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به نام خدا
دی مــاه هــر تقویمــی کــه بــه دســت بگیــری؛ تاریــخ امتحانــات را می بینــی. فرقــی نــدارد 
ــه روزگاری  ــه ی روزنامه فروشــی ک ــا از دک ــه باشــی ی ــایت دانشــکده گرفت ــم را از س تقوی
ــا دود ســیگار  گرمایــش را از داغــی اخبــار روزنامه هــا می گرفــت و حــاال ســرمای دی را ب

می گذرانــد.
دی مــاه در طــول تاریــخ همــه را بــه امتحــان واداشــته اســت. دانشــجو را، دانش آمــوز را، 
حکومت هــا را، ملت هــا را و حتــی اســتقامت بنــای ســاختمانی در قلــب تهــران را. دی مــاه 
در را بــه آتــش امتحــان کــرده اســت؛ مــوال را بــه داغ دیــدن؛ اپراتــوری را بــه شــلیک کــردن 
ــه مســئولیت پذیرفتــن؛  ــک از دســت دادن؛ دانشــجویی را ب ــه مال ــا نکــردن؛ ملتــی را ب ی
مســئولی را بــه شــنیدن صــدای اعتــراض مردمــش؛ دانشــمندی را بــه دادن جــان در راه 
خــدا و زنانــی را کشــیده شــدن چــادر از سرشــان امتحــان کــرده اســت. آری تقویــم هــم 

می دانــد. مــا بــه دی مــاه پــر از حادثــه عــادت داریــم.
ــخ  ــی از تاری ــادآوری و اندک ــوادث آن را ی ــه؛ ح ــاه را گرفت ــض دی م ــماره، نب ــن ش در ای
ــت  ــب همــه ی اعضــای نبــض، از شــما باب ــم. از جان ــی کرده ای پرفرازونشــیب آن را بازخوان
ــم. شــما  ــوت می کنی ــا نبــض دع ــه همــکاری ب ــن نشــریه تشــکر و شــما را ب ــه ای مطالع
می توانیــد بــا نظــرات و پیشــنهادات خــود، در شــبکه های اجتماعــی از طریــق شناســه  های 

موجــود در صفحــه آخــر نشــریه، مــا را در تقویــت نبــض یــاری کنیــد.

یادداشت سردبیر
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دیکتاتورهــا مولــود انقالب انــد؛ اگــر در فضــای جامعه شناســان، مخصوصــاً آن هایــی 
کــه کمــی گرایــش لیبرالــی دارنــد، گــذری کــرده باشــید؛ بــا ایــن جمله زیــاد مواجه 
ــده  ــر از عم ــی بش ــاهدات عین ــناختی و مش ــل جامعه ش ــه تحلی ــرا ک ــده اید »چ ش
نهضت هــای شــکل گرفته بــرای مبــارزه بــا ســلطه، نشــان می دهــد کــه خــود ایــن 
ــان  ــه هم ــده اند و علی ــر ش ــای توتالیت ــل حکومت ه ــی تبدی ــد از مدت ــا، بع قیام ه
ــا  ــد ت ــش بگیری ــن و دهقان های ــو در چی ــد.« از مائ ــام کرده ان ــام، قی ــای قی انگاره ه
ــک  ــه ی ــی ک ــش از آن ــه بی ــه ک ــر فرانس ــالب کبی ــان انق ــنفکران و قانون گرای روش
ــرای  ــی رفورمینیســتی ب ــاً اقتصــادی باشــند؛ انقالب ــا خاســتگاه های صرف انقــالب ب
ــه  ــد. البت ــوده بودن ــون و ت ــت قان ــه حاکمی ــل آن ب ــود و تبدی ــع موج ــالح وض اص

چندیــن مثــال پرطمطــراق دیگــر کــه مجــال پرداخــت بــه آنهــا نیســت.

ــود؟  ــه ب ــر چ ــای دیگ ــی ملت ه ــه تاریخ ــن تجرب ــا ای ــا ب ــه م ــن مواج ــا اولی و ام
واضــح اســت؛ جنبــش مشــروطه و به پاخواســتن یــک نهضــت مردمــی علیــه ظلــم 
و ناکارآمــدی شــاهان و امیــران کــه متأســفانه بــا گذشــت اندکــی، خــود تبدیــل بــه 
یــک نمونــه دیگــر بــرای تأییــد همــان جملــه ابتدایــی شــد، نهضتــی کــه اتمامــش 
ــا  ــود. ام ــران ب ــتعمار در ای ــلطه گری و اس ــی از س ــد و هولناک ــل جدی ــرآغاز فص س
ــاز فصــل  ــازه آغ ــن ت ــه مشــروطه تمــام شــود؛ بلکــه ای اینجــا نقطــه ای نیســت ک

مهــم دیگــری هــم هســت. 

ــا کــرد مشــروطه، اولیــن مواجــه روشــنفکران و به اصطــالح  ــوان ادع به نوعــی می ت
ــری،  ــت متعادل ت ــا حال ــی ت ــت افراط ــه از حال ــت ک ــی اس ــی اش منورالفکران قدیم

آیا قیام کردن بی فایده است؟

زمان مطالعه: 4 دقیقهعلیرضا غفاریان
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دلبســته دولت هــای مــدرن و قانون گــرای اروپاییــان بودنــد. بــا جنبش هــای 
دینــی و نهضت هــای اســالمی بــود کــه تــا حــدی، بــه وضــع قانــون از طــرف بشــر، 
ــس  ــن جن ــی و از ای ــل دموکراس ــی مث ــا مفاهیم ــاً ب ــته و اساس ــی داش ان قلت های
موضوعــات نامأنــوس بودنــد و بــه دلیــل عــدم برقــراری دیالکتیــک صحیــح بیــن این 
ــرت در  ــت نهضــت دچــار تشــویش و ازهم پاشــیدگی شــده و کث ــروه، عقالنی دو گ
بیــن عمــده مــردم زیــاد شــده و توانایــی پاســخگویی بــه نیازهــا و درخواســت های 
ــت  ــی نهض ــدت کوتاه ــد از م ــه بع ــرد، به طوری ک ــدا ک ــش پی ــی کاه ــردم به کل م
از لحــاظ ظاهــری بــه شکســت انجامیــد. امــا آیــا مشــروطه در همین جــا خالصــه 
می شــود؟ نــه! بعــد از گذشــت چنــد ســال و در دهــه بیســت، ایــن بــار در همــان 
ــت  ــدرن و روحانی ــای م ــا گروه ه ــارزه ب ــی، در مب فضــای ســرد و ســنگین رضاخان
ــرده و  ــدا ک ــی پی ــه تالق ــم نقط ــا ه ــاره ب ــروه دوب ــن دو گ ــان، ای ــورت هم زم به ص
ــد و  ــک کردن ــرار دیالکتی ــه برق ــاز ب ــروژه ای مشــترک نی ــام پ ــرای انج ــار ب ــن ب ای
همیــن رویــداد بــه بازتولیــد جریان هــای روشــنفکری و شــروع مرزبنــدی عــده ای 
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــی دیگ ــود. از طرف ــرب ب ــه غ ــپردگان ب ــا سرس ــا ب از آن ه
ــدرن  ــت م ــا دول ــد نســبت خــود ب ــه بای ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــم ب ــز کم ک نی
ــت  ــه مرکزی ــد، به طوری ک ــخص کنن ــا را مش ــی در دنی ــد حکمران ــت جدی و وضعی
ــته های  ــد و هس ــل ش ــم منتق ــه ق ــم ب ــرف، کم ک ــف اش ــی از نج ــه های دین مدرس
مبارزاتــی از نواندیشــان دینــی و روحانیــت، بــرای مبــارزه بــا وضــع موجــود شــکل 
گرفــت. دیــری نگذشــت کــه ایــن تحــوالت نظــری و انســانی از تقابــل بیــن ایــن 
ــد و  ــیده ش ــت کش ــت نف ــدن صنع ــی ش ــت مل ــه نهض ــروطه، ب ــروه در مش دو گ
ــد  ــه بع ــد. به طوری ک ــاب می آم ــروه به حس ــر دو گ ــرای ه ــی ب ــه عطف ــن نقط ای
ــت  ــد؛ در قام ــان به حســاب می آم ــن جری ــه از دل ای ــی مصــدق ک ــدت کوتاه از م
ــروه  ــتیبانی گ ــاده و پش ــاب س ــک اعتص ــا ی ــت و ب ــرار گرف ــاه ق ــت وزیر ش نخس
فداییــان اســالم و روحانیــون، اختیــار ارتــش را نیــز بــر عهــده گرفــت. بمانــد کــه 
ایــن تجربــه مهــم بــرای ملــت ایــران، بــه نقطــه تلخــی رســید امــا بــه وضــوح، آغــاز 
ایــن فهــم بــود کــه بــا نظــام شاهنشــاهی تــا بــن دنــدان خودفروختــه بــه غــرب، 

ــور داشــت. ــار اصــالح ام ــوان انتظ نمی ت

ــه  ــبیه ب ــزی ش ــاز دارد، چی ــه آن نی ــالمی ب ــالب اس ــروز انق ــه ام ــی ک ــا اتفاق ام
ــش  ــه، تجلی بخ ــی کلم ــی واقع ــه معن ــه ب ــالمی ک ــالب اس ــت، انق ــروطه اس مش
ــن  ــم ســومی از بی ــی پارادای ــود و مدع ــی ب ــه ایران ــرت جامع ــن کث وحــدت در عی
دو قطــب معــروف بلــوک شــرق و غــرب بــوده اســت. امــروز بایــد نســبت خــود بــا 
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ــی کــه  ــد آن کثــرت قبل ــی از مســائل را روشــن کنــد، یعنــی اساســاً نمی توان خیل
خــود، علتــی بــرای پیــروزی بــود را نادیــده بگیــرد. نمی توانــد بــه دلیــل موقعیــت 
ــا  ژئوپلیتیــک و واقع شــدن در خاورمیانــه، همــه چیــز را قربانــی امنیــت کــرده و ب
ــردم  ــته های م ــذرا، ســعی در حــذف و نشــنیدن اعتراضــات و خواس ــگاه گ ــک ن ی
بکنــد. یعنــی اساســاً نادیده گرفتــن یــک شــیء، بــه معنــی ازبین رفتــن آن نیســت؛ 
امــروز نیســت. واضحــاً از لحــاظ نظــری و اجرایــی، حکمرانــی مــا یــک حکمرانــی 
غیرهمســطح اســت، در مســائل نظامــی- امنیتــی در تــراز جهانــی در حــال حرکــت 
اســت امــا حکمرانــی اقتصادی-سیاســی اش، مــورد تأییــد غالب اندیشــمندان نیســت 
ــت و از  ــف حکوم ــای مختل ــان بخش ه ــر همس ــوری و غی ــد کاریکات ــن رش و همی
طرفــی عــدم برخــورد منطقــی بــا رویدادهــای اجتماعــی و اســتفاده صحیــح از آنهــا 
ــی  ــق اجتماع ــای عمی ــار بحران ه ــا را دچ ــواه م ــور، خواه ناخ ــالی کش ــرای اعت ب
کــرده و نیــل بــه ســمت آرمان هــا، تبدیــل بــه نیلــی خروشــان بــرای غــرق شــدن 
تمــام حاکمیــت می شــود. چــرا کــه ایــن بــار آن طــرف قضیــه، مدعیــان برقــراری 

ــتند. ــا هس ــن آرمان ه همی
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ــدید.  ــه ش ــه درســت متوج ــودم، بل ــران ب ــاب ته ــاغ کت ــاه 96 ب ــم دی م ــح نه صب
نــه مصلــی بــودم، نــه انقــالب. بــاغ کتــاب تهــران بــودم. چــون بــا چنــد تــا دختــر           
14 ســاله قــرار داشــتم، دخترهــای 14 ســاله موجــودات مهمی هســتند، ایــن را خوب 
ــان و  ــاه مهرب ــز و معــروف، آن نهــم دی م ــاه عزی می فهمــم؛ چــون در آن نهــم دی م
ــوش  ــاعت حول وح ــودم. س ــاله ب ــال 88، 14 س ــاه س ــم دی م ــی، در نه به یادماندن
ــم. دوســتم می گفــت بایــد ســنگر دانشــگاه را حفــظ  ــود کــه بلنــد شــدیم بروی 1 ب
کنیــم. مــن تــوی دلــم می گفتــم حــاال همچیــن خبرهایــی هــم نیســت، ایــن جملــه 
ــه ســردر دانشــگاه تهــران رســیدم تکــرار می کــردم. امــا خــب آنجــا  ــا وقتــی ب را ت

دیگــر نظــرم عــوض شــد.

