوام نیاز اصلی رسانه است که این جبهه از ابتدای فعالیت 
به حاکمیت نشان داده بود که در بحث رسانه و مخصوصاً 
مطبوعات توانمندی خاصی دارد. در مورد خواص نیز این 
مجاهدین  رفتن  بین  از  با  نداشت  خاصی  مشکل  جبهه 
انقالب اسالمی عماًل این جبهه پشت خاتمی بودند و نظر 
هاشمی نیز به خاتمی نزدیک تر بود. اما مشکل اصلی آن 
بود که عملکرد اقتصادی دولت سازندگی مردم را نسبت 
به هاشمی بدبین کرده بود و حمایت چنین شخصی قطعا 

تبعات منفی در انتخابات داشت. 
در این هنگام این جریان شروع به تخریب ظاهری هاشمی 
کرد. لقب عالی جناب سرخ پوش برای هاشمی بین دوم 
او  متوجه  شدیدی  انتقادهای  و  یافت  رواج  خردادی ها 
می شد. کم کم به انتخابات 76 نزدیک می شویم و طبق 
مدلی که بعداً در انتخابات 92 هم پیاده شد، ابتدا شائبه 
آن  در  جایگاه خوبی  دارای  که  موسوی  مهندس  حضور 
زمان بین مردم بود در انتخابات 76 در بین عموم مردم 
موسوی  در دی 75  شود.  گرم  کمی  فضا  تا  مطرح شد 
طی بیانیه ای اعالم کرد که در انتخابات شرکت نخواهد 
کرد و یک ماه بعد حضور خاتمی بصورت رسمی مسجل 
شد.مردمی که طی برنامه ای پنج ساله تحت تاثیر رسانه 
این جبهه قرار گرفته بودند به وعده های انتخاباتی خاتمی 
واکنش مثبت نشان می دادند و تنها تیر نهایی الزم بود 
تا سرنوشت انتخابات دوم خرداد 76 یکسره شود. روزنامه 
سالم که وابستگی بی چون و چرایی به این جریان داشت 
صحبت در مورد احتمال تقلب در انتخابات به نفع ناطق 
که او را نماینده حاکمیت و مورد حمایت هاشمی معرفی 
می کردند، را شروع کرد. صحبت هایی که بدنه مردمی را 
نگران و بسیاری از آرای ناطق را به سبد خاتمی ریخت. 
ضربه نهایی در 26 اردیبهشت در نمازجمعه شلیک شد 
مردم  به  قضیه  این  به  زدن  دامن  با  هاشمی  که  جایی 
نهایت  داد. در  نخواهد  را  تقلب  بروز  اجازه  اطمینان داد 
20 میلیون رای پشتوانه ی دولت اصالحات شد تا کشور 

را پس از دوره سازندگی وارد مرحله جدیدی کند.
از  سال  بیست  حدود  گذشت  از  پس  بخواهیم  اگر  اما 
ایده دوم خرداد به وضع حال حاضر این جبهه بپردازیم 
امید و  از عملکرد ضعیف لیست  به وضوح می بنیم پس 
روحانی دیگر عامه مردم نگاه مثبتی به خاتمی نداشته و 
ندارد. در چنین شرایطی  او دیگر خریداری  عماًل حرف 
ببینیم تئورسین های جبهه اصالحات برای مواجهه  باید 
چه  جمهوری  ریاست   1۴00 و  مجلس   98 انتخابات  با 

رویکردی را دنبال خواهند کرد.

یادداشت

    علی علیزاده
اینستا نوشت
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معرفی کتاب
     نقاب ها

جریان شناسی نفوذ در تاریخ انقالب اسالمی 
ایران

انقالب  تاریخ  در  نفوذ  جریان شناسی 
اسالمی ایران؛ نگاهی به پیدا و پنهان 
سیاسی،  استحاله  و  نفوذ  پرونده   36
کتاب  است.  ایران  فرهنگی  و  فکری 
علی  قلم  به  کتاب  چهارمین  فوق 
هایی همچون  کتاب  از  بعد  پور  الفت 
بازگشت از نیمه راه، چهل تدبیر و ... 

می باشد.
این کتاب درباره 36 پرونده است که از 
زمان پهلوی شروع شده و تا زمان حال 
حاضر می رسند. تهیه چنین کتابی با 
در  انقالب  معظم  رهبر  که  تاکیداتی 
دارند،  استحاله  مفهوم  و  نفوذ  حوزه 
بارزش  نمونه  کند.  می  پیدا  معنی 
و  تصمیمات  در  که  است  تغییراتی 

محاسبات مسئوالن ایجاد می شود.
در  هایی  شخصیت  به  کتاب  این  در 
تاریخ معاصرمان پرداخته شده است و 
کالن  ساختار  به  ضرباتی  چه  که  این 
کالهی،  اش  نمونه  اند.  زده  حاکمیت 
تفرشی،  ظریباف،  عباس  کشمیری، 
هستند.   60 دهه  در   ... و  خانبازی 
فکری  های  جریان  هم   70 دهه  در 
شدند  استحاله  خودشان  یا  که  بودند 
و یا دنبال استحاله آموزه های انقالب 

بودند.
نقاب ها یکی از کتاب هایی است که 
استقبال  با  و  منتشر   1397 سال  در 
خوبی از طرف مخاطبان روبه رو شد. 
تهیه شده  این کتاب در ۴۴5 صفحه 
تومان   37000 مبلغ  با  اکنون  هم  و 

توسط انتشار مولف عرضه میگردد.

***

نقاب ها

توییت گرام
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