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سخن سر دبیر

ــه  ــا ب ــره م ــی روزم ــوال در زندگ ــا معم ــت ه  فعالی
 ۲ صــورت انجــام میشــوند؛ انفــرادی و گروهــی .
گســتره  و  گروهــی  هــای  کار  موفقیــت  اغلــب 
انفــرادی  هــای  فعالیــت  از  بیشــتر   ، هــا  آن 
خــاص. مــوارد  یکســری  در  مگــر   اســت 
گروهــی  هــای  فعالیــت  کــه  جاهایــی  از  یکــی 
تشــکیالت  تیــم  میکننــد  پیــدا  نمــود  آن  در 
انجــام  تیــم  ایــن  توســط  کــه  امــوری  و  اســت 
. می نامنــد  تشــکیالتی  هــای  کار  را   میشــود 
از آنجایــی کــه ایــن نحــوه ی فعالیــت گروهــی 
دارد  امــور  پیشــرفت  در  بســزایی  تاثیــر   ،
بــر  و  مشــکالت  از  گشــایی  گــره  موجــب  و 
میشــود  موانــع  از  کثیــری  خیــل  کــرد  طــرف 
مــورد  فــن  اهــل  و  عالمــان  توســط  بســیار   ،
افــراد  تمامــی  بــه  و  گرفتــه  قــرار  توجــه 
میشــود. توصیــه  جوانــان  بویــژه   ،  جامعــه 
تشــکیالتی  صــورت  بــه  کــه  افــرادی  معمــوال 
مضاعفــی  شــوق  و  انگیــزه  بــا   ، میکننــد  کار 
میشــوند  متقبــل  هــارا  فعالیــت  ایــن 
صــورت  بــه  هــا  کار  نــوع  ایــن  اغلــب  و 
میباشــد. ا...   ســبیل  فــی  و   خودجــوش 
همدیگــر  خیرخــواه  تشــکیالت  بایــد  اعضــای 
کننــد. کــم  همدیگــر  از  را  توقعــات  و   باشــند 
برخــورد  ظرافــت  بایــد  تشــکیالت   در 
بــا  اینکــه  یعنــی  کــرد،  رعایــت  را 
کنیــم. برخــورد  چگونــه  کســی،   چــه 
کارهــای  در  اعضــا  دادن  مشــارکت 
میشــود. امــور  تقویــت  ســبب   همدیگــر 
بیــن  در  بایســتی  پذیــری  انتقــاد  روحیــه 
اعضــا  و  باشــد  داشــته  وجــود  اعضــا 
... و  کننــد  توصیــه  حســنات  بــه  را   همدیگــر 
ــتری از  ــکات بیش ــه ن ــریه ب ــماره از نش ــن ش در ای
تشــکیالت و کار تشــکیالتی اشــاره خواهیــم کــرد.

محمد جواد کریمیان

ــفا!  ــد. وااس ــتاده ان ــاز ایس ــه نم ــه ب ــانی ک ــیارند کس ــز بس ــعد نی ــر س ــکر عم ــان لش در می

چگونــه بایــد بــه آنــان فهمانــد کــه ایــن نمــاز را ســودی نیســت، اکنــون کــه تــو بــا باطــن 

قبلــه ســر جنــگ گرفتــه ای؟ چگونــه بایــد ایــن جماعــت را از بادیــه وهــِم میــان ظاهــر و 

ــچ  ــا هی ــزارد، آی ــه گ ــوی قبل ــه س ــد ب ــاز را بای ــت و نم ــه اس ــن قبل ــام باط ــد؟ ام ــن رهان باط

ــزارد؟!  ــی گ ــاز م ــه نم ــه قبل ــت ب ــی پش عاقل

سید مرتضی آوینی کالم شهید

تشکیالت دانشجویی انقالب اسالمی ...

می خوانیم  ..در این شماره

ــت وجوی  ــدام در جس ــا م انقالب ه
خــود  »اســتمرار«  بــرای  صفحه 2بســتری 

زمانــی کــه یــک مبلــغ بــه شــنونده یــا تکنیک های رسانه : ترس
صفحه 3شــنوندگان خــود اخطــار م ...

و ایران و مسئله سواد رسانه فعــال  مواجهــه  بــرای  مــا  كشــور  در 
ــه  ــا س ــات، تنه ــای ارتباط ــالق در دنی صفحه 4خ

***

بررسی تشکیالت دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی
این شماره حنیفا با تشکل ها حرف ها  دارد ...