خیابــان انقــالب شــلوغ بــود و گارد ویــژه سرتاســر میــدان را گرفتــه بــود. هــی راه 
ــودم  ــدم و از خ ــه را می دی ــای ناموج ــا قیافه ه ــکل ب ــای قوی هی ــم و مرده می رفت
می پرســیدم ســال 88 بچه هــا چطــور جرئــت کردنــد هشــت مــاه آزگار کــف خیابــان 
قاتــی ایــن آدم هــا باشــند؟ بــه ترســویی خــودم لعنــت می فرســتادم و از میانشــان رد 
می شــدم. دانشــجوها مقابــل درب دانشــگاه تجمــع کــرده بودنــد و شــعار می دادنــد. 
ــا  ــی ب ــود. از طرف ــتاده ب ــود و ایس ــه زده ب ــادور در حلق ــط دورت ــم فق ــژه ه گارد وی
ــک  ــه از نزدی ــت ک ــود داش ــژه وج ــری از گارد وی ــه ی بزرگ ت ــی، حلق ــه ی کم فاصل
ــن  ــد. م ــودداری می کردن ــگاه خ ــه درب دانش ــور ب ــکل مذک ــردان قوی هی ــدن م ش
ــد  ــودم و نمی دانســتم چطــور بای ــده ب ــودم و هنــوز نمــازم را نخوان هــم آن وســط ب

نه دی نود و شش
این متن در سال 96 نوشته شده است

زمان مطالعه: 6 دقیقه مریم رحیمی پور
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خــودم را بــه محلــی بــرای نمازخوانــدن برســانم. آن هــم وقتــی کارت دانشــجویی ام 
را چنــد روز پیــش بــرای گرفتــن کتــاب از کتابخانــه بــه یکــی از بچه هــا قــرض داده 

بــودم.

ــان  ــرف خیاب ــور، دوان دوان ازیک ط ــردان مذک ــک از م ــار ی ــت یک ب ــد وق هرچن
ــم  ــرد ه ــه م ــتش ب ــوز دس ــش، هن ــه دنبال ــژه ب ــد. گارد وی ــر می دوی ــرف دیگ به ط
ــش، نزنــش« گفتــن و یــک  ــه بلندبلنــد »نزن نرســیده، یــک نفــر شــروع می کــرد ب
نفــر دیگــر هــم فیلــم می گرفــت، بعدتــر دانشــجوها شــروع بــه ضــرب و شــتم بــا گارد 
ــر دانشــجو  ــک دخت ــود. ی ــه ب ــاال گرفت ــری ب ــد. درگی ــنگ پرانی می کردن ــژه و س وی
هــم آن وســط بی دلیــل جیــغ می کشــید. گارد هــم کاًل همه مــان را پراکنــده کــرد. 
نهایتــاً مــا بــه جایــی نزدیــک خیابــان وصــال کشــیده شــدیم. بــدون اینکــه بفهمیــم 
اصــاًل داســتان دقیقــاً از چــه قــرار بــوده. دانشــجوهایی کــه می خواســتند از دانشــگاه 
ــه  ــده ای ک ــکل ســبیل برتابی ــردان قوی هی ــود و م ــد مشکلشــان چــه ب ــرون بیاین بی
می خواســتند داخــل دانشــگاه برونــد؛ دنبــال چــه چیــزی بودنــد یــا اصــاًل خودمــان، 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران، عصــر شــنبه نهــم دی مــاه وســط آن غائلــه بایــد چه کار 
ــم،  ــوی دســت وپای گارد ویژه ای ــردن ت ــم بیشــتر از کاری ک ــی دیدی ــم؟ وقت می کردی
راهمــان را کشــیدیم و رفتیــم. چنــد لحظــه بعــد بــه کمــک لطایف الحیــل، بــا وجــود 
بــی کارتــی بــه داخــل دانشــگاه رفتــه بــودم و بــا دوســتانم از پشــت نرده هــا، همــان 
ــر  ــرگ ب ــان 16 آذر م ــه وســط خیاب ــم ک ــگاه می کردی ــده را ن ــردان ســبیل برتابی م
دیکتاتــور می گفتنــد و نویــد می دادنــد مــا را از پشــت میله هــا آزاد می کننــد، 
ســر قولشــان هــم ماندنــد و چنــد لحظــه بعــد چیــزی نمانــده بــود کــه در 16 آذر را 
بشــکنند و تــوی دانشــگاه بریزنــد. مــا داخــل دانشــگاه ایســتاده بودیــم و بــه حراســت 
ــا  ــت ب ــم می خواس ــد، دل ــان کاری کن ــل از وارد شدنش ــه قب ــم ک ــاس می کردی التم
صــدای بلنــد داد بزنــم: »آشــوبگر، آشــوبگر کارت دانشــجویی ات کــو ...؟« کــه یکــی از 
میله هــای در شکســت. بــه مأمــور حراســت گفتیــم اگــر ایــن اوبــاش داخــل دانشــگاه 
ــل و  ــه قف ــی ب ــا نگران ــم ب ــن ه ــرد، م ــگاه ک ــط ن ــد، فق ــه رخ می ده ــد فاجع بریزن
ــا  ــل تکان خوردن ه ــد مقاب ــی می توان ــا ک ــتم ت ــردم و نمی دانس ــگاه ک ــر در ن زنجی
دوام بیــاورد کــه خــدا را شــکر قبــل از شکســتن مقاومــت زنجیــر و میله هــا خســته 
ــتند  ــاًل می خواس ــب اص ــید: خ ــرادرم می پرس ــدش ب ــد روز بع ــد؛ چن ــدند و رفتن ش

بیاینــد داخــل دانشــگاه کــه چــه کار کننــد؟ جوابــش را نمی دانســتم.

ســاعت نزدیــک ۳ بــود، نمــاز نخوانــده بــودم و گوشــی ام شــارژ نداشــت. دانشــگاه 
ــای  ــر از روزه ــی آرام ت ــود حت ــروصدا ب ــی آرام و بی س ــد در اصل ــل چن ــر از مقاب غی
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ــی  ــد، وقت ــر در می آم ــل س ــوز از مقاب ــری هن ــعار و درگی ــدای ش ــی ص ــادی. ول ع
بــه میــدان بــز دانشــکده هنرهــا رســیده بودیــم و بــه ســمت دفتــر بســیج حرکــت 
می کردیــم، جمعیــت دوان دوان از طــرف ســردر بــه داخــل دانشــگاه دویدنــد، خیــال 
ــم مــردان ســبیل برتابیــده باالخــره موفــق شــده اند حلقــه گارد را بشــکنند و  کردی
ــد و به طــرف ســردر رفتنــد، مــن  وارد شــوند و کارمــان تمــام اســت. بچه هــا دویدن
ایســتادم نمــازم را بخوانــم و بــه یکــی از بچه هــای معمــاری کــه آن کــف اســکیس 
ــرد  ــا ک ــش را جابه ج ــط کش ــم؟« خ ــقوط می کنی ــی س ــم: »یعن ــید گفت می کش
ــن همــه  ــه بعدازای ــرد ک ــر ک ــد غرغ ــا بیشــتریم.« بع ــه! م ــت: » ن ــی گف ــا بی خیال ب
ســال دانشــجویی دلــش خواســته کــه از ایــن شــکل شــلوغی ها ببینــد و حــاال کــه 
باالخــره اتفاقــی افتــاده مجبــور اســت بنشــیند و اسکیســش را بکشــد تــا بتوانــد آن 
را ســاعت 6 تحویــل بدهــد. ســاعت ۳ بعدازظهــر بــود و بــرای آن طومــاری کــه مــن 
می دیــدم، ۳ ســاعت زمــان چنــدان مناســبی نبــود. آن هــم وقتــی صــدای »نــه غــزه 
نــه لبنــان...« و »مــرگ بــر ... « تــا تــوی دفتــر بســیج هنرهــا هــم کشــیده می شــد.

راســت می گویــد، مــا بچه هــای دوران آرام و رخوت انگیــز دانشــگاه ایم. دوران 
ــاید  ــی و ش ــالن ها خال ــق دانشــجویی و س ــای بی رم دانشــجویان خســته و فعالیت ه

ــم. ــا ندیده ای ــن بازی ه ــاًل از ای ــر، اص ــای خالی ت کله ه

بــرای همیــن اســت کــه وقتــی هــر لحظــه بچه هــا بــه گوشــی در حــال خامــوش 
شــدنم زنــگ می زننــد و می پرســند: »چــه کار کنیــم؟« حرفــی نــدارم بزنــم. 
ــا  ــک ج ــم ی ــر بتونی ــه ... « اگ ــم، درگیری ــم کاری کنی ــاًل نمی تونی ــم: »فع می گوی
ــن کار  ــل بهتری ــم یحتم ــش کنی ــم و پخ ــم بگیری ــم و فیل ــعار بدهی ــتیم و ش بایس
ــای  ــت رفق ــط دس ــگاه فق ــم دانش ــان بدهی ــه نش ــرای اینک ــط ب ــم فق ــد، آن ه باش
کمونیســتمان نیســت و مــا هــم هســتیم و اتفاقــاً بــه قــول دوســت معمارمــان کــه 

ــتیم. ــم هس ــتر ه ــید، بیش ــکیس می کش ــا اس ــیج هنره ــر بس ــف دفت ک

نمــازم کــه تمــام می شــود، دوان دوان به طــرف ســردر مــی روم، احســاس می کنــم 
ــد  ــران چن ــگاه ته ــد دانش ــدا می دان ــد، خ ــت می کن ــم دارد حرک ــر پاهای ــم، زی عال
قــدم هراســان مثــل قدم هــای مــن دیــده اســت. در تمــام ســال هایی کــه گذشــته، 
چنــد جــوان مثــل مــن در ایــن دانشــگاه همیشــه آشــوب زده دویده انــد و از هنرهــا 
بــه ســمت ســردر رفته انــد. وقتــی بــه ســردر می رســم، چنــد نفــر دیگــر از دخترهــا 
ــم  ــوز نمی دان ــند. هن ــم؟« را می پرس ــه کار کنی ــراری »چ ــؤال تک ــان س ــاره هم دوب
بایــد چــه کار کنیــم. گوشــی ام را دســتم می گیــرم و بــه این طــرف و آن طــرف زنــگ 
می زنــم و فقــط ســر تــکان می دهــم. ســردر بــا شــعارهای ساختارشــکنانه می لــرزد 
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ــا اهــل  ــن آشــنای: »م ــم طنی ــا احســاس می کن ــان آن همــه شــور و غوغ و مــن می
ــد. داد  ــردر می آی ــمت س ــف از س ــد ضعی ــنوم. هرچن ــتیم ... « را می ش ــه نیس کوف
ــی  ــه نیســتیم عل ــا اهــل کوف ــه دارن م ــا ک ــن اینجــا ... این ــااا بیای ــم: » بچه ه می زن
ــاور نمی کننــد. صــدا ضعیــف اســت فقــط آهنــگ شــعار  ــد می گوینــد« ب تنهــا بمان
اســت کــه می آیــد و بــه گوش هایــم آشناســت. همــان وســط چنــد چهــره ی آشــنا 
ــم ...« ــت ... خودمونی ــن همین جاس ــا بیای ــم: »بچه ه ــاد می زن ــر فری ــم. بلندت می بین

ــم. دخترهــا شــعار می دهنــد و مــن هــم.  ــی جمعیــت کوچکمــان می روی بعــد قات
می گویــم زنــگ بزنیــد بقیــه هــم بیاینــد، گوشــی  مــن شــارژ نــدارد. یــک ســاعت بعد 
کــه بــه پشــت ســرم نــگاه می کنــم، جمعیــت از ســاعات قبــل خیلــی بیشــتر شــده. 
شــعار »نــه شــرقی نــه غربــی جمهــوری اســالمی« عزیزمــان را از چنــگال »جمهــوری 
ــم  ــا »ه ــان« را ب ــه لبن ــزه ن ــه غ ــدای ن ــیم. »ص ــرون می کش ــان بی ــی« خواه ایران
ــر خامنــه ای« دســتش  غــزه هــم لبنــان« خفــه می کنیــم. آن کســی کــه »مــرگ ب
گرفتــه را از ســکوی ســر در پاییــن می کشــیم و دیگــر اجــازه نمی دهیــم کالمــش را 
تکــرار کنــد. هــوا کم کــم دارد تاریــک می شــود کــه پشــت ســردر دانشــگاه تهــران 
ــه ســرمان می خــورد و  ــان ســنگ و لنگه کفــش ب ــن می ــان هســتیم. ای فقــط خودم
ــده ام  ــم. خن ــاز می خوانی ــا نم ــان ج ــد هم ــه می ده ــم می شــنویم. اذان ک فحــش ه
می گیــرد وقتــی مکبــر بالفاصلــه بعــد »الســالم علیــک« فریــاد می زنــد »تکبیــر« و 

مــا هنــوز ســالم نــداده »اهلل اکبــر« می گوییــم و ... .
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ــا  ــت را ت ــه حقیق ــی ک ــان زمان ــلم( از هم ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ــر )صل پیغمب
ابــد دائــر بــر مــدار علــی )علیــه الســالم( خوانــد، نســخه ی ســعادت تمــام عالــم را، 
پروانــه ی شــمع وجــود علــی بــودن نوشــت. هرکســی کــه از همــان روزگار، زلــف دل 
خــود را محکــم بــه نــخ عبــای مرتضــی گــره زد، نــام خــود را بــرای همیشــه ی تاریــخ، 
ــر  ــه ای ه ــر لحظ ــان، اگ ــرد و بی گم ــانیت ک ــتعاره ی انس ــال و اس ــل کم ضرب المث
کدامشــان را از محوریــت آفتــاب والیــت امیرالمؤمنیــن جــدا کنــی، رشــته ی تمــام 

ــت. ــد گسس ــان خواه فضیلت هایش

شــاهد ماجــرا همیــن بــس کــه محبــت علــی آن قــدر بــه غالمــی قنبــر اعتبــار و 
مرتبــه بخشــید کــه عرفــاً حســرت مقــام او را در دل داشــته باشــند. ایــن جامعیــت 
مکتــب مرتضــی، چنــان عمــار را در خویــش ذوب کــرده بــود کــه از هیــچ مجاهــده ای 
در مســیر تبییــن و روشــنگری دریــغ نمی کــرد و اگــر نبــود عطــش عالمگیــر کــردن 
بــا رشــادت هایش نمی شــناخت.  را  امیرالمؤمنیــن، کســی مالک اشــتر  والیــت 
ذوالفقــار نشــان داد کــه اگــر اختیــار وجــود پــاره آهنــی هــم بــه دســت علــی باشــد؛ 
در بیــان جبرئیــل ســتوده خواهــد شــد. پاســبانی از حــق والیــت علــی همــان غیرتــی 
بــود کــه در وجــود دردانــه ی رســول خــدا تبلــور داشــت و حکایــت تمــام روضه هــای 

فاطمیــه شــد.

دو ســال و چنــد روز پیــش بــود کــه در روزگار مــا، بعــد از هــزار و چهارصــد ســال، 
بازهــم بــه آتــش کشــیده شــدن پروانه هــای شــمع وجــود علــی مجســم شــد. بــرای 
ــر  ــدگان در براب ــهدا و رزمن ــی ش ــالص مثال زدن ــا اخ ــد ت ــه نبودن ــی ک ــی دوران اهال

امــام )ره( را ببیننــد، حــاج قاســم شــفاف ترین تصویــر والیــت محــوری بــود.

قبله باقی است؛ فقط قبله نما را کشتند

زمان مطالعه: 5 دقیقه علی سهالنی
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»مالــک زمانــه« صفتــی برازنــده ی شناســاندن حــاج قاســم بــود. او اگــر قلــم مــی زد، 
ــال  ــر در قب ــود، اگ ــح ب ــر در مســیر صل ــد، اگ ــر می جنگی ــت، اگ ــر ســخن می گف اگ
مســائل کشــور موضــع می گرفــت و خالصــه اگــر حاجــی، همان قاســم ســلیمانی شــد 
کــه ســیزده دی مــاه بــا شــهادت خــود مــزد چهــل ســال مجاهــدت را گرفــت، لحظــه 
لحظــه ی زندگــی جــز بــه تکلیــف الهــی خــود در برابــر ولــّی زمانــش نمی اندیشــید.

ــم و  ــاق عال ــد در آف ــه ی توحی ــات کلم ــالمی، اثب ــام اس ــه های نظ ــای اندیش زیربن
نفــی شــرک و طاغــوت و اســتکبار اســت و بــدون شــک نتیجــه ی چنیــن راهبــردی 
بایــد حاکمیــت نظــام توحیــدی )بــر اســاس حکــم خــدا( و رفــع ظلــم و تبعیــض و 
بی عدالتــی در تمــام عالــم باشــد و ایــن همــان معنایــی اســت کــه در تعبیــر »ال الــه 
ااّل اهلل« می گــذرد. شــاید محــل جمــع پریشــانی و تضــاد ظاهــری اقدامــات و مواضــع 
و رفتار هایــی کــه از آدم هایــی مثــل حــاج قاســم ســر مــی زد، در همیــن نقطــه باشــد 
کــه در خیــال کســی مثــل او، هیــچ مصلحــت و اولویتــی فراتــر از دفــاع از حیثیــت 
انقــالب اســالمی و شــاخص یــا بــه تعبیــر دیگــر هویــت اصلــی آن، یعنــی ولی فقیــه 

باشــد؛ وجــود نــدارد.

ــر تعییــن دوســت و دشــمنش  همیــن دو عبــارت تکلیــف مســلمان آگاه را در براب
ــت  ــترک دو ام ــمن مش ــتکبار، دش ــم و اس ــه ظل ــی ک ــد. جایگاه ــخص می کنن مش
ــه ی دوم  ــاً در درج ــی طبع ــاً مذهب ــی و احیان ــی و فرهنگ ــات تمدن ــت، اختالف اس
ــن  ــترک، وحدت آفری ــدف مش ــوان ه ــوت به عن ــت طاغ ــی حاکمی ــه و نف ــرار گرفت ق
اســت. بی تردیــد در قبــال اختالفــات داخلــی و تضــارب آرا و بعضــاً ایجــاد تضــاد در 
منظومه هــای فکــری افــراد و تشــکالت و ســازمان ها، چــراغ راه بــه دســت پیشــوای 
جامعــه اســت. بدیهتــاً هیــچ مصلحتــی باالتــر از اســالم و پاســداری از آن و در طــرف 
مقابــل استکبارســتیزی نیســت و ایــن دســت اختالفــات هرگــز جبهــه ی حــق را از 

عــزم راســخ خــود در اهــداف اصلــی نبایــد برگردانــد.

ــاله  ــی بیســت و چندس ــه جوان ــان ک ــود. چــه آن زم ــع حــرم ب ــاج قاســم مداف ح
ــد،  ــور می جنگی ــای کش ــالب در جبهه ه ــته ی انق ــال نورس ــاع از نه ــود و در دف ب
چــه آن زمــان کــه در قامــت فرمانــده ی ســپاه قــدس، ســوغات انقــالب اســالمی را 
کــه برانگیختــن حــس تعهــد و انگیزه هــای مردمــی، در ایفــای نقــش در سرنوشــت 
مملکت هــا بــود را بــه عــراق و ســوریه و لبنــان مــی آورد، چــه آن زمــان کــه پدرانــه 
ــه قســم  ــگاه ک ــه، چــه آن ــای نادرســت جامع ــر تمــام مرزبندی ه خــط می کشــید ب
ــالب  ــا و انق ــا آق ــه ب ــبتی ک ــه نس ــی زد ب ــره م ــا را گ ــری م ــورد و عاقبت بخی می خ

داریــم.

مــا نیمه شــب ســیزدهم دی مــاه، در آتــش ســوختن مالک اشــتر دیگــری را دیدیــم 
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ــا  ــود. م ــّی و پیشــوای خــود ب ــار ول ــان و در اختی ــر گوش به فرم ــه در سراســر عم ک
ایــن سرســپردگی را وقتــی بــه عیــان دیدیــم کــه نشــان »ذوالفقــار« روی ســینه اش 
درخشــید. بــرای مــا ایــن ارادت موقعــی به یقیــن مبــدل شــد کــه بغــض آقــا در نمــاز 

بــر پیکــر او شکســت...

ــر ســر کلمــه ی  ــط ب ــاع فق ــت و اجتم ــت اســالم، محوری اگرچــه در نظــام حاکمی
توحیــد و دســتورات اســالم اســت و اعتبــار اشــخاص هــم بــه میــزان اطاعت پذیــری و 
ســر نهــادن آن هــا در مقابــل حکــم خداونــد اســت، امــا گاهــی اوقــات، افــراد کنایه ای 
می شــوند بــرای مســیر. همــان گونــه کــه طنیــن »أیــن عمــار امیرالمؤمنیــن« فریــاد 
ــراز  ــام آوردن هــا و اب ــه احتجــاج و تبییــن معــارف اســت. همــه ی ن احتیــاج امــت ب
ــود رهبــری کــه هنــوز هــم بعــد از دو ســال از شــهادت حــاج  دلتنگی هــای بغض آل
قاســم ادامــه دارد، بی تردیــد بــرای شــاخص قــراردادن مســیری اســت کــه ســلیمانی 

چهــل ســال آن را پیمــود.

اگرچــه گــذر زمــان دســت بــه تغییــر نــوع مســائل و بالطبــع راه حــل آن هــا می بــرد، 
امــا مواجهــه ی نــگاه مســلمان آگاه بــا مشــکالت همــواره بــه یــک طریــق اســت. در 
ــی را  ــته و آدم ــی نداش ــأ اله ــه منش ــتگی ک ــق و وابس ــه تعل ــالم هرگون ــب اس مکت
ــرد.  ــدا ک ــش ج ــد آن را از خوی ــه بای ــت ک ــه ای اس ــد، وزن ــا دور می کن از اولویت ه
چنیــن نگاهــی، آدم را بــه داشــتن جســارت »از خــود گذشــتن« ملــزم می کنــد. ایــن 
»خــود« در صــدر اســالم خانــه و زندگــی مردمــی بــود کــه موقــع هجــرت از مکــه بــه 
مدینــه از آن گذشــتند. در دهــه ی شــصت ایــن »خــود« جــان جوان هایــی بــود کــه 
بایــد خونشــان نهــال انقــالب را آب مــی داد. ایــن »ازخودگذشــتگی« همــان تعهــدی 
اســت کــه دانشــجوی نخبــه ی نســل چهــارم انقــالب در قبــال کشــور خــود دارد و از 
رفاهــی کــه می توانــد از قَِبــل علــم در هــر کجــای دنیــا داشــته باشــد »می گــذرد«؛ 

بــرای ســرافرازی خّطــه ای کــه پرچمــدار اســالم شــیعی اســت.

بــال دیگــر انســان بــرای ایجــاد تأثیــر مثبــت در مســیر، بصیــرت اســت کــه اگــر 
نباشــد، آدمــی در تشــخیص اولویت هــا و مســائل اساســی دچــار مشــکل می شــود. 
بصیــرت دانشــجو همــان چــراغ راه او در تعییــن اصلی تریــن معضلــی اســت کــه او 
ــت  ــش را از حال ــت خوی ــلمان آگاه هیچ وق ــد. مس ــایی کن ــد از آن گره گش می توان
رزم خــارج نمی کنــد، چــرا کــه نبــرد میــان حــق و باطــل، پایان پذیــر نیســت بلکــه 
ایــن شــیوه ی مبــارزه اســت کــه مــدام دگرگــون می شــود. مکتــب ســلیمانی یعنــی 
اثرگــذاری هــر فــرد در هــر جایــگاه به شــرط آنکه تعهــد و بصیــرت و ازخودگذشــتگی 
ســالِح همیشــه همراهــش باشــد. مکتــب ســلیمانی یعنــی جایــگاه خدمــت هر کســی 

مرکــز دنیاســت. یعنــی میــدان انقــالب قلــب جهــان اســت بــرای مــن و شــما.
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ــت  ــم روای ــه برای ــکات جالب توج ــه ی ن ــخ، از جمل ــت تاری ــه ی روای ــه در مطالع همیش
بانــوان بــود. مهــم بــود کــه جایــگاه بانــوان را درک کنــم. بــه بانویــی همچــون "عمــوره" 
ــه  ــدرش ب ــت پ ــردان و مخالف ــع م ــم جمی ــوح، علی رغ ــرت ن ــوت حض ــگام دع ــه هن ک
خداونــد ایمــان آورد و بعدهــا همســر نــوح علیه الســالم شــد، افتخــار کنــم. جایــگاه ســاره 
ــان  ــم زن ــخ ببین ــم. در جای جــای تاری ــم علیه الســالم دریاب و هاجــر را در قصــه ی ابراهی
چــه نقشــی داشــتند؟ عملکــرد درســت و غلطشــان چــه تأثیــری در وضــع خودشــان و 

تاریــخ گذاشــته اســت؟

و قــرآن کریــم حقیقتــاً در ایــن مســئله هــم برایــم معجــزه اســت. وقتــی برای مثــال زدن 
مؤمنیــن تاریــخ بــرای مــردان و زنــان مؤمــن، از آســیه همســر فرعــون و مریــم ســالم اهلل 
ــوح و حضــرت  ــر حضــرت ن ــش همســر کاف ــد و در نقطــه ی مقابل ــال می زن ــا مث علیهم
لــوط را مثــال می زنــد، قطعــاً می یابــی کــه در پــس اینکــه خداونــد بــرای مثــل زدن از 

دو ســر کفــر و ایمــان، دو خانــم را مطــرح می کنــد، اتفاقــی نیســت.