تشکیالت دانشجویی »انقالب اسالمی« چگونه است؟ 

بــرای  انقالب هــا مــدام در جســت وجوی بســتری 
ــوع  ــه وق ــه این ک ــر ب ــتند. نظ ــود هس ــتمرار« خ »اس
انقــالب نقطــه ی آغــازی اســت بــا ابعــاد جهانــی 
بــرای یــک ســرانجام حیاتــی امــا مبهــم، می تــوان 
وقــوع  بــه  به نــدرت  انقالب هــا  اساســًا  گفــت 
ــالب  ــتمرار انق ــبب اس ــن س ــه همی ــد و ب می پیوندن
دیگــر  ســوی  از  می رســد.  به نظــر  ضــروری  امــری 
شــرایط تحقــق انقــالب در طــول قــرون محتلــف 
از  بعــد  و  میدهنــد  نشــان  را  خــود  به ســختی 
ــر  ــی ب ــز آدم ــه تمرک ــانزدهم ک ــم و ش ــرون پانزده ق
نظام هــای سیاســی مبتنــی بــر »فردّیــت« واقــع 
می شــود، وقــوع یــک انقــالب نشــان دهنــده تغییــر 
ــام  ــن »نظ ــا تکوی ــتمرار ی ــرای اس ــی ب ــرایط جهان ش
ــالمی از  ــالب اس ــوع انق ــت. وق ــد« اس ــی جدی سیاس
حســاس ترین نقــاط تاریــخ معاصــر اســت. ذکــر 
دغدغــه  کــه  نیســت  لطــف  از  خالــی  نکتــه  ایــن 
چیــزی  نیــز  »انقــالب«  به مثابــه  اســالمی  انقــالب 
ــا  ــت انقالب ه ــف کلّی ــه در توصی ــی ک ــر از وضعیت غی
ــی  ــر انقالب ــق ه ــد از تحق ــت. بع ــت نیس ــرح گش مط
ــدار  ــن پدی ــبت ای ــر نس ــی ب ــی« مبتن ــارف ذهن »مع
قالــب  در  ابتــدا  معاصــر،  وضعیــت  بــا  تاریخــی 
»تشــکیالت« و ســپس در قامــت »نهــاد«، اقــدام 
ــی  ــای سیاس ــکل ه ــد. تش ــود می کن ــد خ ــه بازتولی ب
انقالبــی از جملــه مهــم تریــن محافلــی هســتند 
کــه »ایــده انقــالب« را مــی جوینــد در پــی تجمیــع و 
پــرورش نیروهــای سیاســی حــول ایــده انقــالب انــد. 
ــکیالت  ــودی تش ــفه وج ــطر »فلس ــد س ــن چن در ای
»انقالب بودگــی«  بــه  توجــه  بــا  داشــنجویی« 

انقــالب اســالمی بررســی خواهــد شــد 

۱. معرفت بنیادین انقالب چیست؟ 
تنفــس  انقــالب  زیســت جهان  در  کــه  افــرادی 
تصحیــح  و  تشــخیص  پــی  در  می کننــد، 
نســبت های خــود بــا »دیگــری« اقــدام بــه تحصیــل 
ــالمی در  ــالب اس ــد. انق ــون می نماین ــارف گوناگ مع
ــر،  ــران معاص ــر« در ای ــی »تفک ــرایط غرب زدگ اوج ش
بــا محورّیــت »دیــن« اقــدام بــه تولیــد معارفــی 
نویــن نمــود کــه در چنــان شــرایط تاریخــی دارای 
مرزبنــدی عمیــق بــا ایدئولوژی هــای رایــج بــود. 
ــت  ــالمی اس ــالب اس ــت انق ــن خاصّی ــًا همی و اساس
کــه در طــول تاریــخ ایــران معاصــر آن  را بی نظیــر 
ســویی  از  تشــکیالت  وظیفــه  اســت.  داده  نشــان 
تصویرســازی عمیــق ایــن تمایــز معرفتــی بنیادیــن 
شــرایط  درک  آوردن  فراهــم  دیگــر  ســویی  از  و 

اســت.  معاصــر  ایــران  در  »تفکــر«  غرب زدگــی 

ر انتقادی
ّ

۲. تفک
تفکــر  تکویــن  تشــکیالت،  وظایــف  مهم تریــن  از 
انتقــادی در بســتر تاریخــی انقــالب اســت.  تفکــر 
اســت  اســتوار  اصــل  دو  بــر  به ترتیــب  انتقــادی 
اســتمرار  بــرای  اســالمی  انقــالب  نقــد.  و  فهــم   :
و  اســت  انتقــادی  تفکــر  نیازمنــد  خــود  تاریخــی 
تــا زمانــی کــه چنیــن »نیــازی« توســط مجموعــه 
انقالبیــون ادراک نگــردد، هرگونــه اقدامــی تحــت 
ایــن عنــوان توســط قلیلــی از موسســات دولتــی 
و حکومتــی »تحمیــل تفکــر« محســوب می شــود. 
تفکــر انتقــادی برخواســته از »جوشــش« کســانی 
اســت کــه »جهــت تاریخــی جدیــد« انقــالب اســالمی 
را دریافتــه باشــند و از همیــن نظــرگاه، اقــدام بــه 
ــه  ــن ب ــه ای ــد. البت ــرب« نماین ــّنت « و »غ ــم »س فه
از  دانشــجویی  هــای  تشــکل  دورافتادگــی  معــای 
ــخن از  ــه س ــت. بلک ــی« نیس ــل سیاس ــای »عم فض
ــه  ــم ب ــان می-آوری ــه می ــم ب ــه عل ــت ب ــب سیاس تادی
نحــوی کــه دانشــجوی تشــکل هــای انقالبــی بــه 
طــور ویــژه پایــه هــای معــارف ذیــل را بــرای تکویــن 