ــس  ــدش پ ــراق فرزن ــالم در ف ــی علیه الس ــادر موس ــزن م ــت ح ــرآن، روای ــه در ق اینک
ــا  ــالم ب ــعیب علیه الس ــر ش ــه ی دخت ــی مواجه ــنوی، وقت ــی را می ش ــر اله ــت ام از اطاع
حضــرت موســی را می شــنوی و مثال هــای متعــدد دیگــر، سراســر شــعف می شــوی کــه 

ــده اســت. ــی ات بی پاســخ نمان آن حــس و ســوال درون

بعــد از اســالم امــا ماجــرای تاریــخ بایــد جذاب تــر هــم باشــد. در عصــر جاهلیــت و پــس 
ــه بســیاری از  ــرده اســت ک ــور ک ــری ظه ــان، پیامب ــه زن ــای تاریخــی بســیار ب از ظلم ه
مناســبات جاهلــی قبلــی را دگرگــون می کنــد، من جملــه جایــگاه بــه زنــان را. راســتش 

در امتداد اسوه
زمان مطالعه: 4 دقیقه میترا قهرمانی
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ــورد  ــوع برخ ــر در ن ــه پیامب ــردان ب ــی م ــکایت برخ ــراض و ش ــدای اعت ــد ص را بخواهی
انســانی اش بــا زنــان را، در همهمــه ی تاریــخ می شــنوم. همیشــه وقتــی منافــع ظالمانــه ی 

ــر خطــر می افتــد، صــدای اعتراضــش هــم بلنــد می شــود.  ــی ب قدرت

وجــود خدیجــه ســالم اهلل علی هــا بــرای افتخــار بــس اســت، چــه برســد کــه کوثــری 
ــد و چگونگــی  ــار آی ــه ب چــون حضــرت زهــرا ســالم اهلل علی هــا در دامــان مبارکشــان ب
رفتــار پیامبــر بــا او و ام ابیهــا خطاب کردنــش بــر شــگفتی تاریــخ بیفزایــد. در روایــت پــس 
از اســالم امــا، همیشــه حســرت خــوردم کــه از گفتــار و فعــل حضــرت زهــرا ســالم اهلل 
ــا حضــرت جزءبه جــزء دیده هــا و  بیشــتر از این هــا در دســت نداریــم؟ چــرا معاشــرین ب
ــن پرســش حســرت  ــرای ای ــد پاســخ هایی ب ــد؟ هرچن ــت نکرده ان شنیده هایشــان را روای
برانگیــزم دارم امــا بایــد گفــت کــه اگــر هیــچ نداشــتیم جــز همیــن خطبــه ی فدکیــه، 

بــرای مــا بــس بــود.

وقتــی ایــن جملــه ی امــام زمــان عــج را می شــنویم کــه "فاطمــه دختــر رســول خــدا، 
بــرای مــن اســوه و الگویــی نیکــو اســت" حجــت بــرای تمــام زنــان و مــردان عالــم تمــام 
می شــود. واضــح اســت کــه جــاِن رســول خدایــی کــه بــه تعبیر قــرآن اســوه ی حســنه مان 
ــف وجــودی  اســت، اســوه ی حســنه باشــد. اســوه حســنه ای کــه در ســاحت های مختل
یــک انســان، قلــل رفیعــی را نشــان می دهــد؛ بــرای مثــال بــروز اجتماعــی رفتارهایــش 

ــی اســت. ــدی از عدالت خواه ــای جدی نمایشــگر فصل ه

آن زمــان کــه اثنــای مبــارزه اســت و فقــر از گوشــه کنــار جامعــه مســلمین هویداســت، 
حضــرت زهــرا از پوشــیدن ســاده ترین لباس هــا و اســتفاده از ارزان تریــن امکانــات 
چشم پوشــی می کنــد. حتــی وقتــی هنگامــه ی حکومــت اســت و وضــع رفاهــی مســلمانان 
ــای  ــه معن ــر ب ــه فقی ــاد جامع ــک از آح ــاً در هیچ ی ــت و تقریب ــبی اس ــطح مناس در س
ــات خــودداری  ــار داشــتن ســاده ترین امکان ــدا نمی شــود، ایشــان از در اختی حقیقــی پی
ــه  ــخت تری را پیش ــی س ــم زندگ ــه ه ــتی جامع ــطح معیش ــن س ــد و از پایین تری می کن
ــه  ــری در ســطح جامع ــت و براب ــه عدال ــت پرداخــت ب ــوان گف ــع می ت ــد. در واق می کنن

بخــش جداناشــدنی ســیره اجتماعــی حضــرت زهراســت.

از الگوگیــری جمیــع انســان ها، مــرد و زن، از حضــرت زهــرا ســالم اهلل علی هــا می گــذرم 
تــا تأملــی در الگوگیــری زنــان از حضــرت و طراحــی الگــوی زن مســلمان بکنیــم. طبیعتــاً 
ــم و  ــت کنی ــو را دریاف ــکوت الگ ــل و س ــول، فع ــر ق ــم ب ــول حاک ــی اص ــری یعن الگوگی
متناســب بــا اقتضــای خــود، زمانــه و مــکان خودمــان آن اصــول را اعمــال کنیــم. فاطمــه 
ســالم اهلل علی هــا در تمــام ابعــاد فــردی و معنــوی، نقش هــای خانوادگــی اعــم از دختــری، 

همســری و مــادری و ابعــاد سیاســی اجتماعــی الگوســت. 
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انقــالب اســالمی خــود مدعــی گذاشــتن الگویــی جدیــد پیــش روی بانــوان اســت کــه 
الگوهــای شــرقی و غربــی زمانــه اش را کنــار می زنــد و نشــان می دهــد کــه زن در متــن 
تاریــخ اســت چــرا کــه در شــکل گیری انقــالب و در دوران دفــاع مقــدس و پــس از آن، 
ــی الگــوی  ــه عبارت ــا ب ــن الگــو ی ــاد ای ــا ابع ــل اســت. ام ــرای او قائ ــل را ب نقشــی بی بدی

ایرانــی اســالمی پیشــرفِت زنــان چقــدر روشــن شــده اســت و امتــداد یافتــه اســت؟

جــدای از تفســیرهای متنــوع و بعضــاً غلطــی کــه درمــورد ایــن الگوســازی وجــود دارد، 
من جملــه الگوســازی شــخص محــور کــه همیشــه تــرس از آن نیــز مخصوصــاً در خصوص 
بانــوان وجــود داشــته اســت و نهایتــاً پذیــرش تکثــر الگوهــای بانــوان مســلمان انقالبــی 
ــان در ایــن  ــه نظــر می رســد کــه آنچــه چالــش مــا در مســئله ی زن را نفــی می کنــد؛ ب
ــرای پیشــرفت اســت. طراحــی ای کــه  ــوده اســت، نداشــتن طراحــی جامــع ب ســال ها ب
برگرفتــه از شــناخت مشــکالت و مســائل، بــه ارائــه ی راهــکاری بپــردازد کــه در یــک دید 
نظام یافتــه و خانــواده محــور، الگــوی پیشــرفت زنــان در جمهــوری اســالمی را مشــخص 

. کند

ــر  نداشــتن ایــن طراحــی و انجــام یک ســری کارهــای پراکنــده و مقطعــی، عــالوه ی ب
ــیما  ــد. از صداوس ــان می ده ــا نش ــودش را در همه ج ــته، خ ــاری داش ــار زیان ب ــه آث اینک
گرفتــه کــه هنــوز نتوانســته اســت متناســب بــا مقتضیــات امــروز یــک تصویــر صحیــح 
واقعــی از بانــوی مســلمان ارائــه دهــد، گرفتــه تــا نظام هــای آموزشــی و قانون گــذاری و 
دســتگاه های اجرایــی و ... از انتخــاب معاونــت زنــان ریاســت جمهوری گرفتــه تــا اقدامــات 
ــه  ــردرگمی ای ک ــورد. س ــه چشــم می خ ــردرگمی ب ــن س ــس، ای ــان مجل فراکســیون زن
باعــث می شــود هرکــدام از مجموعه هــا و نهادهــای کشــور، قرائــت خــود را غالــب کننــد 

و بخواهنــد یــک مســئله را پاســخ بدهنــد.

مســئولینی کــه نمی بیننــد مــادران دهــه ی 60 کــه نقــش مهمــی در افزایــش جمعیــت 
ــری  ــدان کمت ــه فرزن ــد ک ــه می کردن ــود توصی ــدان خ ــه فرزن ــرا ب ــتند، چ ــور داش کش
داشــته باشــند، چگونــه می خواهنــد سیاســت گذاری کننــد؟ نیــاز امــروز مــا داشــتن آن 
طراحــی جامــع بــرای تحقــق ترکیبــی از روش هــای تربیتــی و اخالقــی در کنــار اصالحات 
ــن طــرح  ــر ای ــه اگ ــی هســتیم ک ــم در موقف ــا نخواهی ــم ی ــذاری اســت. بخواهی قانون گ
ــای  ــده و در خــأ آن، گفتمان ه ــرای اجرایی شــدن آن نشــود، در آین ــالش ب روشــن و ت

دیگــری در فضــای زنــان، جــای خــود را در فضــای جامعــه پررنــگ خواهنــد کــرد.
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ــالب را  ــیر انق ــردش مس ــا عملک ــت ب ــه دول ــور ک ــی کش ــت سیاس ــر وضعی به خاط
عــوض می کــرد و سیاســت گام بــه گام دولــت آقــای بــازرگان کــه شــور انقالبــی را بــه 
نحــوی از بیــن می بــرد و مســیر انقــالب را تغییــر مــی داد، پیــرو صحبت هایــی کــه 
حضــرت امــام خطــاب بــه دانشــجویان کردنــد که نــوک تیــز حملــه را متوجــه آمریکا 
و اســرائیل بکنیــد و حمالتتــان را بــر علیــه آمریــکا و اســرائیل بیشــتر بکنیــد، ایــن 
برداشــت در دانشــجویان بــود کــه در حقیقــت منظــور امــام ایــن اســت کــه حرکتــی 
بایــد صــورت بگیــرد. چراکــه در دفتــر تحکیــم وحــدت، روی ایــن موضــوع کار کــرده 
بودنــد کــه خــب بایــد یــک حرکتــی بکننــد و پیشــنهاداتی هــم مطــرح شــده بــود از 
جملــه تســخیر ایــن النــه ی جاسوســی، به عنــوان مرکــزی کــه داخــل کشــور مــا بــر 
علیــه مــا فعالیــت می کنــد و بــا افــرادی ارتبــاط دارد کــه بــر علیــه نظــام اســالمی 

ــد. ــت می کنن فعالی

ــه نحــوی باعــث شــد دانشــجوها قــوت  ایــن فرمایــش حضــرت امــام در حقیقــت ب
قلــب بیشــتری پیــدا کننــد؛ بــا ایــن احســاس کــه پیشــنهادی کــه در آن خصــوص 
ــت  ــن حرک ــرای ای ــد و ب ــد می ش ــی تأیی ــورت ضمن ــوی به ص ــه نح ــوده ب ــده ب ش

ــد. ــاده می کردن ــان را آم خودش

به هرحــال نکتــه ای کــه مطــرح بــود ایــن بود کــه این تعــداد دانشــجو با آن هوشــیاری 

روز 444ام
روایتی از پایان دادن به 444 روز تسخیر النه جاسوسی

 مصاحبه ای با دکتر منیژه متولیان، ورودی 57 مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر
و از فعالین تسخیر النه جاسوسی

زمان مطالعه: 8 دقیقه
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و آگاهــی کــه داشــتند تــالش کردنــد کــه یــک حرکتــی بکننــد و همه شــان درس و 
تحصیــل و شــرایط آرام زندگی شــان را کنــار گذاشــتند و خودشــان را درگیــر چنیــن 
فعالیتــی کردنــد کــه 444 روز طــول کشــید! اگرچــه روز اول چنیــن تصــوری درمورد 
ــا  ــه گروگان ه ــت ک ــو رف ــی جل ــا به صورت ــد کاره ــداً رون ــی بع ــود ول ــان نب ــن زم ای
ایــن مــدت طوالنــی را در اختیــار دانشــجوها بودنــد و البتــه نظــر حضــرت امــام بــود 
ایــن بــود کــه مجلــس راجــع بــه آزادی گروگان هــا تصمیــم بگیــرد و تــا زمانــی هــم 
کــه مجلــس تصمیــم بگیــرد گروگان هــا در اختیــار دانشــجوها باشــند؛ چــون دولــت 
خیلــی تــالش می کــرد کــه اختیــار گروگان هــا را در دســت بگیــرد و کســانی هــم 
کــه در دولــت بودنــد، ســعی می کردنــد بــا آن طــرف هــم مذاکــره کننــد و بــه نحــوی 
ــار  ــط در اختی ــه فق ــد ک ــام فرمودن ــرت ام ــی حض ــد. ول ــار بگیرن ــا را در اختی این ه
دانشــجوها باشــد تــا مجلــس تصمیــم بگیــرد کــه قضیــه گروگان هــا چگونــه تمــام 

. د شو

ــفارت  ــه س ــم ک ــی ه ــم! در زمان ــه داری ــر نگ ــا را مادام العم ــود این ه ــرار نب ــا ق م
اشــغال شــد، اصــاًل بنــا بــر 444 روز حضــور گروگان هــا نبــود ولــی رونــد به گونــه ای 
ــاً  ــو رفــت کــه این قــدر طــول کشــید و البتــه در کنــار مضراتــی هــم کــه احیان جل
ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، فوائــد بســیار هــم داشــت. اصلی تریــن اتفاقــی 
کــه بــا تســخیر النــه ی جاسوســی افتــاد ایــن بــود کــه بــت آمریــکا شکســته شــد و 
ــا آمریــکا در افتــاد؛ همــان  تمــام ملــل مســتضعف جهــان فهمیدنــد کــه می شــود ب
ــه  ــد ک ــم؛ می گفتن ــت می کردی ــن تر صحب ــراد مس ــا اف ــران ب ــه در ای ــم ک ــع ه موق
ــا آمریــکا  شــما اصــاًل چه طــور بــه مخیله تــان خطــور پیــدا می کنــد کــه می شــود ب
ــغال  ــت اش ــن حرک ــود. ای ــب ب ــا غال ــای دنی ــه ج ــور در هم ــن تص ــاد؟! و ای در افت
ــاد و در حقیقــت  ــکا هــم درافت ــا آمری ــه می شــود ب ــه ی جاسوســی نشــان داد ک الن
بــرای بیــداری ملت هــای جهــان خیلــی مؤثــر بــود اگرچــه رســانه ها خیلــی تحریــف 

می کردنــد.