ذهــن انتقــادی مســلط باشــد:
نســبت  بــا  آشــنایی   : عمومــی«  »متافیزیــک    -
وجــودی انســان ایرانــی اســالمی بــا فلســفه غــرب و 

اســالمی.  فلســفه 
هــای  نظــام  بــا  آشــنایی   : اساســی«  »حقــوق   -
سیاســی گوناگــون دنیــا و تســلط دقیــق بــر زوایــای 
مختلــف قانــون اساســی جمهــوری اســالمی )بــا 

تمرکــز بــر متــن اصلــی و مشــروح مذاکــرات(
- »اقتصــاد سیاســی« : مناســبات اقتصــادی حاکــم 

بــر کنــش قــدرت سیاســی در ایــران و جهــان.
- »تاریــخ« : جســت وجــوی »اکنــون« و »لحظــه 
حــال« درآنچــه بــر مــا گذشــته، نــه صرفــًا بــرای 
عبــرت کــه جهــِت ســامان دادن اکنــون. مشــروطه و 
ــه در  ــالمی و ... هم ــالب اس ــرداد و انق ــای ۲۸ م کودت
ــده  ــا آین ــی ب ــد وثیق ــد و پیون ــده ان ــون زن ــه اکن لحظ

ــد. دارن
صــورت  جوششــی  چنــان  بــا  فهــم  ایــن  اگــر    
ــود و  ــن می ش ــد« ممک ــع »نق ــد، بالطب ــه باش گرفت
ــر 

ّ
می تــوان بــرای شــرایط تاریخــی جدیــد از »تفک

آورد.  میــان  بــه  ســخن  انتقــادی« 

۳. خروجی عملیاتی
بــروز عینــی تمــام مراحــل پیشــین کارگروه هــای 
و  نشــریه ها  فّنــی،  جلســات  مطالعاتــی، 
ماه نامه هــا و ویژه نامه هــای تخصصــی، جلســات 
مباحثــه  هــای  دانشــجویی،حلقه  و  کارشناســی 
و  و  مشــخص  حــدود  بــا  هرکــدام  کــه  ای،اســت 

ــد.  ــی« دارن ــل انقالب ــه »عم ــتغال ب ــی اش ــًا فّن کام
مشــخصی  ســیر  از  برخواســته  انقالبــی  عمــل 
ــناخت  ــد : ش ــر ش ــش ذک ــطر پی ــد س ــه چن ــت ک اس
ــام  ــن در مق ــرار گرفت ــالب و ق ــن انق ــت بنیادی معرف
ــچ  ــل« هی ــی ای از »عم ــن تلق ــادی. چنی ــر انتق تفک
موقعــی عمــل را مقابــل نظــر قــرار نمی دهــد. و 
دوگانــه کاذب »نیــروی اجرایــی - نیــروی فکــری« 
اخیــر  هــای  ســال  در  کــه  معضلــی  نمی ســازد. 
ــر  ــه نظ ــجویی را ب ــف داننش ــای مختل ــه ه مجموع
نگارنــده در آســتانه آســیبی جــدی قــرار داده اســت، 
تبدیــل نیروهــای سیاســی انقــالب بــه نیروهــای 
نیــروی سیاســتی اســت. نیــروی سیاســی از درون 
ــی«،  ــک عموم ــر »متافیزی ــلط ب ــادِی مس ــر انتق تفک
»حقــوق اساســی«، »اقتصــاد سیاســی« و »تاریــخ« 
ــن  ــن در چنی ــن قرارگرفت ــود و  همی ــی ش ــدار م پدی
ــدی و  ــئله من ــای مس ــه ه ــیدن، پای ــوی از اندیش نح
شــناخت مســائل کالن جمهــوری اســالمی را فراهــم 
مــی ســازد. بــرای نیــروی سیاســتی آن چــه مهــم 
اســت حــل مدیریتــی و اســتراتژیک گونــه مبتنــی 
نیروهــای  اســت.  مدیریــت  آمریکایــِی  علــم  بــر 
ــر  ــن« عناص ــا »عملیاتی تری ــر ام ــل نظ ــی اه سیاس
بــر  تســلط  بــا  و  انقالب انــد  خدمــت  در  موجــود 
ــلمان  ــجوی مس ــاز دانش ــورد نی ــون م ــارف گوناگ مع
انقالبــی، در حــال تمریــن »مدیریــت تشــکیالت« 
بــرای ســاختن آینــده ای بهتــر بــرای کشــور و نظــام 

جمهــوری اســالمی هســتند. 

۴. تربّیت؛ والیت عرضی
ــت  ــرای تثبی ــن ب ــتر ممک ــا بس ــی تنه ــکل انقالب تش
انقــالب اســالمی از طریــق »تربیــت« اســت. تفــاوت 
ــی  ــًا یک ــت؛ اساس ــم اس ــیار مه ــاد بس ــکیالت و نه تش
»قــدرت«  نهــاد  دهنــده  تشــکیل  پایه هــای  از 
اســت. روابــط نهــادی بــا محــور »قــدرت« اقــدام بــه 
ــت  ــن خصل ــا ای ــد. ام ــادی می کنن ــوژه نه ــاد س ایج
تشــکیالت اســت کــه بــر مــدار »تربیــت« حرکــت 
می کنــد و تمامــی روابــط بــا اتّصــال دقیــق »افــکار« 
بــه هم دیگــر شــکل می گیرنــد. بــه همیــن ســبب 
ــی  ــت عرض ــته از والی ــکیالت برخواس ــت در تش تربی
ــق«.  ــا »ح ــبت ب ــت در نس ــر اس ــم دیگ ــر ه ــراد ب اف
دانشــجویی  تشــکیالت  کــه  خطــری  بزرگتریــن 
انقــالب اســالمی را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت 
غلتیــدن در روابــط »بــاال بــه پائیــن« نهــادی اســت 
کــه چالــش و معضــل »قــدرت« را بــرای تشــکل 

هــای دانشــجویی بــه وجــود آورده اســت. 

امین حیدرلو
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تکنیک رسانه

ــا  ــنونده ی ــه ش ــغ ب ــک مبل ــه ی ــی ک زمان
شــنوندگان خــود اخطــار مــی دهــد کــه 
در صــورت عــدم پیــروی از اقدامــات مــد 
خواهــد  حــادث  مصیبتــی   ، وی  نظــر 
هــراس  و  بیــم  بــه  شــنونده   ، شــد 

متوســل مــی شــود.
ایجــاد  بــا   ، فــن  ایــن  مجــرب  افــراد    
کــه  امیدوارنــد  عمیــق  تــرس  ایــن 
ــت  ــان را از قابلی ــه مخاطب ــد توج بتوانن
ســوی  بــه  خــاص  هــای  طــرح  هــای 
ــرس  ــش ت ــه کاه ــر ب ــه منج ــی ک اقدامات
مــی شــوند ، معطــوف کننــد ؛ زمانــی 
کــه  بــود  خواهــد  مؤثرتــر   ، فــن  ایــن 
فریــب  عــوام  فاشیســت  یــک  توســط 
شــیوه  بــه  معمــوال  ولــی   ، شــود  اداره 
 ، دارنــد  کمتــری  زنندگــی  کــه  هــای 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد . بــه 
ایــن مــوارد توجــه کنیــد : جــزوه ای از 
ــه  ــری از خان ــه ، تصاوی ــرکت بیم ــک ش ی
هایشــان را نشــان مــی دهــد کــه توســط 
ــه  ــل ب ــد ) توس ــده ان ــب ش ــیل تخری س
در  جزئیاتــی  آن  متعاقــب  و   ) تــرس 
خصــوص بیمــه ی افــراد خانــه دار ذکــر 
شــده اســت )شــیوه ی کاهــش تــرس 
طرفــدار  ســازمان  یــک  از  ای  نامــه   )
اســلحه بــا توصیــف آمریــکای بــدون 
ــا  ــه در آن تنه ــود ک ــی ش ــاز م ــون آغ قان
جنایتــکاران اســلحه دارنــد ) توســل بــه 
ــدگان  ــت از خوانن ــا درخواس ــرس ( و ب ت
ــای  ــالح ه ــم س ــه تحری ــراض ب ــرای اعت ب
خــودکار بــه پایــان مــی رســد ) شــیوه ی 
کاهــش تــرس ( در صورتــی که شــنونده 
بــرای تغییــر موقعیــت احســاس ضعف 
ــار  ــر رفت ــرس در تغیی ــه ت ــل ب ــد ، توس کن