وقتــی حرکــت انجــام شــد، بــا ایــن تفکــر بــود کــه چــون اشــغال ســفارت یک کشــور 
ــن آن کشــور هســتند(،  ــل زمی ــه ســفارتخانه ها مث ــی اســت )چــرا ک ــت بزرگ حرک
خبــری را مطــرح می کنــد کــه در همــه ی دنیــا صــدا خواهــد کــرد و پیــام مظلومیــت 
ــا  ــد ت ــاه را برگردانن ــه »ش ــعار ک ــن ش ــاب ای ــاند و انتخ ــان می رس ــه جه ــا را ب م
گروگان هــا آزاد بشــوند« هــم بــه ایــن منظــور بــود کــه ایــن پیــام، پیــام ملموســی 

ــد. ــی درک می کردن ــن را به خوب ــردم ای ــه م ــود ک ب

خیلــی از صحبت هــای مربــوط بــه چرایــی ایــن گروگان گیــری و آن مظلومیتــی کــه 
ــا روا داشــته و  ــکا طــی ســالیان ســال در حــق م ــی کــه آمری ــران دارد و ظلم های ای
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ــوش  ــه گ ــت ب ــه درس ــتند ک ــانه ها نمی گذاش ــت، رس ــرده اس ــه ک ــیطنت هایی ک ش
ــا را  ــت م ــام مظلومی ــا پی ــردم دنی ــه م ــتند ک ــر می گذاش ــد. اگ ــا برس ــردم دنی م
به صــورت واقعــی بشــنوند، شــاید در وضعیــت روابــط االن فــرق می کــرد و دیــدگاه 
ــه  ــیطنتی ک ــا ش ــا ب ــی آمریکایی ه ــتند. ول ــران داش ــت ای ــه مل ــبت ب ــی نس متفاوت
همیشــه داشــتند، ســعی کردنــد کــه یــک چهــره ی متعصــب و مهاجــم از ایرانیــان در 
همــه ی دنیــا ترســیم کننــد و مــا را تروریســت بنامنــد و به صورتــی کــه در جهــت 

اهدافشــان هســت؛ نشــان دهنــد.

ــدا  ــه پی ــد خاتم ــری بای ــن گروگان گی ــره ای ــه باالخ ــه ک ــن قضی ــوص ای در خص
ــام مجلــس شــورای اســالمی تصمیــم  ــاً طبــق فرمایــش حضــرت ام می کــرد، نهایت
ــد و  ــه مجلــس دادن گرفــت؛ یــک هیئــت ویــژه ای تشــکیل شــد و پیشــنهاداتی را ب
در مجلــس تصمیم گیــری شــد. بحث هــای خیلــی زیــادی در آنجــا مطــرح بــود، در 
ــا اینکــه چــه امتیازاتــی از آن هــا گرفتــه بشــود، قبــل از آنکــه گروگان هــا  ارتبــاط ب

ــم. را آزاد بکنی

حضــرت امــام در پیامــی کــه بــه حاجیــان داده بودنــد، چنــد شــرط را فرمودنــد کــه 
ــا لحــاظ بشــود: ــل از آزادی گروگان ه ــا قب ــد این ه بای

اینکه ثروت شاه را به ما برگردانند؛  •

قول بدهند دخالت در امور ایران نکنند؛  •

دعاوی شان را علیه ما پس بگیرند؛  •

همچنین داروهای ما را که بلوکه کردند به ما پس بدهند.  •

در صــورت پذیــرش ایــن شــروط گروگان هــا آزاد می شــوند و در غیــر ایــن صــورت 
برونــد محاکمــه شــوند.

ــد کــه قطعــات یدکــی  ــد بودن ــود. عــده ای معتق ــادی ب در مجلــس صحبت هــای زی
سیســتم های نظامی مــان را از آن هــا بگیریــم یــا پیشــنهادات متعــدد دیگــری مطــرح 
می شــد کــه امتیازاتــی بــود کــه بگیریــم تــا گروگان هــا را آزاد کنیــم. نهایتــاً مجلــس 
بــه تصمیــم در خصــوص آزادکــردن گروگان هــا رســید، شــروط هــم بــا آن هــا مطــرح 
شــد و نهایتــاً هــم به گونــه ای برنامه ریــزی کردنــد کــه وقتــی گروگان هــا آزاد بشــوند 
کــه نــه دولــت دموکرات هــا بتواننــد بهره بــرداری از ایــن قضیــه بکننــد، یعنــی کارتــر 
ــودش  ــرای خ ــروزی ب ــک پی ــوان ی ــا را به عن ــد آزادی گروگان ه ــوان نتوان به هیچ عن
ــد و  ــاز مطــرح کن ــک امتی ــوان ی ــی اش به عن ــد و در فعالیت هــای انتخابات تلقــی بکن
ــتین  ــه در نخس ــوص اینک ــد؛ به خص ــرداری کنن ــن بهره ب ــان از ای ــه جمهوری خواه ن

لحظــات آغــاز حکومــت ریــگان هــم بــود.
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ایــن موضــوع در مجلــس، آبان مــاه تصویــب شــد و هیئــت الجزایــری واســطه ی ایــن 
قضیــه بــود و نهایتــاً هــم در فــرودگاه هیئــت الجزایــری گروگان هــا را تحویــل گرفــت. 
البتــه گروگان هــا همان طــور کــه می دانیــد از چندیــن مــاه قبــل در سراســر کشــور 
پخــش شــده بودنــد. مراکــز تجمــع را از النــه ی جاسوســی در تهــران کثیرتــر کــرده 
ــرای اینکــه از لحــاظ امنیتــی در شــرایط  ــد. ب بودنــد و گروگان هــا پخــش شــده بون
ــا را  ــد و آن ه ــه ای بکنن ــد حمل ــا بتوانن ــه آمریکایی ه ــانس اینک ــند و ش ــری باش بهت
ــه  ــود و خالص ــی ب ــان مخف ــل نگه داری ش ــد و مح ــته باش ــود نداش ــد وج آزاد بکنن
ــد مثــل داســتان  ــرای آمریکایی هــا راحــت نباشــد. حتــی اگــر بخواهن ــی کار ب خیل

طبــس را دوبــاره پیــاده کننــد و بــا یــک حملــه این هــا را آزاد بکننــد.

خــب گروگان هــا در شــهرهای مختلــف قــرار داشــتند ولــی کار خیلــی ســخت بــود؛ 
به خصــوص حفــظ مســائل امنیتــی در شــهرهای دیگــر خیلــی مشــکل بــود. نهایتــاً 
ــه دلیــل اینکــه این هــا قــرار  ــه تهــران ولــی ب ــده شــدند ب گروگان هــا همــه برگردان
نبــود بــه ســفارت برگردنــد، چــون از نظــر امنیتــی بــه صــالح نبــود، بــه یــک مــکان 
دیگــری در نزدیکــی کاخ ســعدآباد بــرده شــدند کــه گفتــه می شــد آن ویــال مربــوط 
ــت  ــه هیئ ــه آزاد و ب ــا روزی ک ــدند ت ــه داری می ش ــا نگ ــود و در آنج ــدا ب ــه هوی ب

الجزایــری تحویــل داده شــدند.

در روز آزادی شــان هــم طبیعتــاً وقتــی ایــن پیــام را بــه آنهــا دادنــد؛ بــاور نمی کردنــد. 
ــالمت  ــر س ــدند. از نظ ــاده ش ــا آم ــه ی گروگان ه ــد و هم ــکی آم ــت پزش ــک هیئ ی
جســمانی کامــاًل در ســالمت بودنــد و بــا اتوبوس هــای ســفارت بــه فــرودگاه بــرده و 

آنجــا بــه هیئــت الجزایــری تحویــل داده شــدند کــه بــه کشورشــان برگردنــد . 

بــه نظــر مــن ایــن لطــف خــدا بــود کــه در ایــن مــدت 444 روز اتفــاق خاصــی بــرای 
ــر بیمــاری خــودش هــم از بیــن  ــاد. چراکــه اگــر کســی در اث ــی نیفت هیــچ گروگان
ــه وجــود می آمــد. اگرچــه در  ــده ای پشــتش ب می رفــت؛ شــاید خیلــی مســائل عدی
ایــن فاصلــه این هــا مریــض شــدند، درمــان شــدند؛ ولــی اتفــاق خــاص و جــدی ای 

ــه کشورشــان برگشــتند. ــه ســالمت ب ــاد و همه شــان ب ــدام نیفت ــرای هیچ ک ب

ایــن بحث هــا در آن موقــع مطــرح بــود کــه حــاال کــه حــدود چهارصــد و خــرده ای 
ــه ثمــر رســاندیم، خــوب  ــی را ب ــن فعالیت دانشــجو دور هــم جمــع شــده ایم و چنی
ــک گــروه سیاســی؛ یــک حــزب  ــم؛ ی ــه بدهی ــک گــروه ادام ــوان ی اســت کــه به عن
ــم  ــده ای ه ــت. ع ــا صــورت گرف ــی بحث ه ــم خیل ــن موضــوع ه ــول ای ــی. ح سیاس
ــام  ــالب انج ــر انق ــه به خاط ــی را ک ــن کار مقدس ــد ای ــا نبای ــه م ــد ک ــد بودن معتق
دادیــم، بــرای حفــظ آرمان هــای انقــالب انجــام دادیــم؛ نبایــد ایــن را در قالــب یــک 
ــرود  ــه کجــا ب ــوم نیســت ایــن حــزب در آینــده ب ــم؛ ازآنجایی کــه معل حــزب بیاوری
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ــا نباشــد و ایــن حرکــت )اشــغال النــه ی  و مســیرش یــک مســیر انحرافــی باشــد ی
ــن  ــد، ممک ــاد کردن ــالب دوم از آن ی ــوان انق ــام به عن ــرت ام ــه حض ــی( ک جاسوس
اســت به خاطــر آن تغییراتــی کــه ایــن حــزب پیــدا می کنــد، لــوث بشــود؛ بنابرایــن 
دانشــجویان تصمیــم گرفتنــد کــه ایــن جمــع پراکنــده بشــود و مثــل همــه ی مــردم 
هــم در جبهه هــای جنــگ حضــور داشــتند. )بســیاری از بــرادران مــا در جبهه هــای 

جنــگ تحمیلــی بــه شــهادت رســیدند.(

عــده ای تصمیــم گرفتنــد در رشــته های خودشــان در بیــن مــردم به عنــوان دانشــجو 
ــده ی  ــد و ع ــت بکنن ــتم فعالی ــن سیس ــای ای ــوان تحصیل کرده ه ــده به عن و در آین
زیــادی هــم در جبهه هــا حضــور داشــتند. خیلی هــا هــم در پشــت جبهه هــا فعالیــت 
می کردنــد و تصمیــم بــر ایــن شــد کــه به عنــوان یــک حــزب ادامــه ندهنــد و النــه ی 

جاسوســی را تــرک کردنــد. 