موفقیــت آمیــز نخواهــد بــود . 
در  تــرس  بــه  توســل  کــه  صورتــی  در 
بردارنــده ی توصیــه هــای خاصــی بــرای 
ــنونده  ــد ش ــه از دی ــدی ک ــش تهدی کاه
، هــم مؤثــر و هــم قابــل انجــام اســت 
بیشــتری  موفقیــت  احتمــال   ، باشــد 

وجــود خواهــد داشــت . 
بــه  توســل  یــک  خالصــه  صــورت  بــه 
تــرس موفــق چهــار رکــن اصلــی دارد 
۱. تهدیــد ۲. پیشــنهاداتی خــاص در   :
 ( شــنونده  رفتــار  ی  نحــوه  خصــوص 
درک   .۳  ) تــرس  کاهــش  راســتای  در 
خصــوص  در  شــنونده  پذیــرش  و 
در  شــده  ارائــه  پیشــنهادات  تأثیــر 
ــودن راه  ــر ب ــا ) موث ــوص تهدیده خص
حــل پیشــنهادی ( ۴.  درک و پذیــرش 
ــام  ــرای انج ــود ب ــی خ ــنونده از توانای ش
اجــرا  قابــل   ( پیشــنهادی  رفتارهــای 

.  ) پیشــنهادی  حــل  راه  بــودن 

ترس

مقالــــهتشکل به مثابه یک موجود زنده 

ایمان کرمی

نگاهی بر تشکل های دانشجویی

دو تــا و یــا ســه تــا از تشــکل ها )مجموعه هــای 
ــی  ــه طباطبائ ــگاه عالم ــی( دانش ــجویی اصل دانش
)ره( بــه دلیــل نداشــتن عضــو فعــال، در خطــر 
ســال  دو  در  اســالمی  انجمــن  هســتند،  انحــالل 
گذشــته حداقــل عضــو الزم بــرای تاییــد تشــکل  
دیگــر  تشــکل های  وضعیــت  نداشــت.  را  خــود 
انجمــن  ایــن  بــه  نســبت  بهتــری  روز  و  حــال 
ندارنــد. کنش گــری دانشــجویان عمومــا در قالــب 
ــن  ــجویی، انجم ــیج دانش ــد بس ــکل هایی مانن تش
اســالمی، انجمن هــای علمــی و کانون هــا انجــام 
ایــن فعــاالن  می شــود. یــک ســوال مهــم بــرای 
ــای  ــی مجموعه ه ــرا بعض ــه چ ــود ک ــرح می ش مط
و  فــراز  دچــار  زمانــی  دوره  یــک  در  دانشــجویی 
فرودهــای مختلفــی مــی شــوند و اساســا فــراز و 
فــرود یــک مجموعــه چطــور ارزیابــی می شــود؟ 
می شــود ســوال را بــه شــکلی دیگــر بیــان کــرد، 
چــه برنامــه ای و بــا چــه محتوایــی بایــد در تشــکل 

ــود؟  ــرا ش اج
تشــکیالت بــه مجموعــه ای متشــکل از نیــروی نیــرو 
انســانی گفتــه می شــود کــه دارای هــدف مشــخص 
و برنامــه بــرای رســیدن بــه آن هــدف اســت. در 
ــگاه،  ــدود دانش ــت مح ــا جمعی ــی و ب ــای رقابت فض
ــدف  ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــای مجموع اولویت ه
ــکیالت  ــزی از تش ــورای مرک ــناخت ش ــاس  ش ــر اس ب
مشــخص و پیگیــری می شــود. برخــی ابتــدا بــه 
کمــی  گســترش  و  بیشــتر   افــراد  جــذب  ســراغ 
خــود  هــدف  محموعــه ای  می رونــد،  مجموعــه 
گروهــی  و  می بینــد  رســانه ها  در  شــدن  طــرح  را 
معتقــد اســت کــه محتــوا  بایــد متناســب بــا ذائقــه 
ــوع  ــن ن ــدن در ای ــرق ش ــود. غ ــم ش ــجو تنظی دانش
نــگاه و تکــرار مــدام آن باعــث می شــود کــه آرام آرام 
وســیله جــای هــدف را بگیــرد و  تشــکل ها هویــت 
خــود را از دســت دهنــد. ایــن مســیر تــا جایــی 
ــجویی در  ــای دانش ــه مجموعه ه ــی رود ک ــش م پی
ظاهــر متفــاوت و مخالــف هــم، امــا در میــدان 
اجــرا و اهــداف شــبیه هــم عمــل می کننــد. بــه 
ــر  ــه اخی ــک ده ــای ی ــر فعالیت ه ــال اگ ــوان مث عن
تشــکل های دانشــگاه عالمــه طباطبایــی)ره( را بــه 
ــوان  ــختی می ت ــه س ــود ب ــی ش ــی بررس ــورت کل ص
انجمــن  و  دانشــجویی  بســیج  بیــن  تفاوتــی 
ــاب  ــت اصح ــتقل و هیئ ــجویان مس ــالمی دانش اس
بــا  می تــوان  ســختی  بــه  کــرد،  پیــدا  عاشــورایی 
شــرکت در یــک برنامــه متوجــه شــد کــه متولــی 
برنامــه انجمــن اســالمی اســت یــا انجمــن اســالمی 
ــجو  ــر دانش ــی! دیگ ــورای صنف ــا ش ــش و ی آزاداندی
ماننــد گذشــته جریان ســاز و جلــودار نیســت و 
خــوی دنبالــه روی پیــدا کــرد. دعــوا و اختــالف بیــن 
اعضــای تشــکل ها روز بــه روز بیشــتر می شــود. 

فاصلــه  اســالمی  انقــالب  و   57 ســال  از  هرچــه 
ــای  ــر مبن ــجوها ب ــلط دانش ــه و تس ــرم، توج می گی
فکــری مجموعــه خــود کمتــر می شــود، رقابــت 
روی  بــر  کمتــر  ناهمســو  تشــکل های  تقابــل  و 
اندیشــه ها متمرکــز می شــود. تشــکل ها بیشــتر 
ــای  ــوند، آق ــزاب می ش ــیون و اح ــون دار سیاس تریب
قالیبــاف بالفاصلــه بعــد از حضــور در همایــش 
ــازم  ــه ع ــک طرف ــخنرانی ی ــجویی و س ــیج دانش بس
ســتاد انتخابــات وزارت کشــور می شــود، تشــکل 
ــا در  ــد ت ــوت می کن ــچی را دع ــای کرباس ــری آق دیگ
مــورد فســاد ســخنرانی کنــد. تــدام ایــن مســیر 
باعــث می شــود کــه تشــکل ها در اهــداف اولیــه 
خــود هــم کــه جــذب مخاطــب اســت شکســت 
بخورنــد. ویــژه برنامه هــای تشــکل های دانشــگاه 
درســال  دانشــجو،  روز  )ره(  طباطبایــی  عالمــه 
۱۳۹۷  کــه بــه صــورت حضــوری برگــزار شــد، بــه 
برنامــه  هــر  در  نفــر   ۳۰ حــدود  میانگیــن  طــور 
حضــور داشــتند. در ایــام کرونــا میــزان بیننــده 
برنامه هــای مجــازی تشــکل ها حــدودا یــک بــه 
برنامــه  هــر  مخاطــب  عبارتــی  بــه  اســت،  هــزار 
عالمــه  دانشــگاه  دانشــجویان  کل  هــزارم   یــک 
ــول  ــت معل ــن وضعی ــتند. ای ــی )ره( هس طباطبای
ــا  ــداف و آرمان ه ــا، اه ــردن ضرورت ه ــوش ک فرام
را  خــود  اصالــت  دانشــجویی  جنبــش  اســت، 
فرامــوش کــرد و بیشــتر یــک مصــرف کننــده و 
توزیــع کننــده تبدیــل شــده اســت. مانیفســت 
گروه هــا مســیر و خطــوط قرمــز هــر مجموعــه 
بســیج  مثــال  عنــوان  بــه  می کنــد،  مشــخص  را 
دانشــجویی بــرای حفــظ شــعار نــه شــرقی و نــه 
ــر  ــت در سراس ــته های مقاوم ــکیل هس ــی، تش غرب
جهــان ایجــاد شــد و تمایزهــای بســیار مشــخصی 
بــا گروه هــای مختلــف دارد، امــا در طــی مســیر 
ــه  ــالب پرداخت ــزرگان انق ــه های ب ــه اندیش ــر ب کمت
شــد، اندیشــه های امامــان انقــالب بــه حاشــیه 
ــی  ــک ته ــند و مناس ــه پس ــای عام ــت و قالب ه رف
از محتــوا پررنگ تــر شــد در حالــی کــه بازخوانــی 
مســتمر منشــور تشــکل ها باعــث می شــود کــه 
از اختــالف نظرهــای  راه روشــن شــود، بســیاری 
علمــی  گوهــای  و  گفــت  رود،  کنــار  ســطحی 
جایگزیــن موضوعــات حاشــیه ای شــوند. پیگیــری 
همیــن مســیر موجــب می شــود دانشــجو ســخنی 
بــه عنــوان یــک  بــرای بیــان داشــته باشــه،  نــو 
ــی  ــه گروه ــال توج ــد، مث ــت کن ــده زیس ــود زن موج
بــه مشــکالت مــردم و اشــکاالت  از دانشــجویان 
سیســتم جــان دوبــاره ای بــه ایــن جنبــش داده 
ــدا  ــش پی ــز افزای ــان نی ــا و مخاطب ــه اعض و در ادام