ــن  ــدند، ای ــش ش ــتان ها پخ ــا در شهرس ــی گروگان ه ــل وقت ــی قب ــه از مدت اگرچ
ــک  ــاً نزدی ــتند و تقریب ــور نداش ــی حض ــه ی جاسوس ــان در الن ــجوها همه ش دانش
ــد و  ــش بودن ــتان ها پخ ــا در شهرس ــراه گروگان ه ــا هم ــجوها، ی ــه چهارم دانش س
ــارم  ــا یک چه ــاً حــدود یک ســوم ی ــد. تقریب ــای خوشــان بودن ــا مشــغول فعالیت ه ی
ــه  ــد ک ــه داری می کردن ــا نگ ــال، از گروگان ه ــه در آن وی ــد ک ــم بودن از دانشــجوها ه

ــد. ــری دادن ــت الجزای ــل هیئ ــا را تحوی ــالمت این ه ــم به س ــداً ه بع
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سیاهی از درون کاه دود پشت دریاها

برآمد با نگاهی حیله گر، با اشکی آویزان

به دنبالش سیاهی های دیگر آمدند از راه

بگستردند بر صحرای عطشان، قیرگون دامان

 سیاهی گفت: اینک من، بهین فرزند دریاها

شما را ای گروه تشنگان! سیراب خواهم کرد!

چه لذت بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران

پس از باران جهان را غرقه درمهتاب خواهم کرد

 بپوشد هر درختی میوه اش را در پناه من

ز خورشیدی که دایم می مکد خون و طراوت را

نبینم وای ... این شاخک چه بی جان است و پژمرده

سیاهی با چنین افسون مسلط گشت بر صحرا

 زبردستی که دایم می مکد خون و طراوت را

نهان در پشت این ابر دروغین بود و می خندید

مه از قعر محاقش پوزخندی زد بر این تزویر

سترون
زمان مطالعه: 4 دقیقه سید حسین هاشمی
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نگه می کرد غار تیره با خمیازه ی جاوید

 گروه تشنگان در پچ پچ افتادند: »دیگر این

همان ابر است کاندر پی هزاران روشنی دارد«

ولی پیر دروگر گفت با لبخندی افسرده:

»فضا را تیره می دارد، ولی هرگز نمی بارد«

 خروش رعد غوغا کرد با فریاد غول آسا

غریو از تشنگان برخاست: »باران است؛ هی! باران

پس از هرگز خدا را شکر ... چندان بد نشد آخر«

ز شادی گرم شد خون در عروق سرد بیماران

 به زیر ناودان ها تشنگان، با چهره های مات

فشرده بین کف ها کاسه های بی قراری را

»تحمل کن پدر«. . .»باید تحمل کرد می دانم«

تحمل می کنم این حسرت و چشم انتظاری را

 ولی باران نیامد! »پس چرا باران نمی آید؟«

»نمی دانم ولی این ابر بارانی است، می دانم

ببار ای ابر بارانی! ببار ای ابر بارانی ...

شکایت می کنند از من لبان خشک عطشانم« 

 شما را، ای گروه تشنگان! سیراب خواهم کرد

صدای رعد آمدباز، با فریاد غول آسا

ولی باران نیامد، پس چرا باران نمی آید؟

سر آمد روزها با تشنگی بر مردم صحرا

 گروه تشنگان در پچ پچ افتادند: »آیا این

همان ابر است کاندر پی هزاران روشنی دارد؟«

و آن پیر دورگر گفت با لبخند زهر آگین

»فضا را تیره می دارد، ولی هرگز نمی بارد«
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ــث اســت. وقتــی  ــاال ســروده مرحــوم مهــدی اخــوان ثال خدایــش بیامــرزد. شــعر ب
ــش  ــال هوای ــدر ح ــه چه ق ــردم ک ــر می ک ــن فک ــه ای ــدم؛ ب داشــتم شــعر را می خوان
امــروزی اســت. حــس می کــردم آن را تجربــه کــرده ام. چنــدی بعــد، آنجــا کــه پــای 
پیــر بــه شــعر فهمیــدم. از آن جــا بــه بعــدش شــگفت زده ام می کــرد. چرایــش را در 

ادامــه خواهیــد فهمیــد.

ــت  ــده اس ــروع ش ــته ای ش ــرات هس ــد مذاک ــه دور جدی ــدم ک ــا می خوان در خبره
ــه  ــخت ب ــده ای س ــد، ع ــار آن دوخته ان ــه اخب ــوش ب ــم و گ ــاره چش ــده ای دوب و ع
ــر خــالص وضــع موجــود  ــا تی ــان ی ــده ای نتیجــه آن را درم ــد بســته اند و ع آن امی
ــاد مــی آورم گذشــته را.  ــه ی می بیننــد. امــا مــن پیــر را می بینــم و پیــر می شــوم. ب
آن گاه کــه ابــر آمــده بــود. آن گاه کــه همــه کاسه هایشــان را آمــاده پرشــدن از بــاران 
ــن  ــد و می گفتنــد: »دیگــر ای ــگاه می کردن ــر ن ــه اب ــد. آن گاه کــه همــه ب کــرده بودن
همــان ابــر اســت کانــدر پــی هــزاران روشــنی دارد« و آن گاه کــه پیــر هشــدار مــی داد 

ــارد«. ــی هرگــز نمی ب ــره مــی دارد، ول ــاد مــی زد کــه: »فضــا را تی و فری

ــن اســت. همیشــه  ــا از ســال های اول انقــالب همی ــرات هســته ای م ماجــرای مذاک
ســیاهی ابــر لطــف و کــرم غربی هــا در مذاکــرات و پشــت تریبون هــا و میزها گســترده 
ــان  ــت و پژمرده"ش ــان اس ــه بی ج ــاخک چ ــن ش ــم وای ... ای ــای "نبین ــوده و ادع ب
عالم گیــر. همیشــه مــا را چشــم به راه خــود نگه داشــته اند و هرازگاهــی کــه خواســتیم 
چشــم از ســیاهی ابرشــان ببریــم و آب آبــادی را زیــر زمین هــای خــود پیــدا کنیــم؛ 
ــدی  ــد" رع ــود و می خندی ــن ب ــر دروغی ــن اب ــان در پشــت ای ــه "نه ــر ک ــیاهی اب س
تمامــاً تزویــر زده اســت و چشــم عــده ای را چهــل ســال اســت بــه هــوای بــاران بــه 
خــود نگه داشــته اســت. عــده ای چهــل ســال نمی شــنوند پیــر چــه می گویــد. از آن 
ــر  ــاران از ایــن اب بدتــر نمی بیننــد کــه چهــل ســال اســت هنــوز نه تنهــا قطــره ای ب
غــرب نباریــده کــه هــزاران درد و مــرض و خرابــی هــم برایمــان بــه بــار آورده اســت.

ــه  ــدد ک ــا رخــت می بن ــار م ــد. روزی خشک ســالی ها از دی ــر راســت می گوی آری پی
بــه ایــن بــاور برســیم، ابــر غــرب »فضــا را تیــره مــی دارد، ولــی هرگــز نمی بــارد«.
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ــم  ــت؟ اع ــکل اس ــه ش ــه چ ــرات ب ــی مذاک ــه فعل ــر صحن ــال حاض در ح
ــورهایی         ــه کش ــا چ ــود، ب ــره می ش ــی مذاک ــه بحث های ــه روی چ از اینک
ــث  ــرد؛ بح ــره می ک ــران مذاک ــد ای ــم جدی ــه تی ــته ک و ...؟ در دور گذش

ــود و چــه نتیجــه ای داشــت؟ روی چــه موضوعــی ب
ــالت متحــده  ــرای زمینه ســازی چگونگــی بازگشــت ای ــرات در حــال حاضــر ب مذاک
آمریــکا بــه توافــق هســته ای کــه در ســال ۲01۵ شــکل گرفــت، یعنــی برجــام اســت. 
تفــاوت آن بــا ســری قبلــی مذاکــرات ایــن اســت کــه در ســری قبــل، دوســتان دولت 
ــود  ــتاورد خ ــوان دس ــدن آن به عن ــق و نامی ــریع تواف ــام س ــه انج ــل ب ــی تمای خیل
ــا گذاشــتند. یعنــی حتــی حاضــر شــدند  ــر پ ــذا بســیاری از اصــول را زی داشــتند ل
امتیازاتــی بســیار و فــرا برجامــی بدهنــد و از برجــام هــم عــدول کننــد؛ تــا آمریــکا 
حاضــر بــه بازگشــت بــه برجــام شــود. یعنــی نهایــت چیــزی کــه در ویــن 6 اتفــاق 
افتــاده بــود و متنــی کــه آقــای عراقچــی بــه آن رســید؛ ایــن بــود کــه زمینه ســازی 
بــرای بازگشــت آمریــکا بــه برجــام صــورت گیــرد، بــدون اینکــه تعهــدات قبلــی خــود 
را انجــام دهنــد، بــدون اینکــه خســارتی پرداخــت کنــد، بــدون اینکــه راســتی آزمایی 
صــورت بگیــرد و حتــی بــدون اینکــه تحریم هایــی کــه بــر طبــق بحــر برجــام بــود 
لغــو شــود. ایــن فضایــی بــود کــه در ویــن 6 شــکل گرفــت. امــا در ویــن ۷ کــه تیــم 
مذاکره کننــده جدیــد از ســمت ایــران اعــزام شــده بــود، تمــام رایزنی هــا بــرای ایــن 
بــود کــه متنــی کــه در ویــن 6 طراحــی و مغایرت هــای بســیاری بــا برجــام داشــت، 

دولت علیه دولت
در مذاکرات هسته ای چه می گذرد؟

مصاحبه با دکتر مهدی خانعلی زاده؛ کارشناس روابط بین الملل 

زمان مطالعه: 9 دقیقه مرتضی فتاح پور
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کنــار گذاشــته شــود و نهایتــاً بــه چیــزی برســیم کــه منطبــق بــر برجــام باشــد. در 
متــن ویــن 6 حتــی در بندهایــی کــه اشــاره بــه برجــام شــده بــود متنــی کــه 6 آورده 
 ”keep“ ــام از واژه ــر در برج ــال اگ ــود. به عنوان مث ــام ب ــا برج ــر ب ــود، مغای ــده ب ش
ــران ســانتریفیوژهایش را در حــد غنی ســازی ســه و  ــی ای ــود، یعن اســتفاده شــده ب
نیــم درصــد نگــه دارد؛ در ویــن 6  از کلمــه “destroy” بــه معنــای نابودکــردن و    
“ return” بــه معنــای بازگشــت اســتفاده شــده بــود. این جــور تناقض هــا بــا متــن 
برجــام وجــود داشــت. تمــام تــالش تیــم مذاکره کننــده جدیــد در ویــن ۷ و 8 ایــن 
بــود کــه مســیری را طراحــی کنــد کــه نهایتــاً مذاکــرات بــه ســمت تأمیــن منافــع 
ملــی ایــران بــرود. االن تــازه مذاکــرات شــروع شــده اســت. یعنــی تــا االن مذاکــرات 
ــه نتیجــه رســید. به نحوی کــه حــدود ۷0  ــود و ب ــه مذاکــره کــردن ب ــر ســر چگون ب
ــاال  ــه شــد. ح ــل پذیرفت ــران، توســط طــرف مقاب ــته های ای ــا 80 درصــد از خواس ت
طبــق ریلــی کــه ایــران بــا همــه محدودیت هایــش طراحــی کــرده، مذاکــرات شــروع 

شــده اســت و پیــش مــی رود.