ــد. کنن

3

ارغوان فره هوشی



4

کالم رهبری

امــام صــادق)ع( مــرد مبــارزه بــود، مــرد 
تشــکیالت  مــرد  و  بــود  دانــش  و  علــم 
ــه  ــش را هم ــش بودن ــم و دان ــرد عل ــود. م ب
ــادق)ع(  ــام ص ــل درس ام ــنیده اید. محف ش
و میــدان آموزشــی کــه آن بزرگــوار بــه وجــود 
آورد، هــم قبــل از او و هــم بعــد از او در تاریخ 
بــود.  بی نظیــر  شــیعه  امامــان  زندگــی 
همــه ی حرفهــای درســت اســالم و مفاهیــم 
و  قــرن  یــک  طــول  در  کــه  قــرآن  اصیــل 
ــدان  ــان و مفس ــیله ی مغرض ــه وس ــدی ب ان
یــا جاهــالن تحریــف شــده بــود، همــه ی 
ــت  ــکل درس ــه ش ــادق)ع( ب ــام ص ــا را ام آنه

ــرد. ــان ک بی
کمتــر  را  بودنــش  مبــارزه  مــرد  امــا 
شــنیده اید. امــام صــادق)ع( مشــغول یــک 
مبــارزه ی دامنــه دار و پیگیــر بــود. مبــارزه 
قــدرت  و  حکومــت  کــردن  قبضــه  بــرای 
و  اســالمی  حکومــت  آوردن  وجــود  بــه  و 
را  زمینــه  صــادق)ع(  امــام  یعنــی  علــوی. 
ــرد  ــن بب ــه را از بی ــا بنی امی ــرد ت ــاده می ک آم
کــه  را  علــوی  حکومــت  آنهــا  جــای  بــه  و 
همــان حکومــت راســتین اســالمی اســت 
ــه  ــوم را ک ــد س ــا آن بع ــاورد. ام ــر کار بی ــر س ب
ــودن  ــکیالت ب ــرد تش ــنیده اید، م ــًا نش اص
ــکیالت  ــک تش ــه ی ــت ک ــادق)ع( اس ــام ص ام
طرفــداران  از  خــود  مؤمنــان  از  عظیمــی 
ــم  ــر عال ــوی در سراس ــت عل ــان حکوم جری
اســالم از اقصــای خراســان و ماوراءالنهــر 
تــا شــمال آفریقــا بــه وجــود آورده بــود. 
کــه  ایــن  یعنــی  چــه؟  یعنــی  تشــکیالت 
وقتــی امــام صــادق)ع( اراده می کنــد آن چــه 
ــدگان او  ــد، نماین ــد بدانن ــه او می خواه را ک
مــردم  بــه  اســالم  عالــم  آفــاق  سراســر  در 
می گوینــد تــا بداننــد. یعنــی از همــه جــا 
وجوهــات و بودجــه بــرای اداره ی مبــارزه ی 
سیاســی عظیــم آل علــی جمــع کننــد. یعنــی 
شــهرها  همــه ی  در  او  نماینــدگان  و  وکال 
باشــند کــه پیــروان امــام صــادق)ع( بــه آنهــا 
مراجعــه کننــد و تکلیــف دینــی و همچنیــن 
حضــرت  آن  از  را  خــود  سیاســی  تکلیــف 

بپرســند.
ــی  ــف دین ــل تکلی ــم مث ــی ه ــف سیاس تکلی
ــک  ــادق)ع( ی ــام ص ــت. ام ــرا اس واجب االج
وجــود  بــه  را  عظیمــی  تشــکیالت  چنیــن 
ــک  ــه کم ــکیالت و ب ــن تش ــا ای ــود و ب آورده ب
بودنــد  تشــکیالت  ایــن  در  کــه  مردمــی 
در  می کــرد.  مبــارزه  بنیامیــه  دســتگاه  بــا 
ــی  ــه حتم ــر بنیامی ــروزی او ب ــه پی هنگامی ک
بــود، بنی عبــاس بــه عنــوان یــک جریــان 
مزاحــم و فرصت طلــب آمدنــد، میــدان را 
گرفتنــد و بعــد از آن امــام صــادق)ع( هــم بــا 
بنی امیــه و هــم بــا بنی عبــاس مبــارزه کــرد. 

 حرکت تشکیالتی
ایران و مسئله سواد رسانه

در كشــور مــا بــرای مواجهــه فعــال و خــالق در دنیــای ارتباطــات، 
تنهــا ســه راه كار پیــش رو داریــم: بدبیــن باشــیم، یــا خوش بیــن، 
رویكــرد  را  آن  مــا  كــه  اول،  نــگاه  در  باشــیم.  واقع بیــن  یــا  و 
خوش بینانــه می نامیــم، فــرد برداشــتی جــز فرصــت و مزیــت از 
ــن  ــد. در چنی ــدود از آن می كن ــتفاده ای نا مح ــدارد و اس ــانه ن رس
شــرایطی فــرد كامــال وضعیتــی منفعــل دارد و رســانه او را شــكل 
می دهــد. نقطــه مقابــل ایــن نــگاه را رویكــرد بدبیــن می دانیــم 
كــه در آن تصــور فــرد از رســانه تهدیدمحــور اســت و بــا سیاســت 
ــد. ــع می كنن ــانه من ــتفاده آن رس ــران را از اس ــازی دیگ  هراسان س
رویكــر  در  را  رســانه ای  ســواد  اصلــی  منظــور  و  ســوم  كار  راه 
بــه  نســبت  آگاهــی  بــا  فــرد  كــه  می دانیــم  واقع بیــن 

بــه  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا  رســانه،  تهدیــدات  و  مزایــا 
مــی آورد. روی  رســانه  از  مشــروع  و  محــدود   اســتفاده 
ــوزش  ــام آم ــانه ای در نظ ــواد رس ــام س ــردن نظ ــن وارد ك بنابرای
رســمی كشــور و انجــام تحقیقــات و مطالعــات تطبیقــی بــه 
منظــور الگــوی مطلــوب، ارزشــیابی منســجم و نظــارت مســتمر 
بــر عملكــرد فعــاالن ســواد رســانه ای، بســتر مناســب بــرای 
تولیــد انبــوه محصــوالت فرهنگــی دیجیتــال متناســب بــا ارزش 
هــای نظــام، حمایــت از توســعه كمــی و كیفــی رســانه هــای 
دیجیتــال، حمایــت از تمــام تولیدكننــدگان محتــوای دیجیتــال 
هــای  رســانه  ارتقــای  جهــت  در  الزم  اقدامــات  تریــن  مهــم  از 
دیجیتــال و اثربخشــی ســواد رســانه ای كشــور به شــمار مــی رود .

گرافیست و صفحه آرا : علی کمیلی 09371007758

توئیترگردی !این هفته

رسانه نوشت 

ــام  ــه برج ــکا ب ــت آمری ــن نیس ــرف ای ح
ــد ــده بده ــا وع ــردد ی برگ

حرف قطعی این است:
ســپس  شــود  لغــو  تحریم هــا  همــه 
بــه  آنــگاه  کنیــم  آزمایــی  راســتی  مــا 
برمیگردیــم!  برجــام  در  تعهداتمــان 

جــون  بــه  کــه  وضعیتــی  ایــن 
امریکایی هــا افتــاده تــا بســاط مذاکــره 
پهــن بشــه، صدقه ســر قانــون مجلس 
و تهدیــد بــه اتفــاق مهمــی مثــل توقــف 
اجــرای پروتکلــه. همیــن چیــزی کــه تــا 
یــک مــاه پیــش اسمشــو میذاشــتند 
ابــزار  تهدیــد  دیپلماســی.«  »مانــع 
ابــزار  مهمتریــن  حتــی  دیپلماســیه، 

 . ســی یپلما د

هویــج  چطــوری  میدونــه  کســی 
مــا  هــای  فروشــگاه  تــو  آمریکایــی 
رو  ضــروری  داروهــای  ولــی  هســت، 
تحریممــون کــردن و بهمــون نمیــدن؟ 

بیشــتر  میکنــه  داره  آمریــکا  کــه  کاری 
جــور  انتخاباتــی  وعــده ی  شــبیه 
کــردن بــرای اصالحاتــه تــا برداشــتن 

فــالن:(((  و  تحریم هــا 

 درســته کــه تــو آمریــکا چندیــن بــار تــو 
چندمــاه اخیــر بــرق قطــع شــد و فقــط 
تــو یــه مــوردش ســه روز بــرق قطــع بــود 
و آب آشــامیدنی نداشــتن و ســی نفــر بر 
اثــر ســرما ُمــردن ، ولــی عوضــش اســم 

کشورشــون نایســه *__* 
 

 یعنــی االن تــو آمریــکا هــم یــک عــده 
نفــر  هــزار  چنــد  »روزی  میگــن:  دارن 
زندگــی  و  می میرنــد  کرونــا  بخاطــر 
ــده و...  ــل ش ــرما مخت ــر س ــردم بخاط م
ــتید  ــورد می فرس ــما مریخ ن ــت ش اونوق

مریــخ؟؟« رو 
یــا ایــن خزعبــالت گویی هــا فقــط در 

ایــران رایجــه؟ 

حاج اسماعیل   حسین مهدی تبار  آدم

 وفا دوران  حبیب خان حواس_پرت 
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