ــوب« و  ــره خ ــت بین»مذاک ــده اس ــرح ش ــا مط ــن روزه ــه ای ای دوگان
ــت دارد؟ ــدر اصال ــه چه ق ــن دوگان ــد«. ای ــره ب »مذاک

مــن بــه ایــن دوگانــه ی مذاکــره خــوب و مذاکــره بــد بــاور نــدارم. امــا چیــزی هســت 
کــه حقیقــت دارد. یعنــی دولــت آقــای رئیســی و زیرمجموعه هــای دولــت، معتقدنــد 
ــی را  ــع مل ــل نتوانســت مناف ــن دلی ــه ای ــرد و ب ــره می ک ــد مذاک ــی ب ــم قبل ــه تی ک
ــره  ــوب مذاک ــا خ ــه م ــد ک ــا می گوین ــت ام ــتی اس ــرف درس ــن ح ــد. ای ــن کن تأمی
کــرده و بــا احیــای برجــام منافــع کشــور را تأمیــن کنیــم. ایــن ضمــن اینکــه حــرف 
درســتی اســت امــا اجرایــی نیســت. چــون اساســاً آمریــکا دنبــال ایــن نیســت کــه 
اجــازه بدهــد شــما از طریــق مذاکــره، منفعــت اقتصــادی داشــته باشــید. آمریــکا تمام 
ــق  ــذا هیچ وقــت تواف ــاورد؛ ل ــه شــما فشــار بی ــن اســت کــه ب کاری کــه می کنــد ای
ــت.  ــد. هیچ وق ــاق نمی افت ــران اتف ــادی ای ــع اقتص ــن مناف ــای تأمی ــه معن ــوب، ب خ
منتهــا ایــن موضــوع را تحریــف می کننــد. اتفــاق بــدی کــه می افتــد اینجاســت کــه 
بــا تحریــف ایــن موضــوع، می گوینــد توافــق خــوب توافقــی اســت کــه جلــوی بدتــر 
شــدن اوضــاع را بگیــرد. حرفــی کــه برخــی از اعضــای دولــت می زننــد ایــن اســت که 
مــا فعــاًل یــک فرصــت تنفــس شــش ماهه یــا یک ســاله بگیریــم تــا کارهــای داخلــی 
انجــام بگیــرد. ایــن حــرف غلطــی اســت و اساســاً امکان پذیــر نیســت. رویکــرد تیــم 
ــر مبنــای راهبــرد درســت مذاکــره خــوب اســت. یعنــی مــا برویــم  مذاکره کننــده ب
برجــام را بــه معنــای واقعــی به عنــوان یــک دســتاورد اقتصــادی، بــا تمــام دعواهایــی 
کــه روی متــن آن وجــود دارد؛ احیــا کنیــم و بتوانیــم منفعــت اقتصــادی برای کشــور 
داشــته باشــیم کــه ایــن خیلــی خــوب اســت. امــا حتــی خــود تیــم مذاکره کننــده 
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هــم می دانــد کــه احتمــال وقــوع چنیــن چیــزی بســیار کــم اســت؛ بنابرایــن مهــم 
اســت کــه مــا تعریــف کنیــم کــه مذاکــره ای خــوب یعنــی چــه؛ اگــر صرفــاً مذاکــره 
خــوب بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا مذاکــره کنیــم؛ دولــت بــه اســم انقالبــی آن را 
انجــام دهــد و حتــی نتایــج بدتــر از قبــل حاصــل شــود؛ قطعــاً درســت نیســت. امــا 
اگــر بــه ایــن معنا باشــد کــه مــا بتوانیــم مســیری بــرای منفعــت اقتصادی کشــورمان 

فراهــم کنیــم قطعــاً خوب اســت.

ایــده اصلــی دولــت در مذاکــرات و نســبتش بــا برجــام چیســت؟ دولــت 
جدیــد هــم ماننــد دولــت قبــل، مذاکــرات را هنــوز بــه شــکل بســتن بــا 

ــا خیــر؟  ــه می دهــد ی کدخــدا ادام
ــم  ــا ه ــد و ب ــود دارن ــف وج ــت دو طی ــی در دول ــت. یعن ــه اس ــت دوگان ــگاه دول ن
زورآزمایــی می کننــد. یــک نــگاه ایــن اســت کــه مــا بایــد بی خیــال مذاکــرات بشــویم 
و نمی شــود منافــع ملــی را از طریــق مذاکــره تأمیــن کــرد و بایــد مســائل داخلــی 
خودمــان را پیگیــری کنیــم. یــک نــگاه ایــن اســت کــه مــا بــرای اینکــه بتوانیــم در 
داخــل موفــق شــویم؛ نیــاز داریــم کــه بــا دادن امتیازاتــی زمــان بخریــم تــا بتوانیــم 
جلــوی بدتــر شــدن اوضــاع را بگیریــم. بــرای همیــن جــواب بــه ایــن ســؤال هــم بلــه 
اســت؛ هــم خیــر. بلــه بــرای آنکــه در دولــت یکســری همچنــان دنبــال آن هســتند 
ــرا  ــر زی ــد و خی ــان بگیرن ــد و زم ــاز بدهن ــد و امتی ــکا ببندن ــا آمری ــد و ب ــه برون ک
یکســری می گوینــد مــا اعتقــادی بــه ایــن ماجــرا نداریــم و خودمــان بایــد از داخــل 
شــروع کنیــم. تیــم مذاکره کننــده ی آقــای دکتــر باقــری، نــگاه بینابینــی دارد. یعنــی 
معتقــد اســت کــه از ایــن مســیر امــکان توافــق خــوب و بهبــود شــرایط کشــور وجــود 
نــدارد یــا حداقــل خیلــی کــم اســت امــا از طــرف دولــت، به هرحــال مکلــف شــده 
اســت بــه توافــق خــوب. بــرای همیــن در حــال پیش بــردن مذاکــرات اســت و منتظــر 
اســت کــه شــاید همــان یک درصــدی کــه احتمــال دارد بــه هــر دلیلــی، ایــن اتفــاق 
ــت  ــن اس ــده ای ــم مذاکره کنن ــگاه تی ــی ن ــود. یعن ــل ش ــوب حاص ــق خ ــد؛ تواف بیفت
ــای  ــا دریچه ه ــا م ــر ۵ درصــد اســت ام ــق خــوب زی ــه تواف ــکان رســیدن ب ــه ام ک

ــم. ــت می دهی ــه آن فرص ــم و ب ــی را نمی بندی دیپلماس

ــن و  ــه و چی ــا کشــورهای منطق ــران ب ــر رابطــه ای ــرات ب ــن مذاک ــر ای اث
ــورها  ــن کش ــل ای ــت قب ــل دول ــا مث ــت؟ آی ــکل اس ــه ش ــه چ ــیه ب روس

ــوند؟  ــه می ش ــده گرفت نادی
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــه نش ــن زمین ــی در ای ــالم دقیق ــردی اع ــورت راهب ــه به ص ــا اینک ب
ــه  ــا چیــن و روســیه و ســایر کشــورهای جهــان در حــوزه مقابل روابــط کشــورمان ب
ــن موضــوع  ــه ای ــل اســت. البت ــت قب ــر از دول ــر و راهبردی ت ــکا بســیار بهت ــا آمری ب
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فرا دولتــی و تصمیمــی حکومتــی اســت. یعنــی اقدامــی کــه دولــت قبــل، علیــه ایــن 
راهبــرد انجــام مــی داد؛ خــالف راهبــرد حاکمیــت بــود. دولــت فعلــی امــا ایــن راهبرد 
حاکمیــت را همراهــی کــرده و بــرای دســتیابی بــه آن اقدامــات خوبــی انجــام داده 
اســت. به عنوان مثــال همیــن ماجــرای قــرارداد ۲0 ســاله بــا روســیه کــه بــا ســفری 
کــه آقــای رئیســی دارد؛ نهایــی خواهــد شــد یــا ســفر آقــای عبداللهیــان بــه چیــن، 
در خصــوص قــرارداد ۲۵ ســاله بــا ایــن کشــور. همــه این هــا بــه ایــن راهبــرد کمــک 
می کنــد. جالــب اســت کــه بدانیــد علــت افزایــش همــه ایــن ســیاه نمایی هایی کــه 
ــز  ــرد نی ــکل می گی ــی ش ــبکه های اجتماع ــانه ها و ش ــیه در رس ــن و روس ــه چی علی
ــت  ــی مثب ــال نقش آفرین ــا در ح ــه آن ه ــن مســئله اســت ک ــل همی ــه دلی ــاً ب دقیق
ــم  ــی داری ــیه متفاوت ــن و روس ــال ۲008، چی ــد از س ــا، بع ــه م ــتند. به طوری ک هس
ــع خودشــان  ــن به خاطــر مناف ــه ای ــد. البت ــا ایران ان ــاًل در حــال همراهــی ب ــه کام ک
ــن اســت  ــا شــده اند. طراحــی آن هــا ای ــروی م ــه اینکــه عاشــق چشــم و اب اســت؛ ن

کــه بتواننــد همــکاری راهبــردی مشــترکی بــا ایــران، علیــه آمریــکا داشــته باشــد.

فــارغ از موج هــای رســانه ای، اتفاقاتــی مثــل دیــدار نماینــده روســیه بــا 
آمریــکا یــا گفتگــوی نماینــده روســیه بــا عربســتان، در روابــط بین الملــل 

ــه تفســیر می شــود؟ چگون
ایــن جوســازی های رســانه ای دربــاره دیدارهــا، حــرف کامــاًل غیردقیــق و نادرســتی 
ــا  ــن دیداره ــه ای ــت و ن ــران اس ــرف ای ــره از ط ــال مذاک ــیه در ح ــه روس ــت. ن اس
اتفاق هــای عجیب وغریــب و غیرمعقولــی اســت. در حــوزه دیپلماســی، همــه کشــورها 
ــا  ــع خودشــان انجــام می دهنــد. حــاال اینکــه روســیه ب ــرای مناف ــن دیدارهــا ب از ای
عربســتان دیــدار می کنــد چیــز عجیبــی نیســت؛ روســیه با اســرائیل هــم دیــدار دارد. 
قطعــاً آن هــا هــم بــه دنبــال تأمیــن منافــع ملــی خودشــان اند. امــا ایــن صحبت هــا 
ــد؛  ــرار داده ان ــران را وجه المصالحــه ق ــران، ای ــت از ای ــه نیاب ــکا ب ــه روســیه و آمری ک
بایــد دقیــق و متقــن باشــد کــه این جــور نیســت. اتفاقــاً عربســتان و ســایر کشــورها، 
ــت شــبکه های  ــد. روای ــل کنن ــران تعام ــا ای ــا ب ــد ت ــرار می دهن روســیه را واســطه ق
مجــازی، برعکــس چیــزی اســت کــه در حــال رخ دادن اســت. در حــال حاضــر پــازل 
ایــران جــوری طراحــی شــده اســت کــه روســیه و چیــن در حــال همراهــی مؤثــر بــا 

ــز عجیب وغریبــی نیســت. ــن دیدارهــای دیپلماتیــک اصــاًل چی ــذا ای ــد؛ ل ایران ان

اخیــراً آقــای اســالمی به عنــوان رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی، مواضعــی 
گرفته انــد مثــل عــدم غنی ســازی بیــش از 60 درصــد، حتــی در صــورت 
تحریــم مجــدد یــا نصــب مجــدد دوربیــن در تأسیســات هســته ای کــرج. 

اثــر ایــن شــکل مواضــع بــر ادامــه مذاکــرات بــه چــه شــکل اســت؟
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ــه تیــم مذاکره کننــده کشــورمان  ــه شــلیک ب مــن موضع گیــری آقــای اســالمی را ب
در پشــت میــز مذاکــره تعبیــر می کنــم. واقعــاً موضع گیــری اشــتباهی بــود. نادرســت 
بــود. حتــی اگــر ایــن مســئله یــک تصمیــم حاکمیتــی هــم بــوده اســت کــه البتــه 
شــواهد ایــن را نشــان نمی دهــد و بــه نظــر نمی رســد کــه این طــور باشــد؛ و تصمیــم 
ــوان  ــد به عن ــه بای ــد. بلک ــالم می ش ــن صــورت اع ــه ای ــد ب ــوده؛ نبای ــرانه ای ب خودس
یــک امتیــاز در میــز مذاکــره خــرج می شــد؛ بــرای اینکــه پشــت تیــم مذاکره کننــده 
گــرم و قــوی باشــد و منافــع ملــی تأمیــن شــود. بــه نظــر می رســد رویکــرد ریاســت 
ســازمان انــرژی اتمــی، مخــرب اســت و در مســیری قــرار دارد کــه دولــت قبــل در 
حــال جلــو رفتــن در آن بــود. یعنــی بــا طیف هایــی در دولــت کــه بازمانــده دولــت 
ــدن در  ــه تسلیم ش ــد و آن را عرص ــی را نمی فهمن ــت خارج ــتند و سیاس ــل هس قب
ــه  ــای گروســی ب ــد. ســفری کــه آق ــل می داننــد؛ همراهــی می کن ــر طــرف مقاب براب
تهــران داشــتند از همیــن منشــأ گرفتــه اســت؛ صحبت هــای نادرســتی کــه دربــاره 
غنی ســازی 60 درصــد انجــام شــد؛ بــه همیــن دلیــل بــوده اســت؛ توافقــی کــه درباره 
دوربین هــای مجتمــع تســا در کــرج، انجــام شــد کــه بســیار اقــدام نادرســتی بــود؛ 
ناشــی از همیــن امــر اســت و از آن بدتــر، در جریــان مذاکــرات، ناگهــان بــدون اینکــه 
اطــالع داده شــود؛ غنی ســازی ۲0 درصــد فــردو راه انــدازی می شــود. یعنــی اساســاً 
ــران،  ــع هســته ای ای ــدی صنای ــاوری هســته ای و توانمن ــه فن ــزودن ب ــا اف کاســتن ی
بــر مبنــای منافــع ملــی نیســت بلکــه بــر مبنــای ضربــه زدن بــه تیــم مذاکره کننــده 
اســت. یعنــی یــک طیــف سیاســی درون دولــت، دارنــد علیــه تیــم مذاکره کننــده کار 

سیاســی انجــام می دهنــد. ایــن بســیار وحشــتناک اســت.

دیــد مــردم جامعــه نســبت بــه مذاکــرات بــه نحــوی اســت کــه االن مردم 
کــف جامعــه و برخــی خــواص ایــن تفکــر را دارنــد کــه اقتصــاد مــا گیــر 
مذاکــرات و نتیجــه آن اســت و همیشــه منتظــر توافــق و بعــد از آن حــل 
مشــکل اقتصــاد کشــورند. ایــن تصــور چــه میــزان واقعــی  اســت و چــه 

اثــری بــر رونــد مذاکــرات و تیــم مذاکره کننــده دارد؟
ــه دلیــل ایــن کــه  ــد ب ایــن ســؤال خیلــی راهبــردی اســت. خــب مــردم حــق دارن
ــق  ــری، از طری ــت فک ــن برداش ــو و چنی ــن الگ ــه چنی ــت ک ــال اس ــل 8 س حداق
ــه مــردم اســت و همــه می گوینــد کــه راه اقتصــاد مــا  مســئوالن در حــال پمپــاژ ب
ــور  ــال، کش ــت. به عنوان مث ــط اس ــیار غل ــن بس ــذرد. ای ــه می گ ــت خارج از سیاس
مصــر مگــر مشــکل سیاســت خارجــی دارد؟ مگــر مشــکل تحریــم دارد؟ مگــر مشــکل 
ــی  ــاختاری داخل ــاد س ــون فس ــدارد. چ ــدام را ن ــی دارد؟ هیچ ک ــارهای بین الملل فش
ــت  ــران تح ــی از ای ــر حت ــاد مص ــت. اقتص ــب اس ــی آن نامناس ــاع داخل دارد؛ اوض
ــار اقتصــاد روی دوش سیاســت خارجــی  ــاً ب ــر اســت. اساس ــم فاجعه بارت ــم ه تحری



صفحه ی 29

ــده اقتصــاد کشــور اســت.  ــاً تســهیلگر و کمک کنن نیســت. سیاســت خارجــی صرف
ــت.  ــی نیس ــرط کاف ــوان ش ــا به هیچ عن ــت ام ــرط الزم اس ــت. ش ــتاب دهنده اس ش
یکــی از علت هایــی کــه بعــد از برجــام - بــا وجــود همــه ایراداتــی کــه بــه آن وارد 
ــور  ــل کش ــا در داخ ــت ام ــورت گرف ــادی ص ــایش های اقتص ــری گش ــود - یک س ب
ــی اســت. یکــی از  ــده نشــد؛ به خاطــر ســاختارهای فســاد اقتصــاد داخل ــر آن دی اث
رویکردهایــی کــه تیــم جدیــد دارد؛ همیــن اســت. یعنــی بــر مبنــای اینکــه مــردم 
ــرد  ــن راهب ــد. ای ــن نزن ــاد دام ــرات زی ــار مذاک ــه اخب ــن ماجــرا نشــوند؛ ب ــر ای درگی
ــات  ــم. حیــن انتخاب ــه چگونگــی اجــرای آن کاری نداری ــاًل ب درســتی اســت کــه فع
اخیــر ریاســت جمهوری آمریــکا، دیدیــم کــه مــردم در صــف مــرغ و گوشــت، منتظــر 
ــت و  ــه اس ــاً فاجع ــن واقع ــود. ای ــالم ش ــدا اع ــین و فلوری ــه آراء ویسکانس ــد ک بودن
انتظــاری غیرواقعــی اســت و هیــچ ارتباطــی بــه معیشــت مــردم نــدارد. امــا وقتــی بــه 
ــن موضوعــات دامــن زده می شــود؛ خروجــی آن چنیــن می شــود کــه می بینیــم. ای

 سیاســت خارجــی نبایــد اضافه بــار داشــته باشــد. سیاســت خارجــی تســهیل کننده 
ــط و  ــادی غل ــای اقتص ــی، راهکاره ــادهای داخل ــما فس ــه ش ــه اینک ــت ن ــیر اس مس
اقدامــات نادرســت داخلــی را پیــش ببــری و وقتــی بــه فاجعــه و بن بســت رســیدی؛ 
ناگهــان از منافــع ملــی در سیاســت خارجــی بگــذری؛ تــا اینکــه بتوانــی در داخــل 
منافــع حزبــی و سیاســی خــود را تأمیــن کنــی. سیاســت خارجــی قــرار نیســت بــار 
از دوش اقتصــاد بــردارد؛ قــرار اســت اقتصــادی را کــه در حــال رشــد اســت؛ در راه 

ارتقــای کیفیــت یــاری کنــد. 
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ارزشــیابی اســاتید هرســاله در دانشــگاه به منظــور بررســی کیفیــت عملکــرد آموزشــی 
ــتاد صــورت  ــی اس ــس و اخــالق آموزش ــم از روش تدری ــف، اع ــاد مختل ــتادان در ابع اس
ــن  ــا، ای ــگران دنی ــر پژوهش ــط اکثـ ــه توس ــات انجام گرفت ــاس مطالع ــر اس ــرد. ب می گی
ــا  ــجویان تنه ــیابی دانش ــع، ارزش ــت. درواق ــاد اس ــع و قابل اعتم ــاً جام ــیابی تقریب ارزش
ــه طــور کامــل و  ــار آن هــا ب شــاخص تعیین کننــده اثربخشــی تدریــس اســت کــه اعتب

قـــاطع ثابـت شـــده است. 

ــش  ــان(، بخ ــتان خودم ــان گلس ــوزش )هم ــع آم ــامانه جام ــیابی در س ــد ارزش فراین
ارزشــیابی اســاتید انجــام می گیــرد. البتــه ایــن روش به رغــم ســهولت و ســرعت مناســب، 
بــا مخاطراتــی همــراه اســت. پرکــردن ایــن فــرم الکترونیــک مســتلزم ورود بــا نــام کاربری 

دانشــجویی اســت و عمــاًل محرمانــه بــودن فراینــد زیــر ســؤال مــی رود.

بیشــتر دانشــجویان اعتقــادی بــه تأثیرگــذار بــودن ایــن ارزشــیابی ندارنــد؛ زیــرا بارهــا 
ــاری  ــی را در ارزشــیابی اجب ــن نارضایت ــد و ای ــت ندارن ــده کــه از اســتادی رضای پیش آم
ــالق،  ــی و اخ ــان روش درس ــا هم ــتاد ب ــد اس ــرم بع ــا ت ــد ام ــان می دهن ــرم نش پایان ت

ــد. ــه می ده ــاری ارائ ــورت انحص ــان درس را به ص هم

بــر خــالف دانشــجویان، مســئوالن معتقدنــد ایــن نــوع ارزشــیابی مؤثــر اســت و بــرای 
ارتقــای پایــه اســاتید موردتوجــه قــرار می گیــرد و بــر اســاس نمــرات دانشــجویان، اســاتید 
ــود  ــت بهب ــد در جه ــیابی بای ــن ارزش ــرآن، ای ــه عالوه ب ــوند. درصورتی ک ــی می ش ارزیاب

عملکــرد اســتادان گروه هــای آموزشــی و ارتقــای کیفیــت کالس هــا باشــد. 

دور باطل به میزبانی گلستان
زمان مطالعه: 3 دقیقه عرفان هراتی
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دانشــجو وقتــی حــس کنــد کــه بــرای نظــرش ارزشــی قائــل نمی شــوند، طبیعتــاً دیگــر 
اهمیتــی بــه ارزشــیابی نمی دهــد و باالجبــار بــرای اینکــه مشــکلی در امتحانــات پایان ترم 
و اخــذ واحــد در تــرم آینــده نداشــته باشــد، بی توجــه و سرســری فــرم را پــر می کنــد. 
ــه همیــن نتایــج و نمــرات به دســت آمده اســاتید  ــا اســتناد ب از طــرف دیگــر دانشــگاه ب
ــرم تکــرار می شــود؛ و  ــوب هــر ت ــن چرخــه ی معی ــرار می دهــد و ای ــی ق ــورد ارزیاب را م

دریــغ از هرگونــه اصالحــی.

یــک دانشــجو وقتــی اندکــی از تحصیلــش در دانشــگاه می گــذرد، متوجــه عــده ای از 
اســاتید می شــود کــه خواهــان تغییــری نیســتند. اســاتید بــا نفــوذی کــه بیشــتر مســن 
ــگاه  ــه دانش ــی اند ک ــی خاموش ــره ده ــن نم ــه همی ــی ب ــد و راض ــو هیئت علمی ان و عض
ــی  ــاده، به نوع ــر افت ــوب گی ــه ای معی ــه در چرخ ــیابی ک ــک ارزش ــا ی ــرده و ب ــن ک تبیی
دهــان دانشــجو جماعــت را می بندنــد و بــا اختیــار تامــی کــه دارنــد، تــوپ هــم تکانشــان 
ــد  ــر ســؤال مــی رود. آنان ان نمی دهــد. مثــل همیشــه ایــن کرامــت دانشجوســت کــه زی
کــه بیشــترین ضــرر را خواهنــد دیــد زیــرا شــفافیتی در ایــن فراینــد ارزشــیابی وجــود 
نــدارد و انتخــاب انحصــاری اســتاد یــک درس و قــادر نبــودن دانشــجو بــه ارزیابــی کیفیت 
کالس و تدریــس اســتاد می توانــد عاملــی مخــرب بــرای فضــای آموزشــی کشــور باشــد.

شــفافیت در ارزشــیابی اســاتید یعنــی واضــح و معلــوم بــودن عملکرد و کیفیت آموزشــی 
اســتاد بــرای دانشــجو در بــازه زمانــی انتخــاب واحــد؛ یعنــی دانشــجو بــا کمتریــن ابهــام 
و تردیــدی اســتاد درســش را انتخــاب کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت دانشــجو مجبــور اســت 
ــن گفته هــا و ناگفته هــای ضــد و  ــد. ای طبــق نظــرات دیگــران اســاتیدش را تعییــن کن

نقیــض چنــد نفــر همانــا و انتخابــی نســنجیده نیــز همانــا!

لــزوم شفاف ســازی در سیســتم اداری و آموزشــی دانشــگاه بــه دغدغــه ی جــدی بــدل 
شــده اســت کــه متأســفانه مســئولین هنــوز زیــر بــار آن نرفته انــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در مــاده یــک آیین نامــه ارتقــای مرتبــه اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها و 
ــرای ارتقــای مرتبــه  ــی، پژوهشــی و فنــاوری آمــده اســت: »ب مؤسســه های آمــوزش عال
اعضــای هیئت علمــی مؤسســه های آموزشــی بــه مرتبه اســتادیاری، دانشــیاری و اســتادی، 
بــه ترتیــب کســب حداقــل 14، 1۵ و 16 از امتیــاز کل کیفیــت تدریــس، ضروری اســت.« 

کــه نظرســنجی از دانشــجویان بخشــی از ایــن امتیــاز کیفــی اســت.

مطالعــه دقیــق قوانیــن ذکــر شــده به خوبی نشــان می دهــد بر خــالف تصور دانشــجویان، 
قانــون در کنــار شــفاف نبــودن ایــن ارزشــیابی ها اســت کــه باعــث احســاس تبعیــض و 
بی عدالتــی میــان دانشــجویان می شــود. احســاس بی عدالتــی ای کــه در فضــای آموزشــی 
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نبض را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
)کلیک کنید(

نشریه 
دانشجویی

سال چهاردهم، شماره 151، دی ماه 1400
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده فنی

مدیر مسئول: مهدی بهمن آبادی
سردبیر: سیدحسین هاشمی

تحریریه:  عرفان هراتی،  میترا قهرمانی،
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تأثیــر نابجایــی دارد؛ چــرا کــه دانشــجو را نســبت بــه پویایــی محیــط دانشــگاه دلســرد 
می کنــد؛ لــذا ارزشــیابی موقعــی درســت اســت کــه فراینــد آن دارای یــک مســیر روشــن 
ــرای آینــده ی  ــه ب ــه و آگاهان ــد آزادان ــوم کــه دانشــجو بتوان ــدر واضــع و معل باشــد. آن ق
خــود تصمیم گیــری کنــد. مســئله شــفافیت ارزشــیابی اســاتید تنهــا راهــی اســت کــه 
می توانــد دانشــجویان را قانــع کنــد کــه یــک نظــام قــرون وســطایی بــر دانشــگاه حاکــم 
نیســت کــه مالیــی بــر مســند بنشــیند و هــر کاری کــه می خواهــد بکنــد. دانشــگاه نبــض 
جامعــه اســت و هرچــه ایــن نبــض باقــدرت و ســرعت بیشــتری بتپــد؛ تحرک و پیشــرفت 

در جامعــه بیشــتر می شــود.

https://www.instagram.com/nabz_daneshgah/
https://telegram.me/utnabz
https://virgool.io/@utnabz

